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Kongeriket Norges Grunnlov  
 

Dato 17.05.1814 

Departement Justis- og beredskapsdepartementet 

Sist endret FOR-2016-06-10-615 fra 24.05.2016 

Ikrafttredelse   

Endrer   

Rettsområde Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett ► Grunnloven 

Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett ► Stortinget 

Kunngjort   

Korttittel Grunnloven - Grl. - bokmål 
 

A. Om statsformen 
 

 
§ 2. 

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten 
og menneskerettighetene.1 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 21 juli 1851, 3 aug 1897, 1 nov 1956 kunngjort 23 nov 1956, 4 mai 1964 kunngjort 29 mai 1964, 21 mai 
2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613. 

 

1 Jf. lov 21 mai 1999 nr. 30. 

 
 

D. Om den dømmende makt 
 

 
 

§ 89. 

I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger 
truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven.1 
 

0 Opphevet ved grunnlovsvedtak 14 des 1920 kunngjort 17 des 1920, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 1 juni 2015 kunngjort ved res. 
12 juni 2015 nr. 623. 

 

1 Se dl. § 5 (4) annet punktum. 

 
 

E. Menneskerettigheter 
 

0 Overskriften endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 
2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 
 

§ 92. 

Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for 
Norge bindende traktater om menneskerettigheter.1 
 

0 Tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
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juni 2014 nr. 778. 
 

1 Jf. lov 21 mai 1999 nr. 30; lover 22 juni 1962 nr. 8 § 3 a; 22 mai 2015 nr. 33. Se bl.a. Den europeiske menneskerettskonvensjon 4 nov 
1950, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 16 des 1966, FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter 16 des 1966, FN-konvensjonen om barnets rettigheter 20 nov 1989, FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for 
diskriminering av kvinner 18 des 1979 (alle inntatt ved lov 21 mai 1999 nr. 30); FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for 
rasediskriminering 21 des 1965 (inntatt ved lov 21 juni 2013 nr. 60). 

 
 

§ 93. 

Ethvert menneske har rett til liv.1 Ingen kan dømmes til døden.2 

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.3 

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.4 

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for 
umenneskelig eller nedverdigende behandling. 
 

0 Tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
juni 2014 nr. 778. 

 

1 Se SP art. 6 nr. 1, EMK art. 2, BK art. 6. 
 

2 Se SP protokoll nr. 1 art. 1, EMK protokoll nr. 6 og nr. 13. 
 

3 Jf. strl. 2005 §§ 174 og 175. Se SP art. 7, EMK art. 3, BK art. 37, a. 
 

4 Jf. strl. 2005 § 259. Se SP art. 8, EMK art. 4 nr. 1. 

 
 

§ 94. 

Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene 
foreskriver.1 Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. 

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol.2 Andre som er berøvet sin frihet, kan få 
frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.3 

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet,4 står til ansvar for vedkommende.5 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 
27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Jf. strpl. §§ 171-172, lov 2 juli 1999 nr. 62 § 3-3. Se SP art. 9 nr. 1, EMK art. 5 nr. 1, BK art. 37, b. 
 

2 Jf. strpl. § 183. Se SP art. 9 nr. 3, EMK art. 5 nr. 3. 
 

3 Jf. lov 2 juli 1999 nr. 62 § 7-1. Se SP art. 9 nr. 4, EMK art. 5 nr. 4, BK art. 37, d. 
 

4 Jf. strpl. § 183 (1). 
 

5 Jf. strl. 2005 § 173, strpl. § 444 og 447. Se SP art. 9 nr. 5 og art. 14 nr. 6, EMK art. 5 nr. 5 og protokoll nr. 7 art. 3. 
 
 

§ 95. 

Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid.1 Rettergangen 
skal være rettferdig og offentlig.2 Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv 
eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.3 

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.4 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 
27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Jf. tvl. § 1-1 (1) første punktum. 
 

2 Se SP art. 14 nr. 1 og nr. 3, EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3. 
 

3 Jf. dl. §§ 124-129. Se SP art. 14 nr. 1, EMK art. 6 nr. 1. 
 

4 Se §§ 88 og 90. 
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§ 96. 

Ingen kan dømmes uten etter lov1 eller straffes uten etter dom.2 

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.3 

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue,4 med mindre verdiene er benyttet til eller er 
utbytte fra en straffbar handling.5 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, 
vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Jf. § 17 og §§ 76 til 81. Se EMK art. 7, SP art. 15. 
 

2 Jf. også strpl. kap. 20. Se EMK art. 5 og art. 6 og protokoll nr. 7 art. 2, SP art. 14. 
 

3 Jf. SP art. 14 nr. 2, EMK art. 6 nr. 2. 
 

4 Jf. strl. 2005 § 53 (2). Se EMK protokoll nr. 1 art. 1. 
 

5 Jf. strl. 2005 §§ 66-76. 
 
 

§ 97. 

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.1 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 
778. 

 

1 Se strl. 2005 § 3. Se EMK art. 7, SP art. 15. 

 
 

§ 98. 

Alle er like for loven.1 

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.2 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 
27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Jf. § 23 (2) og § 118. 
 

2 Jf. lover 21 juni 2013 nr. 58, 21 juni 2013 nr. 59, 21 juni 2013 nr. 60 og 21 juni 2013 nr. 61. Se EMK art. 14, SP art. 2 nr. 1, art. 3 og 
art. 26, ØSK art. 2 nr. 2 og art. 3, BK art. 2 og 24. 

 
 

§ 99. 

(Opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628.) 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628. 

 
 

§ 100. 

Ytringsfrihet bør finne sted.1 

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre 
det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie 
meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.2 

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.3 Det kan bare 
settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot 
ytringsfrihetens begrunnelser.4 

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å 
beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.5 Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor 
anstalter.6 
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Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og 
folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre 
tungtveiende grunner.7 

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 30 sep 2004 kunngjort ved res. 29 okt 2004 nr. 1402, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 271, 
27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 nr. 825, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort 
ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Se EMK art. 10 nr. 1, SP art. 19 nr. 2. 
 

2 Jf. milstrl. §§ 32, 40, 47, 49, 59, 69 og 86; strl. 2005 §§ 123 til 125, § 156 (2), § 183, § 185, kap. 21 og 22, § 263, § 264, § 265 (3), § 
267, § 269, § 270, § 310, § 311, § 317; lov 20 mars 1998 nr. 10 § 31. 

 

3 Se EMK art. 9 og art. 10 og art. 11, SP art. 19 og art. 21. 
 

4 Jf. lover 9 mars 1973 nr. 14 §§ 4 og 24, 2 juni 1989 nr. 27 kap. 9, 4 des 1992 nr. 132 kap. VII, 21 des 2005 nr. 126 § 7, 9 jan 2009 nr. 2. 
 

5 Jf. lov 6 feb 2015 nr. 7. 
 

6 Jf. strpl. § 186, lover 18 mai 2001 nr. 21 § 30, 2 juli 1999 nr. 62 § 4-5. 
 

7 Jf. dl. §§ 124-127, lover 25 sep 1992 nr. 107 § 31, 19 mai 2006 nr. 16. 

 
 

§ 101. 

Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske 
partier.1 

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.2 

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot innbyggerne uten etter lov, med mindre en forsamling 
forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig oppløses etter at de lovbestemmelser som angår opprør, tre 
ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen av den sivile øvrighet.3 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 
2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Se EMK art. 11; SP art. 22; ØSK art. 8. 
 

2 Se EMK art. 11; SP art. 21. 
 

3 Jf. strl. 2005 § 182. 

 
 

§ 102. 

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.1 Husransakelse må 
ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.2 

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.3 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 
2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Sml. § 100 (4) andre punktum. Se EMK art. 8, SP art. 17. 
 

2 Se strpl. kap. 15. 
 

3 Jf. lov 14 apr 2000 nr. 31; strl. 2005 § 267. 

 
 

§ 103. 

(Opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628). 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628. 
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§ 104. 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd.1 De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og 
deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.2 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.3 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet.4 Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for 
barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, 
fortrinnsvis i egen familie.5 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 
27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Se FN-konvensjonen 20 nov 1989 om barnets rettar (barnekonvensjonen - BK), SP art. 24, ØSK art. 10 nr. 3. 
 

2 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 § 31. Se BK art. 12. 
 

3 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 § 48. Se BK art. 3 nr. 1. 
 

4 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 § 32. Se BK art. 16. 
 

5 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 § 30, lov 17 juli 1992 nr. 100 § 1-1. Se BK art. 9 og art. 19 flg. 

 
 

§ 105. 

Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun 
ha full erstatning av statskassen.1 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 
778. 

 

1 Jf. lover 1 juni 1917 nr. 1 kap. 2, 23 okt 1959 nr. 3, 6 apr 1984 nr. 17. Se EMK protokoll 1 art. 1. 

 
 

§ 106. 

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.1 

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller 
for avtjening av verneplikt.2 Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.3 
 

0 Tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
juni 2014 nr. 778. 

 

1 Jf. lov 15 mai 2008 nr. 35 § 4 og § 93 (4) annet punktum, SP art. 12 nr. 1, EMK protokoll nr. 4 art. 2. 
 

2 Jf. § 119, lover 17 juli 1953 nr. 28, 17 juli 1953 nr. 29, 19 juni 1997 nr. 82. Se SP art. 12 nr. 2, EMK protokoll nr. 4 art. 2 nr. 2, art. 3 
nr. 1 og art. 4. 

 

3 Se SP art. 12 nr. 4, EMK protokoll nr. 4 art. 3 nr. 2. 

 
 

§ 107. 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 
778, innholdet i tidligere § 107 står nå i § 117. 

 
 

§ 108. 

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og 
utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.1 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 
778, innholdet i tidligere § 108 står nå i § 118, mens innholdet her tidligere sto i § 110 a. 

 

1 Jf. lover 12 juni 1987 nr. 56, 17 juni 1998 nr. 61 kap. 6, 17 juni 2005 nr. 85 kap. 1, 15 juni 2007 nr. 40 § 1. Se ILO-konvensjon nr. 169 
om urfolk og stammefolk i sevstendige stater, SP art. 27, BK art. 30. 
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§ 109. 

Enhver har rett til utdannelse.1 Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring.2 Opplæringen skal ivareta 
den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. 

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på 
grunnlag av kvalifikasjoner.3 
 

0 Tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
juni 2014 nr. 778. 

 

1 Se ØSK art. 13, EMK protokoll nr. 1 art. 2, BK art. 28 og 29. 
 

2 Jf. lov 17 juni 1998 nr. 61. 
 

3 Jf. lov 1 apr 2005 nr. 15. 

 
 

§ 110. 

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets 
opphold ved arbeid eller næring.1 Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det 
offentlige.2 

Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.3 
 

0 Opphevet ved grunnlovsvedtak 5 juni 1925 kunngjort 12 juni 1925, tilføyd ved grunnlovsvedtak 16 nov 1954 kunngjort 26 nov 1954, 
endret ved grunnlovsvedtak 5 mai 1980 kunngjort 30 mai 1980, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270, 6 mai 2014 
kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
juni 2014 nr. 778. 

 

1 Se ØSK art. 6 og 7. 
 

2 Jf. lover 28 feb 1997 nr. 19, 18 des 2009 nr. 131. Se ØSK art. 9. 
 

3 Jf. asl. § 6-4, § 6-5 og § 6-35, asal. § 6-4, § 6-5 og § 6-35, lover 21 juni 1985 nr. 83 § 2-9 og § 2-13, 30 aug 1991 nr. 71 § 20 og § 33, 
aml. kap. 7 og 8. 

 
 

§ 111. 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 
778, innholdet står nå i § 120. 

 
 

§ 112. 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for 
etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep 
i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.1 
 

0 Tilføyd ved grunnlovsvedtak 25 mai 1992 kunngjort ved res. 19 juni 1992 nr. 463, endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort 
ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret paragrafnummer fra § 110 b, vedtak 27 mai 
2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 

1 Jf. bl.a. lover 11 juni 1976 nr. 79, 13 mars 1981 nr. 6, 24 nov 2000 nr. 82, 15 juni 2001 nr. 79, 9 mai 2003 nr. 31, 6 juni 2008 nr. 37, 
pbl. og lov 19 juni 2009 nr. 100. 

 
 

§ 113. 

Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.1 
 

0 Tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
juni 2014 nr. 778. 

 

1 Sml. § 94 (1), § 96 (1), § 97 og § 98 (1). 
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F. Alminnelige bestemmelser 
 

0 Overskriften tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 
kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778. 

 
 

§ 114. 

Til embeter i staten må utnevnes1 bare de norske borgere,2 menn eller kvinner, som taler landets språk,3 samt 

a) enten er født i riket av foreldre som på det tidspunkt var norske statsborgere2 
 

b) eller er født i utlandet av norske foreldre som på den tid ikke var statsborgere i noe annet land2 
 

c) eller heretter oppholder seg i riket i ti år 
 

d) eller blir naturalisert4 av Stortinget. 
 

Dog kan andre beskikkes til lærere ved Universitetet og de lærde skoler, til leger og til konsuler på fremmede 
steder.5 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 15 juni 1878, 4 juni 1892, 19 mars 1901, 15 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919, 10 juni 1952 kunngjort 28 
juni 1952, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort med res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 
kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 92. 

 

1 Jf. § 21. 
 

2 Jf. lov 10 juni 2005 nr. 51. 
 

3 Jf. lov 11 apr 1980 nr. 5. 
 

4 Jf. § 75, m. 
 

5 Jf. lov 13 feb 2015 nr. 9. 

 
 

§ 115. 

For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan 
Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller 
slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers 
tilligger statens myndigheter,1 dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov.2 Når Stortinget skal gi sitt 
samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag,3 minst to tredjedeler av dets medlemmer være til 
stede. 

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis 
beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.4 
 

0 Opphevet ved vedtak 18 nov 1905, tilføyd ved grunnlovsvedtak 8 mars 1962 kunngjort 23 mars 1962, endret ved grunnlovsvedtak 2 
feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 
mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 93. 

 

1 Jf. lover 7 juni 1968 nr. 4, 27 nov 1992 nr. 109. 
 

2 Jf. § 121. 
 

3 Jf. § 73. 
 

4 Jf. § 26. 

 
 

§ 116. 

Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er benefisert geistligheten,1 skal bare anvendes til 
geistlighetens beste og til opplysningens fremme. Milde stiftelsers eiendommer skal bare anvendes til gagn for 
disse.2 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 nr. 826, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 
mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer 
fra § 106. 

 

1 Se lov 7 juni 1996 nr. 33. 
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2 Jf. lov 15 juni 2001 nr. 59. 

 
 

§ 117. 

Odels- og åsetesretten må ikke oppheves. De nærmere betingelser for hvordan den skal bestå til støtte for 
staten og til gagn for landallmuen, fastsettes av det første eller annet følgende storting.1 
 

0 Endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 107. 
 

1 Jf. lov 28 juni 1974 nr. 58. 

 
 

§ 118. 

Ingen grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser må for ettertiden opprettes.1 
 

0 Endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 108. 
 

1 Sml. § 23 (2) og § 118 (1). Jf. lover 23 juni 1888 nr. 3 § 13, 4 juli 1927 nr. 11, 3 mars 1972 nr. 5 § 71, 15 juni 2001 nr. 59 kap. 1. 
 
 

§ 119. 

Enhver statens borger1 er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn 
til fødsel eller formue. 

Anvendelsen av denne grunnsetning og de begrensninger den bør ha, bestemmes ved lov.2 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 12 apr 1907, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 
2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 109. 

 

1 Jf. lov 10 juni 2005 nr. 51. 
 

2 Jf. lover 17 juli 1953 nr. 28 og 17 juli 1953 nr. 29; lov 12 aug 2016 nr. 77. 

 
 

§ 120. 

Det norske flaggs form og farger bestemmes ved lov.1 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 21 nov 1905, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 
juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 111. 

 

1 Jf. lov 10 des 1898 nr. 1. 

 
§ 121. 

Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes 
på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først det 
første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted eller 
ei.1 Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i 
enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være 
enige i en slik forandring.2 

En således vedtatt grunnlovsbestemmelse underskrives av Stortingets president og sekretær3 og sendes 
kongen til kunngjøring ved trykken4 som gjeldende bestemmelse i kongeriket Norges Grunnlov. 
 

0 Endret ved grunnlovsvedtak 24 apr 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 24 juni 1946 kunngjort 5 juli 
1946, 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 nr. 550, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort 
ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer fra § 112. 

 

1 Jf. strl. 2005 §§ 113 og 114. 
 

2 Jf. § 73 tredje punktum. 
 

3 Jf. § 73 første punktum. 
 

4 Jf. lov 19 juni 1969 nr. 53 § 1. 
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Norges Riges Grundlov 
 

 

E. Almindelige Bestemmelser. 
 

§ 92. 

Til Embeder i Staten maa alene udnævnes de norske Borgere, Mænd eller Kvinder, som tale Landets Sprog, 

samt 

a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Statens Undersaatter; 
 

b. eller ere fødte i fremmede Lande af norske Forældre, som paa den Tid ikke vare en anden Stats 

Undersaatter; 
 

c. eller som herefter opholde sig i Riget i ti Aar; 
 

d. eller som af Storthinget vorde naturaliserede. 
 

Dog kunne Andre beskikkes til Lærere ved Universitetet og de lærde Skoler, til Læger og til Konsuler paa 

fremmede Steder. 
 

0 Grlbest. 15 juni 1878, 4 juni 1892, 19 mars 1901, 15 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919 og 10 juni 1952 kunngjort 28 juni 1952. 
 

 

 
 

 

 

 

JO LOVDATA 

13



Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 17:35 

  

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814, 

Side 2 

§ 93. 

For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan 

Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet 

eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov 

ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal 

give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer 

være tilstede. 

Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis 

Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge. 
 

0 Opphevet ved beslutn. 18 nov 1905, tilføyd ved grlbest. 8 mars 1962 kunngjort 23 mars 1962, endret ved grlbest. 2 feb 2006 kunngjort 

ved res. 3 mars 2006 nr. 270. 
 
 

 

 

 

 

§ 94. 

En ny almindelig civil og kriminal Lovbog skal foranstaltes udgivet paa første eller, om dette ikke er muligt, 

paa andet ordentlige Storthing. Imidlertid blive Statens nu gjældende Love i Kraft, forsaavidt de ei stride imod 

denne Grundlov eller de provisoriske Anordninger, som imidlertid maatte udgives. 

De nuværende permanente Skatter vedblive ligeledes til næste Storthing. 
 

 

 

§ 95. 

Ingen Dispensationer, Protektorier, Moratorier eller Opreisninger maa bevilges, efterat den nye almindelige 

Lov er sat i Kraft. 
 

 

 

§ 96. 

Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted. 
 
 

 

 

 

§ 97. 

Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft. 
 

 

 

§ 98. 

Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør ingen Afgifter til Statskassen være forbundne. 
 

 

 

§ 99. 

Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For 

ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den Fængslede til Ansvar. 

Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i 

Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den 

ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig 

forelæste af den civile Øvrighed. 
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§ 100. 

Ytringsfrihed bør finde Sted. 

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, 

medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og 

Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.  

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun 

sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt 

holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. 

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt 

for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk 

uden i Anstalter. 

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og 

folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af 

andre tungtveiende Grunde. 

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. 
 

0 Endret ved grlbest. 30 sep 2004 kunngjort ved res. 29 okt 2004 nr. 1402, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 271, 27 mai 

2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 nr. 825. 
 

 

 

 
 

 

 

 

§ 101. 

Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden. 
 

 

 

§ 102. 

Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde. 
 

 

 

§ 103. 

Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere. 
 

 

 

§ 104. 

Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes. 
 

 

 

§ 105. 

Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han 

have fuld Erstatning af Statskassen. 
 

 

 

§ 106. 

Saavel Kjøbesummer som Indtægter af det Geistligheden beneficerede Gods skulle blot anvendes til 

Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelsers Eiendomme skulle blot anvendes til disses 

Gavn. 
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Side 4 

0 Endret ved grlbest. 27 mai 2010 kunngjort ved res. 18 juni 2010 nr. 826. 
 

 

 

 

§ 107. 

Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves. De nærmere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for 

Staten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsættes af det første eller andet følgende Storthing. 
 

 

 

§ 108. 

Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideikommisser, maa for Eftertiden oprettes. 
 

 

 

§ 109. 

Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden 

Hensyn til Fødsel eller Formue. 

Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Indskrænkninger den bør undergaa, bestemmes ved Lov. 
 

0 Grlbest. 12 apr 1907. 
 
 

 

 

§ 110. 

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan 

skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide. 

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov. 
 

0 Opphevet ved grlbest. 5 juni 1925 kunngjort 12 juni 1925 jf. grlbest. 15 aug 1911, tilføyd ved grlbest. 16 nov 1954 kunngjort 26 nov 

1954, endret ved grlbest. 5 mai 1980 kunngjort 30 mai 1980, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270. 
 

 

 

§ 110 a. 

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre 

og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv. 
 

0 Tilføyd ved grlbest. 21 apr 1988 kunngjort ved res. 27 mai 1988 nr. 432, endret ved grlbest. 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 

nr. 270. 
 

 

 

§ 110 b. 

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. 

Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret 

ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om 

Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger. 
 

0 Tilføyd ved grlbest. 25 mai 1992 kunngjort ved res. 19 juni 1992 nr. 463. 
 

 

 

§ 110 c. 

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. 
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Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814, 

Side 5 

Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov. 
 

0 Tilføyd ved grlbest. 15 juni 1994 kunngjort ved res. 15 juli 1994 nr. 675. 
 

 

 

 

§ 111. 

Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov. 
 

0 Grlbest. 21 nov 1905. 
 

 

 

§ 112. 

Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom 

fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det 

tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede 

Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men 

alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to 

Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.  

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes 

Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov. 
 

0 Grlbest. 24 apr 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 24 juni 1946 kunngjort 5 juli 1946 og 29 mai 1990 

kunngjort ved res. 13 juli 1990 nr. 550. 
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Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 
 

 

§ 16. (forhåndsvarsling). 

Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og 

gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir 

representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, 

når ikke annet uttrykkelig er sagt. 

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten 

på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi 

skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte. 

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: 

a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres, 
 

b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til 

partens interesser og til betydningen av varslet, 
 

c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig 

foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. 

 
 

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 1 aug 2003 

nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 2014 nr. 101). 
 

 

 

 
 

 

§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at 

mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne 

synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og 

modenhet. 

JO LOVDATA 
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Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Side 2 

Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller 

planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges 

ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når 

a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller 

parten ikke har kjent oppholdssted, 
 

b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, 
 

c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er 

unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent 

med opplysningene ved melding om vedtaket. 
 

Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de 

har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. 

Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig 

varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter §§ 18 til 19 til å se sakens 

dokumenter. 

Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i 

annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er 

nødvendig. 
 

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 

2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

 

 
 

 

 

§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter). 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 

19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv. 

Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres 

kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. 

Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis 

innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak. 
 

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 11 juni 1982 nr. 47, 25 sep 1992 nr. 107, 15 des 2000 nr. 98 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 15 des 2000 

nr. 1259), 25 jan 2002 nr. 2, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. 

res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

 

 
 

 

 

 

§ 18 a. (dokument utarbeidet for egen saksforberedelse). 

En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidd for sin egen 

interne saksforberedelse (organinterne dokumenter). Første punktum gjelder ikke foredrag til saker som blir 

behandlet av Kongen i statsråd, etter at saken er avgjort, og presedenskort, med mindre kortet gjengir 

organinterne vurderinger. 

Kongen kan gi forskrift om at det ikke skal kunne gjøres unntak etter første ledd for bestemte dokumenter i 

bestemte statlige eller statlig tilknyttede organer. 
 

0 Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 
 

 

 

 

§ 18 b. (dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen). 

Når det er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, kan organet gjøre unntak fra innsyn 

for dokument som organet har innhentet fra et underordnet organ til bruk for sin interne saksforberedelse. Det 

samme gjelder dokument som et departement har innhentet fra et annet departement til bruk for sin interne 

saksforberedelse. 
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Side 3 

Det kan gjøres unntak for deler av dokument som inneholder råd om og vurderinger av hvordan et organ bør 

opptre i en sak, og som organet har innhentet til bruk for sin interne saksforberedelse, når det er påkrevd av 

hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser i saken.  

Unntakene i paragrafen her gjelder tilsvarende for dokument om innhenting av dokument som nevnt i første 

og andre ledd, og innkallinger til og referater fra møter mellom overordnede og underordnede organer, mellom 

departementer og mellom et organ og noen som gir råd eller vurderinger som nevnt i andre ledd. 
 

0 Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

 

 

 

 

§ 18 c. (innsyn i faktiske opplysninger mv.). 

Selv om dokumentet eller deler av det er unntatt etter reglene i §§ 18 a og 18 b, har parten rett til å gjøre seg 

kjent med de deler av det som inneholder faktiske opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av 

faktum. Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysninger uten betydning for avgjørelsen og heller ikke når 

opplysningene eller bearbeidelsen finnes i et annet dokument som parten har tilgang til. 
 

0 Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 

 

 

§ 18 d. (innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene). 

Unntakene i §§ 18 a og 18 b gjelder ikke: 

a) saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, 
 

b) saksliste til møte i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, 
 

c) dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder, og 
 

d) dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal enhet opptrer som ekstern part overfor en annen 

slik enhet. 
 

§ 18 a gjelder likevel for dokument som blir utvekslet mellom kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

og utvalgets sekretariat. 

Unntaket i § 18 a gjelder ikke for dokument fra eller til et kommunalt eller fylkeskommunalt særlovsorgan 

eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11.  

Unntaket i § 18 a gjelder heller ikke for dokument fra eller til en kommunal eller fylkeskommunal enhet på 

områder der enhetene har selvstendig avgjørelsesmyndighet. Unntaket i § 18 a gjelder likevel for dokument i 

saker der administrasjonssjefen eller kommunerådet gjennomfører kontrolltiltak overfor en enhet, og for utkast 

til vedtak og innstillinger som blir lagt fram for administrasjonssjefen eller kommunerådet før det blir fattet 

vedtak eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ. Unntaket i § 18 a gjelder også for 

administrasjonssjefens eller kommunerådets merknader til slike utkast som nevnt i forrige punktum. 
 

0 Tilføyd ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

 

 

 

§ 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger). 

En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument 

a. som er av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser, 

når slike opplysninger kan unntas etter offentleglova §§ 20 og 21, 
 

b. som angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og berekninger og 

forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen 

næringsvirksomhet, 
 

c. som angår forskningsideer eller forskningsprosjekter i sak som gjelder økonomisk støtte eller rådgivning 

fra det offentlige i forbindelse med forskningsprosjekt, eller 
 

d. som det av hensyn til hans helse eller hans forhold til personer som står ham nær, må anses utilrådelig at 

han får kjennskap til; likevel slik at opplysningene på anmodning skal gjøres kjent for en representant for 

parten når ikke særlige grunner taler mot det. 
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Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg kjent med de 

opplysninger i et dokument som gjelder 

a) en annen persons helseforhold, eller 
 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. 
 

Kongen kan gi forskrifter som for særskilte saksområder utfyller eller nærmere fastlegger hvordan §§ 18 til 

19 skal anvendes. Når tungtveiende grunner taler for det, kan forskriftene også gjøre unntak fra disse 

paragrafer. 
 

0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118), 30 jan 

2009 nr. 7 (ikr. 30 jan 2009 iflg. res. 30 jan 2009 nr. 76). 
 

 

 
 

 

 

 

§ 20.  (gjennomsyn og utlån av saksdokumenter). 

Forvaltningsorganet bestemmer ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan dokumentene skal 

gjøres tilgjengelig for partene. Dersom partsinnsyn kan motvirke muligheten for å få saken avklart, kan 

fastsettes at parten ikke skal ha adgang til dokumentene så lenge undersøkelser pågår. Eksamensbesvarelser og 

liknende prøver kan den som avlegger eksamen eller prøve, nektes adgang til inntil bedømmelsen er avsluttet. 

På anmodning skal en part gis papirkopi eller elektronisk kopi av dokument. Advokat som opptrer som 

fullmektig for en part, skal få utlånt dokumentene når ikke særlige grunner taler mot det. Ved utlån bør det 

settes tidsfrist. Dersom ikke saksdokumentene blir tilbakelevert forvaltningsorganet i rett tid, er kravet om 

tilbakelevering særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kap 13. 

Har partene krav på å få se deler av et dokument, kan opplysningene gis dem ved utdrag av det dersom 

forvaltningsorganet finner det hensiktsmessig. 

Kopier skal gis vederlagsfritt. Kongen kan likevel gi forskrifter om betaling for avskrifter, utskrifter eller 

kopier. 

Når en part har anmodet om å få gjøre seg kjent med dokument som han etter § 18 har adgang til å få se, skal 

det settes ham en viss frist for mulig uttalelse, såfremt ingen frist er satt i medhold av § 16 eller den fastsatte 

frist anses utilstrekkelig. Dette gjelder likevel ikke dersom hensynet til vesentlige offentlige eller private 

interesser taler mot utsettelse. 
 

0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 11 juni 1982 nr. 47, 17 des 1982 nr. 86, 26 juni 1992 nr. 86, 12 jan 1995 nr. 4 

(ikr. 1 apr 1995), 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 

okt 2008 nr. 1118). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

§ 21. (klage over avslag på krav om å få gjøre seg kjent med et dokument). 

Avslag på krav om innsyn skal være skriftlig. Blir krav om å få gjøre seg kjent med et bestemt dokument eller 

opplysning avslått, skal parten gjøres merksam på den bestemmelse som ligger til grunn for avslaget og hvilket 

ledd og hvilken bokstav i bestemmelsen som er brukt. Avslaget skal opplyse om retten til å klage etter annet 

ledd og klagefristen etter § 29. 

Den som har satt fram kravet, kan påklage avslaget i samsvar med reglene i kap. VI. Fylkesmannen er 

klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ. 
 

0 Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 10 jan 1997 nr. 7 (ikr. 1 mars 1997), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 

1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

 

 

 

§ 22. (Opphevet ved lov 12 jan 1995 nr. 4.) 
 

0 Opphevet ved lov 12 jan 1995 nr. 4. 
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Kapittel V. Om vedtaket. 
 

 

 

§ 23. (formene for enkeltvedtak). 

Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for 

forvaltningsorganet. 
 

 

 

§ 24.  (når enkeltvedtak skal grunngis). 

Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. 

I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger 

en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i 

saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse 

gitt etter at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen 

klagefrist løper - senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og 

31 gjelder tilsvarende. 

Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter § 

19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under § 19 første ledd bokstav d, skal begrunnelse på 

anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig 

orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing. 

Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold 

gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal 

grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene 

i første ledd. 
 

0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 des 2010 nr. 76 (ikr. 10 des 2010 iflg. 

res. 10 des 2010 nr. 1574). 
 

 

 

 
 

 

§ 25. (begrunnelsens innhold). 

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den 

utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi 

innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold 

beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere 

framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.  

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt 

retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig. 
 

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). 
 
 

 

 

§ 26. (Opphevet ved lov 25 sep 1992 nr. 107.) 
 

0 Opphevet ved lov 25 sep 1992 nr. 107. 

 

 

§ 27. (underretning om vedtaket). 

Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som 

mulig. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal organet også 

underrette den mindreårige selv. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis 

ikke særlige grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretning skriftlig. Er det særlig 
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byrdefullt for forvaltningsorganet å gi skriftlig underretning, eller haster saken, kan underretning gis muntlig 

eller på annen måte. I så fall kan en part kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet. Underretning om vedtaket kan 

helt unnlates for så vidt underretning må anses åpenbart unødvendig og vedtaket ikke medfører skade eller 

ulempe for vedkommende part. 

I saker der begrunnelsen etter § 24 skal gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen. 

Der dette på grunn av særlige forhold ikke kan gjennomføres, og likeledes der partene kan kreve grunngiing 

etter § 24 annet ledd, skal det i underretningen isteden gis opplysning om på hvilken måte partene kan bli kjent 

med begrunnelsen. 

I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 

fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan 

tenkes gjennomført til skade for parten før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres merksam på adgangen til 

å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 første ledd. Er det etter § 27 b i loven her eller etter særskilt 

lovbestemmelse et vilkår for søksmål at klageadgangen er nyttet, eller at søksmålet anlegges innen en viss frist, 

skal parten i underretningen om vedtaket også gjøres oppmerksom på dette. I motsatt fall kommer slike vilkår 

for søksmål ikke til anvendelse overfor parten. 

I tillegg til veiledningen etter tredje ledd skal underretningen om enkeltvedtak til sakens parter opplyse om 

følgende når forholdene gir grunn til det: 

a) adgangen til å søke fritt rettsråd, 
 

b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og 
 

c) adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36. 

 
 

0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. 

res. 21 des 2001 nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 

26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lover 26 jan 2007 nr. 3 og 21 des 2007 nr. 127, 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 

2014 nr. 101). 
 

 

 

 
 

 

 

§ 27 a. Dersom ikke annet er bestemt, kan Kongen gi forskrifter om betaling for behandling av søknader om 

bevillinger, tillatelser, autorisasjoner o.l. som gis av forvaltningsorgan. Attest eller bevitnelse om tidligere 

vedtak gis uten betaling. Krav på betaling etter denne bestemmelse er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

0 Tilføyd ved lov 17 des 1982 nr. 86, endret ved lov 26 juni 1992 nr. 86. 
 

 

 

§ 27 b. (vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket). 

Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, kan bestemme at søksmål om gyldigheten av 

forvaltningsvedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket ikke skal kunne reises uten at vedkommende 

part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står 

åpen. Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble 

framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 
 

0 Tilføyd ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3. 
 

 

 

 

 

Kapittel VIII. Om virkningen av feil og om utsatt iverksetting 
 

0 Overskriften endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 27 mai 2016 nr. 15 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 713). 

 

 

§ 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten). 

Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved 

behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at 

feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. 
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§ 42. (utsatt iverksetting av vedtak). 

Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før 

klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til 

søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen 

til det foreligger endelig dom. Det samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å 

bringe eller har brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting skal 

avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av 

klage, søksmål m.m. 

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse 

skal gis samtidig med avslaget. 
 

0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). 
 

 

 
 

 

 

 

 

24

/pro#reference/lov/1977-05-27-40
/pro#reference/lov/1995-01-12-4


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 15:10 

  

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

Side 1 

 

  

 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
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Dato 13.03.1981 nr. 6 

Departement Klima- og miljødepartementet 

Sist endret LOV-2016-12-09-89 

Publisert ISBN 82-504-1304-0 

Ikrafttredelse 01.10.1983 

Rettsområde Forurensninger, klima og utslipp ► Forurensninger 

HMS og beredskaps- og sikkerhetsrett ► Helse, miljø og sikkerhet 

Miljøvern, natur og friluftsliv ► Naturmangfold/naturfredning 

Kunngjort   

Korttittel Forurensningsloven - forurl 

 

 
 

 

Kap. 1. Innledende bestemmelser. 
 

§ 1. (lovens formål) 

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å 

redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut 

over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
 

0 Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 107. 
 

 

 
 

 

§ 2. (retningslinjer) 

Gjennomføringen av loven skal skje etter disse retningslinjer: 

1. Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner 

sted. Det skal likeledes arbeides for å unngå avfallsproblemer. Loven skal nyttes for å oppnå en 

miljøkvalitet som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, kostnader 

forbundet med tiltakene og økonomiske forhold. 
 

2. Forurensningsmyndighetene skal samordne sin virksomhet med planmyndighetene slik at planlovgivningen 

sammen med denne lov brukes for å unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer. 
 

3. For å unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer skal det tas utgangspunkt i den teknologi som ut 

fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold, gir de beste 

resultater. 
 

4. Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal gjenvinnes, fortrinnsvis 

ved at det forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes, med mindre gjenvinning ikke er berettiget ut fra 

en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold. 
 

JO LOVDATA 
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5. Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for 

forurensningen eller avfallet. 
 

6. Forurensning og avfallsproblemer som skyldes virksomhet på norsk område skal motvirkes i samme 

utstrekning hva enten skadene eller ulempene inntrer i eller utenfor Norge. 

 
 

0 Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 107, 9 des 2016 nr. 89. 
 

 

 

 
 

 

 

§ 3. (alminnelige regler om lovens virkeområde) 

Loven gjelder forurensninger og avfall i det ytre miljø. For utslipp av genmodifiserte mikroorganismer og 

deponering av slike som avfall i miljøet gjelder genteknologiloven. 

Med de begrensninger som følger av folkeretten gjelder loven 

1. for forurensningskilder og avfall og kilder for avfall som befinner seg her i riket, 
 

2. for forurensninger som truer med å inntreffe her i riket, 
 

3. for forurensningskilder som befinner seg i eller forurensning som truer med å inntreffe i Norges 

økonomiske sone dersom forurensningskilden er norsk fartøy eller innretning, eller forøvrig i den 

utstrekning Kongen bestemmer. Lovens anvendelse for undersøkelse etter, utvinning og utnytting av 

undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen, herunder avslutning av slik 

virksomhet, er regulert i § 4. 
 

Loven gjelder ikke for Svalbard. For Jan Mayen og bilandene gjelder loven i den utstrekning Kongen 

bestemmer. Forurensningsmyndigheten kan for disse områder fastsette de endringer i loven som de stedlige 

forhold tilsier. 

Om erstatningsansvar for forurensningsskade gjelder særlige regler, jf. § 53. 
 

0 Endret ved lover 16 juni 1989 nr. 67, 2 apr 1993 nr. 38, 11 juni 1993 nr. 107, 21 juni 1996 nr. 36, 15 juni 2001 nr. 79 (ikr. 1 juli 2002 

iflg. res. 28. juni 2002 nr. 648). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

§ 4. (lovens anvendelse for virksomhet på kontinentalsokkelen) 

Reglene i denne lov gjelder, med de begrensninger som følger av folkeretten og av loven selv (jf. kap. 8), 

også for undersøkelser etter og utvinning og utnytting av undersjøiske naturforekomster på 

kontinentalsokkelen, herunder avslutning av slik virksomhet. Bestemmelsene i § 7 første ledd, jf. kapittel 3, om 

plikten til å innhente tillatelse og i § 9 om forskrifter, gjelder likevel bare for de sider av virksomheten som 

jevnlig fører til forurensninger. Bestemmelsen i § 7 annet ledd, jf. fjerde ledd, gjelder heller ikke tiltak for å 

hindre eller stanse akutt forurensning. 

Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om avfall fra slik virksomhet på kontinentalsokkelen 

som nevnt i første ledd. For opprydding av avfall gjelder bestemmelsen i § 74, jfr. § 7, tilsvarende i stedet for § 

37. 

Forurensningsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette hva som i tvilstilfelle skal regnes 

som sider av virksomheten som jevnlig fører til forurensninger og kan gjøre unntak fra første ledd. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 16 juni 1989 nr. 67, 21 juni 1996 nr. 36. 
 

 

 
 

 

 

§ 5. (forurensning fra transport) 

For forurensning fra veger, jernbane o.l., havner og flyplasser gjelder loven her så langt 

forurensningsmyndigheten bestemmer. 

For forurensning fra det enkelte transportmiddel gjelder det som er fastsatt i eller i medhold av 

produktkontrolloven, vegtrafikkloven, skipssikkerhetsloven, havneloven, luftfartsloven og jernbaneloven i 

stedet for bestemmelsene i denne loven. 
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Uansett bestemmelsen i annet ledd gjelder lovens § 7 annet og fjerde ledd, kap. 6 og §§ 74-77 tilsvarende 

dersom ikke forurensningen må anses for tillatt i medhold av annen lovgivning. For gjennomføring av og ved 

overtredelse av disse bestemmelsene gjelder reglene i kap. 7, § 74 og i kap. 10. 

Begrensninger i lovens anvendelse som følge av paragrafen her gjelder bare så langt ikke annet følger av kap. 

8. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 16 juni 1989 nr. 67, 11 juni 1993 nr. 100, 16 feb 2007 nr. 9 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 16 feb 2007 

nr. 170). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger. 
 

§ 6.  (hva som forstås med forurensning) 

Med forurensning forstås i denne lov: 

1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 
 

2) støy og rystelser, 
 

3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 
 

4) påvirkning av temperaturen 
 

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. 

Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, 

eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nummer 1 til 4, er eller kan bli til skade eller ulempe for 

miljøet. 
 

 

 

 

§ 7.  (plikt til å unngå forurensning) 

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 

eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for 

forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for 

å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader 

og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder 

tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er åpenbart at 

vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme 

grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning. 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum 

innen en nærmere angitt frist. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

§ 8. (begrensninger i plikten til å unngå forurensninger) 

Vanlig forurensning fra 

1) fiske, jordbruk og skogbruk m.v., 
 

2) boliger, fritidshus, kontorer, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hoteller og lagerbygg o.l., 
 

3) midlertidig anleggsvirksomhet, 
 

er tillatt etter denne lov i den utstrekning det ikke er gitt særlige forskrifter etter § 9. For utslipp av sanitært 

avløpsvann må det likevel søkes om tillatelse med mindre noe annet er bestemt i forskrift. 

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for forsvarets virksomhet. For forurensning fra forsvarets faste 

anlegg som ikke hovedsakelig nyttes til stridsformål, gjelder loven fullt ut. 
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Forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten tillatelse etter § 11. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 

 

 

 

§ 9. (forskrifter om forurensning) 

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om: 

1. grenseverdier for hvilke forurensninger som skal være tillatt eller at forurensning helt eller til bestemte tider 

skal være forbudt, 
 

2. grenseverdier for forekomster av visse stoffer, støy, rystelse, lys og annen stråling i miljøet, og hva som 

skal gjøres dersom grenseverdien overskrides, 
 

3. hvordan faste og midlertidige anlegg skal være innrettet og hvordan en virksomhet skal drives for å 

motvirke forurensning, 
 

4. kvalitetskrav til utstyr til vern mot forurensning og at slikt utstyr ikke må omsettes uten å være godkjent av 

forurensningsmyndigheten, 
 

5. at driftspersonell i virksomhet som kan medføre forurensning skal ha bestemte kvalifikasjoner. 
 

Forskriftene etter nummer 1-3 kan fastsette at de helt eller delvis og på nærmere vilkår skal gjelde i stedet for 

tillatelse etter § 11. Hvis det etter forskriftene er nødvendig å søke om tillatelse, gjelder bestemmelsene i kap. 3. 

De vilkår som kan settes i den enkelte tillatelse, jf. § 16 kan i stedet fastsettes som forskrift etter paragrafen her. 

Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra forskrift som tillater forurensning 

dersom vilkårene nevnt i § 18 første ledd foreligger eller dersom forskriften selv gir adgang til det. 

Forskrifter etter denne paragraf kan begrenses til bestemte geografiske områder. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36. 
 

 

 
 

 

 

§ 10. (forholdet til granneloven m.v.) 

Reglene om varsel og granneskjønn i grannelovens §§ 6-8 gjelder ikke for forurensning som gjør det 

nødvendig med tillatelse etter § 11. Det samme kan fastsettes i forskrift etter § 9 annet ledd. 

Forurensning som er tillatt etter § 11 eller etter forskrift som fastsetter at grannelovens §§ 6-8 ikke gjelder, 

kan ikke kreves rettet etter grannelovens § 10. Selv om skader eller ulemper er tillatt etter loven her, fritar det 

ikke for plikt til å betale erstatning eller plikt til å betale vederlag etter granneloven.  

For andre skader eller ulemper enn det som skyldes forurensning gjelder granneloven fullt ut. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 
 

 

 

 

 

Kap. 3. Tillatelse til virksomhet som kan volde forurensning. Konsekvensanalyser. 
 

§ 11. (særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 

Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning. 

Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi tillatelse uten at det foreligger søknad, og i slik tillatelse gi 

pålegg som trer i stedet for vilkår etter § 16. 

Kvotepliktig etter klimakvoteloven § 4 skal etter søknad innvilges tillatelse til kvotepliktige utslipp av 

klimagasser så fremt han godtgjør at han er i stand til å overvåke og rapportere utslippene på en tilfredsstillende 

måte. Kongen kan i utslippstillatelsen sette vilkår i medhold av § 16. Det skal ikke settes noen 

utslippsgrenseverdi i tillatelsen. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i 

klimakvoteloven § 13. 

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om at den som vil drive visse slag virksomheter som etter sin art 

kan medføre forurensninger, må søke om tillatelse etter denne paragraf. 
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Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av 

oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og 

bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra 

planmyndigheten. 

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal det legges 

vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for 

øvrig vil medføre. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 14 juni 1985 nr. 77, 17 des 2004 nr. 99 (ikr. 1 jan 2005), 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. 

res. 29 juni 2007 nr. 823). 
 

 
 

 

 
 

§ 12. (innhold av søknad) 

Søknad om tillatelse etter § 11 skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og 

hvilke vilkår som skal settes. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette hvilke 

opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 
 

 

 

§ 13. (meldeplikt og konsekvensanalyser for virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer) 

Den som planlegger virksomhet som kan medføre store forurensninger på et nytt sted, eller en vesentlig 

utbygging av ny karakter på sted for eksisterende virksomhet, skal på et tidlig trinn under planleggingen gi 

melding til forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten gir nærmere forskrifter om meldeplikten.  

Forurensningsmyndigheten kan fastsette at den som planlegger meldepliktig virksomhet skal foreta en 

konsekvensanalyse for å klarlegge virkningene forurensningen vil få. Konsekvensanalysen skal vanligvis 

inneholde en utredning om: 

1. hvilke forurensninger virksomheten vil medføre ved vanlig drift og ved praktisk tenkelige former for uhell, 

samt sannsynligheten for slike uhell, 
 

2. hvilke virkninger forurensningen kan få på kort og lang sikt. Om nødvendig skal det foretas undersøkelser 

av naturforholdene der forurensningen vil gjøre seg gjeldende. Det skal særskilt klarlegges hvordan 

forurensningen vil påvirke menneskenes bruk av miljøet og hvem som særlig får ulemper av 

forurensningen, 
 

3. alternative lokaliseringer, produksjonsprosesser, rensetiltak og måter for å gjenvinne avfall på som har vært 

vurdert og nærmere begrunnelse for de løsninger søkeren har valgt, 
 

4. hvordan virksomheten blir innpasset i oversiktsplan og reguleringsplan for området, eventuelt hvordan den 

vil binde fremtidig planlegging. 
 

Forurensningsmyndigheten kan gi pålegg om når utredningen skal foreligge og hva den skal inneholde. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 

 

 
 

 

 

§ 14. (utredningen er offentlig) 

Når utredningen etter § 13 foreligger, har enhver rett til å gjøre seg kjent med den hos den meldepliktige eller 

vedkommende forurensningsmyndighet. Forurensningsmyndigheten kan bestemme at deler av utredningen skal 

være offentlig før hele utredningen foreligger. 

Opplysninger som forurensningsmyndigheten har taushetsplikt om etter forvaltningsloven § 13 flg., kan 

holdes tilbake også av den meldepliktige. Det samme gjelder opplysninger som går inn under offentleglova §§ 

20 og 21. 

Bestemmelsen i offentleglova § 30 om hvordan dokument skal gjøres kjent og i § 32 om klage over 

avgjørelse om ikke å gjøre det tilgjengelig, gjelder både når krav om offentlighet av konsekvensanalyse rettes 

til forurensningsmyndigheten og til den meldepliktige. Klage over avgjørelse truffet av den meldepliktige går 

til forurensningsmyndigheten. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
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§ 15. (offentlig møte om virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer) 

Når det foreligger konsekvensanalyse etter § 13 skal forurensningsmyndigheten i samarbeid med søkeren 

holde offentlig møte for drøfting av de forurensningsmessige følger virksomheten kan få. Møtet skal holdes i 

god tid før søknaden blir avgjort og skal kunngjøres på stedet. På møtet skal søkeren og 

forurensningsmyndigheten redegjøre for tiltaket og de forurensningsmessige følger det kan få. 

Forurensningsmyndigheten kan unnlate å holde møte som nevnt i første ledd dersom tiltaket slik det 

planlegges gjennomført ikke vil føre til alvorlige forurensninger. Det samme gjelder om saken er tilstrekkelig 

belyst ved at det i forbindelse med behandling av saken i medhold av annen lovgivning er holdt offentlig møte 

eller det av andre grunner må ansees unødvendig å holde møte. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 

 

 

 

§ 16. (vilkår i tillatelse) 

I tillatelse etter loven eller forskrift i medhold av loven kan det settes nærmere vilkår for å motvirke at 

forurensning fører til skader eller ulemper, og for å fremme effektiv utnyttelse av energi som virksomheten 

bruker eller frembringer. Det kan herunder fastsettes vilkår om beskyttelses- og rensetiltak, gjenvinning og at 

tillatelsen bare skal gjelde for en viss tid. 

Dersom forurensning fra virksomheten jevnlig vil utelukke eller vanskeliggjøre bruk av miljøet til et bestemt 

formål, kan det settes som vilkår at det treffes tiltak som tilgodeser dette formålet, eller at det gis tilskudd til 

slike tiltak. Det kan også settes som vilkår at forurenseren ved avtale eller ekspropriasjon erverver eller 

båndlegger områder som blir sterkt forurenset. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36, 10 des 1999 nr. 83 (ikr. 1 jan 2000). 
 

 

 
 

 

§ 17. (innløsning av fast eiendom m.v.) 

Etter krav fra eieren kan forurensningsmyndigheten fastsette at den ansvarlige for forurensningen, mot 

erstatning etter rettslig skjønn, skal innløse fast eiendom dersom forurensningen vil gjøre eiendommen lite 

egnet til det formål den brukes til. 

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende ved festerett, forpaktning eller annen særskilt råderett over fast 

eiendom. Pålegg om innløsning kan gjelde del av eiendom eller rett over fast eiendom.  

Pålegg etter første og annet ledd kan gis også etter at tillatelse til forurensning er gitt. Ved fastsetting av 

erstatning gjelder reglene i ekspropriasjonserstatningsloven 6. april 1984 nr. 17 tilsvarende. Ved utmålingen 

skal det gjøres fradrag for skader og ulemper eieren eller annen rettighetshaver etter grannelovens § 2 må finne 

seg i uten erstatning. Kostnadene ved skjønnet skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen. Det samme 

gjelder ved overskjønn, om ikke retten av særlige grunner bestemmer noe annet. 
 

0 Endret ved lover 17 des 1982 nr. 88, 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36. 
 
 

 

 

 
 

 

 

§ 18. (endring og omgjøring av tillatelse) 

Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter loven her eller etter forskrift i 

medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom 

1) det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller annerledes enn ventet da 

tillatelse ble gitt, 
 

2) skaden eller ulempen kan reduseres uten urimelig kostnad for forurenseren, 
 

3) ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningene i vesentlig grad, 
 

4) vilkårene i tillatelsen er unødvendige for å motvirke forurensninger, 
 

5) de fordeler forurenseren eller andre får av at vilkår blir lempet på eller opphevet, er vesentlig større enn de 

skader eller ulemper det vil føre til for miljøet, eller 
 

6) det forøvrig følger av ellers gjeldende omgjøringsregler. 
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Tillatelse gitt i medhold av § 11 annet ledd tilbakekalles eller endres dersom kvoteplikten etter 

klimakvoteloven § 4 opphører. 

Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt. 

Ved avgjørelser etter første og tredje ledd skal det tas hensyn til kostnadene en endring eller omgjøring vil 

påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring for øvrig vil medføre. 
 

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 21 juni 1996 nr. 36, 17 des 2004 nr. 99 (ikr. 1 jan 2005). 
 
 

 

 

 
 

 

 

§ 19. (meldeplikt ved utskiftning av utstyr eller økning av forurensningene) 

Den som har tillatelse etter § 11 og som skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk 

mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal på forhånd gi 

melding til forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om meldeplikten etter første ledd. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
 

 

 

 

 

§ 20. (nedleggelse og driftsstans) 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid 

er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter 

nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 

Den kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av fremtidige utgifter og mulig 

erstatningsansvar. 

Den som ønsker å starte opp en virksomhet som har tillatelse etter § 11, etter at virksomheten har vært 

nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, må gi melding om dette til forurensningsmyndigheten. Denne avgjør om det 

må søkes om ny tillatelse før virksomheten settes i gang på ny.  

Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om meldeplikt etter første og tredje ledd. 
 

0 Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. 
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Lov om avgift på utslipp av CO₂  i petroleumsvirksomhet på 
kontinentalsokkelen 

 

 

Dato 21.12.1990 nr. 72 

Departement Finansdepartementet 

Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 

Publisert I Nr. 21 

Ikrafttredelse 21.12.1990 

Rettsområde Energirett ► Petroleumsvirksomhet 

Forurensninger, klima og utslipp ► Klimakvoter 

Skatte- og avgiftsrett ► Petroleumsskatt 

Kunngjort   

Korttittel Lov om avgift på utslipp av CO2 

 

 
 

 

§ 1. For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO₂ -avgift på brenning av petroleum og 

utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne 

lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften. 
 

 

 

 

 

§ 2. CO₂  -avgift beregnes av petroleum som brennes og naturgass som slippes ut til luft samt av CO₂  som 

utskilles fra petroleum og slippes ut til luft, på innretning som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport 

av petroleum 

a) i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen, jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav 

l), 
 

b) i tilstøtende havområder utenfor kontinentalsokkelen i den utstrekning utvinning av petroleum er forbeholdt 

Norge etter avtale med annen stat, 
 

c) i havområder utenfor kontinentalsokkelen for så vidt gjelder norsk anlegg for transport av petroleum, 
 

d) i riket for så vidt gjelder anlegg som omfattes av petroleumsskatteloven § 3 b) tredje punktum. 
 

Når utvinning skjer fra petroleumsforekomst som strekker seg over midtlinjen i forhold til annen stat, jf 

bokstav b), beregnes CO₂ -avgift bare av de mengder som svarer til de norske rettighetshavernes eierandeler i 

vedkommede innretning. 
 

0 Endret ved lover 20 des 1996 nr. 100 (ikr. 1 juli 1997), 15 des 2006 nr. 78 (ikr. 1 jan 2007). 
 
 

 

 

 

 

 

§ 3. CO₂  -avgiften kan ikke trekkes fra ved beregningen av produksjonsavgift etter petroleumsloven § 4-10. 
 

0 Endret ved lover 20 des 1996 nr. 100 (ikr. 1 juli 1997), 27 juni 2008 nr. 58. 
 

JO LOVDATA 
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§ 4. Plikten til å svare CO₂ -avgift påhviler i fellesskap rettighetshaverne etter utvinningstillatelsen eller 

tillatelsen til anlegg og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum som gjelder for den 

innretning der petroleum brennes eller naturgass slippes ut. Operatøren har det direkte ansvar for beregning 

innrapportering og betaling av samlet avgiftsbeløp til Oljedirektoratet på vegne av samtlige rettighetshavere.  

Avgift for perioden 1. januar til 30. juni skal betales innen 1. oktober og for perioden 1. juli til 31. desember 

innen 1. april i det påfølgende år. Dokumentasjon for petroleumsmåling og beregning av avgiften sendes 

Oljedirektoratet senest en måned etter utløpet av hver termin. Dersom avgiften ikke betales innen forfall, skal 

det beregnes renter av avgiftsbeløpet i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket 

betaling m.m. Avgiftskrav er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

0 Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 20, 20 des 1996 nr. 100 (ikr. 1 juli 1997). 
 

 

 
 

 

 

 

§ 5. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om grunnlaget for avgiften samt om hvilke krav som 

skal stilles til måleutstyr, målemetoder og til den dokumentasjon som innsendes. 

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet. 
 

 

 

§ 6. Kongen kan gjøre vedtak om den nærmere gjennomføring av avgiftsbetalingen, herunder om renter på for 

lite og for meget betalt avgift. 
 

0 Tilføyd ved lov 20 des 1996 nr. 100 (ikr. 1 juli 1997). 

 

 

§ 7. Forsettlig eller uaktsom avgivelse av uriktig eller ufullstendig dokumentasjon eller annen overtredelse av 

bestemmelser eller vedtak truffet i eller i medhold av denne lov straffes med bøter eller fengsel inntil 3 

måneder. 
 

0 Endret ved lover 20 juli 1991 nr. 66, 20 des 1996 nr. 100 (ikr. 1 juli 1997), endret paragrafnummer fra § 6, 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 

okt 2015). 

 

 

§ 8. Denne lov trer i kraft straks. 
 

0 Endret ved lov 20 des 1996 nr. 100 (ikr. 1 juli 1997), endret paragrafnummer fra § 7. 
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Lov om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven] 
 

 

Dato 29.11.1996 nr. 72 

Departement Olje- og energidepartementet 

Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 

Publisert Avd I 1996 Nr. 22 

Ikrafttredelse 01.07.1997 

Rettsområde Energirett ► Petroleumsvirksomhet 

EU/EØS-rett ► Energi 

Næringsrett ► Industri 

Kunngjort   

Korttittel Petroleumsloven - petrl 

 

 
 

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

 

§ 1-1. Retten til undersjøiske petroleumsforekomster og ressursforvaltning 

Den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske petroleumsforekomster og eksklusiv rett til 

ressursforvaltning. 
 

 

 

§ 1-2. Ressursforvaltningen 

Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av 

Stortinget. 

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til 

gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et 

bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til 

distriktspolitiske interesser og annen virksomhet. 

 

§ 1-3. Krav om tillatelse m.v. 

Ingen andre enn staten kan drive petroleumsvirksomhet uten de tillatelser, godkjennelser og samtykker som 

kreves i medhold av denne lov. Bestemmelsene for øvrig i loven og de forskrifter som gis i medhold av den, 

gjelder for slik virksomhet så langt de passer. 
 

 

 

§ 1-4. Virkeområde 

Loven kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster 

underlagt norsk jurisdiksjon. Loven gjelder også petroleumsvirksomhet i og utenfor riket og norsk 

kontinentalsokkel når det følger av folkeretten eller av overenskomst med fremmed stat. 

JO LOVDATA 
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Loven gjelder utnyttelse av utvunnet petroleum som foregår på norsk landterritorium eller sjøgrunn underlagt 

privat eiendomsrett, kun når slik utnyttelse er nødvendig for eller utgjør en integrert del av utvinning eller 

transport av petroleum. 

Når en rørledning i norsk indre farvann, på norsk sjøterritorium eller kontinentalsokkelen begynner på 

område utenfor norsk jurisdiksjon, kan Kongen i den utstrekning det følger av folkeretten, bestemme hvilke 

regler i denne lov som skal gjelde for slik rørledning med tilbehør. 

For erstatningsansvar for forurensningsskade etter kapittel 7 og skade som følge av forurensning og avfall 

etter kapittel 8, gjelder de særlige regler som er fastsatt der. 

Loven gjelder ikke på Svalbard, herunder dets indre farvann og sjøterritorium. 

Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler til utfylling og avgrensning av bestemmelsene i denne paragraf, 

herunder om hvilken utnyttelse som anses nødvendig for eller utgjør en integrert del av utvinning eller transport 

av petroleum som nevnt i annet ledd. Kongen kan i tvilstilfelle bestemme om en innretning eller virksomhet 

omfattes av loven eller ikke. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797). 
 

 
 

 

 

 
 

 

§ 1-5. Annen norsk rett 

Annen norsk rett enn loven her, herunder bestemmelser om tillatelse, samtykke, eller godkjennelse som 

kreves etter lovgivningen, kommer også til anvendelse for petroleumsvirksomhet. Dette gjelder med mindre 

annet følger av lov, bestemmelse gitt av Kongen, av folkeretten eller av overenskomst med fremmed stat. 

Annen norsk rett gjelder likevel ikke for andre flyttbare innretninger under fremmed flagg enn de som er 

permanent plassert, med mindre annet er fastsatt ved lov eller ved bestemmelse av Kongen i statsråd. 
 

 

 

§ 1-6. Definisjoner 

I denne lov forstås med: 

a) petroleum, alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt 

andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner. 
 

b) petroleumsforekomst, en ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergarttyper ved 

strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en 

kombinasjon av disse, slik at den petroleum som omfattes overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske 

eller gass. Departementet bestemmer i tvilstilfelle hva som skal anses å være en petroleumsforekomst. 
 

c) petroleumsvirksomhet, all virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder 

undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike 

aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip. 
 

d) innretning, installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og 

hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når 

ikke annet er bestemt. 
 

e) undersøkelse, geologiske, petrofysiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske aktiviteter, herunder 

grunne boringer, samt drift og bruk av innretning i den utstrekning den anvendes til undersøkelse. 
 

f) leteboring, boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner, samt drift og bruk av innretning i den 

utstrekning den anvendes til leteboring. 
 

g) utvinning, produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, assistert utvinning, 

behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum for transport med skip, samt 

bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning. 
 

h) transport, skipning av petroleum i rørledning samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for 

transport. 
 

i) utnyttelse, nedkjøling for å gjøre gass flytende, raffinering og petrokjemisk virksomhet, produksjon og 

overføring av elektrisk kraft og annen anvendelse av utvunnet petroleum, lagring av petroleum samt 

bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utnyttelse. 
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j) rettighetshaver, fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter loven her eller tidligere 

lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til 

flere slike personer sammen kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den 

enkelte deltager. 
 

k) operatør, den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. 
 

l) kontinentalsokkelen, havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk 

sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av 

kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er 

målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat med mindre annet følger av folkerettens 

regler for kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene eller overenskomst med 

vedkommende stat. 
 

m) Oppstrøms gassrørledningsnett, enhver gassrørledning eller ethvert gassrørledningsnett som drives eller 

opprettes innenfor rammen av et olje- eller gassproduksjonsprosjekt, eller som brukes for å overføre 

naturgass fra ett eller flere produksjonsanlegg av denne typen, til et behandlingsanlegg, en terminal eller en 

endelig ilandføringsterminal. De deler av slike nett og anlegg som brukes til lokal produksjonsvirksomhet 

ved en forekomst der naturgassen produseres, anses ikke som oppstrøms gassrørledningsnett. 
 

n) Naturgassforetak, enhver fysisk eller juridisk person som ivaretar minst én av følgende funksjoner: 

produksjon, overføring, distribusjon, forsyning, innkjøp eller lagring av naturgass, herunder nedkjølt 

flytende naturgass (LNG), og som har ansvar for de forretningsmessige og tekniske oppgaver eller 

vedlikehold tilknyttet disse funksjonene, med unntak av sluttkunder, 
 

o) kvalifiserte kunder, alle kunder hjemmehørende i en EØS-stat, unntatt husholdningskunder. Fra og med 1. 

juli 2007 alle kunder. 

 
 

0 Endret ved lover 28 juni 2002 nr. 61 (ikr. 1 aug 2002 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 654), 30 juni 2006 nr. 60 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 30 

juni 2006 nr. 741). 
 

 

 

 

Kapittel 2. Undersøkelsestillatelse 

 

§ 2-1. Tildeling av undersøkelsestillatelse m.v. 

Etter åpning av et område i henhold til § 3-1 kan departementet tildele juridisk person tillatelse til 

undersøkelse etter petroleum i begrensede områder av havbunnen eller i dens undergrunn. 

Undersøkelsestillatelse kan også tildeles fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat. 

Undersøkelsestillatelsen gir rett til undersøkelse etter petroleum. Den gir ikke enerett til undersøkelse i de 

områder som er nevnt i tillatelsen og heller ikke fortrinnsrett ved tildeling av utvinningstillatelse. Det kan 

tildeles utvinningstillatelse til andre, eller gis tillatelse etter § 4-3 i områder som omfattes av 

undersøkelsestillatelser, uten at ansvar kan gjøres gjeldende eller innbetalt avgift kan kreves refundert. 

Undersøkelsestillatelse gis for 3 kalenderår med mindre det fastsettes en annen varighet. 

Departementet kan gi rettighetshaver som innehar undersøkelsestillatelse samtykke til andre undersøkelser. 

Kongen kan gi forskrifter om hva en søknad om undersøkelsestillatelse skal inneholde, hva en slik tillatelse 

omfatter, de nærmere vilkår for tillatelsen og om den avgift som skal betales. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697). 
 

 
 

 

 

 

§ 2-2. Området for en undersøkelsestillatelse 

Undersøkelsestillatelsen skal angi det området den omfatter. Undersøkelsestillatelsen gir ikke rett til 

undersøkelse i områder som omfattes av utvinningstillatelser, med mindre departementet bestemmer noe annet i 

medhold av § 3-11. 
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Kapittel 3. Utvinningstillatelse m.v. 
 

§ 3-1. Åpning av nye områder 

Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en avveining 

mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det 

foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for 

forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha. 

Spørsmålet om åpning av nye områder skal forelegges lokale myndigheter og sentrale interesseorganisasjoner 

som kan antas å ha særlig interesse i saken. 

Videre skal det ved offentlig kunngjøring gjøres kjent hvilke områder det foreligger planer om å åpne for 

petroleumsvirksomhet og arten og omfanget av den virksomhet det gjelder. Interesserte skal gis en frist på 

minst 3 måneder til å uttale seg. 

Departementet avgjør hvilken saksbehandling som skal følges i det enkelte tilfelle. 
 

 

 

§ 3-2. Inndeling av kontinentalsokkelen 

Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 

breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters 

kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet. 
 

 

§ 3-3. Utvinningstillatelse 

Kongen i statsråd kan på nærmere bestemte vilkår tildele utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse kan 

omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker. 

Utvinningstillatelse kan tildeles juridisk person som er stiftet i overensstemmelse med norsk lovgivning og er 

registrert i Foretaksregisteret, når annet ikke følger av internasjonale avtaler. Utvinningstillatelse kan også 

tildeles fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat. 

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster på 

områder som omfattes av tillatelsen. Rettighetshaver blir eier av den petroleum som produseres. 

Kongen kan sette som vilkår for tildeling av utvinningstillatelse at rettighetshaverne inngår avtaler av bestemt 

innhold seg imellom. 
 

 
 

 

§ 3-4. Avtaler med sikte på å søke om utvinningstillatelse 

Avtaler om samarbeid inngått med sikte på å søke om utvinningstillatelse skal forelegges departementet. 

Departementet kan kreve endringer i slike avtaler. 
 

 

§ 3-5. Utlysing og tildeling 

Før tildeling av utvinningstillatelse finner sted, skal departementet i alminnelighet utlyse det området som det 

kan søkes om utvinningstillatelse for. 

Utlysing skal kunngjøres i Norsk lysingsblad og De Europeiske Fellesskaps Tidende. Kunngjøringen skal 

sette en søknadsfrist som ikke skal være kortere enn 90 dager, og den skal inneholde de opplysninger som 

departementet bestemmer. 

Tildeling av utvinningstillatelse skal skje på grunnlag av saklige og objektive kriterier samt de krav og vilkår 

som er angitt i kunngjøringen. Kongen er ikke forpliktet til å tildele utvinningstillatelse på grunnlag av de 

innkomne søknader. 

Kongen kan tildele utvinningstillatelse uten utlysing. Før slik tildeling skjer skal rettighetshaver til 

utvinningstillatelse i tilstøtende områder gis anledning til å søke om tildeling av det aktuelle området. Det skal 

kunngjøres i Norsk lysingsblad og De Europeiske Fellesskaps Tidende hvilke blokker det gjelder. 
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Kongen gir nærmere forskrifter om hva en søknad om utvinningstillatelse skal inneholde og om betaling av 

behandlingsgebyr. 
 

 
 

 

§ 3-6. Statlig deltagelse 

Kongen kan bestemme at staten skal delta i petroleumsvirksomhet etter denne lov. 
 
 

 

 

§ 3-7. Operatør 

Ved tildeling av utvinningstillatelse skal departementet utpeke eller godkjenne operatør. 

Skifte av operatør skal godkjennes av departementet. Når særlige grunner tilsier det kan departementet foreta 

skifte av operatør. 

Dersom departementet utpeker eller godkjenner en operatør som ikke er rettighetshaver i henhold til 

utvinningstillatelsen, får bestemmelsene om rettighetshavers forpliktelser gitt i eller i medhold av denne lov 

tilsvarende anvendelse for operatøren med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt. En operatør som ikke er 

rettighetshaver i henhold til utvinningstillatelsen er likevel ikke ansvarlig etter § 5-4 annet ledd. 

Denne bestemmelse får tilsvarende anvendelse i forhold til særskilt tillatelse til anlegg og drift av 

innretninger etter § 4-3. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797). 
 

 

 
 

 

 

§ 3-8. Arbeidsforpliktelse 

Kongen kan pålegge rettighetshaver en nærmere bestemt arbeidsforpliktelse for det område 

utvinningstillatelsen omfatter. 
 

 

 

§ 3-9. Varigheten av en utvinningstillatelse m.v. 

Utvinningstillatelsen gis for inntil 10 år. Dersom utvinningstillatelsen gis for en kortere periode, kan 

departementet senere forlenge tillatelsen innenfor rammen på 10 år. 

Rettighetshaver som har oppfylt arbeidsforpliktelsen i henhold til § 3-8 og de vilkår som for øvrig gjelder for 

den enkelte utvinningstillatelse, kan kreve at utvinningstillatelsen forlenges utover perioden som er fastsatt i 

medhold av første ledd. Forlengelsesperioden skal være fastsatt i den enkelte utvinningstillatelse og skal som 

hovedregel være inntil 30 år, men kan i særlige tilfeller være inntil 50 år. 

Kongen skal ved tildeling fastsette hvor stor del av området for utvinningstillatelsen rettighetshaver kan kreve 

forlengelse for etter annet ledd. Departementet kan etter søknad samtykke i at rettighetshaver beholder mer enn 

det området som er fastsatt ved tildeling etter bestemmelsen her. 

Kongen kan gi forskrifter om hvordan de områder som tilbakeleveres etter tredje ledd skal være avgrenset. 

Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver når særlige grunner tilsier det forlenge 

utvinningstillatelsen utover forlengelsen i annet ledd. Søknad om forlengelse må være kommet inn senest 5 år 

før utvinningstillatelsens utløp, med mindre departementet samtykker i eller bestemmer noe annet. 

Departementet fastsetter vilkårene for slik særskilt forlengelse. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697). 
 

 

 

 

§ 3-10. Deling av området for en utvinningstillatelse 

Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver godkjenne at en del av området for utvinningstillatelsen 

fradeles og utstede en egen utvinningstillatelse for det fradelte området. 

Kongen kan gi forskrifter om hvordan det fradelte området skal være avgrenset. 
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§ 3-11. Rett for andre til undersøkelser 

I særlige tilfeller kan departementet gi rett for andre enn rettighetshaver til å foreta undersøkelser på område 

som omfattes av en utvinningstillatelse. Departementet fastsetter hvilke undersøkelser som kan foretas og 

varigheten av undersøkelsene. 
 

 

 

 

§ 3-12. Rett for andre til å plassere innretninger m.v. 

Rettighetshaver kan ikke motsette seg at andre legger rørledning, kabel eller ledning av annen art eller 

plasserer andre innretninger på, i eller over området som omfattes av utvinningstillatelsen. Slike innretninger 

må ikke volde urimelig ulempe for rettighetshaver. 

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for nødvendige trasé- og grunnundersøkelser forut for slik 

plassering. For grunnlagsmåling gjelder lov om eigedomsregistrering. 
 

0 Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 101 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600). 
 

 
 

 

 

§ 3-13. Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v. 

En utvinningstillatelse er ikke til hinder for at andre enn rettighetshaver gis rett til å foreta undersøkelser etter 

og utvinning av andre naturforekomster enn petroleumsforekomster, når dette ikke medfører urimelig ulempe 

for den petroleumsvirksomhet som rettighetshaver driver i medhold av utvinningstillatelsen. Det samme gjelder 

vitenskapelige undersøkelser. 

Dersom det er gjort funn av andre naturforekomster i et område som omfattes av en utvinningstillatelse, og 

fortsatt virksomhet ikke kan foregå uten å medføre urimelig ulempe for den petroleumsvirksomhet som 

rettighetshaver driver i medhold av utvinningstillatelsen, bestemmer Kongen hvilken av virksomhetene som 

skal utsettes, eventuelt i hvilket omfang. Det skal ved avgjørelsen tas hensyn til hva slags funn som er gjort, 

foretatte investeringer, hvilket stadium virksomheten har nådd, virksomhetens varighet og omfang og dens 

økonomiske og samfunnsmessige betydning m.v. sett i forhold til den petroleumsvirksomhet som drives i 

medhold av utvinningstillatelsen. 

Den som får utsatt sin virksomhet, kan kreve tillatelsen forlenget for et tidsrom som svarer til utsettelsen. 

Dersom utsettelsen bare gjelder en begrenset del av den virksomhet som kan utføres i henhold til tillatelsen, kan 

departementet fastsette et kortere tidsrom for forlengelsen, bestemme at forlengelse ikke skal gis eller at 

forlengelse bare skal gis for en del av det området tillatelsen gjelder. 

Dersom utsettelsen medfører at arbeidsforpliktelsen i henhold til § 3-8 ikke kan gjennomføres innen den 

fastsatte frist, skal fristen forlenges i nødvendig utstrekning. 

Dersom petroleumsvirksomheten utsettes, skal arealavgiften for den periode utsettelsen varer frafalles eller 

nedsettes etter departementets skjønn. Avgift som er betalt på forskudd skal ikke tilbakebetales. 

Hvis utsettelse etter annet ledd må antas å bli særlig langvarig kan vedkommende tillatelse i stedet 

tilbakekalles. 

Kongen kan bestemme at den som tillates å opprettholde sin  virksomhet helt eller delvis skal refundere 

påløpte omkostninger og i rimelig utstrekning dekke annet tap for den som må utsette eller innskrenke sin 

virksomhet. 
 

 

 

 
 

 

§ 3-14. Tilbakelevering av områder 

Rettighetshaver kan i perioden som nevnt i § 3-9 første ledd tilbakelevere deler av det området 

utvinningstillatelsen omfatter med 3 måneders varsel. Deretter kan tilbakelevering av deler av området skje ved 

utløpet av hvert kalenderår såfremt varsel om slik tilbakelevering er gitt minst 3 måneder i forveien. 

Departementet kan kreve at forpliktelsene som følger av utvinningstillatelsen og vilkårene for denne skal være 

oppfylt før tilbakelevering. 

Kongen kan gi forskrifter om hvordan de områder som tilbakeleveres skal være avgrenset. 
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§ 3-15. Oppgivelse av en utvinningstillatelse 

Rettighetshaver kan i perioden nevnt i § 3-9 første ledd oppgi utvinningstillatelsen i sin helhet med 3 

måneders varsel. Deretter kan oppgivelse skje ved utløpet av hvert kalenderår, såfremt varsel om oppgivelse er 

gitt minst 3 måneder i forveien. Departementet kan kreve at forpliktelsene som følger av utvinningstillatelsen 

og vilkårene for denne skal være oppfylt før oppgivelse. 
 

 

 

 

Kapittel 4. Utvinning m.v. av petroleum 

 

§ 4-1. Forsvarlig utvinning 

Utvinning av petroleum skal foregå på en slik måte at mest mulig av den petroleum som finnes i hver enkelt 

petroleumsforekomst, eller i flere petroleumsforekomster sammen, blir produsert. Utvinningen skal skje i 

samsvar med forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper og slik at øding av petroleum eller 

reservoarenergi unngås. For å oppnå dette, skal rettighetshaver fortløpende vurdere utvinningsstrategi og 

tekniske løsninger og iverksette nødvendige tiltak. 
 

 
 

 

§ 4-2. Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster 

Beslutter rettighetshaver å bygge ut en petroleumsforekomst, skal rettighetshaver forelegge for departementet 

til godkjennelse en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomsten. 

Planen skal inneholde en beskrivelse av økonomiske, ressursmessige, tekniske, sikkerhetsmessige, nærings- 

og miljømessige forhold samt opplysninger om hvordan en innretning vil kunne disponeres ved avslutning av 

petroleumsvirksomheten. Planen skal også inneholde opplysninger om innretninger for transport eller utnyttelse 

som omfattes av § 4-3. I tilfelle en innretning skal plasseres på territoriet, skal planen dessuten gi opplysninger 

om hvilke tillatelser m.v. som det er søkt om etter ellers gjeldende lovgivning.  

Departementet kan når særlige grunner tilsier det, kreve at rettighetshaver foretar en nærmere redegjørelse for 

de miljømessige virkninger, mulig fare for forurensninger samt virkninger for andre berørte virksomheter for et 

større samlet område. 

Planlegges utbygging i to eller flere trinn, skal planen så vidt mulig omfatte den samlede utbygging. 

Departementet kan avgrense godkjennelsen til å gjelde enkelte trinn. 

Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser må ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før plan for 

utbygging og drift er godkjent, med mindre departementet samtykker i dette. 

Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver frafalle krav om plan for utbygging og drift. 

Departementet skal underrettes om og godkjenne vesentlig avvik eller endring av forutsetningene for fremlagt 

eller godkjent plan og vesentlige endringer av innretninger. Departementet kan kreve fremlagt ny eller endret 

plan for godkjennelse. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797). 
 

 
 

 

 

§ 4-3. Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger  

Departementet kan på nærmere bestemte vilkår gi særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretning når retten 

til anlegg og drift ikke følger av en godkjent plan for utbygging og drift i medhold av § 4-2. 

Det skal fremlegges en søknad med plan for bygging, plassering, drift og bruk av innretninger som nevnt i 

første ledd, herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring 

av elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum.  

Tillatelse kan gis for en bestemt periode, og kan etter søknad fra rettighetshaver forlenges av departementet. 

Bestemmelsene i § 4-2, unntatt første og femte ledd, gjelder tilsvarende med mindre departementet 

bestemmer noe annet. 
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0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797). 
 

 
 

 

 

 

§ 4-4. Fastsettelse av produksjonsforløp m.v. 

Departementet skal før eller samtidig med at godkjennelse gis i medhold av § 4-2 eller tillatelse gis i henhold 

til § 4-3 godkjenne produksjonsforløpet. Det kan fastsettes et annet produksjonsforløp enn det som følger av § 

4-1 hvis hensynet til ressursforvaltning eller andre vesentlige samfunnshensyn tilsier det. 

Brenning av petroleum utover det som er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner for normal drift er ikke 

tillatt med mindre departementet godkjenner dette. 

Etter søknad fra rettighetshaver fastsetter departementet for bestemte perioder det kvantum som til enhver tid 

kan produseres, injiseres eller kaldventileres. Søknad skal innsendes til de tidspunkter og ha slikt innhold som 

departementet bestemmer. Departementet skal ved denne fastsettelsen legge til grunn det produksjonsforløp 

som utbyggingsplanen er basert på, med mindre nye opplysninger om forekomsten eller andre forhold tilsier 

noe annet. 

Når vektige samfunnshensyn gjør det nødvendig, kan Kongen i statsråd for en enkelt eller flere 

petroleumsforekomster fastsette andre produksjonsforløp enn de som er fastsatt eller godkjent i medhold av 

første og tredje ledd, herunder påby assistert utvinning. Går vedtaket etter dette ledd ut på å redusere 

produksjonen i forhold til det produksjonsforløp som er fastsatt eller godkjent, skal departementet i rimelig 

utstrekning søke å fordele reduksjonen forholdsmessig på de aktuelle petroleumsforekomster. Ved slik 

fordeling skal det tas særlig hensyn til langsiktige avtaler om levering av gass og til petroleumsforekomster som 

delvis ligger på en annen stats kontinentalsokkel. 

Etter søknad fra rettighetshaver kan departementet godkjenne prøveutvinning av en petroleumsforekomst. 

Varighet, mengde og vilkår for øvrig for slik prøveutvinning fastsettes av departementet. 

Departementet kan pålegge rettighetshaver å utarbeide en rapport om feltrelaterte forhold, herunder 

alternative produksjons- og eventuelt injeksjonsopplegg og den totale utvinningsgrad ved forskjellige 

produksjonsforløp. 
 

 
 

 

 

 

§ 4-5. Utsettelse av leteboring og utbygging 

Departementet kan bestemme at leteboring eller utbygging av en forekomst skal utsettes. 

Bestemmelsene om forlengelse av tillatelsen, forlengelse av fristen for gjennomføring av arbeidsforpliktelsen 

og betaling av arealavgift i utsettelsesperioden i § 3-13 tredje, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. 
 

 

§ 4-6. Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning 

Departementet kan treffe vedtak om at utvinning skal forberedes, påbegynnes eller videreføres, herunder at 

igangværende produksjon skal fortsettes eller økes, dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, nødvendig for 

å kunne bygge ut et rasjonelt transportanlegg eller for å kunne sikre rasjonell utnyttelse av innretninger som 

omfattes av §§ 4-2 og 4-3. Slikt vedtak kan også treffes dersom det er rasjonelt av reservoartekniske hensyn, 

eller ønskelig at to eller flere petroleumsforekomster utvinnes i tilknytning til hverandre, eller når andre 

vesentlige samfunnshensyn tilsier det. 

Går vedtaket etter første ledd ut på at utvinning skal forberedes eller påbegynnes, skal rettighetshaver gis en 

frist på to år til å legge frem en plan i henhold til § 4-2 og en fremdriftsplan. Går vedtaket ut på videreføring av 

utvinning, skal rettighetshaver gis en frist på minst 6 måneder til å legge frem en plan for gjennomføringen. 

Dersom planen etter annet ledd ikke fremlegges innen fristens utløp, eller rettighetshaver meddeler 

departementet at denne ikke vil forberede, påbegynne eller videreføre utvinning av forekomsten, eller 

rettighetshaver uten rimelig grunn og tross pålegg ikke tar de nødvendige skritt til gjennomføring av planen, 

kan departementet iverksette tiltak for å igangsette eller videreføre utvinning, herunder tilbakekalle 

utvinningstillatelsen eller deler av området for utvinningstillatelsen så langt det anses å være nødvendig for en 

effektiv utvinning. Tilsvarende gjelder hvis rettighetshaver legger frem en plan som departementet ikke finner 

tilfredsstillende, likevel slik at rettighetshaver skal gis en frist på minst 6 måneder til å legge frem en endret 

plan. 
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Dersom utvinningstillatelsen tilbakekalles i medhold av tredje ledd, skal rettighetshavers utgifter til 

undersøkelse og leteboring i forbindelse med vedkommende forekomst dekkes av staten. 
 

 
 

 

 

 

§ 4-7. Samordnet petroleumsvirksomhet 

Strekker en petroleumsforekomst seg over flere blokker som ikke har samme rettighetshaver, eller inn på en 

annen stats kontinentalsokkel, skal det søkes oppnådd enighet om den mest rasjonelle samordning av 

petroleumsvirksomhet i tilknytning til petroleumsforekomsten og om fordeling av petroleumsforekomsten. 

Tilsvarende gjelder når det for flere petroleumsforekomster åpenbart er rasjonelt med samordnet 

petroleumsvirksomhet. 

Avtaler om samordnet leteboring skal meddeles departementet. Avtaler om samordnet utvinning, transport, 

utnyttelse og avslutning av petroleumsvirksomhet skal forelegges departementet til godkjennelse. Hvis det ikke 

oppnås enighet om slike avtaler innen rimelig tid, kan departementet bestemme hvordan slik samordnet 

petroleumsvirksomhet skal foregå, herunder fordele forekomsten. 
 

 

 

 

§ 4-8. Andres bruk av innretninger 

Departementet kan bestemme at innretninger som omfattes av §§ 4-2 og 4-3 og som eies eller brukes av 

rettighetshaver, kan brukes av andre hvis hensynet til rasjonell drift eller samfunnsmessige hensyn tilsier det, 

og departementet finner at slik bruk ikke er til urimelig fortrengsel for rettighetshavers eget behov eller for en 

som allerede er sikret rett til bruk. Naturgassforetak og kvalifiserte kunder hjemmehørende i en EØS-stat skal 

likevel ha rett til adgang til oppstrøms gassrørledningsnett, herunder anlegg som yter tilknyttede tekniske 

tjenester i forbindelse med slik adgang. Departementet gir nærmere regler ved forskrift og kan fastsette vilkår 

og gi pålegg for slik adgang i det enkelte tilfelle. 

Avtale om bruk av innretninger som omfattes av § 4-2 og § 4-3, skal forelegges departementet til 

godkjennelse med mindre departementet bestemmer noe annet. Departementet kan ved godkjennelse av avtale 

etter første punktum eller hvis det ikke oppnås enighet om slik avtale innen rimelig tid, samt ved pålegg etter 

første ledd, fastsette tariffer og andre vilkår eller senere endre de vilkårene som er blitt avtalt, godkjent eller 

fastsatt, for å sikre at prosjekter blir gjennomført ut fra hensynet til ressursforvaltning og at eieren av 

innretningen gis en rimelig fortjeneste blant annet ut fra investering og risiko. 

Departementet kan, på tilsvarende vilkår som nevnt i første ledd første punktum, bestemme at innretninger 

kan brukes av andre i forbindelse med behandling, transport og lagring av CO₂  . Annet ledd gjelder 

tilsvarende. 
 

0 Endret ved lover 28 juni 2002 nr. 61 (ikr. 1 aug 2002 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 654), 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 

juni 2003 nr. 797), 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697). 
 

 

 
 

 

 

§ 4-9. Særlig operatøransvar for den helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett m.v. 

Departementet kan utpeke den som skal ha et særlig operatøransvar for den helhetlige driften av oppstrøms 

gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg, herunder foreta skifte av operatør når særlige grunner tilsier det. 

Den helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg skal skje i samsvar med 

forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper. Den som har det særlige operatøransvar som nevnt i 

første ledd, skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. 

Kongen kan gi nærmere regler om ansvar som nevnt i første og annet ledd, herunder bestemme at den som 

skal ha dette ansvaret, også skal treffe avgjørelser vedrørende adgang til oppstrøms gassrørledningnett, og at 

denne kan gi pålegg til eiere og brukere av oppstrøms gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg og til 

rettighetshavere til utvinningstillatelser hvor det utvinnes petroleum, om å tilpasse sin virksomhet. Slikt pålegg 

skal kunne gis for å sikre en forsvarlig ressursforvaltning og effektiv drift av det aktuelle oppstrøms 

gassrørledningsnett. 

Kongen kan fastsette at lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker ikke skal gjelde for 

den som har et særlig operatøransvar etter første ledd. 
 

0 Tilføyd ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 
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iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118), 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697). 
 

 

 
 

 

 

§ 4-10. Arealavgift, produksjonsavgift m.v. 

For utvinningstillatelser skal rettighetshaver etter utløpet av perioden fastsatt i medhold av § 3-9 første ledd 

første punktum betale en avgift per km² (arealavgift). 

Rettighetshaver skal videre betale en avgift beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert 

petroleum ved utvinningsområdets avskipningspunkt (produksjonsavgift). For petroleum som injiseres, byttes 

eller lagres før levering til ilandføring eller forbruk, beregnes produksjonsavgiften på grunnlag av mengden og 

verdien ved avskipningspunktet for det opprinnelige utvinningsområdet på det tidspunkt petroleumen 

kontraktsmessig leveres for ilandføring eller forbruk. Produksjonsavgift skal likevel ikke betales for petroleum 

produsert fra forekomster hvor utbyggingsplan godkjennes eller krav til plan for utbygging og drift frafalles 

etter 1. januar 1986. 

Ved tildeling av utvinningstillatelse kan det kreves en engangsavgift (kontantbonus) og fastsettes en avgift 

som skal beregnes på grunnlag av produksjonens størrelse (produksjonsbonus). 

Departementet kan med 6 måneders varsel bestemme at produksjonsavgift helt eller delvis skal betales i form 

av produsert petroleum. Departementet kan i slike tilfeller kreve at rettighetshaver skal sørge for at slik 

petroleum blir transportert, behandlet, lagret og stilt til disposisjon til priser, prioritet og vilkår for øvrig som 

ikke er ugunstigere enn det som gjelder for rettighetshavers petroleum fra vedkommende utvinningsområde. 

Departementet kan med 6 måneders varsel bestemme at avgiften igjen skal betales i penger. 

Petroleum som staten har rett til å utta som produksjonsavgift og statens rett til transport, behandling og 

lagring av slik petroleum kan overdras til andre. Slik overdragelse kan ikke medføre ansvar for staten for 

fremtidige forpliktelser. 

Kongen kan gi forskrifter om størrelsen av de i første, annet og tredje ledd nevnte avgifter og bonuser og om 

beregningsmåten, herunder bestemmelser om fastsettelsen av den verdi som skal danne grunnlaget for 

beregningen, om måling av petroleum herunder for skatte- og avgiftsformål og om opplysninger rettighetshaver 

skal gi om produksjonen. Kongen kan bestemme at avgifter som nevnt i første og annet ledd helt eller delvis 

ikke skal betales eller at plikten til å betale slike avgifter skal utsettes. 

Avgiftskrav med tillegg av renter og omkostninger er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 4-9. 
 

 
 

 

 

 

 

§ 4-11. Ilandføring av petroleum 

Kongen bestemmer hvor og på hvilken måte ilandføring av petroleum skal skje. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 4-10. 
 

 

 

§ 4-12. Levering til nasjonalt behov 

Kongen kan bestemme at rettighetshaver skal levere av sin produksjon til dekning av nasjonalt behov og 

besørge transport til Norge. Kongen kan videre bestemme hvem slik petroleum skal leveres til. 

For den petroleum som leveres skal det betales en pris som bestemmes på samme måte som den pris som 

legges til grunn ved beregning av produksjonsavgift med tillegg av transportomkostninger. For transporten 

gjelder § 4-10 fjerde ledd tilsvarende. Såfremt det ikke oppnås enighet om de øvrige vilkår for levering, 

fastsettes disse av departementet. 
 

0 Endret ved lover 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 4-11, 24 juni 2011 nr. 

38. 
 
 

 

 

§ 4-13. Levering i tilfelle krig, krigsfare m.v. 

I tilfelle krig, krigsfare eller andre ekstraordinære kriseforhold kan Kongen bestemme at rettighetshaver skal 

stille petroleum til disposisjon for norske myndigheter. 
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Bestemmelsene i § 4-12 annet ledd kommer tilsvarende til anvendelse såfremt den spesielle situasjon ikke 

tilsier noe annet. Kongen fastsetter i en slik situasjon prisen med bindende virkning. 
 

0 Endret ved lover 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 4-12, 24 juni 2011 nr. 

38. 
 
 

 

Kapittel 5. Avslutning av petroleumsvirksomheten 

 

§ 5-1. Avslutningsplan 

Rettighetshaver skal legge frem en avslutningsplan for departementet før en tillatelse etter § 3-3 eller § 4-3 

utløper eller oppgis, eller bruken av en innretning endelig opphører. Planen skal omfatte forslag til fortsatt 

produksjon eller nedstengning av produksjon og disponering av innretninger. Slik disponering kan blant annet 

være videre bruk i petroleumsvirksomheten, annen bruk, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse. Planen skal 

inneholde de opplysninger og vurderinger som anses nødvendige for å fatte vedtak etter § 5-3. Departementet 

kan kreve ytterligere opplysninger og vurderinger, eller kreve ny eller endret plan. 

Med mindre departementet samtykker i eller bestemmer noe annet, skal tidspunktet for å legge frem 

avslutningsplan være tidligst fem år, men senest to år før bruken av en innretning antas å endelig opphøre. 

Tilsvarende frist gjelder ved utløp av tillatelse gitt i medhold av §§ 3-3 og 4-3, såfremt tillatelsen utløper før 

bruken av innretningen antas å endelig opphøre. 

Departementet kan frafalle kravet om å legge frem avslutningsplan. 

Ved tilbakekall av tillatelse gjelder bestemmelsene i denne paragraf tilsvarende så langt de passer. 
 

 

 

 

§ 5-2. Melding om opphør av bruk 

Rettighetshaver skal gi departementet melding om opphørstidspunktet dersom bruken av en innretning antas å 

endelig opphøre før tillatelsen utløper. 
 
 

 

 

§ 5-3. Vedtak om disponering 

Departementet skal fatte vedtak om disponering og fastsette en frist for gjennomføring av vedtaket. I 

vurderingen som ligger til grunn for vedtaket skal det blant annet legges vekt på tekniske, sikkerhetsmessige, 

miljømessige og økonomiske forhold og hensynet til andre brukere av havet. Departementet kan fastsette 

nærmere vilkår i forbindelse med vedtaket. 

Rettighetshaver og eier er forpliktet til å sørge for at vedtak om disponering blir gjennomført, med mindre 

departementet bestemmer noe annet. Forpliktelsen til å gjennomføre disponeringsvedtaket gjelder selv om 

disponeringsvedtaket treffes eller skal gjennomføres etter utløpet av tillatelsen. 

Dersom en tillatelse eller andel i tillatelse overdras, jf. § 10-12 første ledd, skal den overdragende 

rettighetshaver være subsidiært økonomisk ansvarlig overfor de øvrige rettighetshavere for kostnadene ved 

gjennomføringen av vedtak om disponering. Den overdragende rettighetshaver skal også være subsidiært 

ansvarlig overfor staten dersom utgifter knyttet til departementets vedtak om tiltak jf. sjette ledd ikke dekkes av 

rettighetshaver eller annen ansvarlig. Det økonomiske ansvar etter første og annet punktum beregnes på 

grunnlag av størrelsen på den overdratte andel og fremmes mot overdragende rettighetshaver etter fradrag for 

skatteverdien av kostnadene som pådras ved gjennomføringen av disponeringsvedtaket. Den overdragende 

rettighetshavers forpliktelser består ved senere overdragelser av andelen eller deler av denne, likevel slik at 

krav først skal rettes mot det selskap som sist overdro andelen. Det økonomiske ansvaret er begrenset til 

kostnader knyttet til innretninger, herunder brønner, som eksisterte på overdragelsestidspunktet.  

Dersom en innretning er overdratt i medhold av § 10-12, er rettighetshaver og eier i fellesskap forpliktet til å 

sørge for at vedtak om disponering blir gjennomført, med mindre departementet bestemmer noe annet. 

Dersom vedtaket går ut på at innretningen skal brukes videre i petroleumsvirksomheten eller annen bruk, er 

rettighetshaver, eier og bruker i fellesskap forpliktet til å sørge for at fremtidige vedtak om disponering blir 

gjennomført, med mindre departementet bestemmer noe annet. 
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Dersom vedtak om disponering ikke blir gjennomført innen den fastsatte frist, kan departementet iverksette 

nødvendige tiltak på vegne av rettighetshaver eller annen ansvarlig og for deres regning og risiko. Utgifter til 

slike tiltak er tvangsgrunnlag for utlegg.  

Bruk av innretning til annet enn petroleumsvirksomhet, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse kan ikke 

vedtas etter denne lov for en innretning på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697). 
 
 

 

 

 

 

§ 5-4. Ansvar 

Den som er forpliktet til å gjennomføre disponeringsvedtak etter § 5-3 er ansvarlig for skade eller ulempe 

som voldes forsettlig eller uaktsomt i forbindelse med disponering av innretningen eller gjennomføring av 

vedtaket ellers. 

Dersom vedtaket går ut på etterlatelse, er rettighetshaver eller eier ansvarlig for skade eller ulempe som 

voldes forsettlig eller uaktsomt i forbindelse med den etterlatte innretningen, med mindre departementet 

bestemmer noe annet. 

Dersom det er flere ansvarlige etter første eller annet ledd, hefter disse solidarisk for økonomiske 

forpliktelser, med mindre departementet bestemmer noe annet. 

Ved vedtak om etterlatelse kan det avtales mellom rettighetshaverne og eierne på den ene side og staten på 

den andre side at fremtidig vedlikehold og ansvar skal overtas av staten mot en avtalefestet økonomisk 

kompensasjon. 
 
 

 

§ 5-5. Heftelser 

Dersom staten krever en innretning fjernet, bortfaller de heftelser som hviler på den. Det samme gjelder 

dersom staten overtar innretningen i henhold til § 5-6, likevel slik at bruksrettigheter stiftet med departementets 

samtykke består. 
 

 

§ 5-6. Statlig overtagelse 

Staten har rett til å overta rettighetshavers faste innretning når tillatelsen utløper, oppgis eller tilbakekalles, 

eller når bruken av slike innretninger opphører endelig. 

Kongen bestemmer med bindende virkning om og i hvilken utstrekning det skal betales vederlag for 

overtagelsen. 

Ved overtagelse av innretning på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett, betales vederlag i den 

utstrekning dette følger av ellers gjeldende regler. 

Dersom staten har meddelt at den vil benytte sin rett til å overta faste innretninger, får overtagelsen virkning 6 

måneder etter at tillatelsen er utløpt, bortfalt på annen måte eller bruken av innretningen er endelig opphørt, 

med mindre annet avtales eller departementet bestemmer noe annet. 

Ved statlig overtagelse skal innretningen med tilhørende utstyr være i en slik stand som et forsvarlig 

vedlikehold for operasjonell funksjonsdyktighet tilsier. Tvist om dette og i tilfelle om den erstatningen som skal 

betales til staten for manglende vedlikehold, avgjøres ved skjønn. 
 
 

 

 

 

Kapittel 9. Særskilte krav til sikkerhet 

 

§ 9-1. Sikkerhet 

Petroleumsvirksomheten skal foregå slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og utvikles i takt med 

den teknologiske utvikling. 
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§ 9-2. Beredskap 

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomheten skal til enhver tid opprettholde effektiv 

beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv eller 

personskade, forurensning eller stor materiell skade. Rettighetshaver plikter å påse at nødvendige tiltak 

iverksettes for å hindre eller minske skadevirkninger, herunder det som er nødvendig for så langt som mulig å 

føre miljøet tilbake til tilstanden før uhellet skjedde. Departementet kan gi regler om slik beredskap og slike 

tiltak, herunder påby beredskapssamarbeid mellom flere rettighetshavere. 

Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd, kan departementet bestemme at andre skal stille 

nødvendige beredskapsmessige ressurser til rådighet for rettighetshavers regning. Departementet kan for 

rettighetshavers regning også iverksette tiltak for å skaffe nødvendige tilleggsressurser på annen måte.  

Reglene i lov av 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold, 

kapittel 5 om tvangsavståing til det offentlige, gjelder tilsvarende så langt de passer. 
 

 

§ 9-3. Beredskap mot bevisste anslag  

Rettighetshaver skal iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot 

innretninger samt til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag. 

Rettighetshaver skal stille innretninger til disposisjon for offentlige myndigheter til øvelser og i nødvendig 

grad delta i slike øvelser. 

Departementet kan gi pålegg om gjennomføring av tiltak som nevnt i første og annet ledd. 
 

0 Tilføyd ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797). 
 

 

§ 9-4. Sikkerhetssoner m.v. 

Rundt og over innretninger skal det være en sikkerhetssone med mindre departementet bestemmer noe annet. 

I fare- og ulykkessituasjoner kan departementet opprette eller utvide sikkerhetssoner. Utstrekning av soner som 

nevnt i første og annet punktum bestemmes av Kongen. Denne bestemmelse får ikke anvendelse for 

rørledninger og kabler. 

Kongen kan bestemme at en sikkerhetssone skal gå over grenselinjen til en annen stats kontinentalsokkel. 

Videre kan Kongen bestemme at det skal være en sikkerhetssone på norsk kontinentalsokkel selv om 

vedkommende innretning ligger utenfor denne. 

Departementet kan bestemme at en sone tilsvarende sikkerhetssonen skal etableres i rimelig tid forut for 

plassering av innretninger som nevnt i første ledd. 

Departementet kan bestemme at det skal være sikkerhetssone rundt og over etterlatte eller dumpede 

innretninger, eller deler av slike innretninger. 

Uvedkommende fartøy, luftputefartøy, luftfartøy, fiskeredskaper eller andre gjenstander må ikke befinne seg 

innenfor sone som nevnt i første, annet, tredje og fjerde ledd. Dersom fiske kan foregå i sonen eller deler av 

sonen uten å true sikkerheten eller hindre utøvelsen av petroleumsvirksomheten, kan departementet likevel 

bestemme at slikt fiske kan finne sted. 

Departementet kan gi bestemmelser som anses nødvendige for å sikre adkomst for innretninger som nevnt i 

første ledd til sone som nevnt i tredje ledd. 

Paragrafen her gjelder ikke for innretninger plassert på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 9-3. 
 

 

 
 

 

§ 9-5. Stansing av petroleumsvirksomheten m.v. 

Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i § 9-2 skal rettighetshaver eller andre som står for drift og bruk 

av innretningen i nødvendig utstrekning stanse petroleumsvirksomheten så lenge kravet til forsvarlig 

virksomhet tilsier det. 
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0 Endret ved lover 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 9-4, 19 juni 2009 nr. 

104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697). 
 

 
 

 

 

§ 9-6. Krav til sikkerhetsdokumentasjon 

Beslutter rettighetshaver å utarbeide planer med sikte på godkjennelse eller tillatelse etter §§ 4-2 eller 4-3, 

skal planene og rettighetshavers dokumentasjon for gjennomføring av dette arbeidet forelegges departementet 

som ledd i tilsynet med sikkerheten. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 9-5. 
 

 

 

§ 9-7. Kvalifikasjoner 

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner til å utføre 

arbeidet på en forsvarlig måte. Opplæring skal finne sted i nødvendig utstrekning. 

Rettighetshaver plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg overholder bestemmelsene i første 

ledd. 
 

0 Endret ved lov 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), endret paragrafnummer fra § 9-6. 
 

 

 

Kapittel 10. Alminnelige bestemmelser 

 

§ 10-1. Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet 

Petroleumsvirksomhet etter denne lov skal foregå på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk 

for slik petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomheten skal ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø 

og de økonomiske verdier innretninger og fartøyer representerer, herunder driftstilgjengelighet. 

Petroleumsvirksomheten må ikke unødvendig eller i urimelig grad vanskeliggjøre eller hindre skipsfart, fiske, 

luftfart eller annen virksomhet, eller volde skade eller fare for skade på rørledninger, kabler eller andre 

undersjøiske innretninger. Alle rimelige foranstaltninger skal tas for å unngå skade på dyre- og plantelivet i 

havet, kulturminner på havbunnen, og forurensning og forsøpling av havbunnen, dens undergrunn, havet, luften 

eller på land. 

Når det foreligger særlige grunner, kan departementet påby at petroleumsvirksomheten stanses i nødvendig 

utstrekning eller sette særlige vilkår for fortsettelse. 

Når vedtak som nevnt i tredje ledd er begrunnet i forhold som ikke skyldes rettighetshaver, kan departementet 

etter søknad forlenge det tidsrom som tillatelsen gjelder for og i rimelig utstrekning lempe på de forpliktelser 

som påhviler rettighetshaver. 
 

0 Endret ved lover 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 

juni 2009 nr. 697). 
 

 

 

§ 10-2. Ledelse av petroleumsvirksomhet, base mv. 

Rettighetshaver skal påse at virksomheten kan utøves på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovgivning 

og under ivaretakelse av hensynet til god ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. Rettighetshavers 

organisasjon i Norge skal ha en struktur og størrelse som gjør at rettighetshaver til enhver tid kan fatte 

informerte beslutninger om sin petroleumsvirksomhet etter denne lov.  

For å sikre etterlevelse av første ledd kan departementet i det enkelte tilfelle, og i den grad det anses 

nødvendig i forhold til omfanget av rettighetshavers virksomhet, oppstille særskilte krav til rettighetshavers 

organisasjon i Norge. Departementet kan også, dersom hensynet til god ressursforvaltning eller helse, miljø og 

sikkerhet tilsier det, pålegge rettighetshaver å bruke bestemte baser. 

Rettighetshaver skal påse at forholdene blir lagt til rette, slik at fagforeningsvirksomhet blant egne ansatte og 

entreprenørens og underentreprenørens personell kan foregå i samsvar med norsk praksis. 
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0 Endret ved lover 27 juni 2003 nr. 68 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 797), 24 juni 2011 nr. 38. 
 
 

 

 

 

 

§ 10-3. Tilsyn med petroleumsvirksomheten 

Departementet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt av alle 

som utøver petroleumsvirksomhet som omfattes av loven. Departementet kan gi de pålegg som er nødvendige 

for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov.  

Departementet kan når det anses nødvendig gi pålegg om at fartøy eller flyttbar innretning eller del av 

innretning skal bringes til norsk havn eller annet sted. 

Utgifter vedrørende tilsynet kan kreves dekket av rettighetshaver eller den som tilsynet i det enkelte tilfelle 

retter seg mot eller finner sted hos. Det kan også kreves en sektoravgift til dekning av utgifter ved andre 

oppfølgingsoppgaver som retter seg mot hele eller deler av petroleumsvirksomheten. 
 

0 Endret ved lov 14 des 2012 nr. 80 (ikr. 1 jan 2013). 
 

 
 

 

 

§ 10-4. Materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten 

Materiale og opplysninger som rettighetshaver, operatør, entreprenør m.v. har eller utarbeider vedrørende 

planlegging og gjennomføring av petroleumsvirksomhet i henhold til denne lov, skal være tilgjengelige i 

Norge, og kan kreves vederlagsfritt overlevert departementet eller den departementet utpeker. Overleveringen 

skal skje på det format departementet bestemmer i den utstrekning dette finnes rimelig. Departementet kan i 

denne forbindelse også kreve utført analyser og studier. Ved oppgivelse av utvinningstillatelse overtar 

operatøren ansvar etter denne bestemmelsen for materiale og opplysninger vedrørende den oppgitte 

utvinningstillatelsen. 

Kongen gir nærmere regler om hvilket materiale som skal være tilgjengelig for myndighetene og hva som 

kan kreves overlevert, samt hvilke opplysninger som skal gis offentlige myndigheter før 

petroleumsvirksomheten begynner og etter at den er kommet i gang.  

Opplysninger som er gitt til myndighetene, skal etter nærmere bestemmelser gitt av departementet blant annet 

kunne brukes til utarbeidelse av oversiktskart og for statistiske formål, bl.a. i Statistisk sentralbyrå. 
 

 

 

 

 

§ 10-5. Avtaler mellom avhengige selskaper 

Når særlige grunner taler for det, kan departementet samtykke i at rettighetshaver inngår avtale om at et 

morselskap eller et selskap som rettighetshaver står i tilsvarende avhengighetsforhold til, forestår 

petroleumsvirksomheten på rettighetshavers vegne. 

Det skal settes som vilkår for samtykke som nevnt at ordningen ikke medfører mindre skatt til Norge. 
 

 

 

§ 10-6. Plikt til å etterleve loven og til å påse at bestemmelser blir overholdt 

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet som omfattes av denne lov, plikter å etterleve 

loven, forskrifter og enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske 

tiltak. 

I tillegg plikter rettighetshaver å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller 

ved entreprenører eller underentreprenører, overholder bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven. 
 

 

 

§ 10-7. Sikkerhetsstillelse 

Departementet kan ved meddelelse av en tillatelse og senere bestemme at rettighetshaver skal stille slik 

sikkerhet som departementet godkjenner for oppfyllelse av de forpliktelser rettighetshaver har påtatt seg, samt 

for mulig ansvar i forbindelse med petroleumsvirksomheten. 
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Tilsvarende gjelder for annen ansvarlig etter kapittel 5. 
 

 

 

§ 10-8. Ansvar for forpliktelser 

Rettighetshavere som sammen innehar en tillatelse er solidarisk ansvarlige overfor staten for økonomiske 

forpliktelser som følger av petroleumsvirksomhet i henhold til tillatelsen. 
 
 

 

§ 10-9. Ansvar for skadeforvoldelse 

Dersom noen som utfører oppdrag for rettighetshaver blir erstatningsansvarlig overfor tredjemann, hefter 

rettighetshaver i samme omfang som og solidarisk med skadevolder og i tilfelle dennes arbeidsgiver for 

erstatningskravet. 

For ansvar for forurensningsskade gjelder reglene i kapittel 7. 
 

 

 

 

§ 10-10. Undersøkelseskommisjon 

Har det skjedd en alvorlig ulykke i forbindelse med petroleumsvirksomhet som omfattes av denne lov, kan 

departementet nedsette en særskilt undersøkelseskommisjon. Tilsvarende gjelder for hendelser i virksomheten 

som har medført alvorlig fare for tap av liv eller større materiell skade eller forurensning av det marine miljø. 

Kommisjonens medlemmer skal representere tilstrekkelig juridisk, nautisk og teknisk sakkyndighet. Formannen 

skal fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer.  

Undersøkelseskommisjonen kan kreve at rettighetshaver og andre som er engasjert i ulykken eller hendelsen 

gir kommisjonen opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsen og at de stiller til disposisjon 

dokumenter, innretninger og andre ting på et sted hvor det er hensiktsmessig at undersøkelsen foretas.  

Utgifter i forbindelse med undersøkelseskommisjonens arbeid kan kreves dekket av rettighetshaver. 

Reglene i sjøloven om undersøkelse av sjøulykker og forskrifter gitt med hjemmel i sjøloven kapittel 18 II 

gjelder tilsvarende så langt de passer. 
 

0 Endret ved lov 7 jan 2005 nr. 2 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 23 feb 2007 nr. 226). 
 
 

 

 

 

 

§ 10-11. Opplæring 

Kongen kan gi regler om rettighetshavers plikt til å forestå opplæring av offentlig ansatte. 
 

 

§ 10-12. Overdragelse m.v. 

Overdragelse av en tillatelse eller andel i tillatelse til petroleumsvirksomhet, kan ikke skje uten samtykke av 

departementet. Det samme gjelder annen direkte eller indirekte interesseoverføring eller deltakelse i tillatelsen, 

herunder bl.a. overdragelse av aksjeposter og andre eierandeler som kan gi bestemmende innflytelse over en 

rettighetshaver som innehar andel i en tillatelse. 

Overdragelse av rettighetshavergruppens eiendomsrett til faste innretninger kan ikke skje uten departementets 

samtykke. Det samme gjelder stiftelse av pant i innretning som i henhold til tillatelse etter denne lov er plassert 

på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett. 

Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at det skal betales avgift for overdragelsen. 
 

 

 

§ 10-13. Tilbakekall 

Ved alvorlig overtredelse eller gjentatte overtredelser av denne lov, forskrifter gitt i medhold av den, fastsatte 

vilkår eller gitte pålegg, kan Kongen tilbakekalle tillatelse etter loven her. 

49

/pro#reference/lov/1996-11-29-72/kap5
/pro#reference/lov/1996-11-29-72/kap7
/pro#reference/lov/2005-01-07-2
/pro#reference/forskrift/2007-02-23-226


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 15:03 

  

Lov om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven] 

Side 17 

Hvis det i en søknad om tillatelse er gitt uriktige opplysninger eller opplysninger av betydning er tilbakeholdt 

og det må antas at tillatelse ikke ville ha vært gitt om riktige eller fullstendige opplysninger hadde foreligget, 

kan tillatelsen tilbakekalles overfor vedkommende rettighetshaver. 

En tillatelse kan tilbakekalles dersom den sikkerhet rettighetshaver plikter å stille etter § 10-7 er vesentlig 

svekket, eller dersom selskapet eller annen sammenslutning som innehar tillatelsen oppløses eller tas under 

akkord- eller konkursbehandling. 
 

 

 

 

§ 10-14. Følgene av tilbakekall, oppgivelse av rettigheter eller bortfall av andre grunner 

Tilbakekall av tillatelse, oppgivelse av rettigheter eller bortfall av rettigheter av andre grunner fritar ikke for 

de økonomiske forpliktelser som følger av denne lov, forskrifter gitt i medhold av den eller særskilte vilkår. 

Hvis en arbeidsforpliktelse eller annen forpliktelse ikke er oppfylt, kan departementet kreve innbetalt helt eller 

delvis det beløp som oppfyllelse av forpliktelsen ville ha kostet. Beløpet fastsettes med bindende virkning av 

departementet. 
 

 

 

§ 10-15. Immunitet m.v. for annen stats tjenestemenn 

Kongen kan uten hinder av norsk lov innrømme en annen stats tjenestemenn immunitet og særlige privilegier 

i forbindelse med tiltak for å forebygge og gripe inn overfor ulovlige handlinger som innebærer en 

sikkerhetstrussel for petroleumsvirksomheten. 
 

 

 

§ 10-16. Tvangsmidler 

Når pålegg er gitt i eller i medhold av denne lov, kan den myndighet som har gitt pålegget fastsette en 

løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter utløpet av en frist som er satt for gjennomføring av pålegget 

inntil dette er oppfylt. Varsel om tvangsmulkt meddeles ved rekommandert brev eller på annen like 

betryggende måte. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.  

Kongen kan frafalle ilagt tvangsmulkt når det finnes rimelig.  

Ved alvorlig overtredelse eller gjentatte overtredelser av lover og forskrifter, fastsatte vilkår eller gitte pålegg, 

kan departementet pålegge midlertidig stans i virksomheten. 

Departementet kan iverksette nødvendige tiltak for rettighetshavers regning og risiko dersom pålegg ikke 

etterkommes. Utgifter til slike tiltak er tvangsgrunnlag for utlegg.  

Fartøy eller luftfartøy som overtrer bestemmelser eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, kan 

tilrettevises, bortvises eller oppbringes til norsk havn. 
 

 

 
 

 

§ 10-17. Straffebestemmelser 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser eller vedtak truffet i eller i medhold av denne lov 

straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 2 

år anvendes. Disse bestemmelser får ikke anvendelse dersom forholdet rammes av strengere straffebud. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

 

 

§ 10-18. Myndighet til å gi forskrifter og fastsette vilkår 

Kongen kan gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne lov, herunder bl.a. bestemmelser om 

arbeidsforhold, taushetsplikt, og om rettighetshavers plikt til å gjøre opplysninger om virksomhet etter loven 

offentlig tilgjengelig. 
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Kongen kan i forskrift pålegge rettighetshaver og forvaltningsorganer å gi opplysninger om betalinger. 

Forvaltningsorganer kan pålegges å gi slike opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene kan 

offentliggjøres både av avgiver og mottaker av opplysningene. 

Kongen kan gi forskrifter om opplysningsplikt for ivaretakelse av Norges plikter etter EØS-avtalen. 

I forbindelse med enkeltvedtak kan det settes andre vilkår enn de som er nevnt i denne lov, når de har en 

naturlig tilknytning til det tiltak eller den virksomhet som enkeltvedtaket gjelder. 

Departementet kan i forskrift gi pålegg om at fartøy som driver undersøkelse etter petroleum skal ha om bord 

og bruke utstyr som overvåker og rapporterer aktiviteten til fartøyet, som for eksempel satelittsporingsutstyr og 

ferdskriver. 
 

0 Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 104 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 697), 18 juni 2010 nr. 27 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 18 

juni 2010 nr. 844). 
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Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 
(menneskerettsloven) 

 

 

Dato 21.05.1999 nr. 30 

Departement Justis- og beredskapsdepartementet 

Sist endret LOV-2014-05-09-14 

Publisert   

Ikrafttredelse 21.05.1999 

Rettsområde Internasjonal rett ► Folkerett 

Internasjonal rett ► Konvensjoner. Overenkomster 

Menneskerettigheter 

Kunngjort   

Korttittel Menneskerettsloven - mrl 

 

 
 

 

 

§ 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 
 

 

§ 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge: 

1. Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 

friheter som endret ved ellevte protokoll 11. mai 1994 og fjortende protokoll 13. mai 2004, med følgende 

tilleggsprotokoller: 
 

a) Protokoll 20. mars 1952 
 

b) Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede 

omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen 
 

c) Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff 
 

d) Syvende protokoll 22. november 1984 
 

e) Trettende protokoll 3. mai 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet 
 

2. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter, 
 

3. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter med 

følgende tilleggsprotokoller: 
 

a) Valgfri protokoll 16. desember 1966, 
 

b) Annen valgfri protokoll 15. desember 1989 om avskaffelse av dødsstraff. 
 

4. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter med følgende 

tilleggsprotokoller: 
 

a) Valgfri protokoll 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, 
 

b) Valgfri protokoll 25. mai 2000 om barn i væpnet konflikt 
 

JO LOVDATA 
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5. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for 

diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll 6. oktober 1999. 

 
 

0 Endret ved lover 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 10 juni 2005 nr. 49 (protokoll nr. 13 til EMK ikr. 1 

des 2005 iflg. res. 2 sep 2005 nr. 965; protokoll nr. 14 til EMK ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), 19 juni 2009 nr. 80 

(ikr. 19 juni 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 696), 9 mai 2014 nr. 14 (ikr. 9 mai 2014 iflg. res. 9 mai 2014 nr. 611). Endres ved lov 9 mai 

2014 nr. 14 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 

 

 

§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i 

annen lovgivning. 
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Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 
(menneskerettsloven) 

 
 

Dato LOV-1999-05-21-30 
Departement Justis- og beredskapsdepartementet 
Sist endret LOV-2014-05-09-14 
Ikrafttredelse 21.05.1999 
Rettsområde Internasjonal rett ► Folkerett 

Internasjonal rett ► Konvensjoner. Overenkomster 
Menneskerettigheter 

Korttittel Menneskerettsloven – mrl 
 

 
 
 
 
Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller 
(norsk oversettelse)1 
 

1 Teksten er for Norges del endret i samsvar med bestemmelsene i protokoll 14, som trådte ikr. 1. juni 2010. (Protokoll 14 har tatt opp i 
seg protokoll 2, 3, 5, 8, 9 og 11). 

 
 
 
Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter 
 

Roma 4. november 1950 
 

I kraft 3. september 1953 
 

Undertegnede regjeringer, medlemmer av Europarådet, 

som tar i betraktning Verdenserklæringen om menneskerettighetene, kunngjort av De forente nasjoners 
generalforsamling den 10. desember 1948; 

som tar i betraktning at denne erklæringen har som mål å sikre at de rettigheter den fastslår, blir universelt og 
effektivt anerkjent og etterlevd; 

som tar i betraktning at Europarådet har som mål å skape større enhet blant sine medlemmer, og at en av 
måtene dette mål kan nås på, er å opprettholde og videreføre menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter; 

som på ny bekrefter sin oppriktige tro på disse grunnleggende friheter, som danner grunnlaget for 
rettferdighet og fred i verden, og som best kan opprettholdes gjennom et effektivt politisk demokrati, og på den 
annen side gjennom en felles forståelse og etterlevelse av de menneskerettighetene de avhenger av; 
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idet de som regjeringer i likesinnede europeiske stater med en felles arv av politiske tradisjoner, idealer, frihet 
og rettsstatsprinsipper, har besluttet å ta de første skritt til en felles gjennomføring av visse av de rettigheter 
som er uttrykt i Verdenserklæringen; er blitt enige om følgende: 
 
Art 1. Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene 

De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde1 de rettigheter og friheter som 
er fastlagt i del I i denne konvensjon. 
 

1 Grl. § 1. Strl. §§ 4 og 5. 
 
 
 
Del I – Rettigheter og friheter 
 
Art 2. Retten til liv1 

1. Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov.2 Ingen må med hensikt bli berøvet livet unntatt ved 
fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer 
denne straff for. 

2. Berøvelse av liv skal ikke anses å være skjedd i strid med denne artikkel når den er en følge av en bruk av 
makt som ikke går lenger enn absolutt nødvendig: 

a. for å forsvare en person mot ulovlig vold;3 
 

b. for å foreta en lovlig pågripelse eller for å hindre en person som holdes i lovlig forvaring i å flykte;4 
 

c. å slå ned opptøyer eller opprør på lovlig måte. 
 
 

1 Grl. § 93 (1) og (4). 
 

2 Strl. §§ 275, 277, 278, 279, 281. 
 

3 Sml. strl. § 18. 
 

4 Sml. strpl. § 170 a. 
 
 
Art 3. Forbud mot tortur1 

Ingen må bli utsatt for tortur2 eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling3 eller straff. 
 

1 Grl. § 93 (2) og (4). 
 

2 Strl. §§ 174-175. 
 

3 Strl. kap. 25-26, lover 8 apr 1981 nr. 7 § 30 (3), 17 juli 1998 nr. 61 § 9a-3, 24 juni 2011 nr. 30 kap. 9, strpl. § 92 (2). 
 
 
Art 4. Forbud mot slaveri og tvangsarbeid1 

1. Ingen må bli holdt i slaveri eller trelldom.2 

2. Ingen må bli pålagt å utføre tvangsarbeid eller påtvunget arbeid. 

3. I denne artikkel skal uttrykket «tvangsarbeid eller påtvunget arbeid» ikke omfatte: 
a. arbeid som kreves utført under det vanlige forløp av frihetsberøvelse iverksatt i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 5 i denne konvensjon eller under betinget løslatelse fra slik frihetsberøvelse;3 
 

b. tjeneste av militær art4 eller, i land hvor nekting av samvittighetsgrunner er anerkjent, tjeneste som er pålagt 
istedenfor tvungen militærtjeneste;5 

 

c. tjeneste som blir pålagt i tilfelle av en nødstilstand eller ulykke som truer samfunnets liv eller velferd;6 
 

d. arbeid eller tjeneste som hører til vanlige borgerplikter. 
 
 

1 Grl. § 93 (3) og (4). 
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2 Strl. §§ 259-260. 
 

3 Strl. § 29, a og b. 
 

4 Grl. § 119 og lov 12 aug 2016 nr. 77. 
 

5 Se lov 12 aug 2016 nr. 77 kap. 4. 
 

6 Se lov 15 des 1950 nr. 7. 
 
 
Art 5. Retten til frihet og sikkerhet1 

1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet2 unntatt i følgende tilfelle og i 
samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov: 

a. lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol;3 
 

b. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person som ikke har etterkommet et lovlig pålegg av en 
domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov, blir oppfylt;4 

 

c. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet 
på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å 
anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det;5 

 

d. frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å 
bringe ham for den kompetente rettslige myndighet;6 

 

e. lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer,7 av sinnslidende,8 
alkoholister, narkomane eller løsgjengere; 

 

f. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å hindre at han kommer inn i landet uten tillatelse, 
eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering.9 

 

2. Enhver som blir pågrepet, skal straks bli underrettet på et språk han forstår, om grunnene til pågripelsen og 
om eventuell siktelse mot ham.10 

3. Enhver som blir pågrepet eller berøvet friheten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 1.c. i denne artikkel, 
skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann som ved lov er bemyndiget til å utøve 
domsmyndighet,11 og skal ha rett til hovedforhandling innen rimelig tid12 eller til løslatelse under 
saksforberedelsen. Løslatelse kan gjøres betinget av sikkerhet for frammøte ved hovedforhandling. 

4. Enhver som er pågrepet eller berøvet sin frihet, skal ha rett til å anlegge sak slik at lovligheten av 
frihetsberøvelsen raskt skal bli avgjort av en domstol, og at hans løslatelse blir beordret dersom 
frihetsberøvelsen er ulovlig. 

5. Enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkel, 
skal ha rett til erstatning som kan inndrives.13 
 

1 Grl. § 94. 
 

2 Strl. §§ 254-256. 
 

3 Strl. §§ 29 og 30. 
 

4 Jf. fjerde tilleggsprotokoll art. 1. 
 

5 Jf. strpl. kap. 14. 
 

6 Jf. lov 17 juli 1992 nr. 100 § 4-24. 
 

7 Jf. lov 5 aug 1994 nr. 55 kap. 4 og 5. 
 

8 Jf. lov 2 juli 1999 nr. 62 kap. 3. 
 

9 Jf. lov 15 mai 2008 nr. 35. 
 

10 Jf. strpl. § 177. 
 

11 Jf. strpl. § 183. 
 

12 Jf. art. 6 nr. 1. 
 

13 Jf. strpl. kap. 31. 
 
 
Art 6. Retten til en rettferdig rettergang1 
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1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter2 eller en straffesiktelse3 mot seg, har enhver rett til en 
rettferdig og offentlig4 rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.5 
Dommen skal avsis offentlig,6 men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av 
rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk 
samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens 
mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens 
interesser. 

2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. 

3. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter: 
a. å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot 

ham;7 
 

b. å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar; 
 

c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller,8 dersom han ikke har tilstrekkelige 
midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens 
interesse;9 10 

 

d. å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under 
samme vilkår som vitner ført mot ham;11 

 

e. å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten.12 
 
 

1 Grl. § 95 og § 96 (2). 
 

2 Jf. tvl. 
 

3 Jf. strpl. § 82. 
 

4 Jf. Grl. § 100 og dl. § 124. 
 

5 Grl. § 95 og dl. 
 

6 Dl. § 124, jf. dl. § 159 a, strpl. § 43 og tvl. §§ 19-4 og 19-5. Jf. også art. 10. 
 

7 Jf. strpl. §§ 175, 200, 202 a (3), 202 c (6), 222 d, kap. 16, kap. 16b. 
 

8 Jf. strpl. § 94. 
 

9 Jf. lov 13 juli 1980 nr. 35. 
 

10 Jf. strpl. § 107. 
 

11 Jf. strpl. kap. 10. 
 

12 Jf. dl. § 138. 
 
 
Art 7. Ingen straff uten lov1 

1. Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som ikke 
utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått.2 Heller ikke 
skal en strengere straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straffbare handling ble begått. 

2. Denne artikkel skal ikke være til hinder for dom og straff over en person for gjerning eller unnlatelse som, da 
den ble begått, var straffbar etter de alminnelige rettsprinsipper anerkjent av siviliserte nasjoner.3 
 

1 Grl. § 96 (1) og § 97. 
 

2 Jf. strl. § 3. 
 

3 Jf. lov 15 juni 2001 nr. 65. 
 
 
Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv1, 2 

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv3 og familieliv,4 sitt hjem5 og sin korrespondanse.6 

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i 
samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige 
trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller 
moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. 
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1 Jf. Grl. § 102. 
 

2 Jf. lov 15 juni 2018 nr. 38. 
 

3 Jf. strl. § 267. Jf. lov 15 juni 2018 nr. 38. 
 

4 Jf. art. 12 og syvende protokoll art. 5. Jf. lov 15 mai 2008 nr. 35 kap. 6, el. og lov 8 apr 1981 nr. 7. 
 

5 Jf. strl. § 268. 
 

6 Jf. lov 4 juli 2003 nr. 83 kap. 2 og strl. kap. 21. 
 
 
Art 9. Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet1,2 

1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin 
religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi 
uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse. 

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er 
foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å 
beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. 
 

1 Jf. Grl. § 16 og lov 16 juni 2017 nr. 51. 
 

2 Jf. lov 13 juni 1969 nr. 25. 
 
 
Art 10. Ytringsfrihet1 

1. Enhver har rett til ytringsfrihet.2 Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele 
opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke 
hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.3 

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar,4 kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, 
innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av 
hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller 
kriminalitet, for å beskytte helse eller moral,5 for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at 
fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.6 
 

1 Jf. Grl. § 100. 
 

2 Jf. lov 13 juni 2008 nr. 41. 
 

3 Jf. lover 15 mai 1987 nr. 21 og 4 des 1992 nr. 127. 
 

4 Jf.  strl. §§ 269, 270. 
 

5 Jf. lov 6 feb 2015 nr. 7. 
 

6 Jf. Grl. §§ 88 og 95. 
 
 
Art 11. Forsamlings- og foreningsfrihet1 

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger2 og til frihet til forening med andre, herunder rett til å 
danne og slutte seg til fagforeninger for å verne sine interesser.3 

2. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli undergitt andre innskrenkninger enn de som er foreskrevet ved 
lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet eller offentlige trygghet, 
for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral eller for å beskytte andres rettigheter 
og friheter. Denne artikkel skal ikke hindre at lovlige innskrenkninger blir pålagt utøvelsen av disse rettigheter 
for medlemmene av de væpnede styrker, av politiet og av statsforvaltningen. 
 

1 Jf. Grl. § 101. 
 

2 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 11. 
 

3 Jf. aml., lov 27 jan 2012 nr. 9. 
 
 
Art 12. Retten til å inngå ekteskap1 

58



Utskrift fra Lovdata - 28.10.2019 08:48 

  
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 

Side 6 

Menn og kvinner i gifteferdig alder har rett til å gifte seg og til å stifte familie, i samsvar med de nasjonale 
lover som regulerer utøvelsen av denne rettighet. 
 

1 Jf. el. 
 
 
Art 13. Retten til et effektivt rettsmiddel1 

Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett2 
ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap. 
 

1 Jf. fvl. § 28, tvl. § 1-3 og sjette del, strpl. kap. 23 og 26. 
 

2 Se Grl. § 89. 
 
 
Art 14. Forbud mot diskriminering1,2,3 

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering4 
på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 
opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status. 
 

1 Jf. Grl. § 98 og lover 16 juni 2017 nr. 50 og 51. 
 

2 Jf. strl. §§ 185 og 186. 
 

3 Jf. lover 26 mars 1999 nr. 17 § 1-8, 6 juni 2003 nr. 38 § 1-4, 6 juni 2003 nr. 39 § 1-5, aml. kap. 13, 16 juni 2015 nr. 51, 16 juni 2017 nr. 
65 § 6. 

 

4 Jf. lov 27 nov 1992 nr. 109, EØS-avtalen art 4 og art 8 flg. 
 
 
Art 15. Fravikelser i krisesituasjoner1 

1. Under krig eller annen offentlig nødstilstand som truer nasjonens liv, kan enhver høy Kontraherende Part 
treffe tiltak som fraviker dens plikter ifølge denne konvensjon i den utstrekning situasjonens krav gjør det 
strengt nødvendig, forutsatt at slike tiltak ikke er uforenlige med dens andre plikter etter internasjonal rett. 

2. Intet fravik fra artikkel 2, unntatt med hensyn til død som følger av lovlige krigshandlinger, eller fra artiklene 
3, 4 (avsnitt 1) og 7 skal bli gjort etter denne bestemmelse. 

3. Enhver høy Kontraherende Part som benytter seg av denne rett til å gjøre fravik, skal holde Europarådets 
Generalsekretær fullt  underrettet om de tiltak som den har truffet og om grunnene til dette. Den skal også 
underrette Europarådets Generalsekretær når slike tiltak er brakt til opphør og konvensjonens bestemmelser 
igjen blir fullt ut oppfylt. 
 

1 Jf. lov 15 des 1950 nr. 7. 
 
 
Art 16. Begrensninger i utlendingers politiske virksomhet 

Intet i artiklene 10, 11 og 14 skal bli ansett å være til hinder for at de høye Kontraherende Parter fastsetter 
innskrenkninger i utlendingers politiske virksomhet.1 
 

1 Jf. lov 15 mai 2008 nr. 35. 
 
 
Art 17. Forbud mot misbruk av rettigheter 

Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen 
rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og 
friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til. 
 
Art 18. Begrensninger i bruken av innskrenkninger i rettigheter 
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De innskrenkninger som denne konvensjon tillater i de nevnte rettigheter og friheter, skal ikke bli brukt til 
noe annet formål enn de er bestemt for. 
 
 
Del II – Den europeiske menneskerettsdomstol 
 
Art 19. Opprettelse av Domstolen 

For å sikre at de forpliktelser de høye Kontraherende Parter har påtatt seg i konvensjonen og dens protokoller 
blir overholdt, skal det opprettes en europeisk menneskerettsdomstol, i det følgende kalt «Domstolen». Den 
skal fungere på permanent basis. 
 
Art 20. Antall dommere 

Domstolen skal bestå av et antall dommere som tilsvarer antall høye Kontraherende Parter. 
 
Art 21. Embetskrav 

1. Dommerne skal ha høy moralsk karakter og må enten sitte inne med de kvalifikasjoner som kreves for å bli 
utnevnt til høye juridiske embeter, eller være rettskyndige personer med anerkjent kompetanse. 

2. Dommerne skal ta sete i Domstolen som privatpersoner. 

3. I sin embetsperiode skal dommerne ikke delta i noen virksomhet som er uforenlig med deres uavhengige og 
upartiske stilling, eller med de krav et heltidsembete medfører. Alle spørsmål som oppstår ved anvendelsen av 
dette avsnitt skal avgjøres av Domstolen. 
 
Art 22. Valg av dommere 

1. Parlamentarikerforsamlingen skal med alminnelig flertall velge en dommer fra hver høy Kontraherende Part 
ut fra en liste på tre kandidater som den høye Kontraherende Parten nominerer. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 23. Embetsperioder og avskjedigelse 

1. Dommerne velges for et tidsrom på ni år. De kan ikke gjenvelges. 

2. Dommernes embetsperiode skal utløpe ved fylte 70 år. 

3. Dommerne skal sitte i sine embeter til de skiftes ut. De skal imidlertid fortsatt behandle saker som de 
allerede har til vurdering. 

4. En dommer kan ikke avskjediges fra embetet med mindre de øvrige dommerne med to tredjedels flertall 
avgjør at vedkommende ikke lenger oppfyller de fastsatte krav. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 24. Justissekretariat og rapportører 

1. Domstolen skal ha et justissekretariat hvis funksjoner og organisering skal fastsettes i Domstolens 
forretningsorden. 

2. Når Domstolen settes med enedommere, skal den bistås av rapportører som ved utøvelsen av sine funksjoner 
skal være underlagt Domstolens president. De skal utgjøre en del av Domstolens justissekretariat. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), endret artikkelnummer 
fra 25, tidligere artikkel 24 ble samtidig opphevet. 

 
 
Art 25. Domstolen i plenum 
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Domstolen i plenum skal 
a. velge sin president og en eller to visepresidenter for en periode på tre år; de kan gjenvelges; 

 

b. opprette kamre som skal konstitueres for et bestemt tidsrom; 
 

c. velge presidenter for Domstolens kamre; de kan gjenvelges; 
 

d. vedta forretningsorden for Domstolen; 
 

e. velge justissekretær og en eller flere visejustissekretærer; 
 

f. rette eventuelle anmodninger i henhold til artikkel 26, avsnitt 2. 
 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), endret artikkelnummer 
fra 26. 

 
 
Art 26. Enedommere, komiteer, kamre og storkammer 

1. Når Domstolen skal vurdere saker som er brakt inn for den, settes den med enedommere, komiteer på tre 
dommere, kamre på syv dommere og et storkammer på sytten dommere. Domstolens kamre skal nedsette 
komiteer for et fast tidsrom. 

2. På anmodning fra Domstolen i plenum kan Ministerkomiteen, ved enstemmig vedtak og for et fast tidsrom, 
redusere antall dommere i kamrene til fem. 

3. Når en dommer sitter som enedommer, skal vedkommende ikke behandle klager fremsatt mot den høye 
Kontraherende Part som vedkommende er valgt for. 

4. Ex-officio-medlem av kammeret og storkammeret skal være den valgte dommer for den høye Kontraherende 
Part saken angår. Dersom ingen finnes eller vedkommende ikke kan møte, skal en person som Domstolens 
president har valgt fra en liste fremlagt på forhånd av vedkommende part, møte i egenskap av dommer. 

5. Storkammeret skal også omfatte presidenten for Domstolen, visepresidentene, presidentene for kamrene og 
andre dommere valgt i samsvar med forretningsordenen. Når en sak er henvist til storkammeret i henhold til 
artikkel 43, skal ingen dommer som satt i kammeret som avsa dommen, sitte i storkammeret, med unntak av 
kammerets president og den dommer som var valgt for vedkommende høye Kontraherende Part. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), endret artikkelnummer 
fra 27. 

 
 
Art 27. Enedommeres kompetanse 

1. En enedommer kan beslutte å avvise eller stryke fra Domstolens saksliste en individklage innbrakt i henhold 
til artikkel 34 når slik beslutning kan treffes uten videre behandling. 

2. Beslutningen skal være endelig. 

3. Dersom enedommeren beslutter ikke å avvise en individklage eller stryke den fra sakslisten, skal 
vedkommende videresende den til en komité eller et kammer til videre behandling. 
 

0 Tilføyd ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846), tidligere art 27 endret 
artikkelnummer til 26. 

 
 
Art 28. Komiteers kompetanse 

1. Ved individklager innbrakt i henhold til artikkel 34 kan en komité ved enstemmig vedtak 
a. beslutte å avvise klagen eller stryke den fra sakslisten når slikt vedtak kan fattes uten videre behandling; 

eller 
 

b. beslutte at klagen kan prøves og samtidig avsi dom om realitetsspørsmålene i saken dersom sakens 
underliggende spørsmål om tolkningen eller anvendelsen av konvensjonen eller dens protokoller, allerede 
er gjenstand for etablert rettspraksis ved Domstolen. 
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2. Vedtak og dommer i henhold til avsnitt 1 skal være endelige. 

3. Dersom den valgte dommer for den høye Kontraherende Part saken angår, ikke er medlem av komiteen, kan 
komiteen på et hvilket som helst stadium i saksbehandlingen be vedkommende om å ta en av 
komitémedlemmenes plass, idet det tas hensyn til alle relevante faktorer, herunder om vedkommende part har 
hatt innsigelser mot å anvende fremgangsmåten i avsnitt 1.b. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 29. Avgjørelse i kamre om hvorvidt saker kan prøves, og om realitetsspørsmålene i sakene 

1. Dersom det ikke er fattet vedtak i henhold til artikkel 27 eller 28 eller avsagt dom i henhold til artikkel 
28,skal et kammer avgjøre om individklager fremsatt i henhold til artikkel 34 kan prøves for Domstolen, og 
realitetene i saken. Vedtaket om hvorvidt saken kan prøves, kan fattes separat. 

2. Et kammer skal avgjøre om statsklager fremsatt i henhold til artikkel 33 kan prøves og realitetsspørsmålene i 
saken. Vedtak om hvorvidt saker kan prøves, skal fattes separat med mindre Domstolen unntaksvis bestemmer 
noe annet. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 30. Avståelse av jurisdiksjon til storkammeret 

Når en sak som verserer for et kammer reiser et alvorlig spørsmål angående tolkningen av konvensjonen og 
dens protokoller, eller når avgjørelsen av et spørsmål i kammeret kan få et resultat som er uforenlig med en 
tidligere dom avsagt av Domstolen, kan kammeret på et hvilket som helst tidspunkt før den har avsagt sin dom 
avstå jurisdiksjon til fordel for storkammeret, med mindre en av partene motsetter seg dette. 
 
Art 31. Storkammerets fullmakter 

Storkammeret skal 
a. avgjøre klager fremsatt i henhold til enten artikkel 33 eller artikkel 34 når et kammer har avstått 

jurisdiksjon i henhold til artikkel 30, eller når saken er forelagt for storkammeret i henholdt til artikkel 43; 
 

b. avgjøre saker som Ministerkomiteen har forelagt for Domstolen i samsvar med artikkel 46, avsnitt 4; og 
 

c. vurdere begjæringer om rådgivende uttalelser fremsatt i henhold til artikkel 47. 
 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 32. Domstolens jurisdiksjon 

1. Domstolens jurisdiksjon skal omfatte alle saker angående tolkning og anvendelse av konvensjonen og dens 
protokoller som bringes inn for den som fastsatt i artiklene 33, 34, 46 og 47. 

2. I tilfelle tvist om hvorvidt Domstolen har jurisdiksjon, skal Domstolen avgjøre spørsmålet. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 33. Statsklager 

Enhver høy Kontraherende Part kan bringe inn for Domstolen ethvert påstått brudd av en annen høy 
Kontraherende Part på bestemmelsene i konvensjonen og dens protokoller. 
 
Art 34. Individklager 

Domstolen kan motta klager fra enhver person, frivillig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som 
hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen og dens protokoller 
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fra en av de høye Kontraherende Parters side. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til ikke på noen 
måte å hindre utøvelsen av denne rettighet. 
 
Art 35. Saker som kan prøves 

1. Domstolen kan bare behandle en sak etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt, i samsvar med allment 
anerkjente folkerettslige regler, og innen et tidsrom på seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt. 

2. Domstolen skal ikke behandle en individklage som er innbrakt i samsvar med artikkel 34 og som 
a. er anonym, eller 

 

b. i det vesentlige er lik en sak som allerede er behandlet av Domstolen eller allerede har vært gjenstand for 
annen internasjonal undersøkelse eller avgjørelse og ikke inneholder nye relevante opplysninger. 

 

3. Domstolen skal avvise en individklage fremsatt i samsvar med artikkel 34 dersom den finner at 
a. klagen er uforenlig med bestemmelsene i konvensjonen eller dens protokoller, er åpenbart grunnløs eller 

innebærer et misbruk av retten til å fremsette individklage; eller 
 

b. klageren ikke har lidd noen ulempe av betydning, med mindre respekt for menneskerettighetene som 
definert i konvensjonen og dens protokoller krever at realitetsspørsmålene i saken blir behandlet, og 
forutsatt at ingen sak kan avvises på dette grunnlag som ikke har vært behørig vurdert av en nasjonal 
domstol. 

 

4. Domstolen skal avvise enhver klage som den ut fra denne artikkelen finner ikke å kunne prøve. Den kan 
gjøre dette på et hvilket som helst stadium i saksbehandlingen. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 36. Tredjepersoners adgang til å opptre i saken 

1. I alle saker som er til behandling i et kammer eller i storkammeret, skal en høy Kontraherende Part som en 
klager er statsborger av, ha rett til å legge frem skriftlige kommentarer og til å ta del i rettsmøtene. 

2. Domstolens president kan av hensyn til rettspleien invitere enhver høy Kontraherende Part som ikke er part i 
rettsforhandlingene, eller enhver berørt person som ikke er klageren, til å legge frem skriftlige kommentarer 
eller å ta del i rettsmøtene. 

3. alle saker som er til behandling i et kammer eller i storkammeret, kan Europarådets kommissær for 
menneskerettigheter legge frem skriftlige kommentarer og ta del i rettsmøter. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 37. Stryking av klager 

1. Domstolen kan når som helst i saksbehandlingen vedta å stryke en klage fra sakslisten når det ut fra 
omstendighetene må sluttes at 

a. klageren ikke har til hensikt å følge opp klagen; eller 
 

b. saken er løst; eller 
 

c. Domstolen av andre grunner som den har fastslått, ikke lenger kan forsvare en videre behandling av klagen. 
 

Domstolen skal imidlertid fortsette behandlingen av klagen dersom respekten for menneskerettighetene som 
definert i konvensjonen og dens protokoller krever det. 

2. Domstolen kan beslutte å gjeninnsette en klage på sakslisten dersom den finner at omstendighetene 
rettferdiggjør en slik fremgangsmåte. 
 
Art 38. Behandling av saken 

Domstolen skalbehandle saken sammen med representantene for partene, og om nødvendig sette i verk en 
granskning, som de berørte høye Kontraherende Parter skal medvirke til ved å stille alle nødvendige 
hjelpemidler til disposisjon. 
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0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 39. Forlik 

1. Domstolen kan på et hvilket som helst stadium i forhandlingene stille seg til disposisjon for de berørte parter 
med henblikk på å oppnå forlik i saken på grunnlag av respekt for menneskerettighetene som definert i 
konvensjonen og dens protokoller. 

2. Forhandlinger i henhold til avsnitt 1 skal være konfidensielle. 

3. Dersom det inngås forlik, skal Domstolen stryke saken fra sakslisten gjennom et vedtak som skal være 
begrenset til en kort redegjørelse for kjensgjerningene og den oppnådde løsning. 

4. Dette vedtak skal overleveres Ministerkomiteen, som skal ha tilsyn med gjennomføringen av forliksvilkårene 
fastsatt i vedtaket. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 
Art 40. Åpne rettsmøter og dokumentinnsyn 

1. Rettsmøtene skal være åpne med mindre Domstolen i særskilte tilfeller bestemmer noe annet. 

2. Dokumenter innlevert hos justissekretæren skal være åpne for offentlig innsyn med mindre presidenten for 
Domstolen bestemmer noe annet. 
 
Art 41. Rimelig erstatning 

Dersom Domstolen finner at brudd på konvensjonen eller dens protokoller har funnet sted, og dersom 
vedkommende høye Kontraherende Parts nasjonale lovverk bare tillater en delvis gjenopprettelse, skal 
Domstolen om nødvendig tilkjenne den krenkede part rimelig erstatning. 
 
Art 42. Dommer avsagt i kamrene 

Dommer avsagt i kamrene skal bli endelige i henhold til bestemmelsene i Artikkel 44, avsnitt 2. 
 
Art 43. Oversendelse til storkammeret 

1. Innen et tidsrom på tre måneder etter datoen for kammerets dom, kan en part i saken i særskilte tilfeller kreve 
saken oversendt til storkammeret. 

2. Et panel på fem dommere i storkammeret skal akseptere anmodningen dersom saken reiser et alvorlig 
spørsmål vedrørende tolkning eller anvendelse av konvensjonen og dens protokoller, eller et alvorlig spørsmål 
av allmenn betydning. 

3. Dersom panelet aksepterer kravet, skal storkammeret avgjøre saken ved dom. 
 
Art 44. Endelige dommer 

1. Storkammerets dom skal være endelig. 

2. Dom i et kammer skal bli endelig 
a. når partene erklærer at de ikke vil kreve at saken oversendes storkammeret; eller 

 

b. tre måneder etter domsavsigelsen, dersom det ikke er krevd oversendelse av saken til storkammeret; eller 
 

c. når panelet i storkammeret avviser kravet om oversendelse etter artikkel 43. 
 

3. Den endelige dom skal offentliggjøres. 
 
Art 45. Begrunnelser for dommer og vedtak 

1. Det skal gis begrunnelser for dommer og for vedtak om hvorvidt en klage kan prøves for Domstolen eller 
ikke. 
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2. Dersom en dom helt eller delvis ikke er enstemmig, skal hver dommer ha rett til å avlegge særvotum. 
 
Art 46. Dommers bindende kraft og deres iverksettelse 

1. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er 
part i.1 

2. Domstolens endelige dom skal overleveres Ministerkomiteen, som skal ha tilsyn med fullbyrdelsen av 
dommen. 

3. Dersom Ministerkomiteen finner at problemer med tolkningen av en endelig dom er til hinder for at den kan 
føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen, kan den oversende saken til Domstolen for å få avgjort 
tolkningsspørsmålet. Vedtak om å oversende saken krever to tredjedels stemmeflertall blant de representanter 
som har rett til å ta sete i Komiteen. 

4. Dersom Ministerkomiteen finner at en høy Kontraherende Part nekter å rette seg etter en endelig dom i en 
sak den er part i, kan den etter å ha gitt vedkommende part formelt varsel og ved vedtak fattet med to tredjedels 
stemmeflertall blant de representanter som har rett til å ta sete i Komiteen, forelegge spørsmålet om parten har 
unnlatt å oppfylle sin forpliktelse etter avsnitt 1, for Domstolen. 

5. Dersom Domstolen finner at det har funnet sted et brudd på avsnitt 1, skal den oversende saken til 
Ministerkomiteen, som skal vurdere hvilke tiltak som skal treffes. Dersom Domstolen finner at det ikke har 
funnet sted et brudd på avsnitt 1, skal den oversende saken til Ministerkomiteen, som skal avslutte 
behandlingen av saken. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 

1 Jf. tvl. § 31-3 (1), d og strpl. § 391 (2). 
 
 
Art 47. Rådgivende uttalelser 

1. Domstolen kan på Ministerkomiteens oppfordring avgi rådgivende uttalelser om juridiske spørsmål 
vedrørende tolkningen av konvensjonen og dens protokoller. 

2. Slike uttalelser skal ikke omhandle noe spørsmål i tilknytning til innhold i eller omfang av de rettigheter eller 
friheter som er definert i konvensjonens del I, eller noe annet spørsmål som Domstolen eller Ministerkomiteen 
vil kunne få til vurdering som følge av eventuelle saker som kan bli reist i henhold til konvensjonen. 

3. Vedtak i Ministerkomiteen om å be om rådgivende uttalelse fra Domstolen, skal kreve stemmeflertall blant 
de representanter som har rett til å ta sete i Komiteen. 
 
Art 48. Domstolens rådgivende jurisdiksjon 

Domstolen skal avgjøre om et krav om rådgivende uttalelse fremsatt av Ministerkomiteen, ligger innenfor 
Domstolens kompetanse i henhold til artikkel 47. 
 
Art 49. Begrunnelser for rådgivende uttalelser 

1. Domstolens rådgivende uttalelser skal begrunnes. 

2. Dersom den rådgivende uttalelsen helt eller delvis ikke er enstemmig, skal hver dommer ha rett til å avgi 
særvotum. 

3. Domstolens rådgivende uttalelser skal overleveres Ministerkomiteen. 
 
Art 50. Domstolens utgifter 

Domstolens utgifter skal bæres av Europarådet. 
 
Art 51. Dommernes privilegier og immunitet 

Dommerne skal under utøvelsen av sine funksjoner ha rett til privilegier og immunitet som fastsatt i artikkel 
40 i Europarådets vedtekter og i de avtaler som er inngått i henhold dertil. 
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Del III – Diverse bestemmelser 
 
Art 52. Forespørsler fra generalsekretæren 

På anmodning fra Generalsekretæren i Europarådet skal enhver høy Kontraherende Part gi opplysning om 
hvordan dens interne rett sikrer den effektive gjennomføring av en eller flere av bestemmelsene i denne 
konvensjon. 
 
Art 53. Sikring av eksisterende menneskerettigheter 

Intet i denne konvensjon skal bli tolket slik at det begrenser eller fraviker noen av de menneskerettigheter og 
grunnleggende friheter som måtte være sikret ved noen høy Kontraherende Parts lover eller ved noen andre 
avtaler den er part i. 
 
Art 54. Ministerkomiteens fullmakter 

Intet i denne konvensjon skal innskrenke den myndighet som er tillagt Ministerkomiteen ved traktaten om 
Europarådet. 
 
Art 55. Utelukkelse av andre midler til tvisteløsninger 

De høye Kontraherende Parter er enige om at de ikke uten særlig avtale vil benytte seg av traktater, 
konvensjoner eller erklæringer som er i kraft mellom dem, til å reise klage i noen tvist som oppstår om 
tolkningen og anvendelsen av denne konvensjon, for å få den avgjort på noen annen måte enn de som er 
hjemlet i denne konvensjon. 
 
Art 56. Territorial anvendelse 

1. Enhver stat kan når den ratifiserer konvensjonen eller når som helst deretter, erklære ved meddelelse rettet til 
Generalsekretæren i Europarådet, at denne konvensjon med forbehold om denne artikkels avsnitt 4 skal omfatte 
alle eller enkelte av de territorier hvis internasjonale forbindelser den er ansvarlig for. 

2. Konvensjonen skal gjelde for det eller de territorier som er angitt i meddelelsen fra den trettiende dag etter at 
Generalsekretæren i Europarådet har mottatt meddelelsen. 

3. Bestemmelsene i denne konvensjon skal imidlertid i slike  territorier anvendes under tilbørlig hensyn til de 
lokale forholds krav. 

4. Enhver stat som har avgitt erklæring i samsvar med avsnitt 1 i denne artikkel, kan når som helst deretter 
erklære, på vegne av ett eller flere av de territorier erklæringen gjelder for, at den godtar Domstolens 
kompetanse til å motta klager fra individer, ikke-statlige organisasjoner eller grupper av individer som fastsatt i 
konvensjonens artikkel 34. 
 
Art 57. Forbehold 

1. Enhver stat kan ved undertegningen av denne konvensjon eller når den deponerer sitt ratifikasjonsdokument, 
ta forbehold med hensyn til en særskilt bestemmelse i konvensjonen, i den utstrekning en lov som da er 
gjeldende i dens territorium, ikke er i samsvar med bestemmelsen. Forbehold av generell karakter er ikke tillatt 
etter denne artikkel. 

2. Forbehold som blir tatt etter denne artikkel, skal inneholde en kort redegjørelse for vedkommende lov. 
 
Art 58. Oppsigelse 

1. En høy Kontraherende Part kan bare si opp denne konvensjon etter at det er gått fem år fra den dag den ble 
part i den, og med en oppsigelsesfrist på seks måneder etter meddelelse til Generalsekretæren i Europarådet, 
som skal underrette de andre høye Kontraherende Parter. 
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2. En slik oppsigelse skal ikke kunne løse vedkommende høye Kontraherende Part fra sine forpliktelser under 
konvensjonen med hensyn til noen handling som kan være en krenkelse av slike forpliktelser og som den har 
utført før den dag da oppsigelsen ble virksom. 

3. En høy Kontraherende Part som opphører å være medlem av Europarådet, skal opphøre å være part i denne 
konvensjon på de samme betingelser. 

4. Konvensjonen kan sies opp i samsvar med bestemmelsene i de foregående avsnitt for ethvert territorium den 
er blitt erklært gjeldende for i henhold til artikkel 56. 
 
Art 59. Undertegning og ratifikasjon 

1. Denne konvensjon skal være åpen for undertegning av medlemmene av Europarådet. Den skal ratifiseres. 
Ratifikasjonsdokumentene skal deponeres hos Generalsekretæren i Europarådet. 

2. Den europeiske union kan tiltre denne konvensjon. 

3. Denne konvensjon skal tre i kraft etter at ti ratifikasjonsdokumenter er deponert. 

4. For en signatarstat som ratifiserer senere, skal konvensjonen tre i kraft den dag ratifikasjonsdokumentet blir 
deponert. 

5. Generalsekretæren i Europarådet skal underrette alle medlemmer av Europarådet om konvensjonens 
ikrafttreden, om navnene på de høye Kontraherende Parter som har ratifisert den, og om deponeringen av alle 
ratifikasjonsdokumenter som finner sted senere. 
 

0 Endret ved protokoll nr. 14 til EMK (lov 10 juni 2005 nr. 49, ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 846). 
 
 

Utferdiget i Roma den 4. november 1950 i ett eksemplar i engelsk og fransk tekst, som begge har samme 
gyldighet og som skal deponeres i Europarådets arkiv. Generalsekretæren skal oversende bekreftede kopier til 
hver av signatarstatene. 
 
 
Protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter av 4. november 1950 
 

Paris 20. mars 1952 
 

I kraft 18. mai 1954 
 

Undertegnede regjeringer, medlemmer av Europarådet, 

som har besluttet å ta skritt til å sikre den felles håndheving av visse rettigheter og friheter utover dem som 
allerede er tatt med i del I av Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter, undertegnet i Roma 4. november 1950 (heretter kalt «Konvensjonen»), 

er blitt enige om følgende: 
 
Art 1. Vern om eiendom1 

Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom 
unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige 
prinsipper. 

Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som 
den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å 
sikre betaling av skatter2 eller andre avgifter eller bøter. 
 

1 Jf. Grl. § 105, lov 6 apr 1984 nr. 17. 
 

2 Jf. sktl. og sktbl. 
 
 
Art 2. Rett til utdanning 
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Ingen skal bli nektet retten til utdanning.1 Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den 
utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen 
religiøse og filosofiske overbevisning.2 
 

1 Jf. Grl. § 109 og lov 17 juli 1998 nr. 61 § 2-1 og § 3-1. 
 

2 Jf. Grl. § 2 og lover 17 juni 1998 nr. 61 § 2-4 og 4 juli 2003 nr. 84. 
 
 
Art 3. Rett til frie valg1 

De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å holde frie valg med rimelige mellomrom ved hemmelig 
avstemning, under forhold som sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening ved valget av den lovgivende 
forsamling. 
 

1 Jf. Grl. § 49 annet punktum og lov 28 juni 2002 nr. 57. 
 
 
Art 4. Territorial anvendelse 

Enhver høy Kontraherende Part kan ved undertegningen eller ratifikasjonen eller når som helst deretter 
oversende  Generalsekretæren i Europarådet en erklæring som fastslår i hvilken utstrekning den forplikter seg 
til å la bestemmelsene i denne protokoll gjelde i territorier hvis internasjonale forbindelser den er ansvarlig for, 
og som er nevnt der. 

Hver høy Kontraherende Part som har avgitt en slik erklæring med grunnlag i forrige avsnitt, kan fra tid til 
annen oversende en ytterligere erklæring som endrer en tidligere erklærings innhold, eller bringer til opphør 
anvendelsen av denne protokolls bestemmelser på slikt territorium. 

En erklæring avgitt i samsvar med denne artikkel skal anses for å være avgitt i samsvar med avsnitt 1 i 
artikkel 56 i Konvensjonen. 
 
Art 5. Tilknytning til Konvensjonen 

Mellom de høye Kontraherende Parter skal bestemmelsene i artiklene 1, 2, 3 og 4 i denne protokoll anses for 
tilleggsartikler til Konvensjonen og alle Konvensjonens bestemmelser skal gjelde tilsvarende. 
 
Art 6. Undertegning og ratifikasjon 

Denne protokoll skal være åpen for undertegning av medlemmer av Europarådet som har undertegnet 
Konvensjonen. Den skal ratifiseres samtidig med eller etter ratifikasjonen av Konvensjonen. Den skal tre i kraft 
etter at ti ratifikasjonsdokumenter er deponert. For en signatarstat som ratifiserer senere, skal Protokollen tre i 
kraft den dag dens ratifikasjonsdokument blir deponert. 

Ratifikasjonsdokumentene skal deponeres hos Generalsekretæren i Europarådet, som skal underrette alle 
medlemsstater om hvem som har ratifisert. 

 

Utferdiget i Paris den 20. mars 1952, i ett eksemplar i engelsk og fransk tekst, som begge har samme 
gyldighet og som skal forbli deponert i Europarådets arkiver. Generalsekretæren skal oversende bekreftede 
kopier til hver av de undertegnede regjeringer. 
 
 
Protokoll nr. 4 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter, om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke 
allerede er omfattet av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til 
Konvensjonen 
 

Strasbourg 16. september 1963 
 

I kraft 2. mai 1968 
 

Undertegnede Regjeringer, medlemmer av Europarådet, 
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som har besluttet å ta skritt til å sikre den felles håndheving av visse rettigheter og friheter utover dem som 
allerede er tatt med i del I av Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter undertegnet i Roma 4. november 1950 (heretter kalt «Konvensjonen») og i artiklene 1 til 3 i den Første 
Protokoll til Konvensjonen, undertegnet i Paris 20. mars 1952, 

er blitt enige om følgende: 
 
Art 1. Forbud mot gjeldsfengsel1, 2 

Ingen skal bli berøvet sin frihet bare på grunn av manglende evne til å oppfylle en kontraktmessig 
forpliktelse. 
 

1 Jf. Grl. § 96 (3). 
 

2 Jf. strl. § 29. 
 
 
Art 2. Bevegelsesfrihet1 

1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette 
territorium og til fritt å velge sitt bosted. 

2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget. 

3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov 
og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å 
opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, 
eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.2 

4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar 
med lov og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn. 
 

1 Jf. Grl. § 106. 
 

2 Jf. kkl. §§ 102 og 105 og strl. § 57. 
 
 
Art 3. Forbud mot utvisning av egne statsborgere1 

1. Ingen skal bli utvist fra territoriet til den stat han er borger av, verken ved en individuell eller en kollektiv 
forholdsregel. 

2. Ingen skal bli berøvet retten til adgang til territoriet til  den stat han er borger av. 
 

1 Jf. Grl. § 106 og lov 10 juni 2005 nr. 51. 
 
 
Art 4. Forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger1 

Kollektiv utvisning av utlendinger er forbudt. 
 

1 Jf. Grl. § 106, EMK art. 8 og lov 15 mai 2008 nr. 35 kap. 8. 
 
 
Art 5. Territorial anvendelse 

1. Enhver høy Kontraherende Part kan ved undertegningen eller ratifikasjonen av denne protokoll eller når som 
helst deretter oversende Generalsekretæren i Europarådet en erklæring som fastslår i hvilken utstrekning den 
forplikter seg til å la bestemmelsene i denne protokoll gjelde i territorier hvis internasjonale forbindelser den er 
ansvarlig for, og som er nevnt der. 

2. Hver høy Kontraherende Part som har avgitt en slik erklæring med grunnlag i forrige avsnitt, kan fra tid til 
annen oversende en ytterligere erklæring som endrer en tidligere erklærings innhold, eller bringer til opphør 
anvendelsen av denne protokolls bestemmelser på slikt territorium. 
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3. En erklæring avgitt i samsvar med denne artikkel skal anses for å være avgitt i samsvar med avsnitt 1 i 
artikkel 56 i Konvensjonen. 

4. Territoriet til en stat som denne protokoll gjelder for i kraft av denne stats ratifikasjon eller godkjenning, og 
ethvert territorium som denne protokoll skal gjelde for i kraft av en erklæring fra denne stat etter denne artikkel, 
skal bli behandlet som atskilte territorier med hensyn til henvisningene til en stats territorium i artiklene 2 og 3. 

5. Enhver stat som har avgitt erklæring i samsvar med avsnitt 1 eller 2 i denne artikkelen, kan på et hvilket som 
helst senere tidspunkt erklære på vegne av ett eller flere av de territorier som erklæringen gjelder, at den godtar 
Domstolens kompetanse til å motta klager fra enkeltpersoner, ikke-statlige organisasjoner eller grupper av 
enkeltpersoner slik det er fastsatt i Konvensjonens artikkel 34 med hensyn til alle eller hvilke som helst av 
denne protokollens artikler 1 til 4. 
 
Art 6. Tilknytning til Konvensjonen 

Mellom de høye Kontraherende Parter skal bestemmelsene i artiklene 1 til 5 i denne protokoll anses som 
tilleggsartikler til Konvensjonen, og alle Konvensjonens bestemmelser skal gjelde tilsvarende. 
 
Art 7. Undertegning og ratifikasjon 

1. Denne protokoll skal være åpen for undertegning av medlemmer av Europarådet som har undertegnet 
Konvensjonen. Den skal ratifiseres samtidig med eller etter ratifikasjonen av Konvensjonen. Den skal tre i kraft 
etter at ti ratifikasjonsdokumenter er deponert. For en signatarstat som ratifiserer senere, skal Protokollen tre i 
kraft den dag dens ratifikasjonsdokument blir deponert. 

2. Ratifikasjonsdokumentene skal deponeres hos Generalsekretæren i Europarådet, som skal underrette alle 
medlemsstater om hvem som har ratifisert. 
 

Utferdiget i Strasbourg den 16. september 1963, i ett eksemplar i engelsk og fransk tekst, som begge har 
samme gyldighet og som skal forbli deponert i Europarådets arkiver. Generalsekretæren skal  oversende 
bekreftede kopier til hver av de undertegnede regjeringer. 
 
 
Protokoll nr. 6 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraffen 
 

Strasbourg 28. april 1983 
 

I kraft 1. mars 1985 
 

De medlemsstater i Europarådet som har undertegnet denne protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, undertegnet i Roma 4. november 1950 (heretter kalt 
«Konvensjonen»), 

som tar i betraktning at utviklingen i flere av medlemsstatene i Europarådet uttrykker en generell tendens i 
favør av avskaffelse av dødsstraffen; 

er blitt enige om følgende: 
 
Art 1. Avskaffelse av dødsstraff1 

Dødsstraffen skal bli avskaffet. Ingen må bli dømt til slik straff eller henrettet. 
 

1 Jf. Grl. § 93 (1), strl. § 29 og milstrl. § 12. Se også EMK protokoll nr. 13. 
 
 
Art 2. Dødsstraff i krigstid 

En stat kan i sin lov ha dødsstraff for handlinger begått i krigstid eller når krig umiddelbart truer; slik straff 
skal bare bli anvendt i de tilfelle som er hjemlet i loven og i samsvar med dens bestemmelser. Staten skal 
meddele vedkommende bestemmelser i loven til Generalsekretæren i Europarådet. 
 
Art 3. Forbud mot innskrenkninger 

70



Utskrift fra Lovdata - 28.10.2019 08:48 

  
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 

Side 18 

Bestemmelsene i denne protokoll kan ikke bli fraveket etter artikkel 15 i Konvensjonen. 
 
Art 4. Forbud mot forbehold 

Bestemmelsene i denne protokoll kan ikke være gjenstand for forbehold etter artikkel 57 i Konvensjonen. 
 
Art 5. Territorial anvendelse 

1. Enhver stat kan ved undertegningen eller når den deponerer sitt dokument om ratifikasjon, vedtakelse eller 
godkjenning, angi det territorium eller de territorier denne protokoll skal gjelde for. 

2. Enhver stat kan når som helst deretter ved erklæring til Generalsekretæren i Europarådet utvide området for 
Protokollen til et hvilket som helst annet territorium angitt i erklæringen. For et slikt territorium skal 
Protokollen tre i kraft den første dag i måneden etter at Generalsekretæren har mottatt erklæringen. 

3. Enhver erklæring som er avgitt i henhold til de to foregående avsnitt, kan trekkes tilbake i forhold til et 
territorium angitt i erklæringen ved en meddelelse til Generalsekretæren. Tilbaketrekningen skal få virkning 
den første dag i måneden etter at Generalsekretæren har mottatt meddelelsen. 
 
Art 6. Tilknytning til Konvensjonen 

Mellom de stater som er parter, skal bestemmelsene i artiklene 1 til 5 i denne protokoll anses som 
tilleggsartikler til Konvensjonen, og alle Konvensjonens bestemmelser gjelde tilsvarende. 
 
Art 7. Undertegning og ratifikasjon 

Denne protokoll skal være åpen for undertegning av medlemsstater av Europarådet som har undertegnet 
Konvensjonen. Den kan bli ratifisert, vedtatt eller godkjent. En medlemsstat i Europarådet kan ikke ratifisere, 
vedta eller godkjenne denne protokoll med mindre den samtidig eller tidligere har ratifisert Konvensjonen. 
Ratifikasjons-, vedtakelses- eller godkjenningsdokumenter skal bli deponert hos Generalsekretæren i 
Europarådet. 
 
Art 8. Ikrafttredelse 

1. Denne protokoll skal tre i kraft den første dag i den måned som følger etter den dag da fem av 
medlemsstatene i Europarådet har gitt sitt samtykke til å være bundet av Protokollen i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 7. 

2. For en medlemsstat som senere gir sitt samtykke til å være bundet av Protokollen, skal den tre i kraft den 
første dag i måneden etter den dag vedkommende stats ratifikasjons-, vedtakelses- eller godkjenningsdokument 
er blitt deponert. 
 
Art 9. Depositarfunksjoner 

Generalsekretæren i Europarådet skal underrette medlemsstatene i Rådet om: 
a. enhver undertegning; 

 

b. deponering av ethvert ratifikasjons-, vedtakelses- eller godkjenningsdokument; 
 

c. enhver dato da denne protokoll trer i kraft i samsvar med artiklene 5 og 8; 
 

d. enhver annen handling, meddelelse eller erklæring som gjelder denne protokoll. 
 

Til bekreftelse på dette har de undertegnede, som har behørig fullmakt til det, undertegnet denne Protokoll. 
 

Utferdiget i Strasbourg den 28. april 1983, i ett eksemplar i engelsk og fransk tekst, som begge har samme 
gyldighet og som skal bli deponert i Europarådets arkiver. Generalsekretæren i Europarådet skal oversende 
bekreftede kopier til hver medlemsstat i Europarådet. 
 
 
Protokoll nr. 7 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og 
grunnleggende friheter 
 

Strasbourg 22. november 1984 
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I kraft 1. november 1988 
 

Undertegnede medlemsstater av Europarådet, 

som har besluttet å ta ytterligere skritt for å sikre den felles håndheving av visse rettigheter og friheter ved 
hjelp av Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, undertegnet i 
Roma 4. november 1950 (heretter kalt «Konvensjonen»), 

er blitt enige om følgende: 
 
Art 1. Prosessuelle garantier i forbindelse med utvisning av utlendinger1 

1. En utlending som er lovlig bosatt på en stats territorium, skal ikke bli utvist derfra unntatt i medhold av en 
avgjørelse truffet i samsvar med lov, og skal ha adgang til: 

a. å fremlegge grunner som taler mot utvisning, 
 

b. å få sin sak prøvd på nytt, og 
 

c. å være representert for disse formål overfor den kompetente myndighet eller en person eller personer utpekt 
av denne myndighet. 

 

2. En utlending kan bli utvist før hans rettigheter under avsnitt 1, a, b og c i denne artikkel er utøvd, når slik 
utvisning er nødvendig for å vareta den offentlige orden eller er begrunnet av hensyn til nasjonal sikkerhet. 
 

1 Jf. lov 15 mai 2008 nr. 35 kap. 8. 
 
 
Art 2. Ankerett i straffesaker1 

1. Enhver som er kjent skyldig av en domstol i en straffbar handling, skal ha rett til å få skyldspørsmålet eller 
straffeutmålingen overprøvd av en høyere domstol. Utøvelsen av denne rett, herunder de grunner som må 
foreligge for at den kan bli utøvd, skal være regulert ved lov. 

2. Det kan bli gjort unntak fra denne rettighet for straffbare handlinger av mindre art, slik det er foreskrevet ved 
lov, eller i tilfeller hvor en person fikk sin sak prøvd av den høyeste domstol i første instans eller ble kjent 
skyldig etter anke over en frifinnelse. 
 

1 Jf. strpl. kap. 23. 
 
 
Art 3. Erstatning for uriktig domfellelse1 

Når en person ved endelig dom er blitt domfelt for en straffbar handling og når domfellelsen senere er blitt 
omgjort, eller han er blitt benådet, på grunn av at en ny eller nyoppdaget omstendighet på avgjørende måte har 
vist at det har forekommet en rettsfornektelse, skal den person som har måttet tåle straff som følge av en slik 
domfellelse, få erstatning i samsvar med vedkommende stats lov eller praksis, hvis det ikke blir bevist at det 
helt eller delvis må bli tilregnet ham selv at den ukjente omstendighet ikke kom for dagen i rett tid. 
 

1 Jf. strpl. kap. 31. 
 
 
Art 4. Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger1 

1. Ingen skal kunne bli stilt for retten eller straffet på ny i en straffesak under den samme stats domsmyndighet, 
for en straffbar handling som han allerede er blitt endelig frikjent eller domfelt for i samsvar med loven og 
rettergangsordningen i straffesaker i denne stat. 

2. Bestemmelsene i forrige avsnitt skal ikke være til hinder for å gjenoppta en sak i samsvar med 
vedkommende stats lov og rettergangsordning i straffesaker, hvis det foreligger bevis for nye eller 
nyoppdagede omstendigheter eller hvis det i den tidligere rettergangen har vært en grunnleggende feil, som 
kunne påvirke utfallet av saken. 

3. Denne artikkel kan ikke bli fraveket etter artikkel 15 i Konvensjonen. 
 

1 Jf. strpl. § 51 og lov 20 juli 1991 nr. 67 del C art. 53. 
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Art 5. Likhet mellom ektefeller1 

Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av 
privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet.2 Denne 
artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser.3 
 

1 Jf. EMK art. 14. 
 

2 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 og el. 
 

3 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 kap. 5 og 6. 
 
 
Art 6. Territorial anvendelse 

1. Enhver stat kan ved undertegningen eller når den deponerer sitt dokument om ratifikasjon, vedtakelse eller 
godkjenning, angi det territorium eller de territorier denne protokoll skal gjelde for og oppgi i hvilken 
utstrekning den forplikter seg til at bestemmelsene i denne protokoll skal gjelde for territoriet eller territoriene. 

2. Enhver stat kan når som helst deretter ved erklæring til Generalsekretæren i Europarådet utvide området for 
Protokollen til et hvilket som helst annet territorium angitt i erklæringen. For et slikt territorium skal 
Protokollen tre i kraft den første dag i måneden etter utløpet av en periode på to måneder etter den dag 
Generalsekretæren har mottatt erklæringen. 

3. Enhver erklæring som er avgitt i henhold til de to foregående avsnitt, kan bli trukket tilbake eller endret i 
forhold til et territorium angitt i erklæringen ved en meddelelse til Generalsekretæren. Tilbaketrekningen eller 
endringen skal få virkning den første dag i måneden etter utløpet av en periode på to måneder etter den dag 
Generalsekretæren har mottatt meddelelsen. 

4. En erklæring avgitt i samsvar med denne artikkel skal anses for å være avgitt i samsvar med avsnitt 1 i 
artikkel 56 i Konvensjonen. 

5. Territoriet til en stat som denne protokoll gjelder for i kraft av denne stats ratifikasjon, vedtakelse eller 
godkjenning, og ethvert territorium som denne protokoll skal gjelde for i kraft av en erklæring fra denne stat 
etter denne artikkel, kan bli behandlet som atskilte territorier med hensyn til henvisningen til en stats 
territorium i artikkel 1. 

6. Enhver stat som har avgitt erklæring i samsvar med avsnitt 1 eller 2 i denne artikkel, kan på et hvilket som 
helst senere tidspunkt erklære på vegne av ett eller flere av de territorier som erklæringen gjelder, at den godtar 
Domstolens kompetanse til å motta klager fra enkeltpersoner, ikke-statlige organisasjoner eller grupper av 
enkeltpersoner slik det er fastsatt i Konvensjonens artikkel 34 med hensyn til artiklene 1 til 5 i denne 
protokollen. 
 
Art 7. Tilknytning til Konvensjonen 

Mellom de stater som er parter, skal bestemmelsene i artiklene 1 til 6 i denne protokoll anses som 
tilleggsartikler til Konvensjonen, og alle Konvensjonens bestemmelser skal gjelde tilsvarende. 
 
Art 8. Undertegning og ratifikasjon 

Denne protokoll skal være åpen for undertegning av medlemsstater av Europarådet som har undertegnet 
Konvensjonen. Den kan bli ratifisert, vedtatt eller godkjent. En medlemsstat i Europarådet kan ikke ratifisere, 
vedta eller godkjenne denne Protokoll uten tidligere eller samtidig å ha ratifisert Konvensjonen. Ratifikasjons-, 
vedtakelses- eller godkjenningsdokumenter skal bli deponert hos Generalsekretæren i Europarådet. 
 
Art 9. Ikrafttredelse 

1. Denne protokoll skal tre i kraft den første dag i måneden etter utløpet av en periode på to måneder etter den 
dag da sju av medlemsstatene i Europarådet har gitt sitt samtykke til å være bundet av Protokollen i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 8. 
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2. For en medlemsstat som senere gir sitt samtykke til å være bundet av Protokollen, skal den tre i kraft den 
første dag i måneden etter utløpet av en periode på to måneder etter den dag da vedkommende stats 
ratifikasjons-, vedtakelses- eller godkjenningsdokument er blitt deponert. 
 
Art 10. Depositarfunksjoner 

Generalsekretæren i Europarådet skal underrette alle medlemsstatene i Rådet om: 
a. enhver undertegning; 

 

b. deponeringen av ethvert ratifikasjons-, vedtakelses- eller godkjenningsdokument; 
 

c. enhver dato da denne protokoll trer i kraft i samsvar med artiklene 6 og 9; 
 

d. enhver annen handling, meddelelse eller erklæring som gjelder denne protokoll. 
 

Til bekreftelse på dette har de undertegnede, som har behørig fullmakt til det, undertegnet denne protokoll. 
 

Utferdiget i Strasbourg den 22. november 1984, i ett eksemplar i engelsk og fransk tekst, som begge har 
samme gyldighet og som skal bli deponert i Europarådets arkiver. Generalsekretæren i Europarådet skal 
oversende bekreftede kopier til hver medlemsstat i Europarådet. 
 
 
Protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og 
de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver 
omstendighet 
 

Vilnius, 3. mai 2002 
 

Undertegnede medlemsstater av Europarådet, 

som er overbevist om at alles rett til liv er en grunnleggende verdi i et demokratisk samfunn, og at avskaffelse 
av dødsstraff er av vesentlig betydning for å kunne verne om denne retten og for å oppnå full anerkjennelse for 
alle menneskers iboende verdighet, 

som ønsker å styrke vernet om retten til liv som er garantert i Konvensjonen om beskyttelse av 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, undertegnet i Roma 4. november 1950 (heretter kalt 
«Konvensjonen»), 

som konstaterer at protokoll nr. 6 til Konvensjonen, om avskaffelse av dødsstraffen, undertegnet i Strasbourg 
28. april 1983, ikke utelukker dødsstraff for handlinger begått i krigstid eller når krig umiddelbart truer, 

som er fast bestemt på å ta det endelige skritt for å avskaffe dødsstraff under enhver omstendighet, 

er blitt enige om følgende: 
 
Art 1. Avskaffelse av dødsstraff1 

Dødsstraffen skal bli avskaffet. Ingen må bli dømt til slik straff eller henrettet. 
 

1 Jf. Grl. § 93 (1), strl. § 29 og milstrl. § 12. 
 
 
Art 2. Forbud mot fravikelser 

Bestemmelsene i denne protokoll kan ikke bli fraveket etter artikkel 15 i Konvensjonen. 
 
Art 3. Forbud mot forbehold 

Bestemmelsene i denne protokoll kan ikke være gjenstand for forbehold etter artikkel 57 i Konvensjonen. 
 
Art 4. Territorial anvendelse 

1. Enhver stat kan ved undertegning eller når den deponerer sitt dokument om ratifikasjon, godtakelse eller 
godkjenning angi det territorium eller de territorier denne protokoll skal gjelde for. 

2. Enhver stat kan når som helst deretter ved erklæring til Generalsekretæren i Europarådet utvide området for 
protokollen anvendelsesområde til et hvilket som helst annet territorium angitt i erklæringen. For et slikt 

74



Utskrift fra Lovdata - 28.10.2019 08:48 

  
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 

Side 22 

territorium skal protokollen tre i kraft den første dag i måneden etter utløpet av en periode på tre måneder etter 
den dag Generalsekretæren har mottatt erklæringen. 

3. Enhver erklæring som er avgitt i henhold til de to foregående avsnitt, kan bli trukket tilbake eller endret i 
forhold til et territorium angitt i erklæringen ved meddelelse til Generalsekretæren. Tilbaketrekkingen eller 
endringen skal få virkning den første dag i måneden etter utløpet av en periode på tre måneder etter den dag 
Generalsekretæren har mottatt meddelelsen. 
 
Art 5. Tilknytning til Konvensjonen 

Mellom de stater som er parter, skal bestemmelsene i artiklene 1 til 4 i denne protokoll anses som 
tilleggsartikler til Konvensjonen, og alle Konvensjonens bestemmelser gjelde tilsvarende. 
 
Art 6. Undertegning og ratifikasjon 

Denne protokoll skal være åpen for undertegning av medlemsstater i Europarådet som har undertegnet 
Konvensjonen. Den skal ratifiseres, godtas eller godkjennes. En medlemsstat i Europarådet kan ikke ratifisere, 
godta eller godkjenne denne protokoll med mindre den samtidig eller tidligere har ratifisert Konvensjonen. 
Ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokumenter skal bli deponert hos Generalsekretæren i 
Europarådet. generalsekretær. 
 
Art 7. Ikrafttredelse 

1. Denne protokoll skal tre i kraft den første dag i måneden etter utløpet av en periode på tre måneder etter den 
dag da ti av medlemsstatene i Europarådet har gitt sitt samtykke til å være bundet av protokollen i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 6. 

2. For en medlemsstat som senere gir sitt samtykke til å være bundet av protokollen, skal den tre i kraft den 
første dag i måneden etter utløpet av en periode på tre måneder etter den dag da vedkommende stats 
ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument er blitt deponert. 
 
Art 8. Depositarfunksjoner 

Europarådets generalsekretær skal underrette alle medlemsstatene i Europarådet om: 
a. enhver undertegning; 

 

b. deponering av ethvert ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument; 
 

c. enhver dato da denne protokoll trer i kraft i samsvar med artiklene 4 og 7; 
 

d. enhver annen handling, meddelelse eller erklæring som gjelder denne protokoll. 
 

 

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, som har fått behørig fullmakt til det, undertegnet denne 
protokoll. 

Utferdiget i Vilnius 3. mai 2002, i ett eksemplar på engelsk og fransk tekst, som begge har samme gyldighet 
og som skal bli deponert i Europarådets arkiver. Generalsekretæren i Europarådet skal oversende bekreftede 
kopier til hver medlemsstat i Europarådet. 
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Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 
(menneskerettsloven) 

 

 

Dato 21.05.1999 nr. 30 

Departement Justis- og beredskapsdepartementet 

Sist endret LOV-2014-05-09-14 

Publisert   

Ikrafttredelse 21.05.1999 

Rettsområde Internasjonal rett ► Folkerett 

Internasjonal rett ► Konvensjoner. Overenkomster 

Menneskerettigheter 

Kunngjort   

Korttittel Menneskerettsloven - mrl 

 

 
 

 

 

 

Vedlegg 4. Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter (norsk oversettelse) 
 

 

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 
 

 

Del III 

 

Art 12.  

1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og 

psykisk. 

2. De tiltak som konvensjonspartene treffer for å oppnå full virkeliggjørelse for denne rettighet, skal omfatte 

tiltak som er nødvendige for å: 

a. Minske foster- og spebarndødeligheten og fremme barnets sunne utvikling, 
 

b. Forbedre alle sider ved hygienen i miljø og industri, 
 

c. Forebygge, behandle og kontrollere epidemiske, endemiske, yrkesmessige og andre sykdommer, 
 

d. Skape vilkår som trygger alle legebehandling og pleie under sykdom. 

 
 

 

JO LOVDATA 

76



Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 10:54 

  
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

Side 1 

 

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige 
beslutningsprosesser av betydning for miljøet 

(miljøinformasjonsloven) 
 

Dato 09.05.2003 nr. 31 

Departement Klima- og miljødepartementet 

Sist endret LOV-2006-05-19-16 fra 01.01.2009 

Publisert I 2003 hefte 7 

Ikrafttredelse 01.01.2004 

Rettsområde Forvaltnings- og kommunalrett ► Offentlig forvaltning 

Forurensninger, klima og utslipp ► Forurensninger 

Miljøvern, natur og friluftsliv ► Naturmangfold/naturfredning 

Kunngjort   

Korttittel Miljøinformasjonsloven - mlinfl 
 

 

Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 1b (dir 2003/4/EF) og konvensjon 25 juni 1998 (Århuskonvensjonen, ikke tatt inn i Norges Lover). 
 
 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 
§ 1. Lovens formål 

Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon1 og derved gjøre det lettere for 
den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og 
private beslutningstakere i miljøspørsmål.2 Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i 
offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Jf. Grl. § 112. 

 
 
§ 2. Hva som forstås med miljøinformasjon 

(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om 

a) miljøet, 
 

b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder 
 

- planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet, 
 

- produkters egenskaper eller innhold, 
 

- forhold ved drift av virksomhet, og 
 

- administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, strategier og 
programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger, 

 

c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i 
miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b. 

 

(2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.1 
 

1 Jf. lov 9 juni 1978 nr. 50 § 2. 
 

JO LOVDATA 

77



Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 10:54 

  
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

Side 2 

 
§ 3. Forholdet til annen lovgivning 

(1) Denne loven innskrenker ikke retten til opplysninger etter offentleglova,1 forvaltningsloven2 eller annen 
lovgivning.3 

(2) Retten til miljøinformasjon4 gjelder med de begrensningene som følger av åndsverkloven.5 

(3) Loven gjelder ikke opplysninger i saker som behandles etter rettspleielovene.6 
 

0 Endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

1 Lov 19 mai 2006 nr. 16. 
 

2 Lov 10 feb 1967. 
 

3 Jf. bl.a. lover 11 juni 1976 nr. 79 § 9 og § 10, 18 des 1981 nr. 90 og 12 mai 2000 nr. 36 § 15. 
 

4 Se § 2 (1). 
 

5 Lov 12 mai 1961 nr. 2. 
 

6 Se fvl. § 4 (1), b. 

 
 
§ 4. Lovens stedlige virkeområde 

(1) Loven gjelder for norske offentlige organer1 og for virksomheter som er etablert i Norge. 

(2) Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for offentlige organer og virksomheter på 
Svalbard2 og Jan Mayen.3 Kongen kan gi bestemmelser om lovens anvendelse på kontinentalsokkelen4 og i 
Norges økonomiske sone5 for virksomheter som ikke er etablert i Norge. 
 

1 Se § 5. 
 

2 Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 § 1 (2) og lov 15 juni 2001 nr. 79. 
 

3 Jf. lov 27 feb 1930 nr. 2. 
 

4 Jf. lov 21 juni 1963 nr. 12 § 1 annet punktum. 
 

5 Jf. lov 17 des 1976 nr. 91. 
 
 
§ 5. Definisjon av offentlig organ og rekkevidden av kapittel 3 og 4 

(1) Bestemmelsene i kapittel 3 kommer til anvendelse på offentlige organer. Med offentlig organ menes 

a) ethvert forvaltningsorgan som er omfattet av offentleglova1 § 2. 
 

b) rettssubjekter som utøver offentlige funksjoner eller tilbyr tjenester til allmennheten, og som er kontrollert 
av et organ som faller inn under bokstav a. Dette gjelder likevel ikke for aktiviteter som drives i 
konkurranse med private. Offentlig kontroll foreligger når organet som faller inn under bokstav a, 
oppnevner mer enn halvparten av medlemmene av rettssubjektets styrende organer eller på annen måte har 
bestemmende innflytelse over rettssubjektet, 

 

c) rettssubjekter som ved lov, forskrift eller på oppdrag fra organer som faller inn under bokstav a eller b, har 
til oppgave å utføre offentlige funksjoner eller tilby tjenester til allmennheten som vedrører miljøet.2 Dette 
gjelder bare for miljøinformasjon3 som knytter seg til disse funksjonene eller tjenestene. 

 

(2) Bestemmelsene i kapittel 4 kommer til anvendelse på all annen offentlig eller privat virksomhet, herunder 
næringsvirksomhet og annen organisert virksomhet. 
 

0 Endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

1 Lov 19 mai 2006 nr. 16. 
 

2 Se § 2 (2). 
 

3 Se § 2 (1). 
 
 
§ 6. Betaling 

Det er ikke adgang til å ta betaling for den miljøinformasjon1 som noen har rett til å få utlevert etter loven her, 
med mindre annet er bestemt i forskrift fastsatt i medhold av denne loven2 eller offentleglova3 § 8. 
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0 Endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Se § 7. 
 

3 Lov 19 mai 2006 nr. 16. 

 
 
§ 7. Forskrifter til loven 

Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser til loven, herunder regler om betaling for 
miljøinformasjon1 og om kompetansen til og saksbehandlingen for Klagenemnda2 for miljøinformasjon. 
 

1 Se §§ 2 (1) og 6. 
 

2 Se § 19. 

 
 
 

Kapittel 2. Plikt til å ha kunnskap om miljøforhold 
 
§ 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon 

Forvaltningsorganer som nevnt i § 5 første ledd bokstav a skal på et overordnet nivå ha miljøinformasjon1 
som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og gjøre denne informasjonen allment 
tilgjengelig. 
 

1 Se § 2 (1). 

 
 
§ 9. Kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet 

Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 eller 4,1 plikter å ha kunnskap om forhold ved virksomheten, 
herunder dens innsatsfaktorer og produkter,2 som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.3 
 

1 Se § 5. 
 

2 Sml. lov 11 juni 1976 nr. 79 § 3 (3) og (4). 
 

3 Se § 2 (2). Jf. rskl. §§ 3-3 (8) og 3-3 a (12). 

 
 
 

Kapittel 3. Miljøinformasjon hos offentlig organ1
 

 

1 Se § 5 (1). 

 
 
§ 10. Rett til miljøinformasjon hos offentlig organ 

(1) Enhver har rett til å få miljøinformasjon1 fra et offentlig organ,2 så framt informasjonen foreligger hos 
vedkommende organ eller omfattes av organets kunnskapsplikt etter §§ 8 eller 9, og det ikke er gjort unntak fra 
informasjonsretten etter loven her.3 

(2) Miljøinformasjonen1 foreligger hos vedkommende organ når informasjonen 

a) er i det offentlige organets besittelse, eller 
 

b) oppbevares av en fysisk eller juridisk person på vegne av det offentlige organet. 
 

(3) Et krav om miljøinformasjon1 kan avvises dersom det er for generelt formulert eller ikke gir tilstrekkelig 
grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder. Før et krav avvises, skal informasjonssøkeren i rimelig grad gis 
veiledning til å utforme kravet på en måte som gjør at det kan behandles.4 

(4) Dersom krav om innsyn rettes mot feil organ, skal organet hurtigst mulig videresende kravet til rette instans 
eller veilede om hvilke offentlige organer som antas å ha informasjonen. 
 

1 Se § 2 (1). 
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2 Se § 5 (1). 
 

3 Se § 11. Jf. også lov 11 juni 1976 nr. 79 § 9. 
 

4 Jf. § 15 (1). 

 
 
§ 11. Unntak 

(1) Krav om miljøinformasjon1 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 

(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.3 Dersom de miljø- og samfunnsmessige interessene veier tyngst, skal informasjonen utleveres. 

(3) Dersom deler av den etterspurte informasjonen kan nektes utlevert, skal den øvrige informasjonen gis ut, 
når ikke denne gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet.4 
 

0 Endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Lov 19 mai 2006 nr. 16. 
 

3 Sml. offl. § 11. 
 

4 Jf. § 17 (3). 

 
 
§ 12. Miljøinformasjon som alltid skal utleveres1

 

Allmennheten skal uten hinder av reglene i § 11 alltid få informasjon1 om 

a) helseskadelig forurensning2 eller forurensning som kan forårsake alvorlig skade på miljøet,3 
 

b) forholdsregler for å hindre eller redusere skade som nevnt i bokstav a, og 
 

c) ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på miljøet.3 
 
 

1 Jf. § 17 (2). 
 

2 Se lov 13 mars 1981 nr. 6 § 6. 
 

3 Se § 2 (2). Jf. bl.a. lover 9 juni 1978 nr. 50 § 27, 13 mars 1981 nr. 6 § 78, 29 mai 1981 nr. 38 § 56, 15 mai 1992 nr. 47 § 47, 17 des 
2004 nr. 99 § 21 (2), 6 juni 2008 nr. 37 § 60, 5 juni 2009 nr. 35 § 20 og 19 juni 2009 nr. 100 § 75. 

 
 
§ 13. Saksbehandling 

(1) Organet1 bestemmer ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan informasjonen skal gjøres kjent. 
Det kan kreves papirkopi eller elektronisk kopi av informasjonen i alle eksisterende format og språkversjoner. 
Organet trenger ikke å gi kopi av format og versjoner av informasjonen som er alminnelig tilgjengelig. 

(2) Informasjonen skal være dekkende og forståelig i forhold til informasjonsbehovet kravet gir uttrykk for. 
Dersom forespørselen kan besvares fyllestgjørende ved å henvise til allment tilgjengelige offentlige registre, 
rapporter, produktmerking2 eller lignende, kan informasjonssøker henvises dit. Når det gis innsyn i informasjon 
som det knytter seg immaterielle rettigheter til, skal organet dersom det har kjennskap til det opplyse om hvem 
som er innehaver av rettighetene eller hvilken lisenshaver organet har fått informasjonen fra. Dette gjelder 
likevel ikke når det fremstår som åpenbart unødvendig å gi slike opplysninger. Kongen kan gi forskrift om at 
bestemmelsene i første ledd annet punktum og annet ledd tredje og fjerde punktum i paragrafen her ikke skal 
gjelde for visse virksomheter eller typer av virksomheter som ikke omfattes av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k 
(direktiv 2003/98/EF) om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor. 

(3) Den som mottar et krav om miljøinformasjon,3 skal avgjøre dette og utlevere informasjonen snarest mulig 
og senest innen femten virkedager etter at kravet er mottatt.4 Dersom mengden av informasjon eller 
informasjonens karakter gjør det uforholdsmessig byrdefullt å utlevere den innen femten virkedager, skal den 
senest være kommet fram til informasjonssøker innen to måneder. Det skal snarest mulig og senest innen 
femten virkedager etter at kravet er mottatt, informeres om årsaken til forlengelsen og om når en avgjørelse kan 
ventes å foreligge. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses åpenbart unødvendig. 
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(4) Dersom et krav om miljøinformasjon3 avslås, skal forvaltningsorganet vise til den bestemmelsen som er 
grunnlag for avslaget, gi en kort begrunnelse for avslaget, opplyse om adgang og frist for å kreve nærmere 
begrunnelse, og opplyse om klageadgang og klagefrist.5 Avslag skal gis skriftlig. 

(5) Informasjonssøkeren kan innen tre uker fra vedtaket ble mottatt, kreve å få en nærmere begrunnelse for de 
vurderingene som ligger til grunn for avslaget. Begrunnelsen skal gis snarest mulig og senest innen ti 
virkedager etter at kravet om nærmere begrunnelse er mottatt. Begrunnelsen skal gis skriftlig dersom 
informasjonssøkeren ber om det. 
 

0 Endret ved lov 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 
 

1 Se § 5 (1). 
 

2 Jf. bl.a. lover 11 juni 1976 nr. 79 § 4 og 18 des 1981 nr. 90. 
 

3 Se § 2 (1). 
 

4 Sml. offl. § 29 (1). 
 

5 Se § 15. Sml. offl. § 31. 

 
 
§ 14. Identifikasjon av opplysninger som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde og 
særskilte regler om saksbehandling 

(1) Offentlig organ1 kan kreve at den som gir informasjon til organet, eller som et krav om miljøinformasjon2 
berører, skal identifisere hvilken del av informasjonen som det er av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde, og gi en begrunnelse for dette. 

(2) Før opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt3 utleveres, skal den opplysningene gjelder, gis 
anledning til å uttale seg innen en passende svarfrist. 

(3) Dersom organet vil utlevere informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal den som 
informasjonen gjelder, varsles om det. Avgjørelsen kan påklages. Reglene i § 15 gjelder tilsvarende. Klagen har 
oppsettende virkning. 
 

1 Se § 5 (1). 
 

2 Se § 2 (1). 
 

3 Jf. fvl. §§ 13 til 13 f. 
 
 
§ 15. Klage 

(1) Avslag på krav om miljøinformasjon1 kan påklages til nærmeste overordnede forvaltningsorgan.2 Det 
samme gjelder avvisning av krav etter § 10 tredje ledd. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning 
om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende. Dersom svar ikke er kommet fram innen to måneder etter at 
kravet om informasjon ble mottatt hos det offentlige organet,3 anses dette som avslag som kan påklages. Har 
informasjonssøker bedt om å få oppgitt nærmere begrunnelse for avslaget etter § 13 siste ledd, avbrytes 
klagefristen. 

(2) For klage over avslag fra offentlig organ3 som omfattes av § 5 første ledd bokstav b eller c, er 
klageinstansen det forvaltningsorganet som 

a) kontrollerer organet, 
 

b) har gitt oppdrag til organet eller kontrollerer organet som har gitt oppdrag til organet, eller 
 

c) har vedtatt forskriften eller har ansvar for loven som virksomheten tilbyr tjenesten i medhold av. 
 

(3) Reglene i offentlighetsloven4 om klage gjelder så langt de passer for klage over avslag på krav om 
miljøinformasjon1 fra offentlig organ.3 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Se § 5 (1), a. 
 

3 Se § 5 (1). 
 

4 Skal vel være offentleglova, se lov 19 mai 2006 nr. 16 § 32. 

 

81



Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 10:54 

  
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

Side 6 

 
 

Kapittel 4. Miljøinformasjon om virksomhet (driftsforhold mv.) 
 
§ 16. Rett til miljøinformasjon1 om virksomhet 

(1) Enhver har rett til miljøinformasjon1 fra virksomhet nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved virksomheten, 
herunder dens  innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.2 

(2) Rett til miljøinformasjon1 etter første ledd gjelder også påvirkning på miljøet2 som følge av produksjon eller 
distribusjon av produkt utenfor Norges grenser, i den grad slik informasjon er tilgjengelig. Virksomheten skal 
rette forespørsel til foregående salgsledd dersom dette er nødvendig for å besvare kravet. 

(3) Et krav om miljøinformasjon1 kan avvises dersom det er for generelt formulert eller ikke gir tilstrekkelig 
grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder. 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Se § 2 (2) og § 19. Jf. også lov 11 juni 1976 nr. 79 § 10 og rskl. § 3-3 (8) og § 3-3 a (12). 

 
 
§ 17. Unntak 

(1) Krav om miljøinformasjon1 kan avslås dersom 

a) unntak er påkrevd fordi offentlighet ville lette gjennomføringen av handlinger som kan skade deler av 
miljøet2 som er særlig utsatt eller som er truet av utryddelse,3 

 

b) kravet er åpenbart urimelig, eller 
 

c) informasjonen som etterspørres angår tekniske innretninger og framgangsmåter, samt drifts- eller 
forretningsforhold som det vil  være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den 
som opplysningen angår.4 

 

(2) Miljøinformasjon1 som er nevnt i § 12, skal alltid utleveres. Reglene i § 14 annet og tredje ledd gjelder 
tilsvarende så langt de passer. 

(3) Bestemmelsen i § 11 tredje ledd gjelder tilsvarende. 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Se § 2 (2). 
 

3 Jf. lov 19 mai 2006 nr. 16 § 24 (3). 
 

4 Jf. lov 19 mai 2006 nr. 16 § 13 (3) og fvl. § 13. 

 
 
§ 18. Saksbehandling 

(1) Den som får krav om miljøinformasjon,1 kan utlevere informasjonen i den formen vedkommende anser 
hensiktsmessig. 

(2) Informasjonen skal være dekkende og forståelig i forhold til det informasjonsbehovet kravet gir uttrykk for. 
Dersom forespørselen kan besvares fyllestgjørende ved å henvise til allment tilgjengelige offentlige registre, 
rapporter, produktmerking2 eller lignende, kan informasjonssøker henvises dit. 

(3) Flere virksomheter kan gå sammen om å oppfylle informasjonsplikten. 

(4) Den som mottar et krav om miljøinformasjon,1 skal avgjøre dette og utlevere informasjonen snarest mulig 
og senest innen en måned etter at kravet er mottatt.3 Dersom mengden av informasjon eller informasjonens 
karakter gjør det uforholdsmessig byrdefullt å utlevere den innen en måned, skal den senest være kommet fram 
til informasjonssøker innen to måneder. Det skal snarest mulig, og senest innen en måned etter at kravet er 
mottatt, informeres om årsaken til forlengelsen og om når en avgjørelse kan ventes å foreligge. Foreløpig svar 
kan unnlates dersom det må anses åpenbart unødvendig. 

(5) Dersom et krav om miljøinformasjon1 avslås, skal virksomheten vise til den bestemmelsen som er grunnlag 
for avslaget, opplyse om adgang og frist for å kreve nærmere begrunnelse, og om klageadgang og klagefrist. 
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(6) Informasjonssøkeren kan innen tre uker fra vedtaket ble mottatt, kreve å få en kort begrunnelse for 
avslaget.4 Begrunnelsen skal gis snarest mulig og senest innen ti virkedager etter at kravet om begrunnelse er 
mottatt. Begrunnelsen skal gis skriftlig dersom informasjonssøkeren ber om det. 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Jf. bl.a. lov 11 juni 1976 nr. 79 § 4. 
 

3 Sml. § 13 (3). 
 

4 Se § 19 (2). 

 
 
§ 19. Klage 

(1) Avslag på krav om miljøinformasjon1 etter kapitlet her eller etter produktkontrolloven2 § 10, kan påklages 
til Klagenemnda for miljøinformasjon. Det samme gjelder avvisning av krav etter § 16 tredje ledd. 

(2) Klage sendes til Klagenemnda for miljøinformasjon, med kopi til den virksomheten som har fattet 
avgjørelsen. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til 
vedkommende. Dersom svar ikke er kommet fram innen to måneder etter at kravet om informasjon ble mottatt 
hos virksomheten, anses dette som avslag som kan påklages. Har informasjonssøker bedt om å få oppgitt 
nærmere begrunnelse for avslaget etter § 18 siste ledd, avbrytes klagefristen. 

(3) Klagenemnda skal bestå av leder, nestleder og seks medlemmer, som alle oppnevnes av Kongen for fire år 
av gangen. Ved første gangs oppnevning kan det settes kortere funksjonstid for noen av medlemmene. Leder og 
nestleder skal ha juridisk embetseksamen. Tre av medlemmene skal ha bakgrunn fra privat næringsliv og de tre 
andre fra en miljøvernorganisasjon, en forbrukerorganisasjon eller et medieorgan. 

(4) Ved behandlingen av den enkelte sak skal Klagenemnda for miljøinformasjon bestå av leder eller nestleder 
og to medlemmer med bakgrunn henholdsvis fra næringslivet eller fra miljø-, medie- eller forbrukersiden. 

(5) Avgjørelser fra Klagenemnda treffes ved alminnelig flertall i skriftlig grunngitt vedtak. 

(6) Klagenemndas vedtak er særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven3 kapittel 13. 
 

1 Se § 2 (1). 
 

2 Lov 11 juni 1976 nr. 79. 
 

3 Lov 26 juni 1992 nr. 86. 
 
 
 

Kapittel 5. Deltakelse i beslutningsprosesser av betydning for miljøet 
 
§ 20. Retten til å delta i beslutningsprosesser knyttet til utformingen av regelverk, planer og programmer 

(1) Offentlige myndigheter skal i forbindelse med arbeidet med utformingen av regelverk, planer og 
programmer som kan ha betydning for miljøet,1 gi allmennheten mulighet til å komme med innspill. Dette skal 
gjøres på stadier og med tidsrammer som sikrer reell mulighet til å påvirke beslutningene. Allmennheten skal i 
denne forbindelse gis nødvendig informasjon.2 

(2) For regelverk, planer eller programmer som kan ha vesentlige konsekvenser for miljøet,1 skal det 
gjennomføres en offentlig høring.3 Slik høring skal gjennomføres i god tid før saken blir avgjort. Ved høringen 
skal det foreligge en redegjørelse for forslagets virkninger for miljøet. Offentlig høring kan unnlates i den grad: 

a) andre former for medvirkningstiltak vurderes som mer egnet til å ivareta allmennhetens rett til deltakelse i 
beslutningsprosessen, 

 

b) høring ikke vil være praktisk gjennomførlig, 
 

c) høring kan vanskeliggjøre gjennomføring av vedkommende sak eller svekke dens effektivitet, eller 
 

d) høring må anses åpenbart unødvendig. 
 

(3) Utkast til meldinger og proposisjoner til Stortinget kan unntas fra offentlig høring. 

(4) Avgjørelsen i saken skal offentliggjøres. Av begrunnelsen for avgjørelsen skal det framgå hvordan kravene i 
denne bestemmelsen er ivaretatt, og hvordan høringsuttalelser og andre innspill er blitt vurdert.4 
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(5) Reglene i denne bestemmelsen innskrenker ikke retten til å delta i beslutningsprosesser gitt i medhold av 
annen lovgivning. 
 

1 Se § 2 (2). 
 

2 Jf. bl.a. pbl. § 5-1 og § 5-2. 
 

3 Sml. pbl. § 16-2 og kap. 4 og kap. 14 og forskr. 19 des 2014 nr. 1726 og 1758. 
 

4 Jf. pbl. § 4-1, § 4-2 og § 14-3. 

 
 
 

Kapittel 6. Ikrafttredelse og endringer i andre lover 
 
§ 21. Ikrafttredelse 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 
 

1 Fra 1 jan 2004 iflg. res. 5 des 2003 nr. 1431. 
 
 
§ 22. Endringer i andre lover 

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - - 
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Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av 
klimagasser (klimakvoteloven)

Dato 17.12.2004 nr. 99
Departement Klima- og miljødepartementet
Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert I 2004 hefte 15
Ikrafttredelse 01.01.2005
Rettsområde EU/EØS-rett ► Miljø og klima

Forurensninger, klima og utslipp ► Klimakvoter
Internasjonal rett ► Konvensjoner. Overenkomster
Miljøvern, natur og friluftsliv ► Naturmangfold/naturfredning

Kunngjort 17.12.2004
Korttittel Klimakvoteloven
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. (lovens formål)

Formålet med denne loven er å begrense utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv måte gjennom et 
system med kvoteplikt for utslipp av klimagasser og fritt omsettelige utslippskvoter.1

Loven gjelder med de begrensninger som måtte følge av folkerettslig sedvane eller overenskomst som binder 
Norge.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 15 apr 2011 nr. 12.
1 Jf. lov 13 mars 1981 nr. 6 § 11.

§ 2. (lovens stedlige virkeområde)

Loven gjelder for utslipp av klimagasser
a) i riket, unntatt på Svalbard,1

b) fra virksomhet på Norges kontinentalsokkel,2

c) fra luftfartsaktiviteter3 innen EØS-området, samt
d) fra luftfartsaktiviteter3 til og fra EØS-området

Kongen kan bestemme at loven skal gjelde for Svalbard,1 samt gi nærmere bestemmelser om lovens stedlige 
virkeområde ellers.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 2012 nr. 29.
1 Se lov 17 juli 1925 nr. 11 § 1 (2). Jf. lov 15 juni 2001 nr. 79.
2 Se lov 21 juni 1963 nr. 12 § 1 (1) annet punktum.
3 Jf. lov 11 juni 1993 nr. 101.

§ 3. (utslipp som omfattes av denne loven)

Loven gjelder utslipp av klimagasser fra stasjonære industrivirksomheter og luftfartsaktiviteter.1

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke klimagasser, aktiviteter og virksomheter som 
omfattes av første ledd.

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at utslipp av klimagasser fra produksjonsenheter med kapasitet 
under en fastsatt grense skal være unntatt fra denne lov. Kongen kan i forskrift også gi bestemmelser om at 
flere produksjonsenheter som ligger på samme sted, og står i nær driftsmessig sammenheng, eller som ikke 
ligger på samme sted, men som står i nær driftsmessig og fysisk sammenheng, skal vurderes under ett ved 
beregningen av kapasiteten. Kongen kan i forskrift også gi bestemmelser om at visse transportaktiviteter, 
herunder transportaktiviteter som ikke overstiger visse aktivitets- eller utslippsgrenser, skal være unntatt fra 
denne lov.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke kvotepliktige luftfartøysoperatører som skal 
forholde seg til norske administrerende myndigheter.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 27 feb 2009 nr. 10, 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 
2012 nr. 29.

1 Jf. lov 11 juni 1993 nr. 101.

§ 4. (kvoteplikt)
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Den som driver virksomhet eller utfører aktiviteter som nevnt i § 3 eller i forskrifter gitt i medhold av loven, 
er kvotepliktig etter denne lov og må innlevere kvoter tilsvarende sine kvotepliktige utslipp i samsvar med 
bestemmelsene i § 12. For virksomheter som omfattes av forurensningsloven1 kreves i tillegg tillatelse etter 
forurensningsloven § 11. For luftfartøysoperatører2 kreves en godkjent plan for overvåking av utslipps- og 
aktivitetsdata.

0 Endret ved lover 27 feb 2009 nr. 10, 15 apr 2011 nr. 12 (ikr. 15 april 2011, men for luftfartsaktiviteter fra 1 jan 2012), 25 mai 2012 
nr. 29.

1 Lov 13 mars 1981 nr. 6.
2 Jf. lov 11 juni 1993 nr. 101, særlig kap. III D.

§ 5. (søknad om utslippstillatelse og kvotetildeling)

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om søknader om tillatelse til kvotepliktige utslipp etter 
forurensningsloven1 § 11 annet ledd og om søknader om tildeling av vederlagsfrie kvoter. 
Forurensningsmyndighetene2 kan i det enkelte tilfellet fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren 
må sørge for.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven3 for søknad 
om tildeling av vederlagsfrie kvoter og for godkjenning av den kvotepliktiges rapportering av klimagassutslipp 
etter § 15, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse. Unntak fra tjenesteloven § 
11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, herunder hensynet til 
privatpersoners beskyttelsesverdige interesser.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 
19 juni 2009 nr. 672), 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 2012 nr. 29.

1 Lov 13 mars 1981 nr. 6.
2 Se lov 13 mars 1981 nr. 6 § 81.
3 Lov 19 juni 2009 nr. 103.

§ 6. (opplysninger og undersøkelser)

Etter pålegg av forurensningsmyndighetene plikter den kvotepliktige uten hinder av taushetsplikt å gi 
forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer de opplysninger som er nødvendige for 
gjennomføring av gjøremål etter loven.1

Opplysninger som nevnt i første ledd kan også kreves fra andre offentlige myndigheter uten hinder av den 
taushetsplikt2 som ellers gjelder. Forurensningsmyndighetene kan bestemme i hvilken form opplysningene skal 
gis.

Vedtak etter første eller annet ledd treffes ved forskrift eller enkeltvedtak.

Forurensningsmyndighetene kan pålegge kvotepliktige å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende 
tiltak som med rimelighet kan kreves for å slå fast om krav til beregning eller måling, overvåking eller 
rapportering av kvotepliktige utslipp eller aktivitetsnivå er overholdt.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 2012 nr. 29.
1 Sml. lov 13 mars 1981 nr. 6 § 49.
2 Se fvl. §§ 13 til 13 f.

§ 7. (gebyr)

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om betaling av gebyr for opprettelse og drift av konto, vedtak om 
tildeling av kvoter, utstedelse av kvoter, og for godkjenning av overvåkingsplaner. Kongen kan i forskrift 
fastsette at omkostninger i forbindelse med forurensningsmyndighetenes kontroll etter § 15 skal dekkes av den 
kvotepliktige.1

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 27 feb 2009 nr. 10, 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 
2012 nr. 29.
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1 Sml. lov 13 mars 1981 nr. 6 § 52 a.

§ 8. (meldeplikt)

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at den som driver virksomhet eller utfører aktiviteter som nevnt i 
§ 3 eller i forskrifter gitt i medhold av loven, har plikt1 til å gi melding til forurensningsmyndighetene2 om 
planlagte endringer i virksomheten eller aktivitetsnivået og informasjon om gjennomføring av slike endringer.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 27 feb 2009 nr. 10, 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 
2012 nr. 29.

1 Se § 21.
2 Miljødirektoratet.

§ 8 a. (Tilføyd ved lov 15 apr 2011 nr. 12, opphevet ved lov 25 mai 2012 nr. 29).

0 Tilføyd ved lov 15 apr 2011 nr. 12, opphevet ved lov 25 mai 2012 nr. 29.

§ 8 b. (Tilføyd ved lov 15 apr 2011 nr. 12, opphevet ved lov 25 mai 2012 nr. 29).

0 Tilføyd ved lov 15 apr 2011 nr. 12, opphevet ved lov 25 mai 2012 nr. 29.

Kapittel 2. Tildeling av kvoter1

0 Overskriften endret og flyttet hit ved lov 25 mai 2012 nr. 29.
1 EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21al (dir 2003/87/EF som endret ved dir 2009/29/EF).

§ 9. (salg av kvoter)

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om organiseringen og gjennomføringen av salg av kvoter.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 27 feb 2009 nr. 10, 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 
2012 nr. 29.

§ 10. (tildeling av kvoter vederlagsfritt)

Kongen kan i forskrift fastsette bestemmelser om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020, 
herunder bestemmelser om omgjøring av vedtak om tildeling på bakgrunn av våre folkerettslige forpliktelser 
eller på bakgrunn av endringer i stasjonære industrivirksomheters kapasitet, aktivitetsnivå eller drift som har 
innvirkning på grunnlaget for tildelingen.

Det settes av en kvotereserve for vederlagsfri tildeling til høyeffektive kraftvarmeverk i perioden 2008-2012. 
Kongen gir nærmere bestemmelser om størrelsen på denne reserven, hvilke typer virksomheter som kan søke 
og øvrige kriterier som skal ligge til grunn for tildelingen etter dette ledd.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 2012 nr. 29.

Kapittel 3. Det norske registeret for klimakvoter - Oppgjør av kvoteplikten

§ 11. (Det norske registeret for klimakvoter)

Det norske registeret for klimakvoter skal inneholde opplysninger om utstedelse, utdeling, beholdning, 
overdragelse, overføring til oppgjør og sletting av kvoter.
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Kongen utpeker en ansvarlig myndighet1 for opprettelse og drift av registeret. Kongen kan i forskrift gi 
nærmere bestemmelser om utformingen og driften av dette registeret, herunder gi bestemmelser som 
innskrenker adgangen til å overføre kvoter der dette er nødvendig i henhold til regelverket under 
Kyotoprotokollen 1997 til FNs rammekonvensjon 1992 om klimaendring.

Offentlige myndigheter har rett til å få tilgang til opplysninger fra kvoteregisteret i den utstrekning dette er 
nødvendig for å fremme deres oppgaver i eller i medhold av lov.

Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt2 kan det gis tilgang til opplysninger i henhold til EØS-avtalen 
vedlegg XX nr. 21.

0 Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29.
1 Miljødirektoratet.
2 Se fvl. §§ 13 til 13 f.

§ 12. (plikt til å overføre kvoter til oppgjør)

Den kvotepliktige1 skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens eller 
operatørens rapporteringspliktige utslipp det foregående året,2 til en nærmere angitt oppgjørskonto i registeret.3

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke typer kvoter som kan godkjennes som oppgjør for 
kvoteplikten, og prosedyrene for dette. Hver kvote som innleveres, skal representere utslipp av ett tonn CO₂-
ekvivalenter.

Dersom den kvotepliktige ikke innen fristen etter første ledd har satt inn et tilstrekkelig antall kvoter på 
oppgjørskontoen, skal den kvotepliktige innen 1. mai året etter at oppgjør i medhold av første ledd skulle ha 
funnet sted, plassere kvoter på den angitte oppgjørskontoen svarende til underskuddet fra det tidligere året. I 
tillegg skal det ilegges overtredelsesgebyr etter § 19.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere § 13).
1 Se §§ 3 og 4.
2 Se § 19.
3 Se § 11.

§ 13. (utstedelse av kvoter på grunnlag av utslippsreduserende prosjekter i sektorer innenlands som ikke har 
kvoteplikt)

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om utstedelse av kvoter på grunnlag av utslippsreduserende 
prosjekter i sektorer innenlands som ikke har kvoteplikt.1

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 27 feb 2009 nr. 10, 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 
2012 nr. 29 (tidligere § 15).

1 Jf. §§ 3 og 4.

Kapittel 4. Rapportering og kontroll
0 Overskriften endret og flyttet hit ved lov 25 mai 2012 nr. 29.

§ 14. (rapportering)

Den kvotepliktige1 skal2 hvert år innen en frist fastsatt av forurensningsmyndighetene3 rapportere foregående 
års kvotepliktige utslipp av klimagasser til forurensningsmyndighetene.4

Kongen kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet gi nærmere bestemmelser om rapporteringen, herunder 
bestemmelser om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere § 16).
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1 Se §§ 3 og 4.
2 Se § 21.
3 Miljødirektoratet.
4 Se §§ 18 og 20.

§ 15. (forurensningsmyndighetenes kontroll)

Forurensningsmyndighetene kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av 
klimagassutslipp etter § 14. Godkjenningen av utslippsrapporten er et enkeltvedtak.

Kongen kan i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at den kvotepliktiges utslippsrapport og 
luftfartøysoperatørers tonn-kilometerdata skal verifiseres av en uavhengig tredjepart før innlevering. Kongen 
kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til og akkreditering av verifikasjonsinstans, herunder om 
utarbeidelsen og innholdet av verifikasjonserklæringer.

0 Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere § 17).

§ 16. (internkontroll)

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om internkontroll og internkontrollsystemer for å sikre at krav 
fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere § 17a).

Kapittel 5. Sanksjoner
0 Overskriften endret og flyttet hit ved lov 25 mai 2012 nr. 29.

§ 17. (suspensjon av retten til å overføre kvoter)

Dersom den kvotepliktige1 ikke innen 1. april det enkelte år har rapportert sine utslipp i henhold til 
bestemmelsene gitt i eller i medhold av § 14, skal forurensningsmyndighetene2 suspendere vedkommende fra 
retten til å overføre kvoter i kvoteregisteret fram til tilfredsstillende rapportering foreligger.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere 
§ 19).

1 Se §§ 3 og 4.
2 Miljødirektoratet.

§ 18. (tvangsmulkt)

Ved overtredelse av rapporteringsplikten etter § 14 kan forurensningsmyndighetene1 fatte vedtak om 
tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den kvotepliktige2 oversitter den fristen som 
forurensningsmyndighetene har fastsatt for å rette forholdet. Tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige 
forholdet varer.

Tvangsmulkten ilegges den kvotepliktige etter § 4. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.3 
Forurensningsmyndighetene kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

0 Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere § 20).
1 Miljødirektoratet.
2 Se §§ 3 og 4.
3 Jf. tvangsl. § 7-2, d.
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§ 19. (overtredelsesgebyr)

Dersom den kvotepliktige1 ikke har overholdt sine forpliktelser etter § 13 første ledd,2 ilegger 
forurensningsmyndighetene3 et overtredelsesgebyr til statskassen. Overtredelsesgebyret skal tilsvare 100 euro 
på forfallstidspunktet for hvert tonn rapporteringspliktig klimagassutslipp som det ikke er plassert kvoter for på 
den angitte oppgjørskontoen i henhold til § 12 første ledd. Overtredelsesgebyrets størrelse skal indeksreguleres 
i tråd med den europeiske konsumprisindeksen. Gebyret forfaller til betaling 14 dager etter påkrav. Ved 
forsinket betaling skal det betales renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling 
m.m. Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.4 Kongen kan i forskrift endre størrelsen på 
overtredelsesgebyret.

Informasjon om hvem som er ilagt overtredelsesgebyr og omfanget av overtredelsen skal gjøres tilgjengelig 
for offentligheten.5

0 Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere § 20 - ikr. 25 mai 2012, men første ledd tredje punktum ikr. 1 jan 2013).
1 Se §§ 3 og 4.
2 Skal nå være § 12 første ledd.
3 Miljødirektoratet.
4 Se tvangsl. § 7-2, e.
5 Jf. lov 9 mai 2003 nr. 31 § 12, c.

§ 20. (driftsforbud for luftfartsaktiviteter)

0 Tilføyes ved lov 15 apr 2011 nr. 12 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29, endret paragrafnummer 
fra § 21 a.

§ 21. (straff)

Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
bestemmelsene om meldeplikt i § 8 og rapporteringsplikt gitt i eller i medhold av § 14 i denne lov. 
Medvirkning straffes ikke.

0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 93 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 823), 15 apr 2011 nr. 12, 25 mai 2012 nr. 29 (tidligere 
§ 22), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 22. (endringer i andre lover)

I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall gjøres følgende endringer: - - -

0 Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29, endret paragrafnummer fra § 23.

§ 23. (ikrafttredelse)

Loven gjelder fra 1. januar 2005.

0 Endret ved lov 25 mai 2012 nr. 29, endret paragrafnummer fra § 24.
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Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 

 

Dato 19.06.2009 nr. 100 

Departement Klima- og miljødepartementet 

Sist endret LOV-2016-11-18-83 

Publisert I 2009 hefte 7 

Ikrafttredelse 01.07.2009, 01.02.2011, 01.07.2012, 01.01.2016, Kongen bestemmer 

Endrer LOV-1970-06-19-63, LOV-1981-05-29-38, LOV-1992-05-15-47 

Rettsområde Miljøvern, natur og friluftsliv ► Friluftsliv 

Miljøvern, natur og friluftsliv ► Naturmangfold/naturfredning 

Kunngjort 19.06.2009   kl. 16.45 

Korttittel Naturmangfoldloven - nml 

 

 
 

Kapittel I. Formål og virkeområde mv. 
 

§ 1. (lovens formål) 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 

kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 

 

§ 2. (stedlig virkeområde) 

Loven gjelder på norsk landterritorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges territorialfarvann. 

For Svalbard og Jan Mayen gjelder lovens kapittel VII. Kongen kan bestemme at også andre bestemmelser 

gjelder for Svalbard og Jan Mayen. For øvrig gjelder lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard og lov 

27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen i stedet for loven her. 

På kontinentalsokkelen og i jurisdiksjonsområder opprettet i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 91 om 

Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) gjelder §§ 1, 3 til 5, 7 til 10, 14 til 16, 57 og 58 så langt de 

passer. 
 

 

§ 3. (definisjoner) 

I denne lov forstås med 

a) art: etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer; 
 

b) bestand: en gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid; 
 

c) biologisk mangfold: mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de 

økologiske sammenhengene mellom disse komponentene; 
 

d) dyr: pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk og virvelløse dyr; 
 

e) fremmed organisme: en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på 

stedet; 
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f) genetisk materiale: gener og annet arvemateriale i ethvert biologisk materiale, som kan overføres til andre 

organismer med eller uten hjelp av teknologi, likevel ikke genetisk materiale fra mennesker; 
 

g) høsting: jakt, fangst, fiske og innsamling av planter eller plantedeler (medregnet bær og frukter) og sopp, i 

friluftsliv og næring; 
 

h) innførsel: kryssing av grense på land mot nabostat eller ilandføring fra områder utenfor lovens 

virkeområde; 
 

i) naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt 

vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning; 
 

j) naturtype: ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, 

eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer 

geologiske forekomster; 
 

k) organisme: enkeltindivid av planter, dyr, sopp og mikroorganismer, inkludert alle deler som er i stand til å 

formere seg eller overføre genetisk materiale; 
 

l) planter: karplanter, moser og alger; 
 

m) sopp: sopp og lav; 
 

n) utsetting: utsetting, bevisst utslipp eller deponering som avfall av organismer i miljøet, eller i et innesluttet 

system der rømming ikke er utelukket; 
 

o) uttak: enhver form for avliving eller fjerning av hele eller deler av organismer fra naturen uansett formål; 
 

p) vilt: naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier; 
 

q) virvelløse dyr: dyr uten ryggsøyle; 
 

r) økologisk funksjonsområde: område - med avgrensing som kan endre seg over tid - som oppfyller en 

økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstområde, larvedriftsområde, vandrings- og 

trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, overnattingsområde, spill- eller 

parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde og leveområde; 
 

s) økologisk tilstand: status og utvikling for funksjoner, struktur og produktivitet i en naturtypes lokaliteter 

sett i lys av aktuelle påvirkningsfaktorer; 
 

t) økosystem: et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn av planter, dyr, sopp og 

mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet. 

 
 

 

 

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 

 

§ 5. (forvaltningsmål for arter) 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også 

artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.  

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. 

Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre 

ressursgrunnlaget for fremtiden. 
 

 
 

 

 

 

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder 

når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum 

skal fremgå av beslutningen. 
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av 

og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet. 
 

 

 

 
 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 

å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 

 

 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for. 
 

 

 

§ 14. (vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser) 

Tiltak etter loven her skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. 

Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal det innenfor rammen som 

gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. 
 

0 Endret ved lov 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371). 
 

 

 

§ 15. (forvaltningsprinsipp) 

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved 

enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal 

unødig jaging av viltlevende dyr unngås. 

Høsting og annet uttak av viltlevende planter og sopp er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den 

aktuelle bestanden eller begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov.  

Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen 

virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6. 

Det som i denne loven er bestemt om lakse- og innlandsfisk, gjelder også for ferskvannskreps. 

Høsting og annen utnyttelse av marine organismer reguleres av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av 

viltlevande marine ressursar. 
 

0 Endret ved lover 14 des 2012 nr. 94 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 14 des 2012 nr. 1204), 14 juni 2013 nr. 50 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 

juni 2013 nr. 673), 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371), 18 nov 2016 nr. 83 (ikr. 18 nov 2016 iflg. res. 

18 nov 2016 nr. 1343). 
 
 

 

 

 

 

§ 16. (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) 

Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt 

(viltloven). 
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Vedtak om å tillate høsting av lakse- og innlandsfisk treffes med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om 

laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven). 

Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig 

overskudd. 

Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt på artens 

funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også 

legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på 

skade som arten gjør. 

Tredje og fjerde ledd gjelder ikke ved vedtak om høsting av fremmede organismer. 
 
 

 

 

 
 

 

Kapittel VII. Tilgang til genetisk materiale og tradisjonell kunnskap knyttet til 

genetisk materiale 

 

§ 57. (forvaltning av genetisk materiale) 

Genetisk materiale fra naturen er en felles ressurs som tilhører fellesskapet i Norge og forvaltes av staten. 

Utnyttingen skal være til mest mulig gagn for miljø og mennesker i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv, 

der det også legges vekt på en hensiktsmessig fordeling av fordelene ved utnytting av genetisk materiale og slik 

at urfolks og lokalbefolkningers interesser ivaretas. 
 
 

 

§ 58. (uttak og utnyttelse av genetisk materiale fra naturen)  

Kongen kan fastsette at uttak fra naturen av biologisk materiale med formål om å utnytte det genetiske 

materiale eller utnytting av slikt materiale, krever tillatelse av departementet. Foreligger en tillatelse til uttak, 

kreves ikke ny tillatelse for senere utnytting, men vilkårene for tillatelsen gjelder tilsvarende for erververen av 

materialet eller resultatene fra uttaket. Uttak til offentlige samlinger og til bruk og videreforedling i jord- og 

skogbruk krever ikke tillatelse. 

Første ledd innskrenker ikke den rett som en eier eller annen berettiget har på annet grunnlag til å nekte 

tilgang 

a) til det biologiske materialet, eller 
 

b) til grunnen 
 

som det genetiske materialet hentes fra. 

Myndigheten kan ved tillatelsen etter første ledd gjøre unntak fra bestemmelsene i kapittel III. 

Kongen kan gi forskrift om hvilke opplysninger søknaden skal inneholde, herunder om opplysninger om bruk 

av urfolks eller lokalbefolknings kunnskap. I forskriften kan det også gis nærmere regler om hvilke vilkår som 

kan stilles, bl.a. kan det stilles vilkår om at fordeler fra utnytting av genetisk materiale tatt ut fra naturen 

innenfor norsk jurisdiksjon, skal tilfalle staten. Forskriften kan også angi hvordan grunneiernes, urfolks og 

lokalbefolkningens interesser ivaretas på en rimelig måte. Det kan stilles vilkår til videre utnytting av materiale 

som er nødvendige for å sikre at formålet i § 57 blir ivaretatt. 
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Lov om klimamål (klimaloven) 
 

IKKE I KRAFT 

 

Dato 16.06.2017 nr. 60 

Departement Klima- og miljødepartementet 

Sist endret   

Publisert   

Ikrafttredelse 01.01.2018 

Rettsområde EU/EØS-rett ► Miljø og klima 

Forurensninger, klima og utslipp 

Kunngjort 16.06.2017 

Korttittel Klimaloven 

 

 
 

 

§ 1. Formål 

Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 

Norge i 2050. 

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet. 

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjennomføres felles 

med EU. 

Trer i kraft 1 jan 2018 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 790. 

 

§ 2. Utslipp og opptak av klimagasser som loven gjelder for 

Loven gjelder for de utslipp og opptak av klimagasser som omfattes av Norges første nasjonalt fastsatte 

bidrag under Parisavtalen 12. desember 2015. 

Kongen i statsråd kan i forskrift bestemme at loven også skal gjelde for andre utslipp og opptak av 

klimagasser enn dem som er omfattet av første ledd. 

Trer i kraft 1 jan 2018 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 790. 

 

§ 3. Klimamål for 2030 

Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990.  

Trer i kraft 1 jan 2018 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 790. 

 

§ 4. Klimamål for 2050 

Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et samfunn 

hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale 

omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i 

Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. 
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Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået i 

referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det 

europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. 

Trer i kraft 1 jan 2018 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 790. 

 

§ 5. Gjennomgang av klimamål hvert femte år 

For å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, jf. § 4, skal regjeringen i 2020 og deretter hvert femte år 

legge fram for Stortinget oppdaterte klimamål. Disse skal 

a) legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag 
 

b) så langt som mulig være tallfestede og målbare. 
 

Klimamål etter paragrafen her skal utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme gradvis omstilling fram 

mot 2050. 

Klimamål skal være forenlig med Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen 12. desember 2015 og 

eventuell felles gjennomføring med EU.  

Loven skal ikke være til hinder for at det, som et supplement til klimamål etter første til tredje ledd, fastsettes 

andre typer mål for å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn. 

Trer i kraft 1 jan 2018 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 790. 

 

§ 6. Årlig redegjørelse for Stortinget 

I budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett skal regjeringen redegjøre for  

a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i §§ 3-5. 
 

b) klimaeffekten av fremlagt budsjett. 
 

Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag, hvert år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre for  

a) utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser, framskrivinger av utslipp og opptak og gjennomføring av 

klimamål som nevnt i §§ 3-5 
 

b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene 
 

c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak 

som vil være nødvendig for å realisere disse 
 

d) status for Norges karbonbudsjett, også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse 

av klimamål. 
 

Trer i kraft 1 jan 2018 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 790. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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Forskrift om endring i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet.

Dato FOR-2006-01-20-49
Departement Olje- og energidepartementet
Publisert I 2006 hefte 2 s 169
Ikrafttredelse 20.01.2006
Endrer FOR-1997-06-27-653
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1996-11-29-72-§10-4, LOV-1996-11-29-72-

§4-9
Kunngjort 24.01.2006
Journalnr 2006-0059
Korttittel Endr. i forskrift om petroleumsvirksomhet
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Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, § 10-4 
annet ledd og § 4-9 fjerde ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

I
I forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 2a skal lyde:

Kapittel 2a. Konsekvensutredning ved åpning av nye områder for 
petroleumsvirksomhet

§ 6a. Ansvarlig myndighet og formål

Departementet er ansvarlig for konsekvensutredning forut for åpning av nye områder  for 
petroleumsvirksomhet i medhold av lovens § 3-1. Konsekvensutredningen skal bidra til å belyse de ulike 
interessene som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Konsekvensutredningen skal  belyse virkningene 
åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige 
farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger. Konsekvensutredningen skal skje i tråd 
med bestemmelsene i § 6b og § 6c, og i samsvar med eventuelle utfyllende bestemmelser departementet 
fastsetter.

Bestemmelsene i § 22c gjelder tilsvarende så langt de passer. Avgjørelser etter § 6b og § 6c er ikke 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Bestemmelsene i dette kapittelet skal gjelde tilsvarende for andre typer overordnede utredninger, så langt 
bestemmelsene passer.

§ 6b. Konsekvensutredningsprogram

Det skal utarbeides et forslag til utredningsprogram. Programmet skal klargjøre hvilke forhold som det skal 
gjøres rede for i konsekvensutredningen, herunder hvilke utredninger som er nødvendige for å gi et godt 
beslutningsgrunnlag. Forslag til utredningsprogram skal gi en beskrivelse av den planlagte beslutningen om 
åpning av område for petroleumsaktivitet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig petroleumsvirksomhet i 
området og antatte problemstillinger som vil bli belyst. Forslag til utredningsprogram skal inneholde kart over 
området.

Departementet sender forslag til program på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, samt 
gjør forslaget tilgjengelig for offentligheten på Internett. Det skal settes rimelig frist for uttalelser. Fristen bør 
ikke settes kortere enn seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og 
uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 
fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal  sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslaget til program.

§ 6c. Konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt program, jf. § 6b annet ledd, og skal i 
innhold, omfang og detaljgrad tilpasses den konkrete saken og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende 
kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Konsekvensutredningen skal beskrive antatte virkninger av 
åpning av området for petroleumsvirksomhet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig 
petroleumsvirksomhet i området og virkningen av disse og i nødvendig grad inneholde blant annet følgende:
a) beskrivelse av de områder som planlegges åpnet for petroleumsvirksomhet.
b) redegjørelse for forholdet til nasjonale planer som er relevante i forhold til området som planlegges åpnet 

for petroleumsvirksomhet, samt for relevante miljømål fastsatt gjennom rikspolitiske retningslinjer, 
nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til.

c) beskrivelse av antatte virkninger for sysselsetting og næringsvirksomhet, samt antatte økonomiske og 
sosiale virkninger av petroleumsvirksomheten.
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d) beskrivelse av viktige miljøforhold og naturressurser, herunder en oversikt over gjennomførte 
kartleggingstiltak.

e) beskrivelse av virkningene av åpning av området for petroleumsvirksomhet for bl.a. dyre- og planteliv, 
havbunn, vann, luft, klima, landskap, beredskap og ulykkesrisiko og samvirket mellom disse.

f) kort redegjørelse for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive virkningene, og eventuelle 
faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene.

g) beskrivelse i samsvar med bokstav d) ovenfor av konsekvenser for annen stat som kan bli berørt av 
tiltaket.

h) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen.
i) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og 

klargjøre de faktiske virkningene av planen og eventuelle tiltak for å  begrense og avbøte negative 
virkninger av vesentlig betydning.

j) en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper.

Konsekvensutredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale, samt et sammendrag.

Departementet skal sende konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samt gjøre forslaget tilgjengelig for offentligheten på Internett og skal samtidig 
kunngjøre i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. Det skal settes en rimelig frist for 
uttalelse til konsekvensutredningen. Fristen skal normalt være 3 måneder, og ikke mindre enn 6 uker. Relevante 
bakgrunnsdokumenter og fagrapporter skal være tilgjengelig hos departementet. I den grad det er praktisk 
mulig skal departementet gjøre relevante fagrapporter og andre relevante dokumenter tilgjengelig på Internett.

Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller 
dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal sendes på høring til dem som har 
avgitt uttalelse i saken. Fristen for uttalelse bør ikke settes kortere enn to uker.

§ 6d. Saksfremlegget

Åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet etter loven § 3-1 forelegges for Stortinget. I saksfremlegget 
skal det gjøres rede for hvordan virkningene av åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet og innkomne 
høringsuttalelser er vurdert, samt hvilken betydning disse er tillagt. Det skal vurderes i saksfremlegget om det 
bør stilles krav til undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av 
petroleumsvirksomheten. Det skal i saksfremlegget også vurderes om det bør stilles vilkår med sikte på å 
begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning.

§ 18 annet ledd annet punktum skal lyde:

Dersom innretning skal plasseres på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett sendes også kopi til 
Petroleumstilsynet.

§ 19 skal lyde:

§ 19. Opplysninger om fremtidige leveranser av rik- og tørrgass

Rettighetshaver skal innen 30 dager etter utløpet av hvert kvartal gi departementet opplysninger om 
rettighetshavers forpliktelser til levering av rik- og tørrgass fra norsk kontinentalsokkel. Opplysningene skal 
inneholde en overordnet volumprofil for forpliktelser til levering av rik- og tørrgass, og en beskrivelse av 
hovedvilkårene for forpliktelsene inngått i foregående kvartal. Departementet kan fastsette et annet tidsintervall 
for rapporteringen basert på gassalgsaktiviteten i det enkelte selskap.

Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at rettighetshaver skal gi opplysninger om vilkår i 
enkeltavtaler.

§ 20 første ledd tredje punktum skal lyde:

Planen skal sendes departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og 
Petroleumstilsynet.

§ 20 første ledd fjerde punktum oppheves.
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§ 22 første ledd første punktum skal lyde:

Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 
utarbeide forslag til utredningsprogram.

§ 22 annet og nytt tredje ledd skal lyde:

Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad inneholde en beskrivelse av hvordan utredningsarbeidet 
vil bli gjennomført, særlig med sikte på informasjon og medvirkning i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt. Forslaget til utredningsprogram skal baseres på rammene for dokumentasjon i § 22a.

Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn seks 
uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal 
redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt 
program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser etter denne bestemmelsen er ikke 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender 
forslag til utredningsprogram på høring.

§ 22a fjerde, femte og nye sjette og syvende ledd skal lyde:

Rettighetshaver sender konsekvensutredningen til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner 
og det kunngjøres samtidig i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. 
Konsekvensutredningen, og så langt som mulig eventuelle relevante bakgrunnsdokumenter, skal gjøres 
tilgjengelig på Internett. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser til konsekvensutredningen. Fristen bør ikke 
være kortere enn seks uker. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender 
konsekvensutredningen på høring.

Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller 
dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og 
dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen til uttalelse før det fattes vedtak i saken. Fristen for 
uttalelse bør ikke være kortere enn to uker.

I departementets saksframlegg skal det fremgå hvordan virkningene av utbygningen og innkomne uttalelser 
er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det skal vurderes i saksfremlegget om vilkår med sikte på å 
begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning skal settes. Departementet kan bestemme at det 
skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative virkninger av vesentlig 
betydning.

Departementets avgjørelser etter paragrafen her er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

§ 22c annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Departementet kan pålegge rettighetshaver å utarbeide dokumentene tilknyttet konsekvensutredningen i de 
fremmede språk som er nødvendige.

§ 28 og § 29 skal lyde:

§ 28. Tillatelse til anlegg og drift av innretninger

Søknad om tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal omfatte en 
plan som skal inneholde beskrivelse av prosjektet og en konsekvensutredning. Uttalelser til 
konsekvensutredningen tas med i vurderingen ved godkjennelse av plan for anlegg og drift. Søknaden skal 
sendes departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og 
Petroleumstilsynet. Dersom en søknad fremmes av andre enn rettighetshaver etter en utvinningstillatelse, 
kommer bestemmelsene i § 8 til anvendelse så langt de passer.

For tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd kan departementet sette 
vilkår, bl.a. vedrørende:
a) eierforholdet til innretningen,
b) rørledningens bestemmelsessted,
c) rørledningens trasé, dimensjon og transportkapasitet.
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Departementet kan ved tildeling av tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første 
ledd og senere:
a) fastsette tariffer for bruk av innretningen for eierens egen og for annen petroleum,
b) gi pålegg om at innretningen skal tilknyttes andre innretninger, at kapasiteten skal økes og at innretningen 

skal ombygges for å kunne benyttes for andre typer petroleum  enn den opprinnelig er bygget for. Pålegg 
som nevnt må ikke fordyre eller i urimelig grad vanskeliggjøre bruk av innretningen som er sikret etter 
godkjennelse av departementet. Kostnadene ved gjennomføring av pålegg som nevnt, skal etter 
departementets nærmere bestemmelse dekkes av den eller de som pålegg er gitt til fordel for eller tas i 
betraktning ved fastsettelse av tariff,

c) bestemme hvilken petroleum som skal transporteres i rørledning, dog kan det ikke bestemmes at 
petroleum skal transporteres til fortrengsel for petroleum som er sikret transport i rørledning etter 
godkjennelse av departementet.

§ 29. Innhold i plan for anlegg og drift av innretninger

Plan for anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal redegjøre for økonomiske, 
ressursmessige, tekniske og miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved prosjektet. Dokumentasjon skal tilpasses 
prosjektets omfang.

Plan for anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal i nødvendig utstrekning 
inneholde:
a) opplysninger om rørledningens bestemmelsessted, trasé, dimensjon og transportkapasitet, samt kriterier 

for de valg som er gjort,
b) opplysninger om eierforholdet til innretningen,
c) beskrivelse av tekniske løsninger, herunder løsninger for å forebygge og minimalisere miljøskadelige 

utslipp,
d) opplysninger om styringssystemer, herunder opplysninger om planlegging, organisering og gjennomføring 

av utbyggingen,
e) opplysninger om drift og vedlikehold,
f) opplysninger om økonomiske forhold,
g) opplysninger om hvilke tillatelser, godkjennelser eller samtykker det er søkt om eller det planlegges søkt 

om etter ellers gjeldende lovgivning, dersom en innretning skal plasseres på landterritoriet eller sjøgrunn 
undergitt privat eiendomsrett,

h) opplysninger om hvordan innretningene vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten,
i) beskrivelse av tekniske tiltak for beredskap,
j) opplysninger om andre forhold som er av betydning for ressursforvaltningen,
k) andre opplysninger som kreves etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Departementet kan fravike kravet til dokumentasjon etter første ledd, herunder kreve alternative løsninger 
utredet.

Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver gi fritak fra kravet om konsekvensutredning dersom 
prosjektet ikke gjelder transport av petroleum i rørledninger med en diameter på mer enn 800 mm og en lengde 
på mer enn 40 km, og den ellers ikke antas å ha vesentlige næringsmessige eller miljømessige virkninger. 
Bestemmelsene i § 20 fjerde ledd, § 22, § 22b annet ledd og § 22c gjelder tilsvarende. Bestemmelsene i § 22a 
gjelder tilsvarende så langt de passer.

Loven § 4-2, tredje, fjerde, sjette og syvende ledd gjelder tilsvarende for plan for anlegg og drift.

Ny § 30a skal lyde:

§ 30a. Samtykke til oppstart og videreføring
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Før rettighetshaver kan utøve petroleumsvirksomhet som nevnt i punkt a) til c) nedenfor, kreves samtykke til 
oppstart eller videreføring fra Olje- og energidepartementet eller den det bemyndiger.

Samtykke som nevnt i første ledd må være innhentet:
a) før en innretning eller deler av den tas i bruk første gang,
b) før en innretning eller deler av den tas i bruk etter gjennomføring av større ombygginger eller 

modifikasjoner, eller før endring av bruksformål som ikke er omfattet av godkjent plan for utbygging og 
drift eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger eller vedtak om disponering, jf. loven  § 4-2 og § 4-3,

c) før bruk av innretning utover den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av 
plan for utbygging og drift eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger eller vedtak om disponering, jf. 
loven § 4-2, § 4-3 og § 5-3.

§ 43 fjerde ledd skal lyde:

Avslutningsplan skal sendes departementet og Arbeids-  og inkluderingsdepartementet med kopi til 
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

§ 44 første ledd ny bokstav h skal lyde:
h) andre opplysninger som kreves etter de  til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter.

§ 50 annet ledd skal lyde:

Rettighetshaver plikter å stille til rådighet for departementet og Oljedirektoratet årsberetning og 
regnskapsdata vedrørende virksomheten. Tilsvarende gjelder for rettighetshavers morselskap og eventuelle 
filialer registrert i Norge.

Ny § 50a skal lyde:

§ 50a. Rapportering til nasjonalbudsjettprosessen

Rapportering til nasjonalbudsjettprosessen skal sendes departementet og Oljedirektoratet. Rapporteringen 
skal omfatte økonomiske selskapsdata, prosjekter, ressursvolum og prognoser for produksjon, kostnader og 
miljøutslipp som nærmere angitt av mottager.

§ 66 nytt sjette ledd skal lyde:

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder ikke for 
operatøren med unntak av saker hvor operatøren treffer enkeltvedtak i medhold av følgende bestemmelser:  § 
59 fjerde ledd siste punktum, § 61, § 62, § 64 første ledd siste punktum og denne paragraf tredje ledd. Vedtak 
fattet av operatøren i medhold av denne paragraf tredje ledd er likevel unntatt fra bestemmelsene i 
forvaltningsloven kapittel IV-VI og VIII. Departementet er klageinstans for vedtak fattet av operatøren.

Ny § 79a skal lyde:

§ 79a. Varsling og rapportering

Hendelser og andre forhold som medfører nedstengning, reduksjon av utvinning av petroleum eller som 
påvirker gjennomføring av aktiviteter i tråd med vedtak fattet i medhold av loven og forskriften, skal omgående 
varsles til Oljedirektoratet. Dette gjelder ikke i tilfeller hvor forholdet allerede er varslet til Petroleumstilsynet. 
Petroleumstilsynet vil i slike tilfeller omgående varsle Oljedirektoratet. Departementet kan fastsette nærmere 
bestemmelser om varsling og rapportering til Oljedirektoratet.

§ 85 syvende ledd skal lyde:

Bestemmelsen i denne paragraf skal heller ikke være til hinder for utveksling av informasjon med Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet, Petroleumstilsynet og operatøren som nevnt i loven  § 4-9 og forskriftens § 66.
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II
Endringene trer i kraft straks.

Kommentarer til forskrift om endring i forskrift til lov om 
petroleumsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006
1) Oversikt over endringsforslagene

Forslagene til endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet 
(petroleumsforskriften) er knyttet til forskjellige forhold.

EUs direktiv 2001/42/EF om miljøvurdering av visse planer og programmer (plandirektivet) er innlemmet i 
EØS-avtalen, jf. St.prp.nr.7 (2002–2003). Plandirektivet fastsetter regler om  konsekvensutredning og høring av 
planer og programmer. Plandirektivet vil for petroleumsvirksomheten offshore få anvendelse i forbindelse med 
åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet i medhold av petroleumsloven § 3-1. Forslag til endringer i 
petroleumsforskriften som følge av direktivet omtales nærmere under punkt i I).

Departementet foreslår at ordningen med godkjennelse av gassalgskontrakter i forskriftens § 19 erstattes med 
en rapporteringsordning. Dette omtales nærmere i punkt i II).

Videre foreslås enkelte tekniske endringer i petroleumsforskriften § 28 og § 29 om plan for anlegg og drift av 
innretninger (PAD) som følge av endringene i petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, jf. Ot.prp.nr.46 (2002–2003). 
Samtidig foreslås enkelte endringer i saksbehandlingen ved konsekvensutredninger. Dette omtales i punkt III).

I punkt IV) redegjøres det for forslag til en ny bestemmelse som innfører krav  om samtykke til visse 
aktiviteter.

Det foreslås inntatt en bestemmelse i petroleumsforskriften som regulerer anvendelsen av forvaltningsloven 
på Gasscos virksomhet. I medhold av lov  29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 
(petroleumsloven) § 4-9 siste ledd er det hjemmel til å unnta Gassco sin virksomhet under det særlige 
operatøransvaret fra forvaltningsloven. Forslaget vil avklare i hvilke tilfeller forvaltningsloven får anvendelse. 
For enkelte operasjonelle avgjørelser fastsettes det unntak fra deler av forvaltningsloven. Dette omtales i punkt 
V).

Det foreslås endringer i bestemmelsene om opplysninger til nasjonalbudsjettprosessen samt en ny 
bestemmelse om varsling av uønskede hendelser i henholdsvis VI) og VII).

Det tas sikte på at endringene trer i kraft straks.

2) Høringsprosessen

Olje- og energidepartementet sendte forslag til endringer i petroleumsforskriften på høring 24. august 2005 
med høringsfrist til 24. oktober 2005.

Det ble mottatt høringsuttalelser fra 18 høringsinstanser. Følgende høringsinstanser gav uttalelse: Arbeids- og 
sosialdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Justis- og politidepartementet, 
Miljøverndepartementet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for 
naturforvaltning, Gassco AS, Oljeindustriens Landsforening, Norges Rederiforbund, Bellona, WWF-Norge, 
Natur og ungdom, Norges Naturvernforbund, DONG Norge AS, Lundin Norway AS og Pertra AS. 
Finansdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet hadde ingen merknader.

Høringsinstansene var i hovedsak positive til endringsforslagene. I tilfeller hvor høringsinstansene hadde 
avvikende syn er dette reflektert i tilknytning til det enkelte forslag i punkt I) til VII) under. Flere av 
merknadene fra høringsinstansene er innarbeidet i forslaget til forskrift og i forarbeidene, og kommenteres da 
ikke videre.

3) Endringsforslagene
I) EUs direktiv 2001/42/EF om vurdering miljøvirkning av visse planer og programmer (plandirektivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og 
programmer (plandirektivet) er innlemmet i EØS-avtalen, jf. St.prp.nr.7 (2002–2003) og Innst.S.nr.145 (2002–
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2003). I forbindelse med Ot.prp.nr.47 (2003–2004) ble det vedtatt endringer i plan- og bygningsloven for å 
gjennomføre direktivet innenfor denne lovens  geografiske virkeområde. Plan- og bygningsloven gjelder i 
sjøområder ut til grunnlinjen. Plandirektivet er også relevant i forhold til utvinning av olje og gass etter 
petroleumsloven, som skjer utenfor grunnlinjen. Enkelte klagesaker fra miljøvernorganisasjoner har vist at det 
er behov for å synliggjøre hva som er virkeområdet for plandirektivet for petroleumsvirksomheten offshore.

Formålet med plandirektivet er å sikre høy grad av miljøbeskyttelse gjennom krav til miljøvurdering tidlig i 
beslutningsprosessen, og før rammene for enkeltprosjekter er lagt. Direktivet  omfatter planer og programmer 
som sannsynligvis vil ha betydelige miljøvirkninger. Det omfatter planer og programmer i nærmere angitte 
sektorer, inkludert energisektoren. Planene/programmene omfattes av direktivet dersom de legger rammer for 
fremtidig tillatelse til gjennomføring av tiltak som omfattes av prosjektdirektivet (direktiv 85/337/EØF med 
endringsdirektiv 97/11/EF) anneks I (tiltak som alltid skal konsekvensutredes) eller anneks II (tiltak som skal 
vurderes nærmere). Planer som legger rammer for mindre områder og mindre endringer i planer omfattes i 
utgangspunktet ikke, med mindre det slås fast at de kan ha vesentlige konsekvenser. En plan/program er i EU-
direktivet definert gjennom at den utarbeides eller vedtas av en myndighet, eller utarbeides av en myndighet 
med sikte på vedtak i parlament eller regjering ved en lovgivningsprosess. I tillegg skal krav om at 
planen/programmet skal gjennomføres være nedfelt i lov eller forskrift.

Forutsetningen for at direktivet får anvendelse i en sak er som nevnt at planen eller programmet legger 
føringer for senere beslutninger om utbygging av visse typer tiltak som listes opp i prosjektdirektivets vedlegg I 
eller II. Prosjektdirektivet er en del av EØS-avtalen og allerede innlemmet i petroleumsloven og -forskriften. 
Prosjektdirektivet får for petroleumsaktiviteten anvendelse  i forbindelse med plan for utbygging og drift (PUD) 
og tillatelse til anlegg og drift (PAD). Grovt sett kan en si at plandirektivet gjelder for visse overordnede planer 
og programmer, mens prosjektdirektivet gjelder for visse konkrete prosjekter. For petroleumsvirksomheten er 
det åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet etter lovens § 3-1 som faller inn under plandirektivets 
definisjon av en plan eller et program. Åpning av område legger rammene for fremtidige utbygginger i 
området, og det er krav om gjennomføring en planprosess i lovens § 3-1. Plandirektivet vil således få 
anvendelse for åpning av nye områder for petroleumsaktivitet i medhold av loven § 3-1.

Plandirektivet stiller krav om at det fremskaffes opplysninger om «vesentlige virkninger og rimelige 
alternativer», sett i forhold til hva slags informasjon som med rimelighet kan kreves når en tar hensyn til 
plannivå og detaljeringsgrad, utredninger ved etterfølgende planstadier etc. Konsekvensutredningen skal 
inneholde en vurdering av planens konsekvenser for miljø, helse, samfunn, naturressurser og sikkerhet, samt 
nødvendig datagrunnlag. Direktivet stiller krav om at berørte myndigheter og offentligheten skal informeres og 
gis anledning til å uttale seg. Videre stilles det krav om at det skal gis en redegjørelse for hvordan hensynet til 
miljø er innarbeidet i planen, hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er tatt hensyn til og 
hvilke planer for miljøoppfølging og overvåkning som foreligger.

I direktivet heter det videre at «medlemsstatene skal overvåke de betydelige miljøvirkningene av 
gjennomføringen av planer og programmer, slik at de blant annet på et tidlig tidspunkt kan fastslå uforutsette 
negative miljøvirkninger, og kan treffe egnede utbedringstiltak». Direktivet har også regler som gir berørte 
tredjestater anledning til å delta i konsekvensutredningsprosessen.

I forbindelse med åpning av et område for petroleumsvirksomhet etter petroleumsloven § 3-1 har en allerede i 
petroleumsloven saksbehandlingsregler av samme type som de som er omtalt i plandirektivet. Det fremgår av 
petroleumsloven i dag at det før åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet skal finne sted en avveining 
mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det 
foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkningene av petroleumsvirksomheten og mulige farer 
for forurensning, samt de økonomiske og sosiale virkningene petroleumsvirksomheten kan ha. Spørsmålet om 
åpning av nye områder skal forelegges lokale myndigheter og interesseorganisasjoner som kan ha særlig 
interesse i saken. Videre skal det ved offentlig kunngjøring gjøres kjent hvilke områder det foreligger planer 
om å åpne for petroleumsvirksomhet, og arten og omfanget av den virksomhet det gjelder. Interesserte skal gis 
en frist på minst tre måneder til å uttale seg. For øvrig er det opp til departementet i det enkelte tilfelle å avgjøre 
hvilken saksbehandling som skal følges.

Ovennevnte saksbehandlingsregler i petroleumsloven i forbindelse med åpning av områder for 
petroleumsvirksomhet innebærer at Norge allerede har bestemmelser som sikrer at en kan oppfylle kravene i 
plandirektivet. Departementet anser det likevel som hensiktsmessig at nærmere regler om dette fastsettes i 
petroleumsforskriften for å synliggjøre direktivets krav i norsk rett, og for å synliggjøre den saksbehandling 
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som vil bli fulgt. Forslag om dette er inntatt i utkast til ny § 6a, § 6b, § 6c og § 6d, i nytt kapittel 2a. Disse 
reglene er utformet i tråd med tilsvarende regelverk under plan- og bygningsloven. Det anses ikke nødvendig 
med endringer i petroleumsloven.

Høringsuttalelser og departementets kommentarer:

De fleste høringsinstansene er generelt sett positive til forslaget om en presisering av plandirektivets 
anvendelse for petroleumsvirksomheten.

Miljøverndepartementet og Justis- og politidepartementet hadde merknader av teknisk art som i hovedsak er 
innarbeidet  i forslaget her.

Statens forurensningstilsyn (SFT) foreslår at det presiseres i forskriften at konsekvensutredning ved åpning av 
nye områder for petroleumsvirksomhet skal omfatte alle  faser av petroleumsvirksomheten, inkludert 
letevirksomhet, utbygging, drift og avvikling. Departementet er enig med SFT i at konsekvensutredningen må 
vurdere alle faser, og vil peke på at dette allerede følger av definisjonen av petroleumsvirksomhet i lovens § 1-6 
c).

Bellona, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og WWF-Norge mener deler av setningene i § 6b 
første ledd siste punktum; «forhold som er tilfredsstillende utredet i annen overordnet konsekvensutredning 
skal ikke utredes på nytt», bør strykes. Departementet er enig i at setningen kan strykes da den er overflødig i 
tillegg til setningen i § 6c første ledd som fastslår at: «konsekvensutredningen skal så langt som mulig basere 
seg på foreliggende kunnskap og nødvendige oppdateringer.»

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet peker i tilknytning til § 6a på at i tillegg til å se på de økonomiske 
konsekvensene av petroleumsvirksomheten generelt, også må se på økonomiske virkninger av utslipp til sjø for 
andre næringer. Departementet foreslår en ny § 6c bokstav c) som sammen med øvrige bestemmelser i kapittel 
2a gjør det klart at dette er ment å omfattes.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona mener at høringsfrister for tilleggsutredninger i forslaget § 
6c siste ledd og 22a femte ledd er for kort. Departementet vil bemerke at dette er en minimumsfrister, og må 
avpasses etter forholdene. Videre at fristene er tilsvarende de som er fastsatt i forskrift om 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Departementet har lagt vekt på å oppnå stor grad av 
parallellitet med regelverket under plan- og bygningsloven.

Bellona gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at plandirektivet også bør gis anvendelse ved tildeling av 
utvinningstillatelser etter petroleumsloven § 3-3. Departementet viser til det som er sagt over om virkeområde 
for plandirektivet, som konkluderer med at direktivet i Norge vil få anvendelse for åpning av nye område for 
petroleumsvirksomhet, og følgelig ikke ved tildelinger. Beslutningen om åpning av nye områder for 
petroleumsvirksomhet etter lovens § 3-1 er en forutsetning for, og ligger til grunn ved, fremtidige tildelinger av 
utvinningstillatelser i området. Det anses ikke hensiktsmessig, slik det norske systemet er utformet, å gi 
direktivet anvendelse på selve tildelingen av utvinningstillatelser. I Norge har en valgt et tidligere tidspunkt for 
å gjennomføre slike overordnede konsekvensutredninger som direktivet foreskriver, nemlig ved åpning av 
området. Etter at område er åpnet for petroleumsvirksomhet, med forutgående konsekvensutredningsprosess, og 
det er tildelt utvinningstillatelser, skal det etter det systemet i Norge foretas konsekvensutredninger i 
forbindelse med plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for anlegg og drift (PAD), samt eventuelt for 
større områder samlet i medhold av lovens § 4-2 tredje ledd (regionale konsekvensutredninger – RKU). 
Departementet er kjent med at andre land har organisert konsekvensutredningsprosessen for 
petroleumsvirksomhet på andre måter. Det er i tråd med direktivet at landene  har forskjellige måter som 
gjennomfører direktivet i intern rett.

Bellona gir uttrykk for at direktivet bør få anvendelse også på andre typer utredninger som ikke gjøres på 
grunnlag av krav i lov eller forskrift. Direktivet vil ikke formelt sett få anvendelse ved utredninger som gjøres 
uten at det er krav om dette i medhold av regelverket. Departementet legger imidlertid stor vekt på at eventuelle 
slike utredninger skal holde et høyt faglig nivå. Dette innebærer at også eventuelle slike utredninger i praksis 
skal oppfylle de krav som følger av gjeldende regelverk for konsekvensutredninger, så langt dette regelverket er 
relevant for den aktuelle utredningen. Dette har også vært praksis så langt i forbindelse med Utredning av 
konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). Departementet foreslår 
at dette nå tydelig slås fast i forskriften. Departementet foreslår på denne bakgrunn at det inntas en bestemmelse 
som fastsetter at eventuelle andre overordnede konsekvensutredninger, som ikke i dag er omtalt i 
petroleumsloven eller -forskriften, skal følge tilsvarende saksbehandling som for åpning av område så langt 
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disse bestemmelsene passer. Bestemmelse om dette er foreslått i § 6a siste ledd. Hva som vil være 
hensiktsmessig saksbehandling i slike tilfeller vil fastsettes konkret i forbindelse med den enkelte sak.

II) Endring i § 19 i petroleumsforskriften – avsetning av gass

Avsetning av gass fra norsk sokkel gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU) ble permanent avviklet fra og 
med 1. januar 2002. Med avviklingen av GFU ble et nytt gassforvaltningssystem etablert, der selskapene 
avsetter sin egen gass. Departementets godkjennelse av gassalgsavtaler er ikke nødvendig i dagens system, da 
selskapene vil sørge for effektiv avsetning. Den skattemessige behandlingen av gassalgsavtaler foretas av 
ligningsmyndighetene ved ligningsbehandlingen.  Myndighetene ivaretar nødvendige 
ressursforvaltningshensyn ved bruk av andre virkemidler. Departementet er derfor kommet til at § 19 bør 
endres slik at en går bort fra et system med myndighetsgodkjennelse av gassalgsavtaler.

Myndighetene har imidlertid behov for samlet informasjon om forpliktelser rettighetshaver har inngått for 
leveranse av gass fra norsk sokkel. Slik informasjon vedrørende gassalgsforpliktelser vil benyttes som grunnlag 
for departementets arbeid knyttet til ressursforvaltning. Det foreslås på denne bakgrunn en bestemmelse som 
fastsetter at departementet skal motta opplysninger om inngåtte gassalgsforpliktelser. Som tidligere omfattes 
kun rik- og tørrgass av bestemmelsen. For ordens skyld presiseres det at bestemmelsen også omfatter nedkjølt 
rik- eller tørrgass, LNG.

Etter forslaget til ny bestemmelse kan departementet i særlige tilfeller bestemme at det skal gis opplysninger 
om vilkår i enkeltavtaler.

Høringsuttalelser og departementets kommentarer:

Oljedirektoratet peker på at lovens § 4-2 femte ledd, som stiller krav om departementets samtykke for 
inngåelse av vesentlige kontraktsmessige forpliktelser før PUD er godkjent, vil gjelde for inngåelse av 
gassalgskontrakter selv etter at forskriftens § 19 er opphevet. Departementet støtter denne påpekningen, men 
antar  at dette i praksis kun vil være aktuelt hvor gass selges fra et bestemt felt, noe som ofte ikke er tilfellet.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) mener det bør utarbeides en mal for rapporteringen for å redusere 
ressursbruken hos selskapene. Departementet vil utarbeide en slik mal hvor det vil legges vekt på at 
rapporteringen skal være enkel og lite ressurskrevende. OLF mener videre at årlig rapportering bør være 
tilstrekkelig. Departementet mener det er nødvendig med kvartalsvis rapportering som hovedregel, men åpner 
for at departementet kan fastsette andre intervall  for rapporteringen basert på den enkelte rettighetshavers 
forventede gassalgsforpliktelser. Det vises for øvrig til at departementet etter forskriftens § 86 fjerde ledd i 
særlige tilfeller kan dispensere fra forskriften. Det vil blant annet være aktuelt å dispensere fra denne plikten 
dersom en rettighetshaver over lengre tid ikke har endringer i sine forpliktelser.

OLF kan ikke se behovet for at departementet skal kunne kreve opplysninger om vilkår i enkeltavtaler som 
foreslått i annet ledd. Departementet er enig i at en som hovedregel ikke vil ha behov for dette, men vil 
bemerke at det vil være aktuelt i særlige tilfeller å innhente opplysninger om vilkår i enkeltavtaler, når slike 
opplysninger bidrar til å bedre informasjonsgrunnlaget for de samlede leveranseforpliktelser for gass. Det er 
gjort tilpasninger i teksten for å ta hensyn til dette.

III) Oppdatering av bestemmelsene om PUD/PAD og KU i petroleumsforskriften
a) Oppdatering bl.a. i forhold til lovendringer

Som følge av endringen av petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, jf. Ot.prp.nr.46 (2002–2003), gjøres det enkelte 
tekniske justeringer i petroleumsforskriften § 28 og § 29. Ordlyden endres fra «tillatelse til anlegg og drift av 
innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum» til «tillatelse til anlegg og drift av innretninger». 
Kommunal- og regionaldepartementet erstattes med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i § 20, § 28 og § 
43. Videre fastsettes det i bestemmelsene at kopi av søknad om tillatelse skal sendes til Petroleumstilsynet 
samtidig med at kopi sendes til Oljedirektoratet. Dette er en naturlig konsekvens av delingen av Oljedirektoratet 
i to enheter, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Videre strykes bestemmelsen i § 20 første ledd siste punkt 
som fastsetter at kopi skal sendes Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern da disse oppgavene nå  er overtatt 
av Petroleumstilsynet. I § 18 annet ledd annet punkt erstattes Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern med 
Petroleumstilsynet med tilsvarende begrunnelse.

b) Forenklinger etter modell fra tilsvarende regelverk i plan- og bygningsloven
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Departementet foreslår at det fastsettes i § 22 og § 22a fjerde ledd at rettighetshaver selv sender 
utredningsprogram og konsekvensutredning på høring. Dette er i tråd med nytt tilsvarende regelverk under 
plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp.nr.47 (2003–2004) pkt. 4.3.2. I tråd med tilsvarende regelverk under plan- og 
bygningsloven presiseres det at avgjørelser i selve konsekvensutredningsprosessen ikke er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Minimumsfrister fastsettes også i tråd med tilsvarende regelverk under plan- og 
bygningsloven.

Bestemmelsene som foreslås i § 22a nytt femte, sjette og syvende ledd og § 22c nytt tredje ledd reflekterer 
tilsvarende bestemmelser under plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer blant annet at dagens system med 
hensyn til utarbeidelse av et eget sluttdokument (jf. forskriftens § 22a femte ledd) utgår. Det er etter 
departementets vurdering mer hensiktsmessig at de forhold som i dag omtales i sluttdokumentet, herunder 
oppsummering av virkninger av betydning og forslag til avbøtende tiltak og oppfølgende  undersøkelser, 
innarbeides i det ordinære saksfremlegget.

Høringsuttalelser og departementets kommentarer:

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og WWF-Norge er skeptiske til forslaget om å åpne for at 
rettighetshaver selv sender dokumenter på høring. OLF viser til at det er departementet som skal bestemme 
hvem som skal høres og høringsfrister, og som  dermed etter OLFs oppfatning bør sende ut brev til 
høringsinstansene. Videre mener OLF at departementsbehandling sikrer alle parter innsyn i saksgangen i 
henhold til forvaltningsloven. Dersom selskapene selv skal stå for utsending av disse dokumentene, frykter 
OLF at det kan skapes situasjoner der den formelle prosessen blir uklar. WWF-Norge mener at utforming av 
høringen og oppsummeringen står i fare for å kunne få en ubalansert vinkling dersom rettighetshaver skal stå 
som ansvarlig.

Departementet er av den oppfatning at den foreslåtte ordningen vil øke kvaliteten på 
konsekvensutredningene. Ansvarsforholdene vil være tilstrekkelig klare ettersom det er departementet som er 
ansvarlig myndighet og som fastsetter utredningsprogrammet og avgjør om konsekvensutredningen er 
tilfredsstillende. Ved at rettighetshaver selv, nærmere bestemt operatøren, står for utsending av utkast til 
utredningsprogram og konsekvensutredning for alminnelig høring, og mottar høringsuttalelser til disse får 
operatøren og øvrige rettighetshavere en sterkere involvering i prosessen. Dette er positivt ettersom det er 
operatøren sammen med øvrige rettighetshaver som senere skal gjennomføre prosjektet. Operatøren og øvrige 
rettighetshavere er videre nærmest til i første omgang å vurdere høringsuttalelsene. Departementet vil foreta en 
selvstendig vurdering av forslaget til utredningsprogram og konsekvensutredningen basert på høringsuttalelsene 
og operatørens kommentarer til disse. Innsyn etter forvaltningsloven er ivaretatt ved at operatøren sender 
forslag til utredningsprogram og innkomne høringsuttalelser til departementet for fastsettelse av 
utredningsprogram, samt ved at konsekvensutredning med høringsuttalelser og operatørens merknader til  disse 
sendes til departementet etter at høringen er gjennomført. Departementet har videre lagt vekt på parallellitet i 
regelverket ved at den foreslåtte ordningen er tilsvarende som for konsekvensutredninger etter plan- og 
bygningsloven. På departementets hjemmesider vil det videre legges ut veiledning til rettighetshaver om 
hvordan prosessen bør gjennomføres, herunder om høringsinstanser og -frister. Departementet mener således at 
de forholdene som OLF og WWF-Norge peker på er ivaretatt.

Pertra AS peker på at det bør gå tydeligere frem når rettighetshaver selv skal stå for utsendelse av forslag til 
utredningsprogram og konsekvensutredning, samt motta høringsuttalelser til disse, og når departementet skal 
gjøre dette. Departementet er enig i at dette  bør avklares i forskriftsteksten. Departementet legger til grunn at 
den klare hovedregel vil være at rettighetshaver selv, det vil i praksis si operatøren, skal gjøre dette. På denne 
bakgrunn er  ordlyden i forskriftsforslaget noe endret på dette punkt i forhold til det som ble sendt på høring. 
Dersom det er spesielle hensyn som tilsier det vil departementet derimot kunne bestemme at dette skal gjøres 
av departementet selv.

IV) Samtykke til oppstart og videreføring

Petroleumsvirksomheten er over tid blitt mer kompleks, bl.a. som følge av at deler av kontinentalsokkelen er 
blitt mer moden, og som følge av teknologiutviklingen. Innretninger til produksjon og rørledninger brukes over 
tid ofte til å betjene mer enn ett felt. Det innebærer igjen at virksomheten kan fremstå som mer faseinndelt enn 
tidligere. Også etter at plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent eller tillatelse til anlegg og drift (PAD) av 
bl.a. rørledninger er gitt, endres og modifiseres innretningene for å tilpasses nye forutsetninger på feltet og/eller 
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for å betjene andre felt. Innretninger vil også ofte kunne få anvendelse lenger enn opprinnelig antatt, som følge 
av at ressursgrunnlaget på feltet øker over tid.

Petroleumsloven § 4-1 om forsvarlig utvinning fastslår at rettighetshaver fortløpende skal vurdere 
utvinningsstrategi og tekniske løsninger og iverksette nødvendige tiltak, slik at ressurser ikke ødes. Dette 
innebærer bl.a. at rettighetshaver vil ha en kontinuerlig forpliktelse til å sørge for at de innretninger som brukes 
i virksomheten, alltid er slik utrustet og utformet at de bidrar til at reservoaret produseres best mulig. Denne 
plikten er en refleksjon av departementets plikt til god ressursforvaltning.

Som ressursmyndighet gir departementet og Oljedirektoratet i dag tillatelser og samtykker til undersøkelse 
(geologisk aktivitet), leting (tillatelse til leteboring) og utvinningstillatelser, utbygging og drift (godkjennelse av 
PUD), tillatelse til anlegg og drift av bl.a. rørledninger (PAD), årlig produksjon (produksjonstillatelse), fakling 
(faklingstillatelse) og disponering (vedtak om disponering på grunnlag av fremlagt disponeringsplan). De fleste 
av disse tillatelser/samtykker gis ved store milepæler i virksomheten, og derved ofte for svært lange 
tidsperioder.

Når et felt er satt i produksjon, er det således fra myndighetenes side en forventning om at rettighetshaverne 
gjør sitt beste for å få mest mulig ut av de lønnsomme ressursene i det  enkelte felt. Rettighetshaver forventes 
dernest å søke å knytte andre lønnsomme tilleggsressurser til feltet. Derved vil både slike ressurser bli produsert 
på en enkel måte, samtidig som levetiden til vedkommende felt/innretning forlenges. Dette medfører samtidig 
at det ofte må foretas betydelige modifikasjoner, og derved også investeringer på innretninger og rørledninger. 
Dersom modifikasjonene på innretningen og/eller forutsetningene for feltutbyggingen endres vesentlig, kan 
departementet i slike tilfelle kreve ny eller endret plan for utbygging og drift (PUD). I praksis ser man likevel 
ofte slik at de nødvendige modifikasjoner på felt og innretninger, ikke er av en slik størrelsesorden at det vil 
kreves ny eller endret PUD. Det er likevel et behov for en mer formalisert behandling også av slike mindre 
endringer i planer for utbygging og drift og modifikasjoner på feltene.

Departementet er derfor kommet til at det bør være bedre samsvar enn i dag mellom de samtykker til å drive 
petroleumsvirksomhet som kreves på myndighetssiden og de faser petroleumsvirksomheten utøves i. 
Departementet ønsker å komme i inngrep med de ulike faser av petroleumsvirksomheten, også ved milepæler 
etter at PUD er godkjent og tillatelse til anlegg og drift av innretninger er gitt. Derved vil rettighetshaverne 
måtte fremlegge en status for aktivitetene for departementet også i tiden etter disse vedtakene, hvilket de altså 
ikke i særlig grad må i dag. Krav om særskilt samtykke til oppstart og til å videreføre virksomheten i en ny 
fase, antas derved å ville bidra til bedre styring fra rettighetshavers side av at de forutsetninger, herunder 
kostnadsforutsetninger, for utbygging og drift som ble godkjent i PUD eller i tillatelse til anlegg  og drift (PAD) 
faktisk blir oppfylt.

På denne bakgrunn foreslår departementet en ny § 30a i petroleumsforskriften. Bestemmelsen foreslås inntatt 
i forskriftens kapittel 4 om utvinning  m.v. av petroleum, fordi kravene til samtykke vil få anvendelse i fasen 
etter at utbygging av felt og anlegg av infrastruktur er skjedd.

Bestemmelsen innebærer at rettighetshaver må ha særskilt samtykke til oppstart og til å videreføre sin 
petroleumsvirksomhet i en ny fase, også etter at PUD er godkjent og/eller tillatelse til PAD er gitt.

Bestemmelsen vil få anvendelse før et felt eller en rørledning settes i drift. Det betyr at innretningene på feltet 
ikke kan tas i bruk før departementet eller den det bemyndiger har akseptert at utbyggingen er gjennomført i 
samsvar med de forutsetninger for god ressursforvaltning som en PUD og/eller PAD er tuftet på.

Når en innretning er vesentlig ombygget eller modifisert, vil det også være krav om særskilt samtykke. Dette 
vil bl.a. kunne gjelde i tilfelle der en innretning skal tas i bruk som vertsplattform for et felt som tilknyttes den 
eksisterende innretningen.

Når en innretning er ombygget eller modifisert slik at dens levetid forlenges utover det som er forutsatt i 
godkjent PUD, vil det være krav om samtykke fra departementet eller den det bemyndiger etter bestemmelsens  
punkt c). En slik forlengelse av en innretnings levetid vil kunne være aktuelt når det oppdages tilleggsressurser 
i feltet, eller det iverksettes tiltak for økt utvinning.

Det følger av  utkastet til ny bestemmelse at samtykke kreves fra departementet, eller den departementet 
bemyndiger. Det siktes i dette tilfellet til at det kan være aktuelt å delegere denne myndigheten til 
Oljedirektoratet.

Høringsuttalelser og departementets kommentarer:
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Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Petroleumstilsynet (Ptil) mener det kan være uheldig å bruke 
begrepet samtykke, da det allerede foreligger samtykkeordninger på HMS-området. Ptil foreslår begrepsbruk i 
retning av tillatelse til enkelte petroleumsaktiviteter, deltillatelse eller lignende.

Departementet vil peke på at samtykkebegrepet i dag allerede brukes flere steder utenfor HMS-området, 
herunder i petroleumsloven (§ 3-9, § 4-2, § 5-1, § 5-5, § 6-4, § 7-7, § 10-5, § 10-12) og petroleumsforskriften 
(bl.a. § 20, § 66, § 72, § 73). Det avgjørende for å unngå sammenblanding blir derfor hva en samtykker til. 
Departementet foreslår på denne bakgrunn å gjøre en tilføyelse i § 30a som følger: samtykke til oppstart og 
videreføring. Departementet anser at dette tar hensyn til kommentarene fra ASD og Ptil.

Oljedirektoratet (OD) ser behov for å gi utfyllende regler i underliggende regelverk knyttet til 
saksbehandlingen av samtykkebestemmelsen, herunder hva samtykkesøknaden skal omfatte. Departementet 
anser at dette kan være nyttig og vil sammen med OD vurdere nærmere eventuelle utfyllende regler.

Lundin Norway AS og Pertra AS er bekymret for at bestemmelsen medfører mer administrasjon og lavere 
effektivitet i saksbehandlingen. Departementet mener at denne ordningen kan innføres uten at det medfører 
særlig merarbeid for verken selskapene eller myndighetene. Ved den praktiske gjennomføringen av denne 
ordningen vil departementet legge vekt på at den utformes slik at det legges til rette for effektiv saksbehandling 
hos selskapene og hos myndighetene.

Oljeindustriens Landsforbund (OLF) og Rederiforbundet, sammen med de ovennevnte selskapene, etterlyser 
en nærmere avklaring av når plikten inntrer etter pkt. b) første alternativ gjennomføring av større ombygninger 
eller modifikasjoner. Departementet er enig i at det er viktig å kunne få tidlig avklaring på dette punktet. 
Departementet legger derfor til grunn at departementet vil ta stilling til om det er tale om en større ombygning 
eller modifikasjon som krever samtykke etter forskriftens § 30a bokstav b) i forbindelse med at departementet 
treffer vedtak i medhold av petroleumsloven § 4-2 syvende ledd, om godkjennelse av vesentlige avvik fra eller 
endring av forutsetningene for godkjent PUD.

OLF mener det bør presiseres i forskriftsteksten at samtykke kan innhentes før 
bygging/modifisering/ombygging settes i gang, ikke bare før bruk, slik at man ikke risikerer å sette i gang tiltak 
som ikke blir godkjent. Departementet vil bemerke at det er hovedregelen i lovens § 4-2 og § 4-3 om 
godkjennelse  av PUD og PAD-tillatelse at prosjekter godkjennes/tillatelse gis før byggearbeidene starter. Disse 
bestemmelsene vil gjelde som tidligere. Den foreslåtte bestemmelsen kommer i tillegg og vil få anvendelse når 
innretningen er bygget/modifisert/ombygget. Vedtak etter § 30a blir således en slags «ferdigattest» på det 
arbeidet som en har gjennomført i tråd med forutsetningene i vedtaket etter lovens § 4-2 eller § 4-3.

V) Gassco og forholdet til forvaltningsloven

Etter petroleumsloven § 4-9 siste ledd er det anledning til å unnta den som har et særlig operatøransvar etter 
petroleumsloven § 4-9 første ledd fra forvaltningslovens virkeområde. Gassco AS er utpekt til å ha et særlig 
operatøransvar etter bestemmelsen, og i det følgende  vurderes anvendelse av forvaltningsloven på selskapet og 
behov for unntak i medhold av § 4-9 siste ledd.

Gasscos virksomhet:

Gassco er tillagt en sentral rolle i det norske gassforvaltningssystemet. De fleste gassrørledningene og 
transportrelaterte anleggene på og fra norsk kontinentalsokkel, gassterminalene på Kårstø og Kollsnes, samt de 
norske mottaksterminalene i utlandet er samlet i en enhetlig eierstruktur kalt Gassled hvor Gassco er operatør. 
Gassco har også operatøroppgaver tilknyttet enkelte anlegg som ikke er en del av Gassled. Gassco har som 
operatør ansvar for driften og for samordning av videreutviklingen av gassforvaltningssystemet. Gasscos 
operatøransvar er blant annet fastslått i petroleumsloven § 4-9 samt i petroleumsforskriften § 66 og § 59 siste 
ledd. Videre er det i disse bestemmelsene slått fast at Gassco er ansvarlig for håndhevelse av adgangsregimet 
for Gassled, samt at Gassco i enkelte tilfeller kan gi pålegg til brukere og rettighetshavere. Dette er et utvidet 
operatørbegrep i forhold til det alminnelige operatøransvaret som er avtalebasert, bl.a. gjennom operatøravtaler 
mellom operatøren og  rettighetshaver. Det alminnelige operatøransvaret er omhandlet i petroleumsloven § 1-6 
k) og § 3-7. Det utvidede operatøransvaret betegnes i petroleumsloven § 4-9 som det særlige operatøransvar.  
Det alminnelige og særlige operatøransvaret betegnes i det følgende også med samlebetegnelsen 
operatøransvaret/-oppgavene.

For så vidt gjelder Gasscos utførelse av operatøroppgavene er det fastslått i petroleumsloven § 4-9 annet ledd 
og i forskriftens § 66 første ledd at Gassco skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. Det er videre fastslått 

111

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A720
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A772
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A773
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A730a
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A730a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A759
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-06-27-653/%C2%A766


Utskrift fra Lovdata - 29.10.2019 18:12

 
Forskrift om endring i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet.

Side 15

at utførelsen av operatøroppgavene skal skje i tråd med forsvarlig tekniske og sunne økonomiske prinsipper. 
Videre plikter Gassco å hindre at andre får adgang eller kjennskap til forretningshemmeligheter selskapet får 
vite om. Gassco har ikke eierinteresser i gasstransportsystemet og eier ikke egen gass. Gassco er således godt 
posisjonert til å løse operatøroppgavene nøytralt og effektivt.

Rettstilstanden i dag med hensyn til anvendelse av forvaltningsloven for Gassco

Forvaltningsloven § 1 første punktum fastsetter at loven får anvendelse på virksomhet som drives av  et 
forvaltningsorgan. Gassco er organisert som et aksjeselskap. Selskapet ivaretar et bredt spekter av oppgaver, 
hovedsakelig av privatrettslig art. Gasscos virksomhet er regulert både i petroleumsloven og -forskriften, samt i 
operatøravtaler med rettighetshaverne. Departementet er av den oppfatning at selskapet er å anse som et privat 
rettssubjekt og ikke et forvaltningsorgan. Forvaltningsloven vil således ikke få anvendelse på selskapets 
virksomhet generelt.

Det følger av forvaltningsloven § 1 tredje punktum at private rettsubjekter regnes som forvaltningsorganer i 
saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Gassco er ikke gitt fullmakt til å utferdige 
forskrifter. Selskapet er derimot på enkelte områder, under det særlige operatøransvaret etter petroleumsloven § 
4-9, tildelt oppgaver som innebærer at det treffer enkeltvedtak. Departementet legger til grunn at Gassco har 
kompetanse til å fatte enkeltvedtak etter følgende bestemmelser i petroleumsforskriften:

- § 59 fjerde ledd siste punktum og § 64 første ledd, som fastsetter at Gassco kan nekte adgang når vilkårene 
for adgang ikke er oppfylt;

- § 61, herunder også § 62, om fordeling av ledig kapasitet;
- § 66 tredje ledd pålegg til en bruker, i den grad dette ikke er regulert i transportavtalen, eller til en 

rettighetshaver om å tilpasse sin virksomhet.

Forvaltningsloven vil få anvendelse for Gasscos virksomhet i de ovenfor nevnte saker.

Bakgrunnen for hjemmel i petroleumsloven § 4-9 fjerde ledd til å gjøre unntak fra forvaltningsloven

I Ot.prp.nr.46 (2002–2003) under særmerknadene til lovens § 4-9 fjerde ledd sies det følgende om behovet 
for å fastsette unntak for Gasscos virksomhet under operatøransvaret:

«Den som tillegges det særlige operatøransvaret vil måtte ta en mengde beslutninger på kort tid. Disse 
beslutningene vil kunne være av ulik karakter, blant annet beslutninger om hvem som skal få adgang til 
oppstrøms gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg, samt pålegg til brukere og rettighetshavere (...). I den 
grad tidsaspektet og beslutningenes karakter innebærer at forvaltningslovens bestemmelser ikke er 
anvendelige i praksis, gir bestemmelsen mulighet til å unnta operatørens virksomhet fra forvaltningsloven 
(...). I tillegg vil usikkerhet med hensyn til om forvaltningsloven (...) kommer til anvendelse på 
beslutninger, i seg selv kunne være problematisk for operatøren som løpende skal operere et komplekst og 
sammensatt system og således gi grunnlag for unntak etter bestemmelsen her.»

Forslaget til ny bestemmelse om anvendelse av forvaltningsloven for Gassco

Det foreslås presisert i petroleumsforskriften at forvaltningsloven ikke kommer til anvendelse for Gasscos 
virksomhet med unntak av tilfeller hvor Gassco fatter enkeltvedtak i medhold av nærmere fastsatte 
bestemmelser i petroleumsforskriften. Dette omfatter § 59 fjerde ledd siste punktum, § 61, § 62, § 64 første 
ledd siste punktum og § 66 tredje ledd.

Departementet ser behov for å gjøre unntak fra kapittel IV-VI og VIII i forvaltningsloven for vedtak fattet i 
medhold av petroleumsforskriftens § 66 tredje ledd. Det vil si vedtak som gjelder pålegg til bruker eller til 
rettighetshaver om å tilpasse sin virksomhet. Unntaket er begrunnet i at beslutningens karakter og tidsaspektet 
her gjør at bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel IV-VI og VIII ikke er anvendelige i  praksis. Som 
operatør må Gassco fatte en rekke operative beslutninger innenfor knappe tidsrom. Et vedtak etter § 66 tredje 
ledd vil ofte være rene faktiske handlinger som foretas i Gasscos kontrollrom på Bygnes innenfor hvert enkelt 
døgn. Kompetansen etter § 66 tredje ledd er begrenset til tilfeller av uforutsette hendelser. Gasscos myndighet 
er videre begrenset til pålegg for kortere perioder. Gassco er pålagt å utarbeide egne prosedyrer for anvendelse 
av bestemmelsen i samråd med berørte parter. Det presiseres at Gasscos avgjørelser om reduksjon eller full 
stans i naturgassleveranser rettet mot eksisterende brukere, fordi gassen på et gitt tidspunkt ikke oppfyller de 
spesifikasjoner som kreves, ikke er å anse som et enkeltvedtak. Slike avgjørelser hører inn under driften av 
rørledningsnettet, og dekkes ikke av området for utøvelse av forvaltningsmyndighet. Forholdet er regulert 
gjennom de enkelte transportavtaler.
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Angivelsen av bestemmelsene hvor forvaltningsloven skal få anvendelse på Gasscos virksomhet i utkastet til 
ny § 66 sjette ledd første punktum er uttømmende.

Forslaget til ny § 66 sjette ledd tilsvarer i hovedtrekk de saksbehandlingsregler som gjelder for Statnetts 
virksomhet, jf. forskrift 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet § 28.

Operatørens vedtak kan bringes inn for departementet etter petroleumsforskriftens § 68 og vil da behandles 
etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Høringsuttalelser og departementets kommentarer:

Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet (JD) foreslår at en gjør en lovteknisk tilpasning i 
bestemmelsen i forhold til det utkastet som ble sendt på høring. Endringen er innarbeidet i utkastet her. 
Lovavdelingens forslag er å eksplisitt fastslå at forvaltningsloven ikke gjelder for Gassco, med unntak for saker 
hvor Gassco treffer enkeltvedtak etter de nevnte bestemmelser.

Oljeindustriens Landsforbund (OLF) mener det bør fastsettes at vilkår og prosedyrer som fastsettes av Gassco 
i henhold til petroleumsforskriftens § 59 fjerde ledd første punktum anses som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Første punktum lyder: «(o)peratøren fastsetter de nærmere vilkår og prosedyrer for 
anvendelsen av denne bestemmelsen etter konsultasjon med eiere og brukere av oppstrøms 
gassrørledningsnett.» OLF peker på at dette for eksempel kan være fastsettelse av endringer i bookingmanual, 
som er en nærmere operasjonalisering av prinsippene av adgang. OLF mener at det er viktig at man her har en 
klageadgang til departementet. Videre peker OLF på at dette kan omfatte betingelser knyttet til kvalifisering av 
skipere, herunder finansielle krav. OLF peker på at det kan være tvilsomt hvorvidt avgjørelser etter § 59, fjerde 
ledd første punktum er et enkeltvedtak. I flere relasjoner mener OLF det er mer naturlig å klassifisere slike 
vedtak som forskrift. Det vil da etter OLFs oppfatning være naturlig å anvende reglene om enkeltvedtak 
analogisk slik at reglene i forvaltningslovens kap. IV, V og VI anvendes. Det pekes i denne forbindelse spesielt 
på at Gasscos avgjørelser relatert til bl.a. utforming av booking manualen skal kunne påklages til 
departementet. I samme stilling som de ovennevnte vilkår og prosedyrer, plasserer OLF de prosedyrer som skal 
utarbeides i medhold av § 66 tredje ledd tredje punktum, om tilpasning av leveranser av gass. Disse bør etter 
OLFs oppfatning også kunne påklages til departementet.

Gassco har i sin høringsuttalelse kommentert på synspunktene fra OLF på dette punktet. Etter Gasscos 
vurdering er vilkår og prosedyrer fastsatt med hjemmel i § 59 fjerde ledd første punktum og § 66 tredje ledd 
tredje punktum ikke å oppfatte som enkeltvedtak og kan følgelig ikke påklages med hjemmel i 
forvaltningsloven. Gassco kan ikke se at det foreligger et reelt behov for å innføre klageadgang i forhold til 
disse vilkårene og prosedyrene så lenge det er adgang til å påklage enkeltvedtak etter § 59 fjerde ledd siste 
punktum og tilpasninger etter § 66 tredje ledd utover kortere tidsrom krever departementets samtykke. Gassco 
viser også til at prosedyren blir fastlagt etter en prosess der alle berørte parter blir gitt anledning til å uttale seg.

Departementet finner at det ikke vil være hensiktsmessig å ha en klageadgang på generelle prosedyrer og 
vilkår fastsatt av Gassco i medhold av forskriftens § 59 fjerde ledd første punktum og 66 tredje ledd tredje 
punktum. Departementet kan i hovedsak slutte seg til Gasscos vurdering. Prosedyrene og vilkårene det er tale 
om er mer å sammenligne med forskrifter enn enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven kan forskrifter som 
hovedregel ikke påklages, men enkeltvedtak fattet i medhold av en forskrift kan påklages. Det er altså som 
hovedregel gjennom konkrete saker en part kan få prøvet om et vedtak er gyldig. Dette bidrar til å sikre at 
myndighetene ved klagebehandling behandler saker som det er et konkret behov for å løse og som er brakt inn 
av den som en avgjørelse direkte retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, det vil si krav om s.k. 
rettslig klageinteresse.

VI) Opplysninger om planer og budsjett til nasjonalbudsjettprosessen

Petroleumsloven har en vid angivelse av hvilke opplysninger som kan kreves avgitt av en rettighetshaver, 
blant annet i § 10-4. Departementet ønsker å presisere rammen for gjeldende praksis om innhenting av 
opplysninger som grunnlag for innsamling av data til nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett (RNB), samt 
investeringsstatistikk. Justeringene innebærer ikke en utvidet innrapportering i forhold til gjeldende praksis, 
men presiserer denne.

Endringene i § 50 annet ledd vil gi en klar angivelse av rammene for innsamling av de regnskapsdata som 
samles inn i forbindelse  med rapportering til nasjonalbudsjett/revidert nasjonalbudsjett og rapportering av 
historiske letekostnader (samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB)), og eventuelle andre regnskapsdata som 
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kan bidra til en bedre ressursforvaltning. Endringen er gjort for å presisere at bestemmelsen gjelder «data fra 
regnskap» i motsetning til «regnskap» som kan tolkes som et bestemt dokument, «regnskapet».

Ny § 50a om rapportering til nasjonalbudsjettprosessen vil presisere rammene for innsamling av data til 
nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett. Bestemmelsen vil også bidra til å synliggjøre det samlede 
innrapporteringssystemet bedre enn hittil.

Det er ikke siktemålet med de nevnte forslagene til endringer å øke den samlede innrapportering til 
myndighetene.

Høringsuttalelser

Ingen av høringsinstansene hadde merknader til dette punktet.

VII) Varsling og rapportering

Det er behov for at Oljedirektoratet (OD) får rask informasjon om faktiske forhold av betydning knyttet til 
gjennomføringen av vedtak om leteboringer, utbygginger (PUD/PAD) og felt i drift. OD vil rapportere til 
departementet. Det foreslås derfor en bestemmelse som pålegger rettighetshaver en varslingsplikt for hendelser 
og andre forhold som medfører nedstengning, reduksjon av utvinning eller påvirker gjennomføring av 
aktiviteter i tråd med vedtak fattet i medhold av loven og forskriften. Departementet kan fastsette nærmere 
bestemmelser om varsling og rapportering. Bestemmelsen foreslås tatt inn som § 79a i forskriften. Ordlyden er 
noe endret i forhold til den teksten som ble sendt på høring.

Bestemmelsen omfatter forhold som har betydning for leting etter, utvinning og leveranse av petroleum både 
for offshore- og landanlegg. Bestemmelsen er ment å omfatte forhold av en viss varighet eller størrelse. I hvilke 
tilfeller et forhold skal varsles  vil også til en viss grad være avhengig av feltets eller anleggets størrelse og 
betydning. Olje- og energidepartementet og OD har, som sektorforvaltere, et informasjonsbehov som omfatter 
alle forhold knyttet til ressursforvaltning. Departementet vil, i tett samarbeid med og etter innspill fra OD, se på 
hvilke nærmere bestemmelser som skal oppstilles om varsling og rapportering etter denne bestemmelsen.

Høringsuttalelser og departementets kommentarer:

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) viser til varslingsplikten på HMS-området, jf. 
opplysningspliktforskriften § 11. ASD peker i den forbindelse på at en regelfestet varslingsplikt på 
ressursforvaltningsområdet kan innebære en plikt til rapportering etter forskjellige regelverk fra samme 
pliktsubjekter. Dette mener ASD er uheldig fordi det kan føre til uklare ansvarsforhold på myndighetssiden, i 
tillegg til at det må anses som lite brukervennlig overfor næringen. ASD er derfor av den oppfatning at det er 
mest hensiktsmessig å legge til grunn den eksisterende administrative ordningen mellom Petroleumstilsynet 
(Ptil) og Oljedirektoratet for formidling av informasjon.

Oljeindustriens Landsforbund (OLF), Pertra AS og Lundin Norway AS har liknende merknader som ASD og 
peker på at det er uheldig at man i krisesituasjoner skal måtte forholde seg til to ulike instanser. Disse 
instansene mener at det er tilstrekkelig at det rapporteres til Ptil og at myndighetene koordinerer 
informasjonsflyten seg imellom.

Departementet merker seg uttalelsene fra både ASD og de øvrige instansene som har uttalt seg, og er enig i at 
bestemmelsen til en viss grad vil kunne medføre krav til rapportering om det samme forhold etter forskjellige 
regelverk. Dette henger sammen med at hendelser som har betydning for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ofte 
også vil ha betydning for ressursforvaltning og vice versa. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. Det kan tenkes 
at et forhold har betydning for ressursforvaltningen uten at det har sider til HMS. Det er i disse tilfellene 
nødvendig med en selvstendig hjemmel om varsling og rapportering i petroleumsforskriften. Departementet 
mener varslingsrutiner kan etableres på en måte som ikke vil medføre særlig ekstra byrde for selskapene. 
Departementet vil legge til rette for at rapporteringen kan skje rimelig enkelt ved at det etableres maler for 
rapportering som letter arbeidet for rettighetshaver. Oljedirektoratet vil utarbeide slike maler for rapporteringen, 
og gjøre disse tilgjengelige på hensiktsmessig måte. I de tilfeller hvor en HMS-sak er rapportert til 
Petroleumstilsynet og det er en sak som medførte nedstengning, reduksjon av utvinning eller påvirket 
gjennomføring av aktiviteter i tråd med vedtak fattet i medhold av petroleumsloven og -forskriften, legger 
departementet til grunn at en kan basere seg på eksisterende ordning. Eksisterende ordning vil si at i slike 
tilfeller vil Petroleumstilsynet varsle Oljedirektoretat. I de tilfeller hvor det er tale om rapportering etter 
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forskjellige regelverk antar departementet på denne bakgrunn at  den ekstra arbeidsbyrden for rettighetshaver er 
meget beskjeden, og at høringsinstansenes merknader således er ivaretatt.
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Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 
og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) Kap. I. Innledende 

bestemmelser

Dato 12.02.2010 nr. 158
Departement Arbeids- og sosialdepartementet
Avd/dir Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavd.
Publisert I 2010 hefte 2
Ikrafttredelse 01.01.2011
Sist endret FOR-2016-06-17-719
Endrer FOR-2001-08-31-1016, FOR-2003-12-19-1595
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-2005-06-17-62-§1-3, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§2-2, 

LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§3-2, LOV-2005-06-17-62-§3-3, 
LOV-2005-06-17-62-§3-5, LOV-2005-06-17-62-§4-1, LOV-2005-06-17-62-§4-2, 
LOV-2005-06-17-62-§4-3, LOV-2005-06-17-62-§4-4, LOV-2005-06-17-62-§4-5, 
LOV-2005-06-17-62-§4-6, LOV-2005-06-17-62-§5-2, LOV-2005-06-17-62-§5-4, 
LOV-2005-06-17-62-§5-5, LOV-2005-06-17-62-§6-1, LOV-2005-06-17-62-§6-2, 
LOV-2005-06-17-62-§6-4, LOV-2005-06-17-62-§7-1, LOV-2005-06-17-62-§7-2, 
LOV-2005-06-17-62-§7-3, LOV-2005-06-17-62-§18-1, LOV-2005-06-17-62-§18-
5, LOV-1999-07-02-64-§2, LOV-1999-07-02-64-§16, LOV-1999-07-02-64-§76, 
LOV-1999-07-02-63-§1-2, LOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1981-03-13-6-§9, 
LOV-1981-03-13-6-§40, LOV-1981-03-13-6-§42, LOV-1981-03-13-6-§52b, 
LOV-1994-08-05-55-§1-2, LOV-1994-08-05-55-§8-4, LOV-2000-06-23-56-§1-2, 
LOV-2011-06-24-29-§2, LOV-2011-06-24-29-§8, LOV-1976-06-11-79-§4, LOV-
1976-06-11-79-§8, LOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-
06-14-20-§8, LOV-2002-06-14-20-§20, LOV-2002-06-14-20-§21, LOV-2002-06-
14-20-§22, LOV-2002-06-14-20-§23, LOV-2002-06-14-20-§24, LOV-2002-06-
14-20-§25, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-
14-20-§28, LOV-2002-06-14-20-§43, LOV-1929-05-24-4-§2, LOV-1929-05-24-4-
§10, LOV-1929-05-24-4-§12, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-
§23, LOV-2003-12-19-124-§33

Kunngjort 16.02.2010   kl. 15.00
Rettet 21.07.2017 (korttittel)
Korttittel Rammeforskriften (petroleumsvirksomheten)

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å
a. fremme et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet i virksomhet som omfattes av denne forskriften,
b. oppnå systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene og nå målene som er gitt i helse-, miljø- 
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og sikkerhetslovgivningen,
c. videreutvikle og forbedre nivået for helse, miljø og sikkerhet.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for petroleumsvirksomhet, jf. § 6 bokstav g, og for annen virksomhet på landanlegg, jf. § 
6 bokstav e.

Kapittel VI, VII og VIII i denne forskriften gjelder kun for petroleumsvirksomhet til havs.

Denne forskriften gjelder ikke for Svalbard.

§ 3. Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs

For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt 
driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger (rødboka) 
slik det lyder etter endringene i 2007 og senere endringer, og med utfyllende klasseregler som er gitt av Det 
norske Veritas, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, 
med de presiseringer og begrensninger som følger av innretningsforskriften § 1, legges til grunn i stedet for 
tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal 
legges til grunn i sin helhet.

Petroleumstilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetsmessige 
hensyn.

§ 4. Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs i henhold til arbeidsmiljøloven § 1-3 
tredje ledd

Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i 
petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler.

Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av 
arbeidsmiljøloven er

a. forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser 
med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart,

b. fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter i petroleumsvirksomheten, 
dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak.

§ 5. Enkelte helselovers anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs

Følgende lover gjøres gjeldende så langt de passer for petroleumsvirksomhet til havs:
a. helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64,
b. pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 med unntak av kapittel 8 om pasient- og 

brukerombud,
c. smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55,

d. helseberedskapsloven av 23. juni 2000 nr. 56.

Det samme gjelder forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helse- og omsorgsdepartementet i medhold av 
legemiddelloven og lovene som nevnt i bokstav a til c. Forskrifter hjemlet i helseberedskapsloven gjelder ikke 
for petroleumsvirksomhet til havs, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften.

0 Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.

§ 6. Definisjoner

I denne forskriften menes med:
a. Den ansvarlige: Operatør og andre som deltar i virksomhet som er omfattet av denne forskriften, uten å 

være rettighetshaver eller eier av landanlegg.
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b. Helsemessige forhold: Forhold som vedrører helsetjeneste, helsemessig beredskap, transport av syke og 
skadde, hygieniske forhold, drikkevannsforsyning, produksjon og frambud av næringsmidler samt andre 
forhold av betydning for helse og hygiene. Det omfatter også kvalifikasjonskrav for og opplæring av 
personell for ivaretakelse av ovennevnte forhold.

c. Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: Hjemmelslovene og vedtak fattet i medhold av disse innenfor 
virkeområdet, jf. § 2, og helselovgivning som gjelder etter § 1-5 i petroleumsloven.

d. Innretning: Installasjoner, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og 
hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel 
når ikke annet er bestemt.

e. Landanlegg: Petroleumsanleggene på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya, 
Nyhamna, Slagentangen og tilknyttede rørledningssystemer, samt reservegasskraftverket på Nyhamna, 
gasskraftverk i Hammerfest, Skogn og Grenland og tilknyttede rørledningssystemer, herunder de delene av 
landanlegget som også faller inn under petroleumslovens definisjon av innretning, jf. petroleumsloven § 1-
6.

Med rørledningssystemer menes rørledninger for transport av petroleum og andre fluider med tilhørende 
sikringssystemer, ventiler, sluser, korrosjonsbeskyttelsessystemer og annet utstyr.

f. Operatør: Når aktiviteten er underlagt petroleumsloven: den som på rettighetshavers vegne forestår den 
daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.

Utenfor petroleumslovens virkeområde: den som på eiers vegne forestår den daglige ledelse av 
virksomheten.

g. Petroleumsvirksomhet: All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder 
undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike 
aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.

h. Rettighetshaver: Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller 
tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en 
tillatelse gitt til flere slike personer sammen kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne 
samlet og den enkelte deltaker.

i. Sikkerhetssone: Et geografisk avgrenset område ved innretning til havs med forbud mot eller 
begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, det vil si 
fartøy som ikke inngår i rettighetshaverens petroleumsvirksomhet eller som ikke er gitt full eller begrenset 
adgang av myndigheter eller rettighetshavere, deriblant også luftfartøy.

Med mindre Kongen bestemmer noe annet, strekker sonen seg fra havbunnen til maksimalt 500 meter 
over høyeste punkt på en innretning i vertikalplanet. Horisontalt strekker sonen seg 500 meter ut fra 
innretningens ytterpunkter, der denne til enhver tid befinner seg.

Sonen begrenser ikke aktivitet som er særskilt tillatt etter petroleumsloven eller som er utøvelse av 
offentlig myndighet.

j. Oppholdsperiode: Med oppholdsperiode som nevnt i denne forskriften kapittel VI, menes det tidsrommet 
en arbeidstaker oppholder seg i sammenheng på innretninger eller fartøy som omfattes av denne 
forskriften.

0 Endret ved forskrift 24 mai 2013 nr. 514.

§ 7. Ansvar etter denne forskriften

Operatøren og andre som deltar i virksomheten er ansvarlig etter denne forskriften. Den ansvarlige skal sikre 
at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller 
underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

I tillegg til de pliktene som rettighetshaverne og eierne av landanlegg har etter enkelte bestemmelser i denne 
forskriften, er disse ansvarlige for å påse at operatøren etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.
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Arbeidstakerne har plikt til å medvirke jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 og brann- og eksplosjonsvernloven § 25.

§ 8. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

De enkelte arbeidsgiverne som samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal samarbeide om å 
etterleve bestemmelsene som er gitt i denne forskriften, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd. De skal også 
informere hverandre og sine egne arbeidstakere om risikoforhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne skal se til 
at arbeidstakere fra andre virksomheter som utfører arbeid i arbeidsgivernes virksomhet, har fått nødvendig 
instruksjon i håndtering av sikkerhets- og helserisikoen ved arbeidet.

Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og arbeidsmiljøarbeid og har 
særlig plikt til å

a. sørge for at det etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom de ulike gruppene av arbeidstakere på 
arbeidsplassen,

b. se til at alle arbeidstakerne er knyttet til et verneombud på arbeidsplassen, og at de gis anledning til å 
fremme saker for arbeidsmiljøutvalget,

c. se til at verneombud og verne- og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på 
arbeidsplassen, og

d. se til at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt 
og rettet.

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 
og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) Kap. II. 

Grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet

Kap. II. Grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet

§ 9. Bruk av prinsippene i kapittel II

Rettighetshaveren, eieren av landanlegg, operatøren og andre som deltar i virksomheten jf. § 7, er ansvarlig 
for at prinsippene i dette kapittelet etterleves.

Prinsippene skal også legges til grunn ved myndighetenes håndhevelse av denne forskriften og utfyllende 
forskrifter.

§ 10. Forsvarlig virksomhet

Virksomheten skal være forsvarlig både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av alle faktorer som har 
betydning for planlegging og gjennomføring av virksomheten når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det skal 
også tas hensyn til de enkelte virksomhetenes egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger.

Et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet skal etableres, opprettholdes og videreutvikles.

§ 11. Prinsipper for risikoreduksjon

Skade eller fare for skade på mennesker, miljø eller materielle verdier skal forhindres eller begrenses i tråd 
med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, herunder interne krav og akseptkriterier som er av betydning for 
å oppfylle krav i denne lovgivningen. Utover dette nivået skal risikoen reduseres ytterligere så langt det er 
mulig.

Ved reduksjon av risiko skal den ansvarlige velge de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene 
som etter en enkeltvis og samlet vurdering av skadepotensialet og nåværende og framtidig bruk gir de beste 
resultater, så sant kostnadene ikke står i et vesentlig misforhold til den risikoreduksjonen som oppnås.
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Dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger bruk av de tekniske, operasjonelle eller 
organisatoriske løsningene kan ha for helse, miljø eller sikkerhet, skal det velges løsninger som reduserer 
usikkerheten om virkningen av løsningene.

Faktorer som kan volde skade eller ulempe for mennesker, miljø eller materielle verdier i virksomheten skal 
erstattes med faktorer som etter en samlet vurdering har mindre potensial for skade eller ulempe.

Vurderinger som nevnt i denne paragrafen skal gjøres i alle faser av virksomheten.

For landanleggene får ikke denne bestemmelsen anvendelse på forvaltningen av det ytre miljøet.

§ 12. Organisasjon og kompetanse

Operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at 
petroleumsvirksomhet gjennomføres i tråd med regelverket.

Den ansvarlige skal sikre at alle som utfører arbeid for seg i virksomhet som omfattes av denne forskriften, 
har kompetanse til å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre, på en forsvarlig måte.

Petroleumstilsynet kan ved enkeltvedtak eller forskrift kreve endringer i organiseringen av 
petroleumsvirksomhet, deriblant sammensetningen og antallet av personellet.

Første og tredje ledd gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.

§ 13. Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Den ansvarlige skal sikre at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i saker som har 
betydning for arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten etter krav gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven 
og denne forskriften. Slik medvirkning skal ivaretas i de ulike fasene av virksomheten.

For å fremme helse, miljø og sikkerhet, skal det sikres at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til 
å medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem som nevnt i denne forskriften § 17.

Den som enkeltvedtak retter seg mot, skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte gjøres kjent med disse 
vedtakene.

§ 14. Bruk av norsk språk

Norsk språk skal brukes i størst mulig grad i virksomheten. Andre språk kan brukes dersom det er nødvendig 
eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og det ikke går på bekostning av sikkerheten.

§ 15. God helse-, miljø- og sikkerhetskultur

En god helse-, miljø- og sikkerhetskultur som omfatter alle faser og aktivitetsområder skal fremmes gjennom 
kontinuerlig arbeid for å redusere risiko og forbedre helse, miljø og sikkerhet.

§ 16. Helsemessige forhold

Helsemessige forhold skal ivaretas på en forsvarlig måte i alle faser av petroleumsvirksomheten til havs.

Den ansvarlige skal sikre en forsvarlig helsetjeneste for alle som oppholder seg på innretninger som deltar i 
petroleumsvirksomheten til havs. Helsetjenesten skal ivareta forebyggende arbeid og yte kurative 
helsetjenester.

For helsemessige forhold på landanlegg gjelder den generelle helse- og arbeidsmiljølovgivning. For 
helsemessige forhold på landanlegg for petroleumsvirksomhet gjelder også teknisk og operasjonell forskrift.

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 
og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) Kap. III. Styring av 

virksomheten
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Kap. III. Styring av virksomheten

§ 17. Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem

Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som 
er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Rettighetshaveren og eieren av landanlegg skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å 
sikre etterlevelse av krav gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er rettet mot rettighetshavere og 
eiere av landanlegg.

Arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem.

§ 18. Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere

Ved kontraktsinngåelsen skal den ansvarlige sikre at entreprenører og leverandører er kvalifisert til å ivareta 
regelverkets krav til helse, miljø og sikkerhet. Den ansvarlige skal videre følge opp at deltakerne etterlever 
kravene under gjennomføringen av oppdraget i virksomhet som omfattes av denne forskriften.

Operatøren skal sikre at mangler ved andre deltakeres styring av helse, miljø og sikkerhet blir korrigert og at 
nødvendige tilpasninger blir gjort mellom eget og andre deltakeres styringssystem for å sikre den nødvendige 
helheten.

§ 19. Verifikasjoner

Den ansvarlige skal ta stilling til behov for og omfang av verifikasjoner, metode for og grad av uavhengighet 
i verifikasjonen for å dokumentere at krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er oppfylt. Når 
verifikasjoner er besluttet gjennomført, skal slike verifikasjoner utføres i henhold til et helhetlig og entydig 
verifikasjonsprogram og verifikasjonsgrunnlag.

Operatøren skal fastsette verifikasjonsgrunnlaget for den samlede virksomheten etter å ha foretatt en 
vurdering av omfang av, metoder for og graden av uavhengighet i verifikasjonen. Operatøren skal også foreta 
en samlet vurdering av resultatene fra gjennomførte verifikasjoner.

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 
og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) Kap. IV. Beredskap

Kap. IV. Beredskap

§ 20. Samordning av beredskap til havs

Operatøren skal sikre at beredskapen er samordnet når det brukes flere innretninger eller fartøy samtidig.

Operatørens beredskapstiltak skal være egnet til å samordnes med offentlige beredskapsressurser.

Operatøren skal lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved fare- og ulykkessituasjoner, inntil 
eventuelt offentlige instanser overtar dette ansvaret.

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet kan på sine respektive områder fastsette krav om at det skal være 
stasjonert beredskapsfartøy, deriblant luftfartøy, ved innretninger eller fartøy som deltar i 
petroleumsvirksomheten. Det kan fastsettes krav til de funksjonene som beredskapsfartøy skal kunne ivareta.

0 Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
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§ 21. Samarbeid om beredskap til havs

Operatøren skal samarbeide med operatører i andre utvinningstillatelser for å sikre nødvendig beredskap på 
områdene helse, miljø og sikkerhet. Når særlige grunner tilsier det, kan Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet 
gi pålegg om og fastsette vilkår for slikt samarbeid, deriblant gi pålegg om at finansieringen skal være et 
kollektivt ansvar.

0 Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 17 juni 2016 nr. 719.

§ 22. Beredskap på landanlegg

Operatøren skal etablere og til enhver tid opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og 
ulykkessituasjoner. Beredskapen skal være samordnet og egnet til å bli samordnet med offentlige 
beredskapsressurser.

Operatører som har nabovirksomheter og -anlegg som innen et geografisk avgrenset område som også 
håndterer farlig stoff, skal aktivt bidra til utveksling av informasjon slik at de berørte til enhver tid har full 
oversikt over de mengder farlig stoff som håndteres. Operatører skal aktivt bidra til å samordne tiltak slik at 
sikkerhet, herunder beredskap, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd, kan Arbeids- og sosialdepartementet bestemme at 
andre innenfor sitt myndighetsområde eller private skal stille nødvendige beredskapsmessige ressurser til 
rådighet for rettighetshavers eller eier av landanleggets regning, og departementet kan for rettighetshavers eller 
eier av landanleggets regning også iverksette tiltak for å skaffe nødvendige tilleggsressurser på annen måte.

0 Endret ved forskrift 17 juni 2016 nr. 719.
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Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
(aktivitetsforskriften) Kap. X. Overvåking av det ytre miljøet

Dato 29.04.2010 nr. 613
Departement Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og 

sosialdepartementet
Avd/dir Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Arbeidsmiljø- 

og sikkerhetsavd.
Publisert I 2010 hefte 6
Ikrafttredelse 01.01.2011
Sist endret FOR-2016-12-15-1900 fra 01.01.2017
Endrer FOR-2001-09-03-1157
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§40, LOV-

1981-03-13-6-§42, LOV-1994-08-05-55-§1-2, LOV-1994-08-05-55-§8-4, LOV-
1996-11-29-72-§10-18, LOV-1999-07-02-64-§16, LOV-1999-07-02-64-§76, 
LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2005-06-17-62-§1-3, 
LOV-2005-06-17-62-§2-2, LOV-2005-06-17-62-§3-2, LOV-2005-06-17-62-§3-3, 
LOV-2005-06-17-62-§3-5, LOV-2005-06-17-62-§4-2, LOV-2005-06-17-62-§4-3, 
LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§4-6, FOR-2010-02-12-158-§68

Kunngjort 04.05.2010   kl. 15.20
Korttittel Aktivitetsforskriften

Kap. X. Overvåking av det ytre miljøet

§ 52. Generelle krav til miljøovervåking

Operatøren skal overvåke det ytre miljøet, jf. rammeforskriften § 48.

Overvåkingen skal tilpasses den risikoen for forurensning som foreligger, kunne påvise og kartlegge 
forurensninger av det ytre miljøet, og angi trender i utviklingen av miljøtilstanden.

Miljøovervåkingen av forurensning fra regulære utslipp skal omfatte både bunnhabitater (sedimentene, bløt- 
og hardbunnsfauna) og vannsøylen, og skal gjennomføres og rapporteres som beskrevet i Retningslinjer for 
miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300).

Operatørene skal samarbeide om overvåking.

Det skal legges til rette for at personell som har overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan innhente og 
behandle informasjon fra overvåking om slike forhold på en effektiv måte.

Operatørene skal, som et ledd i miljøovervåkingen, bidra til å utvikle nye metoder for overvåking av 
sedimenter, bunnfauna og vannsøyle.

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller stille ytterligere krav til overvåking utover de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1356 (i kraft 1 jan 2013), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i 
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kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 53. Grunnlagsundersøkelser

For å kartlegge miljøstatus skal operatøren utføre grunnlagsundersøkelser
a) før leteboring i nye og tidligere ikke undersøkte leteområder,
b) før leteboring i områder der det er påvist sårbare miljøverdier (arter og habitater), eller der det er 

sannsynlig at slike forekommer,
c) før produksjonsboring.

Grunnlagsundersøkelser av sedimentene og aktuelle faunaelementer på havbunnen skal utføres og rapporteres 
i henhold til Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300). En 
grunnlagsundersøkelse gjelder i seks år, med mindre Miljødirektoratet fastsetter en annen varighet.

0 Endret ved forskrifter 16 des 2014 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 54. Miljøovervåking av bunnhabitater

Planer for miljøovervåking av bunnhabitater (sedimenter, bløt- og hardbunnsfauna) skal utarbeides i henhold 
til Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300).

Undersøkelser i den enkelte regionen skal etter regelen gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsene 
alternerer mellom regionene. Omfanget av overvåkingen skal relateres til sokkelaktiviteten i de enkelte 
regionene. Overvåking av ny aktivitet kommer i tillegg til, og skal tilpasses, eksisterende overvåking.

Prøvene fra de regionale og de feltspesifikke stasjonene skal tas i løpet av samme tokt. De regionale 
stasjonene skal beskrive de generelle bakgrunnsnivåene i området for de komponentene som skal undersøkes, 
og fungere som referanser til en forventet normaltilstand. De feltspesifikke stasjonene skal gi informasjon om 
tilstanden rundt de enkelte innretningene i regionene.

Undersøkelser skal gi informasjon om både den vertikale og den horisontale utbredelsen av relevante 
parametre.

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gi pålegg om andre typer miljøundersøkelser, og undersøkelser i andre 
deler av influensområdet, enn de som er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av 
petroleumsvirksomheten til havs (M-300).

0 Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1356 (i kraft 1 jan 2013), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i 
kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 55. Miljøovervåking av vannsøylen

Planer for miljøovervåking av vannsøylen skal utarbeides i henhold til Retningslinjer for miljøovervåking av 
petroleumsvirksomheten til havs (M-300).

Vannsøyleovervåkingen skal bestå av undersøkelser i felt. Undersøkelsen i felt skal som et minimum gjelde 
fisk og blåskjell, og skal gjennomføres hvert tredje år. Overvåkingen skal dokumentere hvorvidt marine 
organismer fra norske havområder er påvirket av forurensning fra petroleumsvirksomheten.

Perioden mellom to feltundersøkelser skal brukes til videreutvikling og kvalifisering av metodikk for 
framtidig vannsøyleovervåking.

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gi pålegg om andre typer miljøundersøkelser, og undersøkelser i andre 
deler av influensområdet, enn de som er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av 
petroleumsvirksomheten til havs (M-300).

0 Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i 
kraft 1 jan 2016).

§ 56. Oppfølging av overvåkingsresultater
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Dersom miljøovervåkingen avdekker betydelige avvik fra den forventete tilstand eller utviklingen, skal 
operatøren iverksette tiltak for å finne årsaken til avvikene.

0 Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i 
kraft 1 jan 2016).

§ 57. Deteksjon og kartlegging av akutt forurensning (fjernmålingssystem)

Operatøren skal etablere et fjernmålingssystem for å oppdage og kartlegge posisjon, areal, mengde og 
egenskaper til akutt forurensning.

Fjernmålingssystemet skal, mest mulig uavhengig av sikt, lys og værforhold, gi tilstrekkelig informasjon til å 
sikre at akutt forurensning fra aktiviteten raskest mulig blir oppdaget og kartlagt. Lekkasjedeteksjon basert 
blant annet på prosessovervåking, overvåking av vannsøyle og bunnhabitater skal vurderes som en del av 
fjernmålingssystemet. Det skal foreligge en plan for deteksjon og kartlegging basert på miljørisiko. 
Fjernmålingssystemet skal gi tilstrekkelig informasjon om utslippsmengde og spredning til at det kan tas 
beslutning om nødvendige risikoreduserende tiltak, jf. rammeforskriften § 48.

Området rundt innretningen skal overvåkes regelmessig med sikte på deteksjon av akutt forurensning. Behov 
for kontinuerlig overvåking skal vurderes.

Operatørene skal samarbeide ved å etablere systemer som sikrer at akutt forurensning som har drevet bort fra 
innretningen blir oppdaget og kartlagt, jf. rammeforskriften § 21 og denne forskriften § 78.

Akutt forurensning som er oppdaget skal kartlegges blant annet med hensyn til utbredelse, drivretning, 
utslippsmengde. Tykkelsesfordeling på oljeflak på havoverflaten skal kartlegges. Kartleggingen skal i settes i 
gang snarest mulig etter at den akutte forurensningen er oppdaget. Visuell observasjon på havoverflaten skal 
gjøres i henhold til Bonn agreement oil appearance code (BAOAC).

Operatøren skal bidra til videreutvikling av fjernmålingsverktøy.

Miljødirektoratet kan stille nærmere krav til deteksjon og kartlegging av akutt forurensning.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 58. Miljøundersøkelser ved akutt forurensning

Ved akutt forurensning skal miljøundersøkelser iverksettes for å identifisere og beskrive skade på sårbare 
miljøverdier på åpent hav, ved kysten og i strandsonen. Undersøkelsene skal iverksettes snarest mulig og senest 
innen 48 timer etter at forurensningen ble oppdaget. De skal bygge på resultater fra kartleggingen av sårbare 
miljøverdier som er gjennomført i henhold til § 53 og datagrunnlag fra miljørisikoanalysene, jf. 
styringsforskriften § 17. Virkningen av mekanisk bekjempelse og/eller bruk av dispergerings- og 
strandrensemidler skal undersøkes både med hensyn til bekjempningsmetodens effektivitet og påvirkningen på 
miljøverdier.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 59. Karakterisering av olje og kondensat

Dersom det påvises olje eller kondensat i tilknytning til leteaktivitet, skal det snarest mulig foretas en 
karakterisering av oljen eller kondensatet. Resultatene fra karakteriseringen skal inngå i grunnlaget for 
vurdering av miljørisiko knyttet til akutt forurensning ved eventuell framtidig aktivitet og i 
beslutningsgrunnlaget for å redusere risikoen, inkludert dimensjonering og utvikling av beredskap.

Karakteriseringen skal omfatte fysiske og kjemiske egenskaper, inkludert forvitring og skjebne i marint miljø 
under relevante ytre betingelser.

Olje og kondensat som kan forekomme som akutt forurensing, skal måles regelmessig med hensyn til fysiske 
og kjemiske parametere. Dersom slike målinger viser endringer av betydning, skal ny karakterisering 
gjennomføres.
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0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
(aktivitetsforskriften) Kap. XI. Utslipp til ytre miljø

Kap. XI. Utslipp til ytre miljø

§ 60. Utslipp av produsert vann

Produsert vann skal renses før utslipp til sjø.

Oljeinnholdet i produsert vann som slippes til sjø, skal være så lavt som mulig, jf. rammeforskriften kapittel 
II og styringsforskriften § 7 og § 8. Oljeinnholdet skal uansett ikke overstige 30 mg olje per liter vann som veid 
gjennomsnitt for en kalendermåned.

For innretninger som har utslipp av produsert vann, skal operatøren gjennomføre miljørettede 
risikovurderinger av utslippene. Disse skal gjennomføres så snart som mulig etter at produsert vann er 
tilgjengelig. Nye risikovurderinger skal gjennomføres ved vesentlige endringer i utslippet eller uansett 
minimum hvert femte år. Miljødirektoratet kan stille nærmere krav til gjennomføring av og frekvens for 
miljørettede risikovurderinger av utslipp av produsert vann. Dokumentasjon knyttet til gjennomførte 
risikovurderinger skal kunne fremlegges på forespørsel fra Miljødirektoratet.

Renseanlegg skal utformes og opereres slik at den miljømessige belastningen ved utslipp til sjø blir minst 
mulig selv om utslippsbegrensningene, jf. annet ledd, vil kunne overholdes også med redusert renseeffekt. 
Operatøren skal etablere og opprettholde en beste praksis for drift og vedlikehold av prosessanlegget, inkludert 
renseenheter som inngår i anlegget på den enkelte innretningen.

Operatøren skal jevnlig vurdere mulige tekniske løsninger som kan redusere den miljømessige belastningen 
ved utslipp av oljeholdig vann. Dokumentasjon knyttet til slike vurderinger skal kunne fremlegges på 
forespørsel fra Miljødirektoratet.

Operatøren skal iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø fra oljeforurensning i 
tilfeller der utslipp av produsert vann medfører synlig olje på havoverflaten. Plikten etter dette ledd gjelder 
tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

Miljødirektoratet kan stille ytterligere krav til utslipp av produsert vann.

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til injeksjon av produsert vann.

0 Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2017).

§ 60a. Utslipp av drenasjevann og annet oljeholdig vann

Oljeholdig drenasjevann og annet oljeholdig vann kan slippes til sjø etter rensing.

Oljeinnholdet i vann som nevnt i første ledd som slippes til sjø, skal være så lavt som mulig, jf. 
rammeforskriften kapittel II og styringsforskriften § 7 og § 8. Oljeinnholdet skal uansett ikke overstige 30 mg 
olje per liter vann som veid gjennomsnitt for en kalendermåned.

Renseanlegg skal opereres slik at den miljømessige belastningen ved utslipp til sjø blir minst mulig.

Kjemikalier som følger vann som nevnt i første ledd til sjø etter rensing, må være omfattet av tillatelse til 
utslipp, jf. § 66 første ledd. Det er ikke tillatt å tilsette kjemikalierester eller annet avfall til oljeholdig vann som 
slippes til sjø i medhold av denne paragrafen.

Operatøren skal gjennomføre helhetlige vurderinger for å sikre at den beste miljømessige løsningen for 
håndtering av drenasjevann og annet oljeholdig vann velges.
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Miljødirektoratet kan stille ytterligere krav til utslipp av drenasjevann og annet oljeholdig vann.

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til injeksjon av drenasjevann og annet 
oljeholdig vann.

0 Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 15 des 2016 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2017).

§ 60b. Utslipp av oljeholdig fortrengningsvann

Oljeholdig fortrengningsvann kan slippes til sjø dersom oljeinnholdet ikke overstiger 30 mg olje per liter 
vann.

0 Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 61. Utslipp til luft

Operatøren må ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensningsloven kapittel 3.

§ 62. Økotoksikologisk testing av kjemikalier

Operatøren skal sørge for at kjemikalier som skal brukes eller slippes ut fra petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen, er testet med hensyn til iboende økotoksikologiske egenskaper. Økotoksikologisk testing 
av kjemikalier skal utføres ved laboratorier som er godkjent i henhold til OECDs prinsipper for god 
laboratoriepraksis.

Kjemikalier skal testes for de enkelte organiske stoffenes bionedbrytbarhet i henhold til OECDs retningslinjer 
for testing av kjemikalier, test nummer 306. Dersom denne testen ikke kan benyttes fordi stoffet er uløselig i 
vann, skal marine BODIS test gjennomføres i henhold til ISO 10708:1997 med modifikasjoner beskrevet i 
«Biodegradability of chemical substances in seawater - Results of the four OSPARCOM ring tests». 
Miljødirektoratet kan etter søknad godkjenne bruk av alternative testmetoder for stoff som er kjent giftige for 
mikroorganismer, dersom metodene er standardiserte.

Kjemikalier skal testes for de enkelte organiske stoffenes potensial for bioakkumulering, i henhold til OECDs 
retningslinjer for testing av kjemikalier, test nummer 117 eller test nummer 107. Dette gjelder kun for stoff med 
molekylvekt lavere enn 700 g/mol. For stoff som ikke lar seg teste etter standardiserte metoder, skal 
bioakkumuleringspotensialet beregnes basert på modelleringer eller faglige vurderinger, som skal 
dokumenteres og beskrives i HOCNF, jf. femte ledd.

Kjemikalier skal testes for de enkelte organiske og uorganiske stoffenes akutte giftighet med følgende tester:
a) Veksthemming på Skeletonema costatum eller Phaeodactylum tricornutum i henhold til ISO 10253:2006,
b) akutt dødelighet på Acartia tonsa eller Tisbe battaglia i henhold til ISO 14669:1999,
c) akutt giftighet på yngel av Scophtalmus maximus eller yngel av Cyprinodon variegatus i henhold til Part B 

i OSPARs protokoller for testing av kjemikalier brukt av petroleumsindustrien til havs. Dette gjelder ikke 
dersom stoffet er uorganisk og har en giftighet på de øvrige testorganismene på EC50 eller LC50 mindre 
enn eller lik 1 mg/l, eller er organisk og har en giftighet på de øvrige testorganismene på EC50 eller LC50 
mindre enn eller lik 10 mg/l,

d) giftighetstest på Corophium sp. i henhold til OSPARs protokoller for testing av kjemikalier brukt av 
petroleumsindustrien til havs, dersom stoffet synker, har Koc>1000, har log (Pow)>4, på noen annen måte 
er kjent å adsorberes til partikler eller ende opp i sedimentene, eller inneholder surfaktanter.

Miljødirektoratet kan etter søknad godkjenne andre relevante giftighetstester dersom de er utført etter 
standardiserte metoder.

OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF) skal foreligge for alle kjemikalier 
som brukes eller slippes ut. Resultatene fra den økotoksikologiske testingen skal inngå i HOCNF del 2. 
Kravene om økotoksikologisk testing og dokumentasjon gjelder ikke:
a) smøremidler som ikke går til utslipp til sjø, inkludert slike som leveres i spraybokser,
b) kjemikalier i lukkede systemer som ikke går til utslipp til sjø, og med forbruk under 3000 kg per 

innretning per år,
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c) laboratoriekjemikalier,
d) dispergeringsmidler og strandrensemidler til bekjempelse av akutt forurensning,
e) nye kjemikalier som skal felttestes, jf. § 66,
f) drivstoff,
g) maling og andre overflatebehandlingsmidler, inkludert slike som leveres i spraybokser,
h) gassporstoff.

Kravene om testing og økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF del 2, gjelder ikke kjemikalier i 
grønn kategori, jf. § 63, additivpakkene i kjemikalier i lukkede system som ikke går til utslipp til sjø med 
forbruk over 3000 kg, urenheter, polymerer, kaliumhydroksid, natriumhydroksid, saltsyre, svovelsyre, 
salpetersyre og fosforsyre. For polymerer kan Miljødirektoratet allikevel kreve data, dersom de anser dette som 
nødvendig for å vurdere stoffets egenskaper.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1356 (i kraft 1 jan 2013), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i 
kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2017).

§ 63. Kategorisering av stoff og kjemikalier

Operatøren skal kategorisere stoff og kjemikalier som er omfattet av krav til dokumentasjon i henhold til § 62 
sjette ledd. Kravet gjelder ikke urenheter i kjemikalier.

Svart kategori omfatter følgende:
a) stoff på Prioritetslisten,
b) stoff på OSPARs prioritetsliste,
c) stoff på REACH kandidatliste,
d) stoff som har både BOD28 mindre enn 20 prosent og bioakkumuleringspotensial Log Pow større enn eller 

lik 4,5, jf. § 62,
e) stoff som har både BOD28 mindre enn 20 prosent og giftighet LC50 eller EC50 mindre enn eller lik 10 

mg/l, jf. § 62,
f) stoff som er arvestoffskadelige, Muta 1A og 1B, eller reproduksjonsskadelige, Rep kat 1A og 1B,
g) additivpakker som er unntatt krav om testing i henhold til § 62 sjuende ledd, og ikke er testet.

Rød kategori omfatter stoff som ikke omfattes av svart kategori, men møter ett eller flere av følgende 
kriterier:
a) uorganiske stoff med akutt giftighet, EC50 eller LC50, mindre enn eller lik 1 mg/l, jf. § 62,
b) organiske stoff med BOD28 mindre enn 20 prosent, jf. § 62,
c) organiske stoff eller stoffblandinger som møter to av tre av de følgende kriterier, jf. § 62:

- BOD28 mindre enn 60 prosent
- Log Pow, større enn eller lik 3 og molekylvekt mindre enn 700
- Akutt giftighet, LC50 eller EC50, mindre enn eller lik 10 mg/l,

d) polymerer som ikke har gjennomgått økotoksikologiske tester, jf. § 62.

Gul kategori omfatter stoffer som ikke omfattes av svart, rød eller grønn kategori. Stoff i gul kategori med 
BOD28 større enn eller lik 20 prosent og mindre enn 60 prosent, jf. § 62, skal vurderes og kategoriseres i 
følgende underkategorier:
a) underkategori 1 dersom nedbrytningsproduktene forventes å bionedbrytes fullstendig,
b) underkategori 2 dersom nedbrytningsproduktene forventes å bionedbrytes til stoff som ikke er 

miljøfarlig(e),
c) underkategori 3 dersom nedbrytningsproduktene forventes å bionedbrytes til stoff som kan være 

miljøfarlig(e).

Vurderingene skal dokumenteres.

Grønn kategori omfatter
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a) stoff på OSPARs PLONOR-liste,
b) stoff på listen i REACH vedlegg IV,
c) enkelte stoff som faller inn under REACH vedlegg V, etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

Kjemikalier skal kategoriseres ut i fra innholdsstoffene på følgende måte:
a) Svart kategori dersom kjemikalien inneholder stoff i svart kategori, jf. andre ledd,
b) Rød kategori dersom kjemikalien inneholder stoff i rød kategori, jf. tredje ledd, men ikke svart kategori,
c) Gul kategori dersom kjemikalien inneholder stoff i gul kategori, jf. fjerde ledd, men ikke svart eller rød 

kategori. Om relevant skal de videre kategoriseres i underkategorier, jf. fjerde ledd bokstavene a til c:
i. Underkategori 1 dersom kjemikalien kun inneholder stoff i underkategori 1,

ii. Underkategori 2 dersom kjemikalien inneholder stoff i underkategori 2, men ikke underkategori 3,
iii. Underkategori 3 dersom kjemikalien inneholder stoff i underkategori 3,

d) Grønn kategori dersom kjemikalien kun inneholder stoff i grønn kategori, jf. femte ledd.

0 Endret ved forskrifter 16 des 2014 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i 
kraft 1 jan 2017).

§ 64. Miljøvurderinger av kjemikalier

Operatøren skal gjennomføre helhetlige vurderinger av kjemikalienes potensial for miljøskade, basert på 
kjemikalienes iboende egenskaper, mengder, tid og sted for utslipp, samt andre forhold av betydning. 
Vurderingene skal gjennomføres:
a) før nye kjemikalier tas i bruk
b) ved inngåelse av kjemikaliekontrakter
c) minimum hvert tredje år for kjemikalier i grønn og gul kategori
d) minimum årlig for kjemikalier i rød og svart kategori.

Miljøvurderingene skal dokumenteres.

0 Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i 
kraft 1 jan 2016).

§ 65. Valg av kjemikalier

Med utgangspunkt i miljøvurderingene gjennomført etter § 64, skal operatøren velge de kjemikaliene som gir 
lavest risiko for miljøskade. Kjemikalier i svart og rød kategori og gul underkategori 3, jf. § 63, skal kun velges 
dersom de er nødvendige av tekniske eller sikkerhetsmessige grunner, eller det i spesielle tilfeller er 
dokumentert at bruk av disse gir lavest risiko for miljøskade.

Operatøren skal bruke kjemikalier med lavest mulig innhold av urenheter.

Operatøren skal ha særskilte planer for substitusjon av kjemikalier i svart og rød kategori, og i gul 
underkategori 3, jf. § 63. Planene skal gi en oversikt over hvilke kjemikalier som prioriteres skiftet ut og når 
dette kan skje.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 66. Bruk og utslipp av kjemikalier

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til bruk og utslipp av kjemikalier og til 
injeksjon av kjemikalier og kjemikalieholdig vann.

Ubrukte kjemikalier skal ikke slippes til sjø, jf. forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i 
sjø og vassdrag.

Kjemikalier skal lagres forsvarlig.
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Bruk og utslipp av kjemikalier skal reduseres så langt det er mulig.

Følgende er tillatt dersom det er i tråd med krav gitt i medhold av lov om kontroll med produkter og 
forbrukertjenester:
a) nødvendig bruk og utslipp av kjemikalier i brannvannsystemer,
b) bruk av smøremidler som ikke går til utslipp til sjø, inkludert slike som leveres i spraybokser,
c) bruk av kjemikalier i lukkede systemer, som ikke går til utslipp til sjø, og med forbruk under 3000 kg per 

innretning per år,
d) bruk av laboratoriekjemikalier,
e) - - -
f) bruk av drivstoff,
g) bruk av maling og andre overflatebehandlingsmidler, inkludert slike som leveres i spraybokser,
h) bruk av gassporstoff,
i) bruk og utslipp av beredskapskjemikalier.

Det er ikke tillatt med utslipp av kjemikalier som brukes for å hindre tapt sirkulasjon og som består av eller 
inneholder plast.

Felttesting av kjemikalier i antatt rød, gul eller grønn kategori, som er alternativer til kjemikalier som er 
inkludert i tillatelsen etter forurensningsloven eller uttesting av kjemikalier innenfor nye bruksområder som 
ikke er omfattet av tillatelsen, er tillatt. Slik felttesting skal ikke vare lenger enn 14 dager. Totalt forbruk av 
stoff i antatt rød kategori skal ikke overstige 50 kg. Felttesting av kjemikalier i antatt svart kategori og sporstoff 
er ikke tillatt.

Ved vurdering av tidspunkt for tømming av store mengder kjemikalieholdig vann fra rørledninger skal 
relevant faginstans konsulteres.

0 Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2017).

§ 67. Beredskapskjemikalier

Dersom operatøren planlegger å ha kjemikalier i beredskap av sikkerhetsmessige grunner, skal det utarbeides 
en oversikt over disse. Operatøren skal ha retningslinjer for når og i hvilke mengder og konsentrasjoner 
beredskapskjemikaliene skal brukes. Retningslinjene skal være basert på risikoanalyser, jf. styringsforskriften 
kapittel V .

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 68. Utslipp av kaks, sand og faste partikler

Kaks fra bore- og brønnaktiviteter med vedheng av vannbasert borevæske kan slippes til sjø, med mindre 
annet følger av tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3.

Kaks fra bore- og brønnaktiviteter, sand og andre faste partikler skal ikke slippes til sjø dersom innholdet av 
formasjonsolje, annen olje eller basevæske i organisk borevæske er mer enn ti gram per kilo tørr masse. 
Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 for utslipp av materiale som kaks, sand og faste 
partikler med innhold av formasjonsolje, annen olje eller basevæske i organisk borevæske under ti gram per 
kilo tørr masse og til injeksjon av slikt materiale.

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til injeksjon av materiale som kaks, sand og 
faste partikler.

0 Endret ved forskrift 15 des 2016 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2017).

§ 69. Utslipp fra formasjonstesting og opprensking av brønner
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Olje eller oljeholdig vann fra brønntesting eller opprensking av brønner skal ikke slippes ut til sjø, med 
mindre utslippet er renset, jf. § 60a. Dette gjelder ikke ved testing eller opprensking av letebrønner fra 
innretninger uten renseanlegg. For slike innretninger skal det gjennomføres helhetlige vurderinger for å sikre at 
den beste miljømessige løsningen velges.

Formasjonstesting skal utføres med minst mulig belastning for det ytre miljøet. Avbrenning av hydrokarboner 
skal unngås så langt som praktisk mulig.

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til injeksjon av brønnstrømmen.

Operatøren skal iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø fra oljeforurensning 
når avbrenning av hydrokarboner medfører synlig olje på havoverflaten. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak 
som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

0 Endret ved forskrift 15 des 2016 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2017).

§ 70. Måling av mengde olje, andre stoff og vann som slippes ut

Innhold av olje og andre stoffer i produsert vann som slippes ut, skal måles. Med andre stoffer menes stoffer 
som det er stilt krav til rapportering av, jf. Miljødirektoratets Retningslinjer for rapportering fra 
petroleumsvirksomhet til havs. Måleresultatene skal brukes til å verifisere renseanleggets ytelse.

Målehyppighet, utslippsparametere og målemetoder skal være beskrevet i et måleprogram.

Måleprogrammet skal settes opp slik at omfanget av målingen er tilstrekkelig for formålet, for å sikre 
representative og sammenlignbare målinger.

Analyser skal utføres på en systematisk og standardisert måte. Oljeinnhold i vann skal analyseres etter 
OSPAR referansemetode for bestemmelse av dispergert olje i vann (OSPAR Agreement 2005-15) eller 
analysemetoder som er kalibrert mot denne.

For drenasjevann og annet oljeholdig vann som slippes ut og for produsert vann, drenasjevann og annet 
oljeholdig vann som injiseres, skal mengden vann og innhold av olje og andre stoffer måles, beregnes eller 
estimeres.

0 Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i 
kraft 1 jan 2017).

§ 71. Måling av vedheng på fast stoff

Den ansvarlige skal måle mengden av organisk borevæske og olje som slippes ut med fast stoff.

Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
(aktivitetsforskriften) Kap. XII. Avfall

Kap. XII. Avfall

§ 72. Avfall

Operatøren skal så langt som mulig unngå at avfall genereres.

Avfall fra virksomheten, skal håndteres på miljømessig og hygienisk forsvarlig måte og i henhold til 
forurensningsloven og vedtak gitt i medhold av forurensningsloven.

Etterlatelse i marint miljø av avfall, utstyr og annet materiale, som kan medføre skader og ulemper for miljøet 
og som ikke er omfattet av disponeringsplan vedtatt i medhold av petroleumsloven kapittel 5, er ikke tillatt uten 
tillatelse fra Miljødirektoratet.
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Operatøren skal utarbeide en plan for avfallsbehandling.

Spillolje kan tilsettes produksjonsstrømmen. Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til 
injeksjon av spillolje.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
(aktivitetsforskriften) Kap. XIII. Beredskap

Kap. XIII. Beredskap

§ 73. Beredskapsetablering

Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- 
og ulykkessituasjoner, jf. også § 9 bokstav c. Beredskapen skal etableres på grunnlag av blant annet resultater 
fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften § 17 og de definerte fare- og 
ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften § 5. For etablering av beredskap 
med dispergerings- og strandrensemidler vises det til forurensningsforskriften kapittel 19.

Beredskapen mot akutt forurensning skal ivareta hav, kyst- og strandsone. Operatøren skal ha tre teknisk 
uavhengige barrierer, jf. styringsforskriften § 5; én nær kilden og i åpent hav, én i fjord- og kystfarvann og én i 
strandsonen. Barrieren nær kilden og i åpent hav skal kunne håndtere den mengden forurensning som kan 
tilflyte barrieren. Barrierene i fjord- og kystfarvann og i strandsonen skal kunne håndtere den mengden 
forurensning som kan tilflyte barrieren etter at effekten av forutgående barriere er lagt til grunn.

Der beredskapen er knyttet til aktiviteter som nevnt i styringsforskriften § 25, gjelder styringsforskriften § 26.

Miljødirektoratet kan sette nærmere krav til omfanget av denne beredskapen.

0 Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i 
kraft 1 jan 2017).

§ 74. Felles bruk av beredskapsressurser

Ved samarbeid om felles bruk av ulike operatørers beredskapsressurser skal samarbeidet avtalefestes.

Ved bruk av fartøy og flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, skal operatøren 
samordne egne og entreprenørenes beredskapsplaner, jf. rammeforskriften § 20 første ledd.

Operatøren skal sikre at beredskapen samordnes med den offentlige redningstjenesten, den øvrige helse- og 
omsorgstjenesten i landet og med kommunens beredskap etter folkehelseloven § 28, slik at tiltakskjeden for 
reddet, sykt eller skadet personell blir sammenhengende og faglig forsvarlig, jf. rammeforskriften § 20 andre 
ledd.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1356 (i kraft 1 jan 2013), 16 des 2014 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1849 (i 
kraft 1 jan 2016).

§ 75. Beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen skal være robust slik at den kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv 
måte.

Ved akutt forurensning skal beredskapsorganisasjonen ivareta nødvendige funksjoner for å kunne utføre 
aksjoner mot akutt forurensning effektivt.
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§ 76. Beredskapsplaner

Det skal utarbeides beredskapsplaner som til enhver tid beskriver beredskapen og inneholder aksjonsplaner 
for de definerte fare- og ulykkessituasjonene.

Planer for beredskap mot akutt forurensning skal dokumentere hvilke beredskapsressurser som inngår, 
responstider og ytelse og kapasitet i forhold til miljørisiko- og beredskapsanalysenes forutsetninger. Aktuelle 
bekjempelsesmetoder skal være beskrevet i beredskapsplanen.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 77. Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og 
ulykkessituasjoner slik at
a) rett varsel blir gitt umiddelbart, jf. også innretningsforskriften § 18,
b) faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner. Ved ulykkessituasjoner skal det settes i verk 

bekjempelsestiltak. Bekjempelsestiltak for å begrense akutt forurensning skal iverksettes så nær 
utslippskilden som mulig,

c) personell kan reddes i ulykkessituasjoner, jf. også innretningsforskriften § 41,
d) personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid, jf. også innretningsforskriften § 

44,
e) tilstanden kan normaliseres når utviklingen av en fare- og ulykkessituasjon er stanset, blant annet ved å 

overvåke og sanere forurensningen og restaurere miljøet, og dermed gjenopprette tilstanden slik den var 
før fare- og ulykkessituasjonen. Det skal settes kriterier for normalisering av det ytre miljøet.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 78. Samarbeid om beredskap mot akutt forurensning

Samarbeidet om den etablerte beredskapen mot akutt forurensning som nevnt i § 73 og rammeforskriften § 
21, skal være avtalefestet og til enhver tid ivareta og være oppdatert i forhold til det samlede beredskapsbehovet 
som følger av miljørisikoen fra petroleumsvirksomheten til havs.

Ved nye aktiviteter skal operatøren om nødvendig iverksette tiltak for å sikre at den samlede aktiviteten ikke 
medfører uakseptabel risiko.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016).

§ 79. Aksjon mot akutt forurensning

Ved aksjon mot akutt forurensning skal det så snart som mulig utarbeides en plan for utføring av aksjonen. 
Den første versjonen av planen skal foreligge senest 2 timer etter at aksjonsledelsen er etablert. Planen skal 
oppdateres regelmessig gjennom alle aksjonens faser.

Ved aksjon mot akutt forurensning skal ulike tiltaksalternativer vurderes, og den kombinasjonen av tiltak som 
totalt sett fører til lavest belastning på miljøet, velges. For bruk av dispergerings- og strandrensemidler under 
aksjon mot akutt forurensning vises det til forurensningsforskriften kapittel 19.

Ved mekanisk bekjempelse skal lagringskapasitet for oppsamlet olje være tilstrekkelig slik at en optimal drift 
av aksjonen, kan gjennomføres.

Aksjonen skal ikke avsluttes før situasjonen er normalisert som nevnt i § 77 bokstav e, og dette er 
dokumentert.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1356 (i kraft 1 jan 2013), 18 des 2015 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1900 (i 
kraft 1 jan 2017).
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Kapittel 5. Innholdet i konsekvensutredningen

§ 17. Generelt om krav til innholdet

Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som skal ta utgangspunkt i krav til dokumentasjon som 
følger av dette kapitlet. Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller 
tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas.

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler 
informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes.

Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig 
kompetanse.

For planer og tiltak etter § 6, skal konsekvensutredningen utarbeides i tråd med det fastsatte plan- eller 
utredningsprogrammet, jf. § 16.

Konsekvensutredningen skal normalt inngå i planbeskrivelsen eller søknaden etter andre lover. Det skal 
utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen.

§ 18. Særlig om overordnede planer

For regionale planer, kommune(del)planer og planer etter andre lover enn plan- og bygningsloven, kan 
konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen eller programmet kan få på et 
overordnet nivå. Unntak er der det i planen konsekvensutredes konkrete tiltak.

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter 
rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen.

Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig 
endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. Det skal også gis en vurdering av virkningene 
av de samlede arealbruksendringene i planen. Inneholder planen bare strategier for fremtidig arealbruk, skal det 
vurderes hvordan disse vil påvirke miljø og samfunn.

Det skal i konsekvensutredningen av arealdelen også redegjøres for hvilke forhold som skal avklares og 
belyses nærmere i senere regulering av områdene, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 8.

§ 19. Beskrivelse av planen eller tiltaket

Beskrivelsen av planen eller tiltaket skal omfatte:
a) tiltakets fysiske egenskaper, lokaliseringen, nødvendige rivningsarbeider og arealbehovet i både bygge- og 

driftsfasen
b) de viktigste trekkene ved tiltakets driftsfase, som tiltakets energibehov, energiforbruk, energiløsninger, 

transportbehov og typen og mengden naturressurser som vil bli brukt
c) et anslag over typen og mengden avfall, reststoffer, utslipp og forurensning som vil produseres i bygge- og 

driftsfasen
d) hvor sårbar planen eller tiltaket er for klimaendringer og naturfarer som flom, skred, stormflo og stigning i 

havnivået.

Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, 
omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske alternativer. 
Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og samfunn av 
de ulike alternativene skal fremgå.

§ 20. Beskrivelse av miljøtilstanden
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Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en oversikt over 
hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null-alternativet).

Beskrivelsen skal bygge på tilgjengelig informasjon.

§ 21. Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, herunder:

- naturmangfold, jf. naturmangfoldloven
- økosystemtjenester
- nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
- kulturminner og kulturmiljø
- friluftsliv
- landskap
- forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt støy)
- vannmiljø, jf. vannforskriften
- jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser
- samisk natur- og kulturgrunnlag
- transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
- beredskap og ulykkesrisiko
- virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
- befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
- tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett
- barn og unges oppvekstvilkår
- kriminalitetsforebygging
- arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige 
virkninger.

Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer 
eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede 
virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes.

Virkninger over landegrensene skal også beskrives.

§ 22. Metode, kilder og usikkerhet

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av de metodene som er brukt for å kartlegge 
virkningene for miljø og samfunn. Beskrivelsen skal omfatte utfordringer, tekniske mangler og 
kunnskapsmangler som har påvirket sammenstillingen av informasjonen og de viktigste usikkerhetsfaktorene 
ved utredningen.

Utredningen skal inneholde en liste med opplysninger om de kildene som er brukt i beskrivelser og 
vurderinger i rapporten.

§ 23. Forebygging av virkninger

Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis 
mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen. 
Beskrivelsen skal omfatte planlagte overvåkningsordninger.

Beskrivelsen skal omfatte opplysninger om beredskap ved større ulykker og katastrofer.
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§ 24. Innleggelse av data i databaser

Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen skal systematiseres i samsvar med standarder 
når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at 
dataene kan legges inn i offentlige databaser. Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge 
inn de innsamlede dataene i offentlige databaser.
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 

§ 1. Virkeområde 

Denne forskrift får anvendelse på petroleumsvirksomhet som nevnt i lov 29. november 1996 nr. 72 om 

petroleumsvirksomhet § 1-4. 

 

§ 2. Definisjoner 

I denne forskrift forstås med: 

a) departementet, Det kongelige olje- og energidepartement, 
 

b) loven, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, 
 

c) offentlig enhet, enhver juridisk person som de offentlige myndigheter direkte eller indirekte kan utøve 

avgjørende innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for den juridiske person. 

Avgjørende innflytelse skal antas å foreligge når offentlige myndigheter i forhold til en juridisk person 

enten direkte eller indirekte: 
 

- eier størstedelen av den juridiske persons tegnede kapital, eller 
 

- kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av den juridiske person, eller 
 

- kan utpeke mer enn halvparten av medlemmene i den juridiske persons administrasjons-, ledelses- eller 

kontrollorgan, 
 

JO LOVDATA 
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d) prøveutvinning, utvinning av petroleum i et begrenset tidsrom før ordinær utvinning. Prøveutvinning er 

utvinning i den hensikt å fremskaffe kunnskap om en petroleumsforekomsts drivverdighet, 

produksjonsegenskap eller anvendbar utvinningsteknologi. 
 

For avgiftsformål forstås i denne forskrift med: 

e) avskipningspunkt: 
 

- ved skipning med skip, skipssiden, 
 

- ved transport gjennom rørledning, inngangsflensen for ilandføringsrørledning, eller hvis det er installert 

pumpeanlegg som har til formål å drive petroleum gjennom ilandføringsrørledning, inngangsflensen til 

slikt pumpeanlegg, 
 

f) olje, petroleum som er flytende ved avskipningspunktet, 
 

g) utvinningsområde, det området som omfatter de petroleumsforekomster som utvinnes gjennom samme 

utvinningsopplegg, og som ligger i blokker som er tildelt samme rettighetshaver. Samme 

utvinningsopplegg kan bestå av en eller flere produksjonsinnretninger som enten har felles eller atskilte 

prosesserings- eller avskipningsanlegg. 
 

h) CO₂  -strømmer, massestrømmen av CO₂  og eventuelle tilfeldig medfølgende stoffer fra CO₂  -

fangstprosesser, 
 

i) Lagringskompleks, lagringslokalitet og de geologiske omgivelser som kan ha betydning for sikkerheten ved 

lagringen, 
 

j) Lagringslokalitet, et bestemt område innenfor en geologisk formasjon som anvendes til geologisk lagring 

av CO₂  , og tilhørende overflate- og injeksjonsinnretninger, 
 

k) Undersjøisk reservoar, en geologisk enhet, avgrenset av bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske 

grenser, som har inneholdt petroleum og/eller vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse. 

Departementet bestemmer i tvilstilfelle hva som skal anses å være et undersjøisk reservoar. 
 

Lovens definisjoner gjelder for forskriften. 
 

0 Endret ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

 

 

 

Kapittel 2. Undersøkelsestillatelse 
 

§ 3. Søknad om undersøkelsestillatelse 

Søknad om undersøkelsestillatelse etter loven § 2-1 sendes Oljedirektoratet og skal inneholde opplysninger 

om: 

a) søkers navn, adresse og nasjonalitet. Dersom søknaden omfatter flere søkere, skal samtlige navn, adresser 

og nasjonaliteter oppgis, 
 

b) hvem i Norge som skal være representant overfor myndighetene, 
 

c) hvilket område søknaden omfatter, 
 

d) formålet med og arten av undersøkelsen. 
 

Oljedirektoratet kan kreve tilleggsopplysninger. 

Kvittering for innbetalt avgift jf. § 5, skal vedlegges søknaden. 

Søknad om undersøkelsestillatelse med vedlegg skal være skrevet på norsk eller engelsk. 

 

§ 4. Hvilke undersøkelser tillatelsen gir rett til 

Undersøkelsestillatelsen gir rett til å foreta geologiske, petrofysiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske 

aktiviteter. Det kan foretas grunne boringer til en dybde som fastsettes av Oljedirektoratet. Oljedirektoratet kan 

begrense den enkelte undersøkelsestillatelse til å gjelde bestemte typer undersøkelser. 
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Oljedirektoratet kan sette som vilkår for undersøkelsestillatelse at det skal gis opplysninger om salg eller 

bytte av undersøkelsesresultater og sette vilkår for utførelse av undersøkelsene. 

 

§ 5. Betaling for undersøkelsestillatelsen 

For undersøkelsestillatelsen skal det forskuddsvis betales et gebyr til staten ved Oljedirektoratet på kr 65 000 

pr. kalenderår. 

Undersøkelsestillatelsen bortfaller dersom rettighetshaver innen 31. desember ikke har betalt avgiften for 

kommende år. 

For hver seismiske undersøkelse skal det betales et gebyr til staten ved Oljedirektoratet på kr 33 000. Gebyret 

skal betales senest samtidig med oppstart av undersøkelsen. Ved forsinket betaling skal det betales rente etter 

lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.  

Departementet kan endre gebyr i denne bestemmelsen i samsvar med endringer i pengeverdien. 
 

0 Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1536 (i kraft 1 jan 2007), 18 des 2009 nr. 1731 (i kraft 1 jan 2010). 

 

 

§ 6. Meddelelse av opplysninger i forbindelse med undersøkelser mv. 

Rettighetshaver skal senest fem uker før aktiviteten etter en undersøkelsestillatelse påbegynnes sende 

opplysninger til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet om:  

a) tid, varighet og nøyaktige opplysninger om området for undersøkelsen med posisjonslinjer, 
 

b) undersøkelsesmetoder som skal anvendes, 
 

c) hvilket fartøy som skal benyttes, 
 

d) i hvilken form resultatene fra undersøkelsen vil foreligge. 
 

Navn på fiskerikyndig person skal meddeles de nevnte myndigheter snarest, og senest fem dager før 

aktiviteten påbegynnes. 

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristen i første og annet ledd. 

Dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal rettighetshaver så snart som mulig sende ny 

melding om oppstartstidspunktet for aktiviteten til myndighetene som nevnt i første ledd. 

Mens aktiviteten etter en undersøkelsestillatelse pågår, skal rettighetshaver ukentlig sende opplysninger til 

Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Forsvarsdepartementet om tid, sted for og arten av aktiviteten, 

undersøkelsesfartøyets bevegelser og anløp av norsk indre farvann. 

Dersom aktiviteten ikke avsluttes til oppgitt tidspunkt, skal rettighetshaver sende ny melding om varighet for 

aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd. 

Oljedirektoratet skal sørge for at det finnes en nettside med oppdatert informasjon om seismiske 

undersøkelser. Oljedirektoratet skal så lenge Oljedirektoratet anser det nødvendig sende til kunngjøring i 

«Etterretninger for sjøfarende» opplysninger om nøyaktig tid og sted for aktiviteten, undersøkelsesfartøyets 

navn og fart, samt lengde på eventuell seismisk kabel. 

Så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at den enkelte aktiviteten i medhold av en 

undersøkelsestillatelse er fullført, skal rettighetshaver sende data, registreringer og resultater fra aktiviteten til 

Oljedirektoratet. Med mindre Oljedirektoratet ønsker oversendelse av rådata, skal data som krever bearbeiding 

ut over 3 måneder sendes så snart de er bearbeidet. Rettighetshaver skal videre opplyse om resultatene mv. fra 

undersøkelsen skal være omsettelige. 

Fartøy som driver undersøkelse etter petroleum skal ha om bord og bruke satelittsporingsutstyr og 

ferdskriver. Oljedirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om sporingsutstyr, herunder tilgang til data.  

Denne paragrafen gjelder tilsvarende for undersøkelser som foretas etter en utvinningstillatelse. 
 

0 Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 857 (i kraft 1 juli 2009). 
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Kapittel 2a. Konsekvensutredning ved åpning av nye områder for 
petroleumsvirksomhet 
 

0 Kapitlet tilføyd ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 6a. Ansvarlig myndighet og formål 

Departementet er ansvarlig for konsekvensutredning forut for åpning av nye områder for 

petroleumsvirksomhet i medhold av lovens § 3-1. Konsekvensutredningen skal bidra til å belyse de ulike 

interessene som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Konsekvensutredningen skal belyse virkningene 

åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige 

farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger. Konsekvensutredningen skal skje i tråd 

med bestemmelsene i § 6b og § 6c, og i samsvar med eventuelle utfyllende bestemmelser departementet 

fastsetter. 

Bestemmelsene i § 22c gjelder tilsvarende så langt de passer. Avgjørelser etter § 6b og § 6c er ikke 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Bestemmelsene i dette kapittelet skal gjelde tilsvarende for andre typer overordnede utredninger, så langt 

bestemmelsene passer. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 6b. Konsekvensutredningsprogram 

Det skal utarbeides et forslag til utredningsprogram. Programmet skal klargjøre hvilke forhold som det skal 

gjøres rede for i konsekvensutredningen, herunder hvilke utredninger som er nødvendige for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag. Forslag til utredningsprogram skal gi en beskrivelse av den planlagte beslutningen om 

åpning av område for petroleumsaktivitet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig petroleumsvirksomhet i 

området og antatte problemstillinger som vil bli belyst. Forslag til utredningsprogram skal inneholde kart over 

området. 

Departementet sender forslag til program på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, samt 

gjør forslaget tilgjengelig for offentligheten på Internett. Det skal settes rimelig frist for uttalelser. Fristen bør 

ikke settes kortere enn seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og 

uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 

fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslaget til program. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 6c. Konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt program, jf. § 6b annet ledd, og skal i 

innhold, omfang og detaljgrad tilpasses den konkrete saken og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende 

kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Konsekvensutredningen skal beskrive antatte virkninger av 

åpning av området for petroleumsvirksomhet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig 

petroleumsvirksomhet i området og virkningen av disse og i nødvendig grad inneholde blant annet følgende:  

a) beskrivelse av de områder som planlegges åpnet for petroleumsvirksomhet. 
 

b) redegjørelse for forholdet til nasjonale planer som er relevante i forhold til området som planlegges åpnet 

for petroleumsvirksomhet, samt for relevante miljømål fastsatt gjennom rikspolitiske retningslinjer, 

nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til. 
 

c) beskrivelse av antatte virkninger for sysselsetting og næringsvirksomhet, samt antatte økonomiske og 

sosiale virkninger av petroleumsvirksomheten. 
 

d) beskrivelse av viktige miljøforhold og naturressurser, herunder en oversikt over gjennomførte 

kartleggingstiltak. 
 

e) beskrivelse av virkningene av åpning av området for petroleumsvirksomhet for bl.a. dyre- og planteliv, 

havbunn, vann, luft, klima, landskap, beredskap og ulykkesrisiko og samvirket mellom disse. 
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f) kort redegjørelse for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive virkningene, og eventuelle 

faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene. 
 

g) beskrivelse i samsvar med bokstav d) ovenfor av konsekvenser for annen stat som kan bli berørt av tiltaket. 
 

h) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen. 
 

i) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og 

klargjøre de faktiske virkningene av planen og eventuelle tiltak for å begrense og avbøte negative 

virkninger av vesentlig betydning. 
 

j) en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper. 
 

Konsekvensutredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale, samt et sammendrag.  

Departementet skal sende konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og 

interesseorganisasjoner, samt gjøre forslaget tilgjengelig for offentligheten på Internett og skal samtidig 

kunngjøre i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. Det skal settes en rimelig frist for 

uttalelse til konsekvensutredningen. Fristen skal normalt være 3 måneder, og ikke mindre enn 6 uker. Relevante 

bakgrunnsdokumenter og fagrapporter skal være tilgjengelig hos departementet. I den grad det er praktisk 

mulig skal departementet gjøre relevante fagrapporter og andre relevante dokumenter tilgjengelig på Internett. 

Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller 

dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal sendes på høring til dem som har 

avgitt uttalelse i saken. Fristen for uttalelse bør ikke settes kortere enn to uker. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 6d. Saksfremlegget 

Åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet etter loven § 3-1 forelegges for Stortinget. I saksfremlegget 

skal det gjøres rede for hvordan virkningene av åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet og innkomne 

høringsuttalelser er vurdert, samt hvilken betydning disse er tillagt. Det skal vurderes i saksfremlegget om det 

bør stilles krav til undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av 

petroleumsvirksomheten. Det skal i saksfremlegget også vurderes om det bør stilles vilkår med sikte på å 

begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

 

 

Kapittel 3. Utvinningstillatelse m.v. 
 

§ 7. Utlysning 

I utlysningen skal i tillegg til det som følger av loven § 3-5, forventet tidspunkt for tildeling angis. 

Dersom søknader fra enkeltvise fysiske eller juridiske personer foretrekkes, skal dette angis i utlysningen.  

Tildelingskriteriene nevnt i denne forskriften § 10 skal inntas i utlysningen. Departementet bestemmer 

hvordan utlysningen nærmere skal utformes. Endres vilkår og krav for tildeling etter utlysningen, skal 

departementet underrette de fysiske og juridiske personer som har sendt inn, ellers om må forventes å sende inn 

søknad om tildeling av utvinningstillatelse innen søknadsfristens utløp. 
 

0 Endret ved forskrift 17 juli 1998 nr. 623. 

 

 

§ 8. Søknad om utvinningstillatelse 

Søknad om utvinningstillatelse sendes departementet med kopi til Oljedirektoratet. Søknaden skal inneholde:  

a) søkerens navn, adresse og nasjonalitet samt angivelse av om søkeren er en fysisk eller juridisk person, 
 

b) angivelse av hvem i Norge som skal være representant overfor myndighetene, 
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c) angivelse av det eller de områder det søkes om utvinningstillatelse for, 
 

d) angivelse av søkerens prioritering av områdene, såfremt det søkes om tillatelse for flere områder, 
 

e) opplysninger om søkerens virksomhet, herunder finansiell kapasitet, 
 

f) en geologisk evaluering av det eller de områder det søkes om utvinningstillatelse for, og hvordan en 

effektiv petroleumsvirksomhet planlegges her, 
 

g) en økonomisk evaluering av det eller de områder det søkes om utvinningstillatelse for, 
 

h) opplysninger om erfaring og teknisk kompetanse av betydning for det eller de områder det søkes om 

utvinningstillatelse for, 
 

i) beskrivelse av den organisasjon og kompetanse søkeren vil ha til rådighet i Norge og andre steder for 

aktivitet i forbindelse med det eller de områder det søkes om utvinningstillatelse for, 
 

j) kvittering for innbetalt behandlingsgebyr. 
 

Departementet kan fravike kravet til innhold i søknaden etter første ledd, herunder kreve ytterligere 

opplysninger. 

Søknad om utvinningstillatelse skal være skrevet på norsk eller engelsk. 

 

§ 9. Behandlingsgebyr 

For behandlingen av hver søknad om utvinningstillatelse skal det betales et gebyr på kr 109 000 som 

innbetales til staten ved Oljedirektoratet. 

Dersom gebyr ikke er innbetalt, anses ikke søknaden for innkommet.  

For hver seismiske undersøkelse skal det betales et gebyr til staten ved Oljedirektoratet på kr 33 000. Gebyret 

skal betales senest samtidig med oppstart av undersøkelsen. Ved forsinket betaling skal det betales rente etter 

lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.  

Departementet kan endre gebyr i denne bestemmelsen i samsvar med endringer i pengeverdien. 
 

0 Endret ved forskrifter 17 juli 1998 nr. 623, 22 des 2006 nr. 1536 (i kraft 1 jan 2007), 18 des 2009 nr. 1731 (i kraft 1 jan 2010). 

 

 

§ 10. Kriterier for tildeling av utvinningstillatelser og utøvelse av virksomhet i henhold til 

utvinningstillatelser mv. 

Utvinningstillatelse tildeles på grunnlag av søkerens tekniske kompetanse, finansielle kapasitet og plan for 

leting og utvinning i det området som søknaden gjelder, slik at den best mulige ressursforvaltning fremmes.  

I vurderingen etter første ledd kan det tas hensyn til at søkeren har utvist manglende effektivitet eller 

manglende ansvarlighet som rettighetshaver. Det kan også legges vekt på kriteriene nevnt i petroleumsloven § 

3-5 tredje ledd, dersom disse anvendes på en ikke-diskriminerende måte, og på hensynene nevnt i § 11 annet 

ledd i denne forskriften. Dersom to eller flere søknader vurderes likt, kan valget mellom dem også skje på 

bakgrunn av andre relevante objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

En beslutning om sammensetning av rettighetshavergruppen og utpeking av operatør skal skje på grunnlag av 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Departementet kan av hensyn til nasjonal sikkerhet nekte adgang til og utøvelse av petroleumsvirksomhet 

hvis søkeren eller rettighetshaveren faktisk kontrolleres av en stat utenfor EØS eller av statsborgere fra slik stat. 
 

0 Endret ved forskrifter 17 juli 1998 nr. 623, 26 juni 2017 nr. 980 (endringen gjelder også saker der søknaden er kommet inn før 

forskriften trer i kraft, men tildeling skjer etter ikrafttredelse). 

 

 

§ 11. Vilkår og krav 

Vilkår og krav for tildeling av en utvinningstillatelse og for utøvelse av petroleumsvirksomhet etter en 

utvinningstillatelse kan bare begrunnes i behovet for å sikre at petroleumsvirksomheten i området for 

utvinningstillatelsen gjennomføres på en god måte, og for å ivareta hensyn som nevnt i annet ledd. 
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Vilkår for utøvelse av virksomhet etter en utvinningstillatelse skal være begrunnet i hensynet til nasjonal 

sikkerhet, offentlig orden, folkehelse, transportsikkerhet, miljøvern, vern av biologiske ressurser og nasjonale 

skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi, anleggenes og arbeidstakerens sikkerhet, planmessig 

ressursforvaltning (for eksempel utvinningstempo eller optimeringen av utvinningsvirksomheten) eller behovet 

for å sikre skatte- og avgiftsinntekter. 

Denne paragraf får bare anvendelse for utvinningstillatelser som er tildelt etter 1. september 1995. 
 

0 Endret ved forskrift 26 juni 2017 nr. 980 (endringen gjelder også saker der søknaden er kommet inn før forskriften trer i kraft, men 

tildeling skjer etter ikrafttredelse). 

 

 

§ 12. Statlig deltakelse 

Kongen kan utpeke en juridisk person som forretningsfører for den direkte statlige deltakelse som nevnt i 

loven § 3-6. 

Følgende prinsipper skal gjelde for beslutningsprosessen i utvinningstillatelsen: 

a) den statlige deltaker eller forretningsføreren for den direkte statlige deltakelse skal utøve sin stemmerett på 

grunnlag av synlige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Stemmerettsutøvelsen skal ikke være til 

hinder for at avgjørelser kan fattes på grunnlag av alminnelige forretningsmessige prinsipper. 
 

b) den statlige deltaker eller forretningsføreren for den direkte statlige deltakelse kan stemme fullt ut for sin 

andel i alle saker med følgende unntak: den statlige deltaker eller forretningsføreren for den direkte statlige 

deltakelse skal ikke få opplysninger om eller ha stemmerett ved avgjørelser om leverandører til 

virksomheten som er omfattet av denne forskriften. Den statlige deltaker eller forretningsføreren for den 

direkte statlige deltakelse skal ikke sammen med en eller flere offentlige enheter utgjøre stemmerettsflertall 

i andre avgjørelser. 
 

Bestemmelsen i annet ledd bokstav b) er ikke til hinder for at den statlige deltaker eller forretningsføreren for 

den direkte statlige deltakelse motsetter seg vedtak fattet av rettighetshaver som ikke ville overholde de vilkår 

og krav som er angitt i utvinningstillatelsen når det gjelder statens utvinningspolitikk eller statens finansielle 

interesser. 

Kongen bestemmer hvordan de nærmere regler om beslutningsprosessen skal utformes for den enkelte 

utvinningstillatelse. 

Denne paragrafen får bare anvendelse for utvinningstillatelser som er tildelt etter 1. september 1995. 

 

§ 13. Arbeidsforpliktelse 

Arbeidsforpliktelsen som angitt i loven § 3-8, kan bestå i undersøkelse og leteboring av et bestemt antall 

brønner ned til nærmere angitte dybder eller geologiske formasjoner. Arbeidsforpliktelsens innhold, omfang og 

frist for oppfyllelse fastsettes i den enkelte utvinningstillatelse. Dersom ikke kortere frist er fastsatt, skal 

arbeidsforpliktelsen være fullført innen den periode som fastsettes etter loven § 3-9 første ledd. 

Departementet kan etter søknad gjøre unntak fra arbeidsforpliktelsen. 

 

§ 14. Forlengelse av utvinningstillatelse 

Søknad om forlengelse av utvinningstillatelse etter loven § 3-9 første ledd skal sendes Oljedirektoratet innen 

fire måneder før utvinningstillatelsen utløper, med mindre Oljedirektoratet bestemmer noe annet. 

Krav om forlengelse etter loven § 3-9 annet ledd skal sendes Oljedirektoratet innen to måneder før 

utvinningstillatelsen utløper, med mindre Oljedirektoratet bestemmer noe annet. Rettighetshaver skal opplyse 

hvilket område utvinningstillatelsen ønskes forlenget for. 

 

§ 15. Form og størrelse på områder 

De områder som rettighetshaver tilbakeleverer etter loven §§ 3-9 og 3-14, skal være sammenhengende og 

avgrenset av meridianer og breddeparalleller uttrykt i hele gradminutter. Tilsvarende gjelder for de områder 

rettighetshaver beholder. 
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Områder som fradeles etter loven § 3-10 skal være sammenhengende og avgrenset av meridianer og 

breddeparalleller uttrykt i hele gradminutter. Departementet kan når særlige grunner tilsier det godkjenne en 

horisontal deling av området for en utvinningstillatelse. 

Oljedirektoratet skal godkjenne form og størrelse på områdene og kan gi fritak fra kravet om at områdene 

skal være sammenhengende. Oljedirektoratet skal normalt gi slikt fritak dersom tilbakelevering skjer for å 

tilpasse områdets størrelse etter bestemmelsene om fritak for arealavgift i § 39 andre og tredje ledd. Når særlige 

grunner tilsier det kan Oljedirektoratet fravike kravet til avgrensning i hele gradminutter. 
 

0 Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 791 (i kraft 1 jan 2007). 

 

 

 

 

Kapittel 4. Utvinning m.v. av petroleum 
 

§ 16. Vurdering av en petroleumsforekomst 

Når en petroleumsforekomst er påvist gjennom boring, skal rettighetshaver sende Oljedirektoratet 

informasjon om planer for nærmere undersøkelser og resultater fra utførte undersøkelser av forekomsten.  

En vurdering av petroleumsforekomsten skal skriftlig fremlegges for Oljedirektoratet innen seks måneder 

etter at forekomsten er påvist. 

Dersom petroleumsforekomsten gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig 

petroleum, skal rettighetshaver også angi størrelse på petroleumsforekomsten og fremlegge planer for den 

videre aktivitet. 

Oljedirektoratet kan kreve fremlagt ytterligere vurderinger og opplysninger. 

 

§ 17. Erklæring om ikke å igangsette utvinning 

Rettighetshaver skal skriftlig underrette departementet senest to år etter at siste letebrønn ble boret dersom 

rettighetshaver ikke finner å kunne igangsette utvinning fra en petroleumsforekomst. Kopi av underretningen 

sendes Oljedirektoratet. Det skal vedlegges en rapport som redegjør for grunnlaget for beslutningen og et 

sammendrag av reservoarmessige, tekniske og økonomiske forhold samt undersøkelser som er eller planlegges 

gjennomført med sikte på å klarlegge om petroleumsforekomsten er eller kan bli drivverdig. 

 

§ 18. Prøveutvinning 

Søknad om prøveutvinning jf. loven § 4-4 femte ledd, skal som hovedregel inneholde: 

a) beskrivelse av formålet med prøveutvinningen, 
 

b) beskrivelse av geologiske og reservoartekniske forhold, 
 

c) prøveutvinningsprogram, 
 

d) beskrivelse av innretninger som skal benyttes, 
 

e) beskrivelse av utstyr for måling av petroleum, herunder fiskal kvantumsmåling, 
 

f) oversikt over kostnader, 
 

g) beskrivelse av overordnede sikkerhetsmessige forhold, 
 

h) beskrivelse av miljømessige konsekvenser. 
 

Søknaden sendes departementet med kopi til Oljedirektoratet. Dersom innretning skal plasseres på land eller 

sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett sendes også kopi til Petroleumstilsynet. 

Ved prøveutvinning skal det også innhentes tillatelse etter loven § 4-4 annet og tredje ledd. 

Petroleum som produseres under prøveutvinning skal som hovedregel lagres for senere utnyttelse eller salg. 

Prøveutvinning skal normalt avsluttes før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en 

petroleumsforekomst eller av søknad om fritak fra kravet om slik plan. Dersom særlige grunner tilsier det, kan 

rettighetshaver forelegge for departementet til godkjennelse en plan for utbygging og drift i medhold av loven § 

4-2 før prøveutvinningen avsluttes. 
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0 Endret ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 19. Opplysninger om fremtidige leveranser av rik- og tørrgass 

Rettighetshaver skal innen 30 dager etter utløpet av hvert kvartal gi departementet opplysninger om 

rettighetshavers forpliktelser til levering av rik- og tørrgass fra norsk kontinentalsokkel. Opplysningene skal 

inneholde en overordnet volumprofil for forpliktelser til levering av rik- og tørrgass, og en beskrivelse av 

hovedvilkårene for forpliktelsene inngått i foregående kvartal. Departementet kan fastsette et annet tidsintervall 

for rapporteringen basert på gassalgsaktiviteten i det enkelte selskap. 

Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at rettighetshaver skal gi opplysninger om vilkår i 

enkeltavtaler. 
 

0 Endret ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 20. Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 

Plan for utbygging og drift av en eller flere petroleumsforekomster, jf. loven § 4-2, skal inneholde en 

beskrivelse av utbyggingen og en konsekvensutredning. Uttalelser til konsekvensutredningen tas med i 

vurderingen ved godkjennelse av plan for utbygging og drift. Planen skal sendes departementet og Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. 

Plan for utbygging og drift av en forekomst som medfører bygge- og anleggstiltak i strid med arealdel av 

bindende planvedtak etter plan- og bygningsloven, kan ikke godkjennes av departementet før planmyndigheten 

har samtykket i dette. 

Departementet kan kreve at den enkelte rettighetshaver gir opplysning om hvordan rettighetshaver vil 

finansiere sin del av utbyggingen. 

Departementet skal i eget dokument, som skal offentliggjøres, redegjøre for og begrunne vedtaket om å 

godkjenne eller ikke godkjenne plan for utbygging og drift. I begrunnelsen skal det bl.a. fremgå hvilke 

miljøvilkår som eventuelt er knyttet til godkjennelsen samt hvilke tiltak som eventuelt er forutsatt å avbøte 

vesentlige negative miljøvirkninger. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke offentliggjøres. 

Ved vesentlige endringer i eller avvik fra planen skal det gis melding til departementet. Departementet kan 

kreve fremlagt ny eller endret plan. 
 

0 Endret ved forskrifter 4 juni 1999 nr. 571, 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 21. Beskrivelse av utbyggingen i plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 

Beskrivelsen av utbyggingen med tilhørende dokumentasjon skal tilpasses utbyggingens omfang. 

Beskrivelsen skal redegjøre for økonomiske, ressursmessige, tekniske og miljø- og sikkerhetsmessige forhold 

ved utbyggingen. 

Beskrivelsen av utbyggingen skal i nødvendig utstrekning inneholde: 

a) beskrivelse av utvinningsstrategi og utbyggingsløsning, samt kriterier for de valg som er gjort, eventuell 

beskrivelse av påfølgende utbyggingstrinn, tilknytning til andre felt, og eventuell samordning av 

petroleumsvirksomhet, 
 

b) beskrivelse av geofaglige og reservoartekniske forhold, samt produksjonsforløp, 
 

c) beskrivelse av tekniske løsninger, herunder løsninger for å forebygge og minimalisere miljøskadelige 

utslipp, 
 

d) opplysninger om styringssystemer, herunder opplysninger om planlegging, organisering og gjennomføring 

av utbyggingen, 
 

e) opplysninger om drift og vedlikehold, 
 

f) opplysninger om økonomiske forhold, 
 

g) opplysninger om hvilke tillatelser, godkjennelser eller samtykker det er søkt om eller det planlegges søkt 

om etter ellers gjeldende lovgivning, dersom innretning skal plasseres på landterritoriet eller sjøgrunn 
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undergitt privat eiendomsrett, 
 

h) opplysninger om hvordan innretningene vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten, 
 

i) opplysninger om innretninger for transport eller utnyttelse som omfattes av loven § 4-3, 
 

j) opplysninger om avsetningsløsning for gass, 
 

k) beskrivelse av tekniske tiltak for beredskap, 
 

l) opplysninger om andre forhold som er av betydning for ressursforvaltningen, 
 

m) andre opplysninger som kreves etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter. 
 

n) Hvis utbyggingen omfatter fangst, transport og lagring av CO₂  : 
 

- en karakterisering av lagringslokaliteten og lagringskomplekset og en vurdering av forventet sikkerhet 

for lagring, 
 

- forslag til overvåkningsplan, jf. vedlegg II til denne forskrift, 
 

- forslag til plan for utbedrende tiltak ved vesentlige uregelmessigheter, jf. § 30g første ledd b), 
 

- forslag til foreløpig plan for etterdrift, jf. § 30j og vedlegg II til denne forskrift. 
 

Departementet kan kreve alternative løsninger utredet. 
 

0 Endret ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 22. Utredningsprogram for konsekvensutredning i plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 

Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 

utarbeide forslag til utredningsprogram. Forslaget skal gi en kort beskrivelse av utbyggingen, av aktuelle 

utbyggingsløsninger og på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap, av antatte virkninger for andre næringer og 

miljø, herunder eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger. Videre skal forslaget klargjøre behovet for 

dokumentasjon. Dersom det er utarbeidet en konsekvensutredning for det området hvor utbyggingen planlegges 

gjennomført, skal forslaget klargjøre behovet for ytterligere dokumentasjon eller oppdatering.  

Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad inneholde en beskrivelse av hvordan utredningsarbeidet 

vil bli gjennomført, særlig med sikte på informasjon og medvirkning i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt. Forslaget til utredningsprogram skal baseres på rammene for dokumentasjon i § 22a. 

Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter og 

interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn seks 

uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal 

redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt 

program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser etter denne bestemmelsen er ikke 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender 

forslag til utredningsprogram på høring. 
 

0 Endret ved forskrifter 4 juni 1999 nr. 571, 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 22a. Konsekvensutredning i plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 

En konsekvensutredning i en plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst skal redegjøre for 

virkningene utbyggingen kan ha for næringsmessige forhold og miljømessige forhold, herunder forebyggende 

og avbøtende tiltak. Konsekvensutredningen skal blant annet: 

a) beskrive alternative utbyggingsløsninger som rettighetshaver har undersøkt og begrunne valg av 

utbyggingsløsning og utvinningsstrategi, redegjøre for kriteriene for det valg som er gjort, samt beskrive 

eventuelle påfølgende utbyggingstrinn, tilknytning til andre felt og landanlegg og eventuell samordning av 

petroleumsvirksomhet, 
 

b) beskrive det miljø som i vesentlig grad kan bli berørt, og vurdere og avveie miljøkonsekvenser av 

utbyggingen, herunder: 
 

- beskrive utslipp til sjø, luft og jord, 
 

- beskrive eventuelle materielle verdier og kulturminner som kan bli berørt som følge av utbyggingen, 
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- vurdere konsekvensene av de tekniske løsninger som er valgt, 
 

- klargjøre hvordan miljøkriterier og -konsekvenser har vært lagt til grunn for de tekniske løsninger som 

er valgt, 
 

- beskrive mulige og planlagte tiltak for å hindre, redusere og om mulig oppveie betydelige negative 

miljøvirkninger, 
 

c) vurdere hvilke tillatelser, godkjennelser eller samtykker det skal søkes om etter ellers gjeldende lovgivning, 

dersom innretning skal plasseres på landterritoriet, sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett, indre farvann 

eller sjøterritoriet, 
 

d) vurdere hvordan innretningene vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten, 
 

e) vurdere innretninger for transport eller utnyttelse som omfattes av loven § 4-3, 
 

f) vurdere tekniske tiltak for beredskap, 
 

g) vurdere hvordan miljøovervåkning i området kan gjennomføres, 
 

h) ha et sammendrag av ovennevnte punkter. 

Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av utredningsprogrammet som er fastsatt i medhold av § 

22 og tilpasses utbyggingens omfang og i hvilken grad utbyggingen anses omfattet av en konsekvensutredning 

for et større samlet område. Konsekvensutredningen skal sendes departementet senest samtidig med en 

beskrivelse av utbyggingen. I områder der flere felt skal bygges ut, vil rettighetshaver i samsvar med loven § 4-

2 tredje ledd kunne utarbeide en konsekvensutredning for et større samlet område. For utbygginger som også 

skal konsekvensutredes etter annen lovgivning, kan det utarbeides en felles konsekvensutredning. 

Dersom rettighetshaver godtgjør at utbyggingen omfattes av eksisterende relevant konsekvensutredning for et 

felt eller for et større samlet område, jf. loven § 4-2 tredje ledd, vil det kun kreves konsekvensutredning dersom 

departementet finner dette nødvendig. 

Rettighetshaver sender konsekvensutredningen til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner 

og det kunngjøres samtidig i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. 

Konsekvensutredningen, og så langt som mulig eventuelle relevante bakgrunnsdokumenter, skal gjøres 

tilgjengelig på Internett. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser til konsekvensutredningen. Fristen bør ikke 

være kortere enn seks uker. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender 

konsekvensutredningen på høring. 

Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller 

dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og 

dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen til uttalelse før det fattes vedtak i saken. Fristen for 

uttalelse bør ikke være kortere enn to uker. 

I departementets saksframlegg skal det fremgå hvordan virkningene av utbygningen og innkomne uttalelser 

er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det skal vurderes i saksfremlegget om vilkår med sikte på å 

begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning skal settes. Departementet kan bestemme at det 

skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative virkninger av vesentlig 

betydning. 

Departementets avgjørelser etter paragrafen her er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 4 juni 1999 nr. 571. Endret ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 22b. Fritak fra kravet om konsekvensutredning 

Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver gi fritak fra kravet om konsekvensutredning dersom 

utbyggingen ikke vil medføre utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt der utvunnet mengde 

overstiger 4.000 fat per dag for olje og 500.000 m³ naturgass per dag for gass, og den ellers ikke antas å ha 

vesentlige næringsmessige eller miljømessige virkninger. 

Såfremt utbyggingen ikke kan antas å ha vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger, kan kravet om 

konsekvensutredning i unntakstilfeller fravikes helt eller delvis, selvom utbyggingen overskrider 

terskelverdiene i første ledd. Før unntak gis, skal departementet underrette EFTAs Overvåkningsorgan om 

begrunnelsen for unntaket. 
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0 Tilføyd ved forskrift 4 juni 1999 nr. 571. 

 

 

§ 22c. Konsekvensutredning ved vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger 

Dersom en utbygging kan få vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger, skal departementet oversende 

utredningsprogrammet og informasjon om kravet til godkjennelse av plan for utbygging og drift til stater som 

kan bli berørt, senest samtidig med at utredningsprogrammet blir sendt på høring. Slik informasjon skal også 

sendes dersom en stat som i betydelig utstrekning kan bli berørt, anmoder om det. 

Berørte stater kan delta i konsekvenstutredningsprosessen, herunder avgi uttalelse om utredningsprogrammet 

og konsekvensutredningen til departementet. Departementet sender konsekvensutredningen til rette myndighet i 

berørte stater samtidig som konsekvensutredningen sendes på høring i Norge. Departementet kan pålegge 

rettighetshaver å utarbeide dokumentene tilknyttet konsekvensutredningen i de fremmede språk som er 

nødvendige. 

Departementet skal ved godkjennelse av plan for utbygging og drift oversende det i § 20 fjerde ledd nevnte 

dokument til rette myndighet i berørte stater. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 4 juni 1999 nr. 571. Endret ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 23. Fastsettelse av produksjonsforløp m.v. 

Rettighetshaver skal søke departementet om produksjonstillatelse, herunder tillatelse til brenning og 

kaldventilering, innen de frister som departementet bestemmer. Kopi av søknaden skal sendes Oljedirektoratet. 

Tillatelsens varighet kan tilpasses feltets størrelse, og andre forhold av betydning.  

Departementet kan, i tilfeller som angitt i loven § 4-4, treffe vedtak vedrørende produksjon eller injisering fra 

hver enkelt brønn, forekomst eller felt. 

Departementet kan nærmere bestemme innhold i og utforming av den søknaden som skal innsendes etter 

loven § 4-4 annet og tredje ledd. 

 

§ 24. Feltrapport 

Dersom departementet pålegger rettighetshaver etter loven § 4-4 sjette ledd å utarbeide en rapport om 

feltrelaterte forhold, skal det gis en frist på minst seks måneder for utarbeidelse av rapporten, med mindre 

særlige forhold tilsier en kortere frist. 

 

§ 25. Tiltak for å fremskaffe opplysninger 

Oljedirektoratet kan kreve gjennomført spesielle tiltak for å fremskaffe opplysninger, såfremt dette anses 

nødvendig for å kunne bedømme om driften av en petroleumsforekomst er forsvarlig eller for å få i stand en 

samordnet virksomhet mellom flere rettighetshavere. 

Særlig kostbare tiltak, som for eksempel boring av en brønn, kan ikke kreves gjennomført med mindre 

departementet finner at tiltaket er åpenbart nødvendig. 

 

§ 26. Måling m.v. av produsert petroleum 

Rettighetshaver skal måle og analysere produsert, herunder solgt petroleum etter alminnelig anerkjent 

fremgangsmåte. Utstyr og fremgangsmåte skal godkjennes av Oljedirektoratet. 

Dersom det påvises at produsert eller solgt kvantum ikke er korrekt beregnet, skal rettighetshaver foreta 

undersøkelser og legge frem dokumentasjon som gir grunnlag for å fastsette rett kvantum. Oljedirektoratet kan 

fastsette nærmere bestemmelser om slik korrigering. 

 

§ 27. Overvåkning av forekomst og produksjon under utvinning 

Rettighetshaver skal kontinuerlig overvåke forekomsten under utvinning, herunder trykk- og 

strømningsforhold, produserte eller injiserte volumer pr. brønn, sone og reservoar, komponentvis 
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sammensetning av petroleum m.v. Med sone forstås en del av en petroleumsforekomst som kan anses å være 

delvis adskilt fra forekomsten for øvrig ved begrensninger i trykk- og permeabilitetsforbindelsene. 

Det totale månedlige produksjons- og injeksjonsvolumet på feltet skal fordeles på hver enkelt brønn på 

månedsbasis etter anerkjent norm. 

Prosessanleggene skal overvåkes på en slik måte at en optimal drift av anleggene ivaretas. 

 

§ 28. Tillatelse til anlegg og drift av innretninger 

Søknad om tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal omfatte en 

plan som skal inneholde beskrivelse av prosjektet og en konsekvensutredning. Uttalelser til 

konsekvensutredningen tas med i vurderingen ved godkjennelse av plan for anlegg og drift. Søknaden skal 

sendes departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og 

Petroleumstilsynet. Dersom en søknad fremmes av andre enn rettighetshaver etter en utvinningstillatelse, 

kommer bestemmelsene i § 8 til anvendelse så langt de passer. 

For tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd kan departementet sette 

vilkår, bl.a. vedrørende: 

a) eierforholdet til innretningen, 
 

b) rørledningens bestemmelsessted, 
 

c) rørledningens trasé, dimensjon og transportkapasitet. 
 

Departementet kan ved tildeling av tillatelse til anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første 

ledd og senere: 

a) fastsette tariffer for bruk av innretningen for eierens egen og for annen petroleum, 
 

b) gi pålegg om at innretningen skal tilknyttes andre innretninger, at kapasiteten skal økes og at innretningen 

skal ombygges for å kunne benyttes for andre typer petroleum enn den opprinnelig er bygget for. Pålegg 

som nevnt må ikke fordyre eller i urimelig grad vanskeliggjøre bruk av innretningen som er sikret etter 

godkjennelse av departementet. Kostnadene ved gjennomføring av pålegg som nevnt, skal etter 

departementets nærmere bestemmelse dekkes av den eller de som pålegg er gitt til fordel for eller tas i 

betraktning ved fastsettelse av tariff, 
 

c) bestemme hvilken petroleum som skal transporteres i rørledning, dog kan det ikke bestemmes at petroleum 

skal transporteres til fortrengsel for petroleum som er sikret transport i rørledning etter godkjennelse av 

departementet. 

 
 

0 Endret ved forskrifter 4 juni 1999 nr. 571, 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 29. Innhold i plan for anlegg og drift av innretninger 

Plan for anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal redegjøre for økonomiske, 

ressursmessige, tekniske og miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved prosjektet. Dokumentasjon skal tilpasses 

prosjektets omfang. 

Plan for anlegg og drift av innretninger som nevnt i loven § 4-3 første ledd skal i nødvendig utstrekning 

inneholde: 

a) opplysninger om rørledningens bestemmelsessted, trasé, dimensjon og transportkapasitet, samt kriterier for 

de valg som er gjort, 
 

b) opplysninger om eierforholdet til innretningen, 
 

c) beskrivelse av tekniske løsninger, herunder løsninger for å forebygge og minimalisere miljøskadelige 

utslipp, 
 

d) opplysninger om styringssystemer, herunder opplysninger om planlegging, organisering og gjennomføring 

av utbyggingen, 
 

e) opplysninger om drift og vedlikehold, 
 

f) opplysninger om økonomiske forhold, 
 

g) opplysninger om hvilke tillatelser, godkjennelser eller samtykker det er søkt om eller det planlegges søkt 
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om etter ellers gjeldende lovgivning, dersom en innretning skal plasseres på landterritoriet eller sjøgrunn 

undergitt privat eiendomsrett, 
 

h) opplysninger om hvordan innretningene vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten, 
 

i) beskrivelse av tekniske tiltak for beredskap, 
 

j) opplysninger om andre forhold som er av betydning for ressursforvaltningen, 
 

k) andre opplysninger som kreves etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter. 
 

Departementet kan fravike kravet til dokumentasjon etter første ledd, herunder kreve alternative løsninger 

utredet. 

Departementet kan etter søknad fra rettighetshaver gi fritak fra kravet om konsekvensutredning dersom 

prosjektet ikke gjelder transport av petroleum i rørledninger med en diameter på mer enn 800 mm og en lengde 

på mer enn 40 km, og den ellers ikke antas å ha vesentlige næringsmessige eller miljømessige virkninger. 

Bestemmelsene i § 20 fjerde ledd, § 22, § 22b annet ledd og § 22c gjelder tilsvarende. Bestemmelsene i §22a 

gjelder tilsvarende så langt de passer. 

Loven § 4-2, tredje, fjerde, sjette og syvende ledd gjelder tilsvarende for plan for anlegg og drift. 
 

0 Endret ved forskrifter 4 juni 1999 nr. 571, 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 30. Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser 

Rettighetshaver skal senest fem uker før traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser påbegynnes sende 

følgende opplysninger til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og 

Forsvarsdepartementet: 

a) formålet med undersøkelsene, 
 

b) tid, varighet og sted for undersøkelsene, 
 

c) undersøkelsesmetoder, 
 

d) hvilket fartøy som skal benyttes, 
 

e) hvor dypt det eventuelt skal bores. 
 

Fartøy som foretar trasé- og andre grunnundersøkelser skal ha fiskerikyndig person om bord når det er 

nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet i samråd med 

Fiskeridirektoratet avgjørende myndighet. Navn på fiskerikyndig person skal meddeles de nevnte myndigheter 

snarest, og senest fem dager før aktiviteten påbegynnes. 

Mens aktiviteten pågår, skal rettighetshaver ukentlig sende opplysninger til Oljedirektoratet, 

Fiskeridirektoratet og Forsvarsdepartementet om tid, sted for og arten av aktiviteten, undersøkelsesfartøyets 

bevegelser og anløp av norsk indre farvann. 

Dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal rettighetshaver så snart som mulig sende ny 

melding om oppstartstidspunkt for aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd. 

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene i første og annet ledd. 

Ved traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser kan det ikke bores dypere enn 200 meter under 

sjøbunnen. 
 

0 Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 857 (i kraft 1 juli 2009). 

 

 

§ 30a. Samtykke til oppstart og videreføring 

Før rettighetshaver kan utøve petroleumsvirksomhet som nevnt i punkt a) til c) nedenfor, kreves samtykke til 

oppstart eller videreføring fra Olje- og energidepartementet eller den det bemyndiger. 

Samtykke som nevnt i første ledd må være innhentet: 

a) før en innretning eller deler av den tas i bruk første gang, 
 

b) før en innretning eller deler av den tas i bruk etter gjennomføring av større ombygginger eller 
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modifikasjoner, eller før endring av bruksformål som ikke er omfattet av godkjent plan for utbygging og 

drift eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger eller vedtak om disponering, jf. loven § 4-2 og § 4-3, 
 

c) før bruk av innretning utover den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av 

plan for utbygging og drift eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger eller vedtak om disponering, jf. 

loven § 4-2, § 4-3 og § 5-3. 

 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 30b. Leie av produksjonsinnretning 

Rettighetshaver skal ikke leie produksjonsinnretning av tilknyttet selskap, med mindre departementet 

samtykker til dette. Søknad om slikt samtykke sendes i kopi til Arbeidsdepartementet, Oljedirektoratet og 

Petroleumstilsynet. 

Departementet avgjør i enkeltsaker om utleier er å anse som et tilknyttet selskap. 

Departementet kan i tvilstilfeller bestemme om en innretning skal anses som en produksjonsinnretning. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 2 juli 2012 nr. 729. 

 

 

 

 

 

Kapittel 4a. Lagring av CO₂  
 

0 Kapitlet tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30c. Lagring av CO₂   

Dette kapittel kommer til anvendelse på fangst, transport og lagring av CO₂  i petroleumsvirksomheten, som 

iverksettes i henhold til plan for utbygging og drift godkjent i medhold av loven § 4-2 første ledd etter denne 

forskriftens ikrafttredelse. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30d. Utvelgelse av en lagringslokalitet 

Et undersjøisk reservoars egnethet som lagringslokalitet skal bestemmes gjennom en karakterisering og 

vurdering av en potensiell lagringslokalitet og omkringliggende område i henhold til kriteriene angitt i vedlegg 

1. 

Et undersjøisk reservoar skal bare velges som lagringslokalitet dersom det under de forhold som foreslås for 

slik bruk ikke er vesentlig risiko for lekkasje, og det heller ikke anses å foreligge noen fare for helse- eller 

miljøskade av betydning. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30e. Samtykke til injeksjon og lagring av CO₂   

Før oppstart av injeksjon og lagring av CO₂  i undersjøisk reservoar, må rettighetshaver ha samtykke til 

injeksjon og lagring av CO₂  . Et samtykke til injeksjon og lagring av CO₂  gis av departementet eller den det 

bemyndiger og av Arbeids- og sosialdepartementet eller den det bemyndiger, jf. forskrift 12. februar 2010 nr. 

158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg, med endringer. 

Samtykket til injeksjon og lagring av CO₂  skal være kompatibelt med lagringstillatelse gitt av 

forurensningsmyndigheten i medhold av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
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(forurensningsforskriften) kapittel 35. Det samme gjelder enhver senere endring av, unntak fra eller tillegg til 

slikt samtykke. 

Søknad om samtykke til injeksjon og lagring av CO₂  skal inneholde: 

a) lagringslokalitetens og lagringskompleksets område og avgrensning, samt informasjon om det undersjøiske 

geologiske reservoar, herunder den hydrauliske enhet som samtykket til injeksjon og lagring skal gjelde 

for, 
 

b) injeksjonsoperasjonen, den mengde CO₂  som kan injiseres, grenseverdier for reservoartrykket og 

grenseverdier for injeksjonsrater og -trykk, 
 

c) volumer og grenseverdier for trykkoppbygging, 
 

d) operatørens overvåkningsplan jf. vedlegg II til denne forskrift, 
 

e) måling av CO₂  -injeksjonsrater, 
 

f) planer for eventuelle korrigerende tiltak, 
 

g) plan for nedstenging og etterdrift. 
 

Olje- og energidepartementet eller den det bemyndiger skal underrettes ved lekkasje eller vesentlige 

uregelmessigheter. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30f. Vilkår for samtykke til injeksjon og lagring av CO₂   

Et samtykke til injeksjon og lagring av CO₂  er betinget av at følgende vilkår er oppfylt: 

a) alle relevante krav i denne forskrift er oppfylt, 
 

b) rettighetshaver har den finansielle styrke, tekniske kompetanse og pålitelighet som anses påkrevet for å 

operere og kontrollere lagringslokaliteten, og alle kvalitetskrav til rettighetshaver og hans organisasjon er 

oppfylt, 
 

c) potensielle gjensidige trykkpåvirkninger mellom lagringslokaliteter i samme hydrauliske enhet er av en slik 

karakter at denne forskriftens krav kan oppfylles for begge lokaliteter samtidig. 

 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30g. Overvåkning 

Operatøren skal overvåke injeksjonsanleggene og lagringskomplekset, inklusive CO₂  -utbredelsen for å: 

a) sammenligne den faktiske og modellerte oppførselen til CO₂  og formasjonsvannet i lagringslokaliteten, 
 

b) identifisere vesentlige uregelmessigheter, 
 

c) følge migrasjon av CO₂  , 
 

d) oppdage lekkasje av CO₂  fra lagringskomplekset, 
 

e) oppdatere vurderingen av lagringskompleksets sikkerhet og integritet på kort og lang sikt, herunder om den 

lagrede CO₂  vil forblir sikkert lagret. 
 

Overvåkningen skal foretas på grunnlag av en overvåkningsplan utarbeidet av operatøren i samsvar med 

kravene i vedlegg II til denne forskrift, og som departementet har samtykket til i medhold av § 30e. 

Planen skal oppdateres i samsvar med kravene i vedlegg II til denne forskrift, og under enhver omstendighet 

hvert femte år. Dette for å ivareta eventuelle endringer i risikovurderingen knyttet til lekkasje og for miljøet, 

menneskers helse, ny vitenskapelig kunnskap eller teknologiske forbedringer. Oppdaterte planer er betinget av 

departementets samtykke i medhold av § 30e. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 
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§ 30h. Tilsyn 

Departementet eller den det bemyndiger skal føre tilsyn med lagringslokaliteten minst en gang i året inntil tre 

år etter nedstengning, og deretter hvert femte år inntil ansvaret er overdratt til staten v/Olje- og 

energidepartementet. Ved tilsynet skal departementet eller den det bemyndiger undersøke relevante injeksjons- 

og overvåkningsanlegg, reservoarforhold, og eventuelle virkninger av lagringskomplekset på miljøet. Tilsynet 

skal så vidt mulig samordnes med tilsyn fra forurensningsmyndigheten i medhold av forurensningsforskriften 

(forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning) § 35-11. 

Etter hvert tilsyn skal departementet eller den det bemyndiger utarbeide en rapport om tilsynsresultatene. I 

rapporten vurderes det hvorvidt bestemmelsene i denne forskrift er overholdt, og om ytterligere tiltak er 

nødvendig. Rapporten skal oversendes operatøren og gjøres tilgjengelig for offentligheten senest to måneder 

etter gjennomført tilsyn. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30i. Tiltak i tilfelle vesentlige uregelmessigheter eller lekkasje 

Ved fare for lekkasje eller vesentlige uregelmessigheter skal operatøren straks underrette departementet eller 

den det bemyndiger og treffe de nødvendige utbedrende tiltak. 

Utbedrende tiltak skal iverksettes i henhold til den plan for utbedrende tiltak som er utformet og godkjent i 

medhold av § 21 annet ledd bokstav n). Departementet eller den det bemyndiger kan til enhver tid pålegge 

operatøren å iverksette nødvendige utbedrende tiltak og tiltak for å beskytte menneskelig helse. Slike tiltak kan 

være i tillegg til, eller forskjellig fra de tiltak som er beskrevet i planen for utbedrende tiltak. Departementet 

eller den det bemyndiger kan også på ethvert tidspunkt selv iverksette utbedrende tiltak eller kreve injeksjonen 

stanset. 

Hvis operatøren ikke iverksetter de nødvendige utbedrende tiltak, skal departementet eller den det 

bemyndiger selv iverksette disse og inndrive utgiftene hos rettighetshaver. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30j. Nedstengning og etterdrift 

En lagringslokalitet skal nedstenges dersom: 

a) betingelsene som oppstilles for nedstengning i lagringstillatelsen gitt av forurensningsmyndigheten i 

medhold av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

kapittel 35 og i samtykket til injeksjon og lagring er oppfylt, 
 

b) Kongen samtykker i nedstengning på grunnlag av søknad fra operatøren. 
 

Etter nedstengning av en lagringslokalitet i medhold av første ledd bokstav a) eller b) og frem til ansvaret for 

lagringslokaliteten overdras til staten v/Olje- og energidepartementet i medhold av § 30k første og sjette ledd, 

er operatøren fortsatt ansvarlig for overvåkning, rapportering og iverksettelse av utbedrende tiltak i samsvar 

med bestemmelsene i denne forskrift. Operatøren er også ansvarlig for å forsegle lagringslokaliteten og fjerne 

injeksjonsanleggene. 

Forpliktelsene i annet ledd oppfylles på grunnlag av en etterdriftsplan som er utarbeidet av operatøren basert 

på beste praksis på området, og i overensstemmelse med vedlegg II til denne forskrift. En foreløpig 

etterdriftsplan skal forelegges departementet eller den det bemyndiger for godkjennelse i medhold av § 21 annet 

ledd bokstav n). 

Før nedstengning av en lagringslokalitet i medhold av første ledd bokstav a) og b), skal den foreløpige 

etterdriftsplanen om nødvendig oppdateres i henhold til risikoanalyse, beste praksis og teknologiske 

forbedringer og deretter forelegges departementet eller den et bemyndiger for godkjennelse som den endelige 

etterdriftsplanen. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 
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§ 30k. Ansvarsoverføring 

Etter nedstengning av en lagringslokalitet i medhold av § 30 j første ledd bokstav a) eller b), skal alle 

forpliktelser vedrørende overvåkning og utbedrende tiltak i medhold av denne forskrift overføres til staten 

v/Olje- og energidepartementet eller den det bemyndiger, enten på eget initiativ eller etter søknad fra 

operatøren, såfremt følgende vilkår er oppfylt: 

a) alle tilgjengelige opplysninger peker i retning av at den lagrede CO₂  vil forbli fullstendig og permanent 

innesluttet. Operatøren må blant annet kunne dokumentere at den faktiske oppførsel av injisert CO₂  

stemmer overens med den modellerte oppførsel, at det ikke kan påvises lekkasje og at lagringslokaliteten 

utvikler seg mot en tilstand av varig stabilitet, 
 

b) en minimumsperiode fastsatt av departementet eller den det bemyndiger er utløpt. Denne 

minimumsperioden skal ikke være kortere enn 20 år, med mindre departementet eller den det bemyndiger 

etter søknad fra operatøren før eller på dette tidspunkt er overbevist om at kravet i bokstav a) er oppfylt før 

utløpet av denne perioden, 
 

c) de finansielle krav nevnt i § 30 m er oppfylt, 
 

d) lagringslokaliteten er forsvarlig forlatt og injeksjonsanleggene fjernet. 
 

Operatøren skal utarbeide en rapport som dokumenterer at vilkåret i første ledd bokstav a) er oppfylt og 

fremlegge denne for departementet eller den det bemyndiger. Rapporten skal minst vise 

a) at den injiserte CO₂  faktisk oppfører seg i samsvar med den modellerte oppførselen, 
 

b) at ingen lekkasje kan påvises, 
 

c) at lagringsstedet utvikles i retning av en tilstand av langsiktig stabilitet. 
 

Senest en måned etter at operatørens rapport er mottatt, skal departementet eller den det bemyndiger sende 

rapporten til EFTAs overvåkningsorgan. 

Hvis departementet eller den det bemyndiger finner at vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, skal søknaden 

om ansvarsoverføring avslås. Avslaget skal begrunnes. 

Hvis departementet eller den det bemyndiger finner at vilkårene i første ledd er oppfylt, skal et utkast til 

godkjennelse utformes. Utkastet skal spesifisere hvilken metode som er anvendt for å sikre at vilkårene i første 

ledd bokstav d) er oppfylt, samt eventuelle oppdaterte krav til forsegling av lagringslokaliteten og fjerning av 

injeksjonsanleggene. Departementet sender utkastet til godkjennelse av ansvarsoverføring til EFTAs 

overvåkningsorgan, som innen fire måneder kan avgi uttalelse. 

Dersom EFTAs overvåkningsorgan beslutter å ikke avgi uttalelse, skal departementet innen en måned etter at 

utkastet til godkjennelse er mottatt informeres om dette og begrunnelsen for beslutningen om ikke å avgi 

uttalelse. Når departementet eller den det bemyndiger har forsikret seg om at vilkårene i første ledd bokstav a) 

til d) er oppfylt, skal ansvarsoverføringen godkjennes og operatøren informeres om dette. Godkjennelsen skal 

også notifiseres til EFTAs overvåkningsorgan, med begrunnelse for hvorfor eventuelle merknader fra EFTAs 

overvåkningsorgan ikke er tatt til følge. 

Etter ansvarsoverføringen innstilles det rutinemessige tilsyn i medhold av § 30h første ledd, og 

overvåkningen kan begrenses til et nivå som sikrer at lekkasje eller vesentlige uregelmessigheter påvises. 

Dersom lekkasje eller vesentlige uregelmessigheter påvises, skal overvåkningen intensiveres så langt det er 

nødvendig for å kunne vurdere omfanget av problemet og effektiviteten av de utbedrende tiltak.  

Dersom operatøren uaktsomt eller forsettlig har begått feil, herunder levert mangelfulle data eller fortiet 

relevante opplysninger, skal staten v/Olje- og energidepartementet inndrive de kostnader som er påløpt etter 

ansvarsoverføringen hos den tidligere operatør. Med mindre den finansielle mekanisme nevnt i § 30m kommer 

til anvendelse, skal ytterligere kostnader ikke inndrives etter ansvarsoverføringen. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30l. Finansiell sikkerhetsstillelse 

Ved søknad om tillatelse til injisering og lagring av CO₂  i medhold av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 35 skal operatøren på grunnlag av nærmere 

bestemmelser fastsatt av Miljødirektoratet, dokumentere at det kan foretas egnede disposisjoner i form av 
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sikkerhetsstillelse eller tilsvarende for å sikre at alle forpliktelser som følger av nevnte forskrift kan oppfylles. 

Den finansielle sikkerhetsstillelsen skal være gyldig og effektiv innen injeksjonen starter. Klima- og 

miljødepartementet og Olje- og energidepartementet vil i fellesskap ta stilling til den finansielle 

sikkerhetstillelse. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

§ 30m. Finansiell mekanisme 

Før ansvarsoverføring finner sted i medhold av § 30i skal operatøren stille et finansielt bidrag til rådighet for 

staten v/Olje- og energidepartementet etter departementets nærmere bestemmelse. Rettighetshavers bidrag skal 

ta hensyn til de kriterier som er nevnt i vedlegg I, og til elementer som vedrører den historiske lagring av CO₂  

av relevans for fastsettelse av forpliktelsene etter overføringen. Det finansielle bidraget skal i det minste dekke 

forventede overvåkningsomkostninger i en periode på 30 år. Bidraget kan anvendes til å dekke statens 

omkostninger etter ansvarsoverføringen til sikring av at CO₂  er sikkert lagret etter ansvarsoverføringen. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2014 nr. 1518. 

 

 

 

 

Kapittel 6. Avslutning av petroleumsvirksomheten 
 

0 Overskriften endret ved forskrift 2 juli 2012 nr. 729. 

 

 

§ 43. Avslutningsplan 

Avslutningsplan som skal utarbeides etter loven § 5-1, skal bestå av en disponeringsdel og en 

konsekvensutredning. 

Avslutningsplanen kan omfatte forslag til disponering av flere innretninger. 

Departementet skal informeres om endringer i faktiske forhold etter at avslutningsplanen er fremlagt.  

Avslutningsplan skal sendes departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet med kopi til 

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. 
 

0 Endret ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 44. Disponeringsdel av avslutningsplan 

Disponeringsdelen av avslutningsplan skal inneholde en beskrivelse av: 

a) feltets historie, 
 

b) innretningen, herunder beliggenhet, dybde, materialtype m.v., 
 

c) forekomst og produksjon, 
 

d) muligheten for fortsatt produksjon, 
 

e) aktuelle disponeringsalternativ, 
 

f) andre forhold av betydning for valg av disponeringsløsning, 
 

g) anbefalt disponeringløsning, herunder tidsplan for gjennomføring av disponeringen, 
 

h) andre opplysninger som kreves etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter. 
 

For hvert av de aktuelle disponeringsalternativ skal følgende forhold omtales: 

a) tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske forhold, 
 

b) forholdet til andre brukere av havet, herunder opplysninger og vurderinger om virkningen for fiskeri og 

skipsfart. 
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Departementet kan fravike kravet til innhold i disponeringsdelen, herunder kreve ytterligere opplysninger og 

vurderinger. 

For innretninger plassert på landterritoriet eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett skal disponeringsdelen 

kun omtale disponeringsalternativet videre bruk i petroleumsvirksomheten. 
 

0 Endret ved forskrift 20 jan 2006 nr. 49. 

 

 

§ 45. Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av virkningen hvert av de aktuelle 

disponeringsalternativ kan få for nærings- og miljømessige forhold, og hva som kan gjøres for å redusere 

utslipp knyttet til disponering og avbøte eventuelle skader og ulemper. 

Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av et fastsatt utredningsprogram, jf. fjerde ledd, og skal 

tilpasses disponeringens omfang. Konsekvensutredningen skal sendes departementet senest samtidig med 

disponeringsdelen av avslutningsplanen. 

Departementet kan gi fritak fra kravet om konsekvensutredning dersom disponeringen ikke antas å ha 

vesentlige virkninger for nærings- og miljømessige forhold. 

Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av avslutningsplan sende departementet forslag til 

utredningsprogram. Forslaget skal gi en kort beskrivelse av aktuelle disponeringsalternativer og, på bakgrunn 

av tilgjengelig kunnskap, av antatte virkninger for miljø og for andre næringer. Videre skal forslaget klargjøre 

behovet for dokumentasjon. Departementet fastsetter utredningsprogrammet. 

For disponeringer som også skal konsekvensutredes etter annen lovgivning kan det utarbeides en felles 

konsekvensutredning. 

 

§ 45a. Subsidiært ansvar for disponering 

Med «innretninger, herunder brønner, som eksisterte» som nevnt i lovens § 5-3 tredje ledd menes 

innretninger, herunder brønner, som eksisterte fysisk på overdragelsestidspunktet og som er plassert på 

bestemmelsesstedet. Ansvaret omfatter også påbegynte innretninger, herunder brønner, som er under plassering 

innenfor området for utvinningstillatelsen. 

Med «overdragelsestidspunktet» som nevnt i lovens § 5-3 tredje ledd menes den dag overdragelsen er 

registrert i henhold til forskrift 19. juni 1997 nr. 618 om petroleumsregisteret § 4-2 andre ledd. 

Med subsidiært økonomisk ansvarlig menes i lovens § 5-3 tredje ledd et ansvar som inntrer når en 

rettighetshaver etter påkrav har misligholdt sin betalingsforpliktelse for kostnadene ved gjennomføringen av 

vedtak om disponering og avtalen mellom partene i utvinningstillatelsen ikke gir muligheter for dekning av 

kravet. Dersom en andel er overdratt flere ganger må de øvrige rettighetshavere alltid rette påkrav mot de 

overdragende selskaper i en suksessiv rekke slik at krav først rettes mot det selskap som sist har overdratt 

andelen, og deretter mot neste selskap når det forrige har misligholdt sin betalingsforpliktelse. Rettighetshaver 

og overdragende selskaper anses å ha misligholdt sin forpliktelse hvis de ikke har dekket sitt ansvar senest 

innen tre måneder etter at påkrav er mottatt. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 2 juli 2012 nr. 729. 

 

 

 

 

Kapittel 10. Alminnelige bestemmelser 
 

§ 85. Saksbehandling og taushetsplikt 

Reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 18 første ledd 

om en parts rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, kommer ikke til anvendelse ved søknad om 

utvinningstillatelse. 
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Opplysninger av enhver art som meddeles myndighetene i forbindelse med søknad om utvinningstillatelse, 

skal være underlagt taushetsplikt inntil utvinningstillatelsene til de aktuelle områder er tildelt. Deretter skal 

opplysningene være underlagt taushetsplikt i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven i et tidsrom av 

20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c) tredje ledd. 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at uvedkommende får 

adgang til eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om geologiske, 

reservoartekniske og produksjonstekniske forhold i rapporter eller annet materiale som sendes offentlige 

myndigheter. For data som er underlagt taushetsplikt etter første punktum, skal taushetsplikten ha følgende 

varighet regnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for eier av dataene:  

a) 2 år for data som ikke er omsettelige og som er felles eie for rettighetshaverne i en utvinningstillatelse og 

som stammer fra vedkommende utvinningstillatelse, 
 

b) 10 år for data som har vært omsettelige fra det tidspunkt de ble tilgjengelig for eieren, 
 

c) 5 år for øvrige data. 
 

For data som nevnt i tredje ledd gjelder følgende: For data som er felles eie for rettighetshaverne i en 

utvinningstillatelse og som stammer fra vedkommende utvinningstillatelse, faller taushetsplikten bort fra det 

tidspunkt tillatelsen oppgis eller området hvor dataene stammer fra tilbakeleveres. Opplysning om hvorvidt data 

skal være omsettelige meddeles Oljedirektoratet etter § 6 syvende ledd. Oljedirektoratet kan fastsette hva som 

anses som omsettelige data. For tolkede data skal taushetsplikten ha en varighet på 20 år. Oljedirektoratet kan 

etter søknad forkorte taushetsplikten for tolkede data og forlenge eller forkorte taushetsplikten for data som 

angitt i tredje ledd. 

For øvrig kommer bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f til anvendelse for 

forvaltningsorganer som mottar eller behandler opplysninger eller materiale om petroleumsvirksomhet, dog slik 

at taushetsplikt bortfaller etter 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c) tredje ledd. 

Bestemmelsene i denne paragraf skal ikke være til hinder for at departementet gir generelle uttalelser om 

virksomheten og om mulighetene for å finne petroleumsforekomster, og heller ikke for utveksling av 

informasjon som forutsatt i lov 3. juni 1994 nr. 55 om Enhetsregisteret og Oppgavepliktregisteret kap 6 a.  

Bestemmelsen i denne paragraf skal heller ikke være til hinder for utveksling av informasjon med Arbeids- 

og inkluderingsdepartementet, Petroleumstilsynet og operatøren som nevnt i loven § 4-9 og forskriftens § 66. 
 

0 Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1618 (i kraft 1 jan 2003, tidligere § 73), 12 des 2003 nr. 1504 (i kraft 1 jan 2004), 20 jan 2006 nr. 

49. 
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 
–

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,1

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité,2

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen,3

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251,4 på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 21. 
mars 2001, og

ut fra følgende betraktninger:
1) I traktatens artikkel 174 er det fastsatt at Fellesskapets miljøpolitikk blant annet skal bidra til bevaring, 

vern og forbedring av miljøets kvalitet, til vern av menneskers helse og til en forsiktig og fornuftig 
utnytting av naturressursene, samt at dette skal baseres på føre-var-prinsippet. I traktatens artikkel 6 er det 
fastsatt at kravene til miljøvern skal gjøres til en del av utformingen av Fellesskapets politikk og tiltak, 
særlig med hensyn til å fremme en bærekraftig utvikling.

2) Det femte handlingsprogram for miljø, Mot en bærekraftig utvikling – Det europeiske fellesskaps program 
for politikk og tiltak på området miljø og bærekraftig utvikling,5 supplert av rådsbeslutning nr. 
2179/98/EF6 om revisjon av programmet, bekrefter betydningen av å vurdere sannsynlige miljøvirkninger 
av planer og programmer.

3) Konvensjonen om biologisk mangfold krever at partene, i størst mulig grad og der det er formålstjenlig, 
integrerer bevaring og bærekraftig utnytting av det biologiske mangfoldet i relevante sektorplaner og -
programmer eller slike som omfatter flere sektorer.

4) Miljøvurdering er et viktig verktøy for integrering av miljøhensyn i forbindelse med utarbeiding og 
vedtakelse av visse planer og programmer som må antas å ha betydelige virkninger for miljøet i 
medlemsstatene, fordi det sikrer at det under utarbeidingen og før vedtakelsen av planer og programmer 
tas hensyn til virkningene av gjennomføringen av planene og programmene.

5) Vedtakelse av framgangsmåter for miljøvurdering ved utarbeiding av planer og programmer vil være 
gunstig for foretak ved at det vil skape en mer konsekvent ramme som de kan arbeide innenfor idet 
relevant miljøinformasjon innlemmes i beslutningsprosessen. Når det tas hensyn til et bredere spekter av 
faktorer i beslutningsprosessen, bør dette bidra til mer bærekraftige og effektive løsninger.

6) De ulike miljøvurderingsordningene som benyttes i medlemsstatene, bør inneholde et spekter av felles 
krav til framgangsmåter som er nødvendige for å bidra til et høyt nivå for miljøvern.

7) De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas konvensjon av 25. februar 1991 om 
konsekvensutredninger for tiltak som kan ha miljøvirkninger i andre land, som gjelder både for 
medlemsstater og andre stater, oppfordrer partene i konvensjonen til også å anvende konvensjonens 
prinsipper på planer og programmer, og under konvensjonspartenes annet møte i Sofia 26. og 27. februar 
2001 ble det besluttet at det skal utarbeides en juridisk bindende protokoll om strategisk miljøvurdering, 
som skal utfylle de gjeldende bestemmelsene om miljøkonsekvensanalyse over landegrensene, med 
henblikk på en mulig vedtakelse på den femte ministerkonferansen, «Miljø for Europa», på et 
ekstraordinært møte mellom konvensjonspartene, planlagt i mai 2003 i Kiev, Ukraina. Ordningene som 
benyttes innenfor Fellesskapet for miljøvurdering av planer og programmer, bør sikre at det finner sted 
hensiktsmessige samråd over landegrensene der iverksettingen av en plan eller et program som er under 
arbeid i en medlemsstat, vil kunne ha en betydelig miljøvirkning i en annen medlemsstat. Opplysninger 
om planer og programmer som vil ha betydelige miljøvirkninger i andre stater, bør oversendes på et 
gjensidig og likeverdig grunnlag innenfor en egnet juridisk ramme mellom medlemsstatene og disse andre 
stater.

8) Det kreves derfor tiltak på fellesskapsplan for å fastsette en minsteramme for miljøvurdering, som skal 
fastsette de generelle prinsippene for en miljøvurderingsordning og overlate detaljene til medlemsstatene, 
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idet det tas hensyn til nærhetsprinsippet. Fellesskapstiltak bør ikke gå ut over det som er nødvendig for å 
oppnå de mål som er fastsatt i traktaten.

9) Dette direktiv omhandler framgangsmåter, og kravene i direktivet bør enten integreres i eksisterende 
framgangsmåter i medlemsstatene eller innarbeides i særlig etablerte framgangsmåter. For å unngå 
dobbeltarbeid bør medlemsstatene, der det er formålstjenlig, ta hensyn til at det vil bli utført 
miljøvurderinger på ulike plan i et hierarki av planer og programmer.

10
)

Alle planer og programmer som utarbeides for en rekke sektorer og som fastsetter en ramme for framtidig 
utbyggingstillatelse av prosjekter som er oppført i vedlegg I og II i rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 
1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger,7 og alle planer og 
programmer som det anses at det er påkrevd med en miljøvurdering for i henhold til rådsdirektiv 
92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter,8 kan ha betydelige 
miljøvirkninger, og bør som regel underkastes en systematisk miljøvurdering. I tilfeller der disse fastsetter 
bruk av små områder på lokalt plan, eller det dreier seg om mindre endringer av planer eller programmer 
som nevnt foran, bør de vurderes bare i de tilfeller der medlemsstatene avgjør at de sannsynligvis vil ha 
betydelige miljøvirkninger.

11
)

Andre planer og programmer som angir rammene for framtidig utbyggingstillatelse for prosjekter, vil 
kanskje ikke ha betydelige miljøvirkninger i alle tilfeller og bør vurderes bare i de tilfeller der 
medlemsstatene avgjør at de sannsynligvis vil ha slike virkninger.

12
)

Når medlemsstatene treffer slike avgjørelser, bør de ta hensyn til de relevante kriteriene som er fastsatt i 
dette direktiv.

13
)

Noen planer eller programmer er ikke underlagt dette direktiv på grunn av deres særlige karakter.

14
)

Der det kreves en vurdering i henhold til dette direktiv, bør det utarbeides en miljørapport som inneholder 
relevante opplysninger slik det er fastsatt i dette direktiv, og som angir, beskriver og vurderer de 
sannsynlige betydelige miljøvirkningene som gjennomføringen av planen eller programmet kan få, samt 
rimelige alternativer som tar hensyn til formålene med og det geografiske virkeområdet til planen eller 
programmet; dessuten bør medlemsstatene underrette Kommisjonen om eventuelle tiltak de har truffet 
som gjelder kvaliteten på miljørapportene.

15
)

For å bidra til en mer åpen beslutningsprosess og for å sikre at opplysninger som gis med henblikk på 
miljøvurderingen er uttømmende og pålitelige, er det nødvendig å sørge for at myndigheter med relevant 
miljøansvar samt offentligheten blir rådspurt under vurderingen av planene og programmene, og at det 
fastsettes passende frister som gir tilstrekkelig tid til samråd og til å avgi uttalelse.

16
)

Der gjennomføringen av en plan eller et program utarbeidet i én medlemsstat sannsynligvis vil ha en 
betydelig miljøvirkning i andre medlemsstater, bør de berørte medlemsstater gis anledning til samråd, og 
berørte myndigheter og offentligheten gis anledning til å bli informert og til å gi uttrykk for sitt syn.

17
)

Under utarbeidingen av planen eller programmet og før planen eller programmet blir vedtatt eller 
underkastet lovgivningsprosessen bør det tas hensyn til miljørapporten og uttalelser fra berørte 
myndigheter og offentligheten, samt resultatene av eventuelle samråd over landegrensene.

18
)

Når en plan eller et program blir vedtatt, bør medlemsstatene sikre at berørte myndigheter og 
offentligheten blir informert om dette, samt at relevante opplysninger blir gjort tilgjengelige for dem.

19
)

I de tilfeller der plikten til å utføre vurderinger av miljøvirkningene oppstår både etter dette direktiv og 
annet fellesskapsregelverk, som rådsdirektiv 79/409/EØF av 2. april 1979 om vern av viltlevende fugler,9 
direktiv 92/43/EØF eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om 
fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for vannpolitikk,10 kan medlemsstatene, for å unngå 
dobbeltarbeid ved vurderingen, sørge for samordnede eller felles framgangsmåter som oppfyller kravene i 
relevante deler av Fellesskapets regelverk.

20
)

Den første rapporten om dette direktivs anvendelse og virkning bør utarbeides av Kommisjonen fem år 
etter at det er trådt i kraft, og deretter hvert sjuende år. Med sikte på en ytterligere integrering av 
miljøvernkrav, og idet det tas hensyn til den erfaring som er vunnet, bør den første rapporten følges av 
forslag til endringer av dette direktiv, særlig når det gjelder muligheten for å utvide direktivets 
virkeområde til andre områder/sektorer og andre typer planer og programmer –
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1 EFT C 129 av 25.4.1997, s. 14, og EFT C 83 av 25.3.1999, s. 13.
2 EFT C 287 av 22.9.1997, s. 101.
3 EFT C 64 av 27.2.1998, s. 63, og EFT C 374 av 23.12.1999, s. 9.
4 Europaparlamentsuttalelse av 20. oktober 1998 (EFT C 341 av 9.11.1998, s. 18), bekreftet 16. september 1999 (EFT C 54 av 

25.2.2000, s. 76), Rådets felles holdning av 30. mars 2000 (EFT C 137 av 16.5.2000, s. 11) og europaparlamentsbeslutning av 6. 
september 2000 (EFT C 135 av 7.5.2001, s. 155). Europaparlamentsbeslutning av 31. mai 2001 og rådsbeslutning av 5. juni 2001.

5 EFT C 138 av 17.5.1993, s. 5.
6 EFT L 275 av 10.10.1998, s. 1.
7 EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet endret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 av 14.3.1997, s. 5).
8 EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. Direktivet sist endret ved direktiv 97/62/EF (EFT L 305 av 8.11.1997, s. 42).
9 EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 97/49/EF (EFT L 223 av 13.8.1997, s. 9).
10 EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1.
 Formål

Formålet med dette direktiv er å sørge for et høyt nivå for miljøvern og å bidra til at miljøhensyn integreres i 
utarbeidingen og vedtakelsen av planer og programmer med henblikk på å fremme en bærekraftig utvikling, 
ved å sikre at det i samsvar med dette direktiv blir utført en miljøvurdering av visse planer og programmer som 
sannsynligvis vil ha betydelige miljøvirkninger.

Artikkel 2.
 Definisjoner

I dette direktiv menes med:
a) «planer og programmer», planer og programmer, herunder slike som samfinansieres av Det europeiske 

fellesskap, samt eventuelle endringer av dem,
- som utarbeides og/eller vedtas av en myndighet på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, eller som er 

utarbeidet av en myndighet med sikte på vedtakelse i parlament eller regjering, ved en 
lovgivningsprosess, og

- som kreves i henhold til lover og forskrifter,
b) «miljøvurdering», at det utarbeides en miljørapport, gjennomføres samråd, tas hensyn til miljørapporten 

og resultatene av samrådene i beslutningsprosessen og at det gis underretning om beslutningen, i samsvar 
med artikkel 4-9,

c) «miljørapport», den delen av plan- eller programdokumentasjonen som inneholder opplysninger som 
kreves etter artikkel 5 og vedlegg I,

d) «offentligheten», en eller flere fysiske eller juridiske personer samt, i henhold til nasjonal lovgivning eller 
praksis, sammenslutninger, organisasjoner eller grupper av slike.

Artikkel 3.
 Virkeområde

1. En miljøvurdering skal i samsvar med artikkel 4-9 utføres for planer og programmer som det er vist til i nr. 
2-4 og som sannsynligvis vil ha betydelige miljøvirkninger.

2. Med forbehold for nr. 3 skal en miljøvurdering utføres for alle planer og programmer
a) som er utarbeidet for jordbruk, skogbruk, fiskeri, energi, industri, transport, avfallshåndtering, 

vannforvaltning, telekommunikasjon, turisme, by- og regionplanlegging eller arealbruk, og som fastsetter 
rammene for framtidige utbyggingstillatelser for prosjekter oppført i vedlegg I og II til direktiv 
85/337/EØF, eller

b) der det på bakgrunn av den sannsynlige virkning på anleggsområder er bestemt at det skal kreves en 
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miljøvurdering i henhold til artikkel 6 eller 7 i direktiv 92/43/EØF.

3. For planer og programmer som omhandlet i nr. 2 som fastsetter bruk av små områder på lokalt plan og 
mindre endringer av planer eller programmer som nevnt i nr. 2 foran, skal det kreves en miljøvurdering bare i 
de tilfeller der medlemsstatene avgjør at planene og programmene sannsynligvis vil få betydelige 
miljøvirkninger.

4. Medlemsstatene skal avgjøre om andre planer og programmer enn dem det er vist til i nr. 2, og som fastsetter 
rammene for framtidig utbyggingstillatelse for prosjekter, sannsynligvis vil få betydelige miljøvirkninger.

5. Medlemsstatene skal avgjøre om slike planer eller programmer som omhandlet i nr. 3 og 4, sannsynligvis vil 
få betydelige miljøvirkninger, enten ved en undersøkelse av hvert enkelt tilfelle eller ved fastsettelse av ulike 
typer planer og programmer, eller ved en kombinasjon av disse metodene. For dette formål skal 
medlemsstatene i alle tilfeller ta hensyn til de relevante kriteriene i vedlegg II, for å sikre at planer og 
programmer som sannsynligvis vil ha betydelige miljøvirkninger omfattes av dette direktiv.

6. Ved en undersøkelse av hvert enkelt tilfelle og ved fastsettelse av typer av planer og programmer i henhold 
til nr. 5, skal myndighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3 rådspørres.

7. Medlemsstatene skal sikre at deres konklusjoner i henhold til nr. 5, herunder grunnene til ikke å kreve en 
miljøvurdering i samsvar med artikkel 4-9, blir gjort tilgjengelige for offentligheten.

8. Følgende planer og programmer omfattes ikke av dette direktiv:
- planer og programmer hvis eneste formål er nasjonalt forsvar eller sivil beredskap, og
- finans- eller budsjettplaner og -programmer.

9. Dette direktiv kommer ikke til anvendelse for planer og programmer som samfinansieres under de gjeldende 
respektive programperiodene1 for rådsforordning (EF) nr. 1260/19992 og rådsforordning (EF) nr. 1257/1999.3

1 Programperioden 2000–2006 for rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 og programperiodene 2000–2006 og 2000–2007 for 
rådsforordning (EF) nr. 1257/1999.

2 Rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 av 21. juni 1999 om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfond (EFT L 161 av 
26.6.1999, s. 1).

3 Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 av 17. mai 1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og 
garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).

Artikkel 4.
 Generelle forpliktelser

1. Miljøvurderingen nevnt i artikkel 3 skal utføres under utarbeidingen av en plan eller et program og før 
planen eller programmet vedtas eller underkastes lovgivningsprosessen.

2. Kravene i dette direktiv skal enten integreres i eksisterende framgangsmåter i medlemsstatene for vedtakelse 
av planer og programmer, eller innarbeides i de framgangsmåter som er fastsatt for å sikre at dette direktiv 
overholdes.

3. I tilfeller der planer og programmer utgjør en del av et hierarki, skal medlemsstatene, med sikte på å unngå 
dobbeltarbeid ved miljøvurderingen, ta hensyn til at det vil bli utført en miljøvurdering på ulike plan i 
hierarkiet. Med sikte på blant annet å unngå dobbeltarbeid ved miljøvurderingen skal medlemsstatene anvende 
artikkel 5 nr. 2 og 3.

Artikkel 5.
 Miljørapport

1. I de tilfeller der det kreves en miljøvurdering i henhold til artikkel 3 nr. 1, skal det utarbeides en miljørapport 
der de betydelige miljøvirkningene som gjennomføringen av planen eller programmet sannsynligvis vil få, samt 
rimelige alternativer som tar hensyn til formålene med og det geografiske virkeområde til planen eller 
programmet, fastsettes, beskrives og vurderes. De opplysninger som skal gis for dette formål, er nevnt i vedlegg 
I.
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2. Miljørapporten som er utarbeidet i henhold til nr. 1, skal omfatte de opplysninger som med rimelighet kan 
kreves, idet det tas hensyn til eksisterende kunnskap og vurderingsmetoder, innhold og detaljgrad i planen eller 
programmet, på hvilket trinn i beslutningsprosessen planen eller programmet befinner seg og i hvilken 
utstrekning visse forhold vil kunne vurderes bedre på andre plan i beslutningsprosessen for å unngå 
dobbeltarbeid ved miljøvurderingen.

3. Relevante opplysninger som er tilgjengelige om planenes og programmenes miljøvirkninger, og som er 
innhentet på andre plan i beslutningsprosessen eller finnes i andre deler av Fellesskapets regelverk, kan 
benyttes til å framskaffe de opplysninger som er nevnt i vedlegg I.

4. Myndighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3 skal rådspørres ved fastleggelsen av omfanget av og detaljgraden 
til de opplysninger som må tas med i miljørapporten.

Artikkel 6.
 Samråd

1. Utkastet til plan eller program, samt miljørapporten utarbeidet i henhold til artikkel 5, skal gjøres tilgjengelig 
for myndighetene omhandlet i nr. 3 i denne artikkel og for offentligheten.

2. Myndighetene omhandlet i nr. 3 og offentligheten omhandlet i nr. 4 skal på et tidlig tidspunkt og innen 
passende frister gis konkret anledning til å avgi uttalelse om utkastet til plan eller program, samt om den 
medfølgende miljørapporten før planen eller programmet vedtas eller underkastes lovgivningsprosessen.

3. Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter som skal rådspørres, og som på grunn av sitt særlige 
miljøansvar sannsynligvis vil bli berørt av miljøvirkningene av gjennomføringen av planer og programmer.

4. Medlemsstatene skal bestemme hva som forstås med «offentligheten» i henhold til nr. 2, herunder den delen 
av offentligheten som påvirkes eller sannsynligvis vil påvirkes av, eller har interesse av, beslutningsprosessen i 
henhold til dette direktiv, herunder relevante ikke-statlige organisasjoner, f.eks. slike som arbeider for vern av 
miljøet, samt andre berørte organisasjoner.

5. Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler for informasjon til og samråd med myndigheter og 
offentligheten.

Artikkel 7.
 Samråd over landegrensene

1. Når en medlemsstat anser at gjennomføringen av en plan eller et program som utarbeides for medlemsstatens 
territorium, sannsynligvis vil få betydelige miljøvirkninger i en annen medlemsstat, eller når en medlemsstat 
som sannsynligvis vil bli utsatt for betydelige miljøvirkninger, krever det, skal medlemsstaten på hvis 
territorium planen eller programmet blir utarbeidet, før planen eller programmet vedtas eller underkastes 
lovgivningsprosessen, oversende en kopi av utkastet til plan eller program, samt kopi av den relevante 
miljørapporten til den andre medlemsstaten.

2. Når en medlemsstat får oversendt en kopi av et utkast til plan eller program, samt en miljørapport i henhold 
til nr. 1, skal den meddele den andre medlemsstaten om den ønsker samråd før planen eller programmet vedtas 
eller underkastes lovgivningsprosessen, og dersom den ønsker det, skal de berørte medlemsstater innlede 
samråd om hvilke miljøvirkninger som gjennomføringen av planen eller programmet sannsynligvis vil få over 
landegrensene, samt om de planlagte tiltak for å redusere eller fjerne slike miljøvirkninger.

Når slike samråd finner sted, skal de berørte medlemsstatene komme fram til nærmere regler for å sikre at 
myndighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3 og offentligheten som omhandlet i artikkel 6 nr. 4, i medlemsstaten 
som må antas å bli betydelig miljøpåvirket, informeres og gis mulighet til å ta stilling innen en rimelig frist.

3. I tilfeller der samråd mellom medlemsstater er påkrevd i henhold til denne artikkel, skal de ved begynnelsen 
av slike samråd komme til enighet om en rimelig frist for samrådenes varighet.

Artikkel 8.
 Beslutningstaking

Under utarbeidingen av planen eller programmet og før planen eller programmet blir vedtatt eller underkastet 
lovgivningsprosessen, skal det tas hensyn til miljørapporten utarbeidet i henhold til artikkel 5, uttalelsene avgitt 
i henhold til artikkel 6 og resultatene av eventuelle samråd over landegrensene i henhold til artikkel 7.
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Artikkel 9.
 Underretning om beslutninger

1. Medlemsstatene skal sikre at når en plan eller et program blir vedtatt, skal myndighetene omhandlet i artikkel 
6 nr. 3, offentligheten og eventuelle medlemsstater som er rådspurt i henhold til artikkel 7, underrettes, samt at 
følgende blir gjort tilgjengelige for dem:
a) planen eller programmet, slik den/det er vedtatt,
b) en erklæring som oppsummerer hvordan miljøhensyn er integrert i planen eller programmet, og hvordan 

miljørapporten utarbeidet i henhold til artikkel 5, uttalelsene avgitt i henhold til artikkel 6 og resultatene av 
samråd i henhold til artikkel 7 er tatt hensyn til i samsvar med artikkel 8, og dessuten grunnene for å velge 
den vedtatte planen eller det vedtatte programmet, i lys av andre rimelige alternativer som har vært 
behandlet, samt

c) tiltak som skal treffes angående overvåking i samsvar med artikkel 10.

2. Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler for de opplysninger som er nevnt i nr. 1.

Artikkel 10.
 Overvåking

1. Medlemsstatene skal overvåke de betydelige miljøvirkningene av gjennomføringen av planer og 
programmer, slik at de blant annet på et tidlig tidspunkt kan fastslå uforutsette negative miljøvirkninger, og kan 
treffe egnede utbedringstiltak.

2. For å oppfylle kravene i nr. 1 kan eksisterende overvåkingsordninger benyttes dersom de er egnede, slik at 
dobbeltarbeid ved overvåkingen unngås.

Artikkel 11.
 Forholdet til annet fellesskapsregelverk

1. En miljøvurdering utført i henhold til dette direktiv berører ikke eventuelle krav i henhold til direktiv 
85/337/EØF og til andre bestemmelser i Fellesskapets regelverk.

2. Når det gjelder planer og programmer der forpliktelsen til å utføre vurderinger av miljøvirkninger oppstår på 
grunnlag av både dette direktiv og andre fellesskapsbestemmelser, kan medlemsstatene sørge for samordnede 
eller felles framgangsmåter som oppfyller kravene i relevante bestemmelser i fellesskapsregelverket, for blant 
annet å unngå dobbeltarbeid ved miljøvurderingen.

3. Når det gjelder planer og programmer som samfinansieres av Det europeiske fellesskap, skal 
miljøvurderingen i henhold til dette direktiv utføres i samsvar med de særlige bestemmelsene i det relevante 
fellesskapsregelverk.

Artikkel 12.
 Opplysninger, rapportering og revisjon

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal utveksle opplysninger om de erfaringene som gjøres ved anvendelsen 
av dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal sikre at miljørapportenes kvalitet er tilstrekkelig til å oppfylle kravene i dette direktiv, 
og skal underrette Kommisjonen om ethvert tiltak de treffer når det gjelder disse rapportenes kvalitet.

3. Kommisjonen skal innen 21. juli 2006 oversende Europaparlamentet og Rådet en første rapport om 
anvendelsen og virkningen av dette direktiv.

Med sikte på en ytterligere integrering av kravene til miljøvern, i henhold til traktatens artikkel 6, og idet det 
tas hensyn til den erfaring som er gjort i medlemsstatene ved anvendelsen av dette direktiv, skal en slik rapport 
følges av eventuelle egnede forslag til endringer av dette direktiv. Kommisjonen skal særlig overveie 
muligheten for å utvide dette direktivs virkeområde til andre områder/sektorer og andre typer planer og 
programmer.

En ny vurderingsrapport skal følge hvert sjuende år.
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4. Kommisjonen skal avgi rapport om forholdet mellom dette direktiv og forordning (EF) nr. 1260/1999 og 
(EF) nr. 1257/1999 i god tid før utløpet av de programperioder som er fastsatt i disse forordningene, med sikte 
på å sikre en konsekvent tilnærming når det gjelder dette direktiv og senere fellesskapsforordninger.

Artikkel 13.
 Gjennomføring av dette direktiv

1. Medlemsstatene skal innen 21. juli 2004 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller 
det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

3. Forpliktelsen fastsatt i artikkel 4 nr. 1 skal gjelde for de planer og programmer hvis første formelle 
forberedende rettsakt følger etter datoen nevnt i nr. 1. Planer og programmer hvis første forberedende rettsakt 
kommer før denne datoen og som er vedtatt eller underkastet lovgivningsprosessen mer enn 24 måneder etter 
denne dato, skal overholde forpliktelsen fastsatt i artikkel 4 nr. 1, med mindre medlemsstatene i hvert enkelt 
tilfelle avgjør at dette ikke lar seg gjennomføre, og informerer offentligheten om denne avgjørelsen.

4. I tillegg til de tiltak som er nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene innen 21. juli 2004 meddele Kommisjonen 
særlige opplysninger om de typer planer og programmer som i samsvar med artikkel 3 vil være underlagt en 
miljøvurdering i henhold til dette direktiv. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene tilgjengelige for 
medlemsstatene. Disse opplysningene vil bli ajourført regelmessig.

Artikkel 14.
 Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 15.
 Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 27. juni 2001.

For Europaparlamentet

N. FONTAINE

President

For Rådet

B. ROSENGREN

Formann

VEDLEGG I
Opplysninger omhandlet i artikkel 5 nr. 1

Opplysningene som skal gis i henhold til i artikkel 5 nr. 1, med forbehold for artikkel 5 nr. 2 og 3, er 
følgende:
a) en oversikt over planens eller programmets innhold og hovedformål, samt forbindelse med andre relevante 

planer og programmer,
b) relevante sider ved den nåværende miljøstatus og den sannsynlige utviklingen av denne dersom planen 

eller programmet ikke gjennomføres,
c) miljømessige særtrekk for områder som sannsynligvis vil bli betydelig påvirket,
d) eventuelle eksisterende miljøproblemer som er relevante for planen eller programmet, herunder særlig 
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problemer som gjelder områder med særlig miljømessig betydning, for eksempel områder som er utpekt i 
henhold til direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF,

e) de miljømål på internasjonalt plan, fellesskapsplan eller medlemsstatsplan som er relevante for planen 
eller programmet, og hvordan disse målene og andre miljøhensyn er tatt hensyn til under utarbeidingen av 
planen eller programmet,

f) de sannsynlige betydelige miljøvirkningene,1 herunder for spørsmål som biologisk mangfold, befolkning, 
menneskers helse, dyre- og planteliv, jordbunn, vann, luft, klimafaktorer, materielle verdier, kulturarv, 
herunder arkitektonisk og arkeologisk kulturarv, landskap og den innbyrdes sammenheng mellom 
ovennevnte faktorer,

g) planlagte tiltak for å hindre, redusere og i så stor grad som mulig oppveie betydelige negative 
miljøvirkninger av gjennomføringen av planen eller programmet,

h) en oversikt over grunnene til valget av de alternativer som har vært behandlet, og en beskrivelse av 
hvordan vurderingen ble foretatt, herunder eventuelle vansker (for eksempel tekniske mangler eller 
manglende fagkunnskap) som måtte være oppstått i forbindelse med innsamlingen av de nødvendige 
opplysningene,

i) en beskrivelse av planlagte tiltak for overvåking i samsvar med artikkel 10, og
j) et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene nevnt ovenfor.

1 Disse virkningene bør omfatte sekundære, kumulative, synergiske, kort-, mellom- og langsiktige, varige og midlertidige, positive og 
negative virkninger.

VEDLEGG II
Kriterier for bestemmelse av sannsynlige miljøvirkninger som omhandlet i artikkel 3 nr. 5

1. Planenes og programmenes særtrekk, idet det særlig tas hensyn til
- i hvilken grad planen eller programmet fastsetter en ramme for andre prosjekter og aktiviteter, enten 

når det gjelder plassering, art, omfang og driftsvilkår eller ved tildeling av midler,
- i hvilken grad planen eller programmet påvirker andre planer og programmer, herunder planer og 

programmer som inngår i et hierarki,
- planens eller programmets betydning for integreringen av miljøhensyn, særlig med henblikk på å 

fremme en bærekraftig utvikling,
- miljøproblemer som er knyttet til planen eller programmet,
- planens eller programmets betydning for gjennomføringen av Fellesskapets regelverk på området 

miljø (f.eks. planer og programmer som berører avfallshåndtering eller vern av vannressurser).
2. Miljøvirkningenes og det sannsynlig påvirkede områdets særtrekk, idet det særlig tas hensyn til

- virkningenes sannsynlighet, varighet, hyppighet og reversibilitet,
- virkningenes kumulative karakter,
- virkningenes grenseoverskridende karakter,
- risiko for menneskers helse eller miljøet (f.eks. på grunn av ulykker),
- virkningenes størrelsesorden og romlige utstrekning (geografisk område og befolkningsmengde som 

sannsynligvis vil påvirkes),
- verdien av og sårbarheten til området som sannsynligvis vil påvirkes, på grunn av:

- særlige naturlige særtrekk eller kulturarv,
- overskridelse av miljøkvalitetsstandarder eller grenseverdier,
- intensiv arealbruk,

- virkningene på områder eller landskap som har en anerkjent vernestatus på nasjonalt plan, 
fellesskapsplan eller internasjonalt plan.
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13. 
Forslag fra Helge Seip om endring i Grunnlovens § l 10. 

Til Stortinget. 

Grunnlovfesting av vern om naturmiljøet 
og naturressursene. 

Bestemmelser for å beskytte de ,:klassiske,, 
menneskerettigheter som ytrings- og trosfri
het, rettssikkerhet m.v. har vi hatt i den 
norske Grunnloven helt fra 1814. I 1954 kom 
det inn en ny type bestemmelser gjennom 
grunnlovfestingen av retten til arbeid, som i 
den nye paragraf 110 i Grunnloven fikk den 
form at det påligger statens myndigheter å 
legge forholdene slik til rette at ethvert ar
beidsdyktig menneske har mulighet for å skaf
fe seg utkomme gjennom sitt arbeid. Denne 
grunnlovsbestemmelsen proklamerer en ret
ningslinje for den framtidige politikk, som må 
ses på bakgrunn av så vel tidligere erfaringer 
med massearbeidsløshet som de senere års 
erkjennelse av at det med økonomiske virke
midler går an å hindre tilsvarende arbeidsløs
hetskriser i framtida. Det er ansvaret for og 
en av de grunnleggende forutsetningene ved 
formingen av vårt sosiale miljø Grunnloven 
på denne måten slår fast at det er statens sak 
åta seg av. 

I de siste årtier har påkjenningene på og 
utarmingen av naturressursene og naturmil
jøet blitt stadig tydeligere. Det er en utvikling 
som foregår med faretruende fart og som i 
dag stiller hver enkelt stat overfor et avgjø
rende ansvar, samtidig som problemene tvin
ger fram løsninger på tvers av landegrensene 
i et vidtgående internasjonalt samarbeid. Det 
europeiske Water Charter av 1969 og Natur
vernåret 1970 markerer skritt i retning av en 
mer samordnet internasjonal innsats. Det sam
me gjør FN's natur- og miljøvernkonferanse 
i Stockholm i 1972. 

Ut fra dagens situasjon og med de proble
mer vårt samfunn står overfor, må det nå 
være riktig å slå fast i Grunnloven at det er 

en samfunnsoppgave av første rang å trygge 
naturmiljøet og naturressursene. En slik mar
kering av statens plikt på dette området 
kan passende føyes inn som et nytt første ledd 
i Grunnlovens paragraf 110. Dermed blir det i 
denne paragrafen først presisert at det er fel
lesskapets ansvar å ta vare på det naturmiljø 
og de naturressurser vi alle er avhengige av, 
og deretter at staten må sørge for å forvalte 
ressursene, slik at det skapes et godt sosialt 
miljø ved at alle arbeidsføre kan livnære seg 
ved eget arbeid. 

Jeg foreslår derfor at Grunnlovens paragraf 
110 får et nytt første ledd, og at 

Grunnlovens § 110 første ledd 
skal lyde: 

Staten pligter at værne om Naturmiljøet 
og Naturressurserne slig at alle kan sikres 
Tilgang paa ren Luft og rent Vand og Adgang 
til Rekreations- og Friomraader og slig at 
Produktionsgrundlaget i Jord, Skog og Vand 
bliver bevaret for Efterslægten. 

Nåværende første ledd blir annet ledd. 

Oslo, den 3. januar 1972. 

Helge Seip. 

Referert i Stortinget den 7. januar 1972. 
«Forslaget blir under presidentens ansvar å 

bekjentgjøre ved trykken for å komme til av
gjørelse på første, annet eller tredje ordent
lige Storting etter neste valg.» 

Leif Granli, 
president. 

Gunnar Skaug, 
sekretær. 
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lnnst. S. nr. 207. 
(1975-76) 

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forslag fra 
Helge Seip om endring i Grunnlovens § 110. 

(Dok. nr. 13 for 1971-72, forslag nr. 13.) 

Til Stortinget. 

Grunnlovens § 110 lyder: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at 
lægge Forholdene til Rette for at ethvert ar
beidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Ud
komme ved sit Arbeide.» 

Det forslag som er fremsatt av Helge Seip 
går ut på at Grunnlovens § 110 får et nytt 
første ledd som skal lyde: 

«Staten pligter at værne om Naturmiljøet 
og Naturressurserne slig at alle kan sikres Til
gang paa ren Luft og rent Vand og Adgang 
til Rekreations- og Friomraader og slig at 
Produktionsgrundlaget i Jord, Skog og Vand 
bliver bevaret for Efterslægten.» 

Grunnlovens kapittel E (§§ 92-112) inne
holder bestemmelser om beskyttelse av visse 
«borgerlige» rettigheter. Det karakteristiske 
for mange av bestemmelsene i kap. E er at de 
setter grenser for hva Stortinget kan vedta 
uten å gå til grunnlovsendring, og de trekker 
også grensen for statsorganenes myndighet 
overfor borgerne. Bestemmelsene har følgelig 
en konkret rettslig betydning. Dette kan ikke 
sies om bestemmelsen i § 110 som rent gene" 
relt fastslår at myndighetene skal legge for-

holdene til rette slik at alle kan få arbeid. 
Selv om myndighetene formodentlig føler seg 
bundet av det politiske prinsipp som her er 
nedfelt, har denne bestemmelse ikke lagt noe 
bånd på lovgivningen. Heller ikke har forvalt
ningen i sitt arbeid tatt hensyn til bestemmel
sen i egenskap av rettsregel. 

Etter k o m i t e e n s mening bør man være 
på vakt mot den stigende tendens til å ta inn 
i Grunnloven prinsipp-erklæringer uten retts
lig betydning selv om de prinsipper som disse 
erklæringer inneholder i og for seg er gode 
nok. K o m i t e en er enig i at staten plikter 
å verne om miljøet på en slik måte at tilgan
gen på ren luft og rent vann kan sikres, men 
finner ikke det foreliggende forslag hensikts
messig. For øvrig slår naturvernloven av Ul. 
juni 1970, § 1 fast at naturvern er å disponere 
naturressursene ut fra hensynet til den nære 
samhørighet mellom mennesket og naturen, 
og til at dens kvalitet bevares for fremtiden. 

K o m i t e e n rår Stortinget til å fatte føl
gende 

vedtak: 

Det av Helge Seip fremsatte forslag om 
endring i Grunnlovens § 110 - bifalles ikke. 

Oslo, i utenriks- og konstitusjonskomiteen, den 10. mars 1976. 

Tor Oftedal, 
formann. 

Olav Munkejord, 
ordfører. 

Otto Lyng, 
sekretær. 
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9. 
Forslag fra Nils Chrisitie, vedtatt til fremsettelse av Anne-Lise Bakken 

og Ingrid Eide, til ny § 82 i Grunnloven. 

Til Stortinget. 

Herved oversendes forslag om ny § 82 i 
Kongeriget Norges Grundlov. 

Forslaget fremsettes i to alternativer. 

Alternativ I. 
«Væsentlige Indgreb i Norges Naturmilieu 

- Jord, Fjelde, Luft, Indsøer, Elve og Hav
omraader - kan kun foretages, naar Stor
thinget har givet sit Samtykke dertil efter 
Reglerne i § 112. Indgreb af denne Art, som 
paa væsentlig Maade ændrer Forudsætningerne 
for det Liv som leves i Norge eller i Dele 
af Norge, skal altid behandles paa denne 
Maade. Et Indgreb er under enhver Omstæn
dighed at anse for væsentligt, hvis et Kom
mune,styre, et Fylikøskommunestyre eller Stor
thinget selv med simpelt Flertal anser det for 
væsentligt. N aar Storthinget 'Skal give sit 
Samtykke, bør, som ved Behandlfag af Grund
lovsforslag, mindst to Trediedele af dets Med
lemmer være tilstede.» 

Alternativ II. 
«Væsentlige Indgreb i Norges Naturmilieu 

- Jord, Fjelde, Luft, Indsøer, Elve og Hav
omraader - kan kun foretages, naar Stor
thinget har givet sit Samtykke dertil med 
tre Fjerdedeles Flertal. Indgreb af denne Art, 
som paa væsentlig Maade ændrer Forud
sætningerne for det Liv som leves i Norge 
eller i Dele af Norge, skal altid behandles paa 
denne Maade. Et Indgreb er under enhver 
Omstændighed at anse for væsentligt, hvis et 
Kommunestyre, et Fylkeskommunestyre eller 
Storthinget selv med simpelt Flertal anser 
det :flor væsentligt. N aar Storthinget skal 
give sit Samtykke, bør, ,som ved Behandling 
af Grundlov;sforslag, mindst to Trediedele af 
dets Medlemmer være tilstede.» 

Reglene i Grunnlovens § 112 gir detaljerte 
bestemmelser som i hovedsak går ut på at 
endringer bare kan foretas om de først er 
kunngjort i detalj på ett Storting og deretter 
godtatt med ¾ flertall på det derpå følgende 
nyvalgte Storting. 

Reglene i Alternativ II, som er inspirert av 
Grunnlovens § 93 krever ikke at en sak frem
mes på ett Storting for å kunne vedtas på det 
derpå følgende, men reiser til gjengjeld krav 
om ¾ flertall. 

De to alternativenes praktisk viktigste be
stemmelise ligger i nest siste punktum. Det 

er bare når kommuner eller fylkeskommuner 
er berørt av inngrepet at deres uttalelser om 
vesentlighetsspørsmålet skal tillegges betyd
ning etter nest siste punktum. Også 1. og 
2. punktum er imidlertid av rettslig karakter. 

Ved avgjørelsen etter 1. og 2. punktum av 
om et inngrep er så vesentlig at paragrafen 
kommer til anvendelse, må det ses hen bl. a. 
til inngrepets art, dets omfang, hvor mange 
mennesker ,som berøres av det, hvor kraftig 
de berøres av det og til om inngrepet er 
irreversibelt eller ei. Ved denne helhetlige 
skjønnsbedømmelsen er det bare skadevirknin
gene som skal tillegges vekt. Når det er klart 
at paragrafen kommer til anvendelse, er det 
opp til Stortinget ved avstemningen å veie 
nyttevirkningene mot skadevirkningene. 

For at inngrep av den art paragrafen hand
ler om, skal komme opp til avstemning i 
Stortinget, må regjeringen eller et ,stortings 
medlem fremlegge forslag om det. 

Hvis kommunen etter dagens regler har den 
endelige beslutningsmyndighet, er det lite 
praktisk å tenke seg at paragrafen vil 
komme til anvendelse. Hvor den endelige be
slutningsmyndighet i dag ligger hos fylkes
kommunen, er det mere praktisk. Det er 
imidlertid me,st praktisk at paragrafen kom
mer til anvendelse i de tilfeller hvor den ende
lige beslutningsmyndighet i dag ligger hos 
Stortinget eller regjeringen. 

Ved begge alternativ oppnår man at saker 
av denne art gis en grundigere behandling 
enn tidligere. Det bygges opp et system hvor 
både kommuner, fylkøskommuner og Stor
tinget selv får mulighet for å ta initiativ til 
denne grundigere behandling. Kommuner og 
fylkeskommuner kan med simpelt flertall 
igangsette den grundigere saksbehandling, 
men det kan også Stortinget om dette f. eks. 
skulle mene at en kommune stod i ferd med 
å foreta overilede vesentlige inngrep i natur
miljøet. 

Behovene for at ett av disse alternativ 
kommer inn i Grunnloven er blitt åpenbare 
ved de siste års mange opprivende stridig
heter om naturvern og minoriteters rettig
heter. Den gang vår Grunnlov ble -skapt, var 
det ikke stor fare for omfattende konflikter 
av denne art. Bortsett fra at skogen kunne 
bli for kraftig beskattet, var det ikke fysisk 
mulig å foreta så vesentlige og uopprettelige 
inngrep i naturgrunnlaget at det på avgjø-
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rende måte kunne endre forutsetningene for 
det liv som leves i Norge. Med utviklingen 
innen moderne teknikk, er dette blitt fullsten
dig endret. Elver kan legges tørre, jord kan 
settes under vann eller legges under sement 
eller asfalt, fiskeplrnsser kan utnyttes til indu
striformål. 

Noen av disse endringer vil være nyttige 
for Norge, og uunngåelige sott ut fra hr,1hetens 
interesse. Noen av dem vil vi i etterhånd be
klage. Hva som imidlertid er sikkert, er at 
de stadig økende muligheter for omfattende 
inngrep også vil føre til stadig økende antall 
konflikter i befolkningen om disse spørsmål. 

Her er det behovet reiser seg for å tilpasse 
Grunnloven til de nye spørsmål som vår tid 
skaper. Vi må forsøke å finne fram til nek2.
nismer som gjor at disse konfliktene kan fan
ges opp i vårt vanlige parlan1entariske system. 
Det kan neppe være tvil om at noen av de 
sivile ulydighetsaksjoner som nå finner ste:l 
har sammenheng med uro i bsfolkningen over
for enkelte av de inngrep som finner sted i 
Norges naturgrunnlag. Det er som om Norge 
selv er mindre vel beskyttet mot uoverveiet 
og rask endring enn Norges Grunnlov. For
slaget tar sikte på å skape en Grunnlov,s
beskytte1se av naturgrunnlaget som står i 
rimelig sammenheng med våre nye muligheter 

10. 

for å endre dette naturgrunnlaget, og derved 
også skape mer ro og tillit ved behandlingen 
av disse saker. 

Forslaget foreligger i to alternativer. På 
det nå:·:ærende tidspunkt kan alternativ I se 
ut til å gi den beste beskyttelse ved at man 
får en lengre tenkepause ved de vesentlige 
inngrep. Om motforestillingene ,overfor alter
nativ I skulle bli for store, er det imidlertid 
og;så fullt mulig å tenke seg en løsning i 
henhold til E:lternativ II. 

OsJ.o, den 12. juni 1980. 

Nils Christie. 

Vedtas til fremsettelse: 

Anne-Lise Bakken. Ingrid Eide. 

Referert i Stortinget den 13. juni 1980. 
«Forslaget blir under presidentens ansvar 

å bekjentgjøre ved trykken for å komme til 
avgjørelse på første, annet eller tredje ordent
lige Storting etter neste valg.» 

Guttorm Hansen, 
president. 

Anne-Lise Steinbach, 
sekretær. 

I<'orslag fra C::ixl I. Hagen IJå ve[;-ne av Frnn!'!;krittspartiet m. fl., vedtatt til 
fremsettelse av l~fans lfanH1un1d Hø:3shachtil ny § 82, alternativt ny § 85 a, 

i (:nmnloven. 

Til Stortinget. 

Jeg tillater meg herved på vegne av Frem
skrittspartiet og en rekke uavhengige å frem
sette følgende forslag til endring av Grunn
loven. 

A I t e r n a t i v A. 
Ny § 82, skal lyde: 

Når et For.slag er vedtaget af Storthinget, 
kan en Trediedel af Storthingets Medlemmer 
indenfor en Frist af tre Søgnedage fra For
slagets endelige Vedtagelse overfor Storthin
gets President begære Folkeafstemning om 
Forslaget. Begæringen skal være skriftlig og 
underskrevet af de deltagende Medlemmer. 

Et Forslag, som kan undergives Folkeaf
stemning, jfr. 6tte Ledd, kan kun i det i Ledd 7 
omhandlede Tilfælde stadfæstes af Kongen 
inden Udløbet af den i lste Ledd nævnte Frist, 
eller inden begæret Folkeafstemning har fun
det sted. 

Når der er begæret Folkeafstemning om et 
Forslag, kan Storthinget indenfor en Frist af 
fem Sognedage fra Yorslagets endelige Ved
tagelse beslutte, at Forslaget skal bortfalde. 

Træffer Storthinget ikke Beslutning i Hen
hold til 3die Ledd, skal Meddelelse om at For
slaget skal prøves ved Folkeafstemning sna
rest tilstilles Kongen, der derefter lader For
slaget bekendtgøre med Meddelelse om, at 
Folkeaf,stemning vil finde sted. Folkeafstem
ningen iværksettes efter Kongens nærmere 
Bestemmelse tidligst Atten og senest Tretti 
Søgnedage efter Bekendtgørelsen. 

Ved Folkeavstemningen stemmes for og 
imot Forslaget. Til Forslagets Bortfald kræ
ves, at et Flertall af de i Afstemningen del
tagende Borgere, dog mindst 30 Procent af 
samtlige Stemmeberettigede, har stemt mod 
Forslaget. 

Fo1keafstemning i Henhold til denne Para
graph kan ikke begæres angaaende Sager om 
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13. 

Forslag f.ra Øyvind Bjorvatn til endring av Grunnlovens § 110. 

Til Stortinget. 

Grunnlovfesting av vern om natu.rmilj3et 
og naturressursene. 

Bestemmelser for å beskytte de «klassiske» 
menneskerettigheter som ytrings- og trosfri
het, rettssikkerhet m. v. har vi hatt i den 
norske Grunnloven helt fra 1814. I 1954 kom 
det inn en ny type bestemmelser gjennom 
grunnlovfestingen av retten til arbeid, som i 
den nye paragraf 110 i Grunnloven fikk den 
form at det påligger statens myndigheter å 
legge forholdene slik til rette at ethvert ar
beidsdyktig menneske har mulighet for å skaf
fe seg utkomme gjennom sitt arbeid. Denne 
grunnlovsbestemmelsen proklamerer en re,t
ningslinje for den framtidige politikk, som må 
ses på bakgrunn av så vel tidligere erfaringer 
med massearbeidsløshet som de senere års 
erkjennelse av at det med økonomiske virke
midler går an å hindre tilsvarende arbeidsløs
hetskriser i framtida. Det er ansvaret for og 
en av de grunnleggende forutsetningene ved 
formingen av vårt sosiale miljø Grunnloven 
på denne måten slår fast at det er statens sak 
åta seg av. 

I de siste årtier har påkjenningen på og 
utarmingen av naturressursene og natur
miljøet blitt stadig tydeligere. Det er en 
utvikling som foregår med faretruende fart og 
som i dag stiller hver enkelt stat overfor et 
avgjørende ansvar, samtidig som problemene 
tvinger fram løsninger på tvers av landegren
sene i et vidtgående internasjonalt samarbeid. 
Det europeiske Water Charter av 1969 og 
Naturvernåret 1970 markerer skritt i retning 
av en mer samordnet internasjonal innsats. 
Det samme gjør FN's natur- og miljøvern
konferanse i Stockholm i 1972. 

Ut fra dagens situasjon og med de proble
mer vårt samfunn står overfor, må det nå 
være riktig å slå fast i Grunnloven at det er 
en samfunnsoppgave av første rang å trygge 

naturmiljøet og naturressursene. En slik mar
kering av statens plikt på dette området 
kan passende føyes inn som et nytt første ledd 
i Grunnlovens paragraf 110. Dermed blir det i 
denne paragrafen forst presisert at det er fel
lesskapets ansvar å ta vare på det naturmiljø 
og de naturressurser Yi alle er avhengige av, 
og deretter at staten må sørge for å forvalte 
ressursene, slik at det skapes et godt so,sialt 
miljø ved at alle arbeidsføre kan livnære seg 
ved eget arbeid. 

Jeg foreslår derfor at Grunnlovens paragraf 
110 får et nytt første ledd, og at 

Grunnlovens § 110 første ledd 
skal lyde: 

Staten pligter at værne om Naturmiljøet 
og N aturressurserne slig at alle kan sikres 
Tilgang paa ren Luft og rent Vand og Adgang 
til Rekreations- og Friomraader og slig at 
Produktionsgrundlaget i Jord, Skog og Vand 
bliver bevaret for Efterslægten. 

Nåværende første ledd blir annet ledd. 

Oslo, den 11 . .oktober 1978. 

Øyvind Bjorvatn. 

Referert i Stortinget den 18. oktober 1978. 
«Forslaget blir under presidentens ansvar 

å bekjentgjøre ved trykken for å komme til 
avgjørelse på første, annet eller tredje ordent
lige Storting etter neste valg.» 

Oslo, den 18. oktober 1978. 

Svenn Stray, 
president. 

Harald U. Lied, 
sekretær. 
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llll1nstilling foa utenriks~ og konsti:i11Jusjon1stkoruirt~n angående forslag fm Nils 
Christie, vedtaM til fremsetitelse arv Anne-Lise BaJkken og Ingrid Eide, 

till ny § 82 i Grunnfoveu. (Inngrep i naturmi1ljøe1t.) 
(Forslag nr. 9 i Dok. nr. 13 for 1979-80.) 

Til Stortinget. 

Det foreliggende forslag til ny § 82 i Grunn
loven er fremsatt i følgende to alternativer: 

Alternativ I. 
«Væsentlige Indgreb i Norges Naturmilieu 

- Jord, Fjelde, Luft, Indsøer, Elve og Hav
omraader - kan kun foretages, naar Stor
thinget har givet sit Samtykke dertil efter 
Reglerne i § 112. Indgreb af denne Art, som 
paa væsentlig Maade ændrer Forudsætningerne 
for det Liv som leves i Norge eller i Dele af 
Norge, skal altid behandles paa denne Maade. 
Et Indgr.eb er under enhver Omstændighed at 
anse for væsentligt, hvis, et Kommunestyre, et 
Fylkeskommunestyre eller Storthinget selv 
med simpelt Flertal anser det for væsentligt. 
Naar Storrthinget skal give sit Samtykke, bør, 
som ved Behandling af Grundlovsforslag, 
mindst t'o Trediedele af dets Medlemmer være 
tilstede.» 

Alternativ II. 
« V æsentlige Indgæb i Norges N aturmilieu 

- Jord, Fjelde, Luft, IndS'øer, Elve og Hav
omraader - kan kun foretages, naar Stor
thinget har giv et sit Samtykke dertil med tre 
Fjerdedefos Flertal. Indgreb af denne Art, 
som paa væsentlig Maade ændrer Forudsæt
ningerne for det Liv som leves i Norge eller 
i Dele af Norge, skal al tid behandles paa denne 
Maade. Et Indgreh er: under enhver Omstæn
dighed at anse for væsentligt, hvis et Kom
munestyre, et Fylkeskommunestyre eller Stor
thinget selv med simpelt Flertal anser det for 
væsentligt. Naari Storthinget skal give sit 
Samtykke, bør, som ved Behandling af Grund
lovsforslag, mindst to Trediedele af dets Med
lemmer være tilstede.» 

I begrunnelsen for det foreliggende forslag 
til grunn1ov:sendring viser forslagsstiLleren 
bl. a. til at: 

«Behovene for at et av disse alternativ 
kommer inn i Grunnloven er blitt åpenbare ved 
de siste års mange opprivende stridigheter 
om naturvern og minoriteters rettigheter. Den 
gang vår Grunnlov bl'e skapt, var det ikke stor 
fare for omfattende konflikter av denne art. 
Bortsett fra at skogen kunne bli for kraftig 
be.skattet, var det ikke fysisk mulig å foreta 
så vesentlige og uopprettelige inngrep i natur
grunnlaget at det på avgjørende måte kunne 
endre forutsetningene for det liv som leves i 
Norge. Med utviklingen innen moderne tek
nikk er dette blitt fullstendig endret. Elver 
kan legges tørre, jord kan settes under vann 
eller legges under sement eller asfalt, fiske
plass,er kan utnyttes til industriformål. 

Noen av disse endringer vil være nyttige for 
Norge, og uunngåeHge sett ut fra helhetens 
interesse. Noen av dem vil vi i etterhånd 
beklage. Hva som imidlertid er sikkert, er 
at de stadig økende muligheter for omfat
tende. inngrep også vil føre til stadig økende 
antall konflikter i befolkningen om disse spørs
mål. 

Her er det behovet reiser seg for å tilpasse 
Grunnloven til de nye spørsmål som vår tid 
skaper. Vi må forsøke å finne fram til meka
nismer som gjør at disse konfliktene kan fan
ges opp i vårt vanlige parlamentariske system. 
Det kan neppe være tvil om at noen av de sivile 
ulydighetsaksjoner som nå finner sted har 
sammenheng med uro i befolkningen overfor 
enkelte av de inngrep som finner sted i Norges 
naturgrunnlag. Det er som om Norge selv er 
mindre vel beskyttet mot uoverveiet og rask 
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endring enn Norges Grunnlov. Forslaget tar 
sikte på skape en Grunnlovsbeskyttelse av na
turgrunnlaget som står i rimelig sammenheng 
med våre nye muligheter for å endre dette 
naturgrunnlaget, og derved også skape mer 
ro og tillit ved behandlingen av disse saker.» 

K o m it e e n vil understreke at begge alter
nativ i dette forslag vil innebære at et kom
munestyre med simpelt flertall kan blokkere 
enhver sak som har tilknytning til miljøvern 
ved å definere den som så vesentlig for natur
verninteressene at den må behandles av Stor
tinget. 

Komiteen vil videre vise til at behand
lingsmåten etter alternativ I ville bety at det 
kunne ta åtte år før saken kom til behandling, 

og etter begge alternativ ville det kr,eve minst 
~,3 flertall i Stortinget. 

Dette forslag er så ytterliggående at det 
etter k o m i t e e n s mening vil skade de 
interesser det er ment å verne. K om i te e n 
viser ellers til sine merknader. til forslag nr. 
13 i Dok. nr. 13 for 1979-80, jfr. Innst. S. 
nr. 164 for 1983-84. 

K o m i t e e n rår på dette grunnlag Stor
tinget til å fatte følgende 

vedtak: 

Forslag nr. 9 i Dok. nr. 13 for 1979-80 til 
ny § 82 i Grunnloven - b i f a 11 e s i k k e. 

Oslo, i utenriks- og konstitusjonskomiteen, den 6. april 1984. 

Jakob Aano, 
formann. 

Li.v Aasen, 
ordfører. 

Harald U. Lied, 
sekretær. 
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lnn-sti(l!li,ng fira ute~iks- og kons1ii,tlliS(jonsk:0mli.1teen ·an1gåendie f orsliag 
fra Øyvwnd Bjorvatn- til)) endri,ng av Grunnlovens § 110. 

(Vern om natuvmiiljøet og niaitrmressu11·sen,e.) 
(Forslag nr. 13 i Dok. nr. 13 for 1979-80.) 

TH Sfurtingef. 

Da grunnlovsforslaget ble fremsatt den 11. 
oktober. 1978 lød Grunnlovens § 110: 

<<Det paaligg.er Statens MyndLghe-d--er at 
lægge Forholdene til Re.tte for at ethvem ar
beidsdygtigt Me.nnreske kan skaffe sig Ud
komme. ved sit Arbeide.» 

Etter eThStemmig vedtak i Stontinge:t den 5. 
mai 1980 (jfr. In:rrst. S. nr. 207 for: 1979-80), 
fikk § 110 et nytt annet ledd med følgende 
utforming: 

«Nærmere Bestemmelser. om Ansattes Med
bestemmelsesr.et paa si:n Arbeidsplads, fast
sættes. ved Lov.» 

Det forslag som er, fremsatt av Øyvind Bjor
vatn går ut på a,t Grunnlovens § 110 får, et 
D1Ytt første ledd som ska:1 lyde: · 

«Staten p1igter at værne· om Naturmiljøet 
og N atm:T-essurserne slig at alle kan sikI'.es 
Tilgang. paa ren Luff og rent Vand og Ad
gang til Rek:r:eations- og Friområder og slig 
at P.roduktionsgr.undlaget i Jord, Skog og 
Vand bliver. bevaret for Efter.slægte.n.» 

Som begrunnelse for. forslaget fremholdes 
bta.: 

«I de siste årtie~ har. påkjenningen på og 
utarmingen av naturressurs;en:e og naturmiljøet 
blitt stadig. tydeligere. Det er en utvikling 
som f.or:egår. med far.etr:uende fart og som i 
dag sti.I.rer hver; enkelt stat overfor et av
gjørende ansvar, samtidig s.om problemene 
tvinger, fram løsninger. på tvers av lande-

g.r:ensene i et vidtgående· internasjonalt sam
arbeid. Det europeiske. Water Charter av 
1969 og Naturv:ernåret 1970 markerer. skritt 
i retning av en mer sam:ordnet internasjonal 
inn!S.ats. Det samme gjør FN'Si natur- og mil
jøver.nkon:feranse: i S.tockholm i 1972. 

Ut fra dagens situasjon og med de• proble
mer vårt samfunn står overfor, må det nå være 
riktig å slå fasti i Grunnloven at det er en 
~am.funnsopp.gave av første rang å tr.ygge na
tupniljøet og naturress;ursene. En slik mar
kering av s.tatens plikt på dette området kan 
passende føyes ill:Il! som et nytt første ledd i 
Gr.unn.lovens paragraf 110. Dermed blir det 
i denne paragraf.en først presisert at det er 
feUesskapets ånsvar. å ta vare på det natur
miljø .og de naturressurser vi alle er avhengige 
av, og deretter. at s.ta:teDJ må sørge for å for
valte ressursene, slik at det skapes et godt 
sosialt mHjø ved at alle arbeidsføre kan liv
nære seg_ ved eget •arbeid.» 

Et tilsvår.ende fol'Slag o~ gru.n:nlovsendring 
ble fremsatt i Stortingsperioden 1969-73 av 
Helge S-eip (forslag nr. 13 i Dok. nr . 13 for 
1971-72.). I lnnst. S. nr. 207 fori 1975-76 
gikk utenriks- o;g konstitusjonskomiteen en
stemmig imot forslaget, bl'. a. med den begrun
nelse at man bøn være på vakt mot den sti
g.ende tenrdena til åta inn i Grunnloven prin
sipp-er.klær.inger. uten rettslig betydning selv 
om de prinsipper som disse erklæringer inne
holder i og for seg er gode nok. Komiteens 
innstilling. ble vedtatt i Stortinget den 16. mars 
1976 mot en stemme. 

K om i t e en er. enig i siktemålet bak 
grunnlovsforslaget og avviser. ikke på prin-
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sipi;elt gr,unn:lag at målsetting for vern av na
turmiljøet og naturressursene bl!ir, nedfelt i 
Grunnloven. · 

K o mi te en fumer. imidlertid a.t det fore
liggende forslag er for lite preget av den lov
givning og de. prinsipper, v,i har, på dette om
radet. 

Kom i t e en vi,! i denne forbindelse, under
str~ke at na,tur.vern i videste foI"$fund i-nn:e
bærer, en fornuftig, f or.valt'ning. og br.uk av 
natur.en ut f~a e;t alls.idi:g og langsiktig- per
spektiv. 

K o. m i t e en viser. videre til Lov om N a
tu.rv.ern. § 1 der. det heter: 

«Natur.vern: er. å disponere natur.ressurser 
ut fra hensynet -til den nære samhørighet mel
lom mennesket og naturen, og til at naturens 
kvalitet skal bevares for. fr.emti.d'en. » 

Der.som: vern og br,uk av naturmHjøet og 
natur:ressursene skal gr.unnlovf estes, bør det 
etter, k O fil i t e e n S mening nedfelles i en 
egen paragraf og ik~e som et ledd i § 110. 

K om it e en· · vil videre understreke det 
ar.beid som på:gå11 i FN's miljøprogram 

(UNEP), og vil. se en g:r.unnJovsf-0rmule.ring 
også i lys av de prinsipp.er ~om FN har. t'r.uk
ket opp på dette fe1ti. 

Kom i te e n vil understreke betydningen 
av at verneinter:essene blir tr:ulfilte.t inn på alle 
nivåer. i den offentlige planleggingen;, bl. a. 
gjennom konsekvensanalyser, sl!i.k at hensynet 
til mdiljøet bli.Ij ivaretatt ved Bcaksbehandlinge:ns 
start. 

En event'ue:11 gr.unn:lovfesting: av miljøvern 
bør; ta utgan:gs.punktl både i nasjonal · rov.giv
ning og måls.e.tting og internasj-onare forplik
tel&er. · 

K om i t e e n vil wt fr'a dette be departe
mentet .t-a initiativ til' en utredlling som kan 
gi gr.un..n:lag for, å v.m'dere spørsmålet om en 
eventuel:1 gr:wutlovfes,ting: av vern; om vår:e 
natur,r.eS$Ul'Ser. 

K om i t e en viser til ovenstående og rår 
Stor:tinget til å fatte følgende 

vedtak: 

F.orslag nr. 13 i Dok. nr .. 13 for; 1979-80 
til endring av Grunn:I.orens § 110 - bi f a 1 .... 
l e.s ikke .. 

Oslo, i utenriks- og koamti:tusjonskomirt:een, den 6. apriil 1984. 

Jakob Aano, 
formann. 

Liv Aasen, 
ordfører. 

Harald U. Lied, 
sekretær. 
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11. 
Forslag fra Stein Ørnhøi til endring av Grunnlovens§ 99. 

Til Stortinget. 

Grunnlovens§ 99 skal lyde: 
Ingen maa fængslig anholdes, uden i lov

bestemt Tilfælde og paa den ved Lovene fore
skrevne Maade. For ubeføiet Arrest, eller 
ulovligt Ophold, staa Vedkommende den 
Fængslede til Ansvar. 

Regjeringen er ikke berettiget til militær 
Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer. 

Oslo, 17. september 1984. 

Stein Ørnhøi 

12. 

Referert i Stortinget den 28. september 1984. 
«Forslaget blir under presidentens ansvar å 

bekjentgjøre ved trykken for å komme til av
gjørelse på første, annet eller tredje ordentlige 
Storting etter neste valg.» 

Per Hysing-Dahl 
president. 

Gunvor Schnitler 
sekretær. 

Forslag fra Eva Funder Fleischer, vedtatt til fremsettelse av Osmund 
Faremo, til ny § 110 A i Grunnloven. 

Til Stortinget. 

Undertegnede tillater seg med dette å frem
me forslag om ny bestemmelse i Grunnloven 
som skal sikre individet rettigheter i miljø
vernsaker. 

Hovedalternativ I. 

Grunnlovens § 110 A skal lyde: 

Alternativ 1. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning af Individer har Ret til at faa prøvet for 
Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages ud 
fra en langsiktig Resursdisponering som tager 
Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares for Ef
terslægten og at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard. Ethvert Individ eller 
en Sammenslutning af Individer har Ret til at 
faa prøvet for Domstolerne om disse Hensyn 
ere ivaretagne i rimelig Grad. 

A 1 t e r n a t i v 2. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning af Individer har Ret til at faa prøvet for 
Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages ud 
fra en langsiktig Resursdisponering som tager 
Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares for Ef
terslægten og at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard. Ethvert Individ eller 
en Sammenslutning af Individer har Ret til at 
faa prøvet for Domstolerne om disse Hensyn 
ere ivaretagne i rimelig Grad. 

Domstolernes Afgjørelse skal ikke kunne 
gaa ud paa at Individet eller Almenheden stil
les daarligere end om Retssag ei var bleven 
reist. 

A 1 t e r n a t i v 3. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning af Individer har Ret til at faa prøvet for 
Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages ud 
fra en langsigtig Resursdisponering som tager 
Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares for Ef
terslægten og at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard. 

A I t e r n a t i v 4. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning av Individer har Ret til at faa prøvet for 
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Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages ud 
fra en langsiktig Resursdisponering som tager 
Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares for Ef
terslægten og at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard. 

Domstolernes Afgjørelse skal ikke kunne 
gaa ud på at Individet eller Almenheden stilles 
daarligere end om Retssag ei var bleven reist. 

A l t e r n a t i v 5. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning af Individer har Ret til at faa prøvet for 
Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. Domstolernes Afgjørelse skal ikke 
kunne gaa ud på at Individet eller Almenheden 
stilles daarligere end om Retssag ei var bleven 
reist. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages ud 
fra en langsiktig Resursdisponering som tar 
Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares for Ef
terslægten og at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard. 

A l t e r n a t i v 6. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning af Individer har Ret til at faa prøvet for 
Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. 

Al te rna ti v 7. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og rent 

Vand. Ethvert Individ eller en Sammenslut
ning af Individer har Ret til at faa prøvet for 
Domstolerne om et rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket. Domstolernes Afgjørelse skal ikke 
kunne gaa ud på at Individet eller Almenheden 
stilles daarligere end om Retssag ei var bleven 
reist. 

A l t e r n a t i v e r 8 t i l 1 2. 
Som henholdsvis alternativene 1 til 5, med 

den endring at ordene «Indgreb i Naturmiljøet 
skal kun foretages ud fra en langsiktig Resurs
disponering som tager Hensyn til at Natur
miljøet skal bevares for Efterslægten og at 
Mennesket skal sikres en axeptabel Livsstan
dard» erstattes med ordene: 

«Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra Hensyn til at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard og at Naturmiljøet 
skal bevares for Efterslægten. » 

Alternativer 13 til 17. 
Som henholdsvis alternativene 1 til 5, med 

den endring at ordene «Indgreb i Naturmiljøet 
skal kun foretages ud fra en langsiktig Resurs
disponering som tager Hensyn til at Natur-

miljøet skal bevares for Efterslægten og ai 
Mennesket skal sikres en axeptabel Livsstan
dard» erstattes med ordene: 

«Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra en langsiktig Resursdisponering.» 

A l t e r n a t i v e r 1 8 t i l 3 4. 
Som henholdsvis alternativene 1 til 17, med 

den endring at ordene «eller en Sammenslut
ning af Individer» utgår. 

Hovedalternativ Il. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedalter

nativ l, med den endring at bestemmelsene 
inntas som § 111 A. 

Hovedalternativ Ill. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedalter

nativ I, med den endring at bestemmelsen inn
tas som § 109 A. 

Hovedalternativ IV. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedalter

nativ I, med den endring at bestemmelsen inn
tas som § 105 A. 

Hovedalternativ V. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedalter

nativ I, med den endring at bestemmelsen inn
tas som§ 89. 

Hovedalternativ VI. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedalter

nativ I, med den endring at bestemmelsen inn
tas som § 112, således at nåværende§ 112 blir 
§ 113. 

Be gru n ne 1 s e. 
Grunnlovsforslaget vil gi individet en virke

lig rett til et rent miljø. Bestemmelsen vil gi 
individet eller en sammenslutninga v individer 
bedre beskyttelse mot sykdom og ødelagt triv
sel og velvære som følge av forurensning. Det 
enkelte individ som blir skadelidende ved for
urensning, får rett til å kreve en rell prøving 
ved domstolene. Domstolene skal vurdere om 
et rimelig renhetsnivå er krenket. Påføring av 
sykdom og redusert livsstandard på grunn av 
forurensninger er en så stor krenkelse av indi
videts integritet og frihet, at retten til vern 
mot forurensningsovergrep må ha sin plass i 
Grunnloven. Vern mot forurensning gjelder 
bl.a. den enkeltes helse og i det hele verdier 
som er av minst like stor betydning som de 
som ellers er beskyttet i Grunnloven. Grunn
lovsformen er godt egnet, fordi det skal meget 
til før man fraviker ordningen, ved f.eks. åla
ge nye lover som innskrenker bestemmelsen 
på en eller flere måter, og dermed reduserer 
individets rettigheter. De rettsregler vi har 
idag tar stort sett sikte på å beskytte 
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økonomiske rettigheter. Ikke-økonomiske ret
tigheter og almene goder er i liten grad viet 
oppmerksomhet i vår lovgivning. Det er derfor 
særlig nødvendig med en øket beskyttelse av 
retten til et godt naturmiljø slik grunnlovsfor
slaget tar sikte på. 

Forslaget har ikke bare betydning som prin
sippbestemmelse og som målsetting for sta
tens myndigheter. Det vil imidlertid få betyd
ning også på denne måte, som et direktiv som 
de offentlig organer må ta hensyn til i deres 
myndighetsutøvelse. Det vern forslaget gir in
dividet kommer i tillegg til de tiltak mot for
urensning og annen miljøødeleggelse som 
gjennomføres av de offentlige myndigheter. 
Forslaget vil bl.a. ha sin store betydning i til
felle der den offentlige forvaltning ikke har 
hatt kapasitet eller oversikt nok til å gjennom
føre en effektiv miljøforvaltning, og der det 
har vært mulig å presse seg frem uten rimelig 
hensyn til de skadelidte. 

Idag er det i det vesentlige forvaltningen 
som kan benytte seg av de lovregler man har 
innen forurensnings- og miljøvernområdet. 
Det er forvaltningen som gir bestemmelsene 
(forskriftene) og tillatelsene, og som så senere 
håndhever bestemmelsene. Den enkelte bor
ger er stort sett henvist til å akseptere forvalt
ningens vedtak. Grunnlovsbestemmelsen gir 
individet eller en sammenslutning en direkte 
søksmålskompetanse, og videre vil domstole
ne kunne foreta en reell prøvelse av om rime
lige hensyn er ivaretatt. 

I de senere år har det en rekke ganger vært 
store protestaksjoner mot større naturinngrep 
og mot forurensningsovergrep. Et uønsket fe
nomen som har oppstått er sivile ulydighets
aksjoner av forskjellig art. Det er grunn til å 
tro at slike aksjonsformer nettopp har oppstått 
som en følge av manglende lovregler som gir 
individet og almenheten mulighet til selv å få 
prøvet gyldigheten av f.eks. en tillatelse til for
urensning eller store naturinngrep. 

Ved en bestemmelse som foreslått, vil det 
være mindre grunnlag for å bruke ulovlige ak
sjonsformer for å hindre naturinngrep av al
vorlig karakter. 

Alternativ 2, 3. ledd slår fast at domstolens 
avgjørelse ikke skal kunne gå ut på at saksø
ker stilles dårligere enn om.rettssak ikke var 
blitt reist. Det skulle ikke være nødvendig med 
dette leddet i en del av alternativene, det skul-

le følge naturlig av bestemmelsens to første 
ledd. Det er likevel tatt med dersom man skul
le mene at det på grunn av tolkingstvil er mest 
betryggende å ha det med. 

I alternativ 3 er setningen som gir individet 
adgang til å prøve for domstolene om inngrep i 
naturmiljøet er gjort på forsvarlig måte, sløy
fet. Grunnlovsforslagets 2. ledd blir da kun et 
direktiv til de offentlige myndigheter om å ta 
tilbørlig hensyn til denne del av bestemmel
sen. Dette ledd blir da en prinsippbestemmel
se som ikke gir individet noen søksmålsrett i 
disse tilfelle. 

For alternativene 18 til 34 er «eller en Sam
menslutning af Individer>) sløyfet. Imidlertid 
er nettopp dette tillegget i bestemmelsene sær
lig fordelaktig sett fra saksøkernes side, idet 
de økonomiske omkostninger som påløper ved 
ethvert saksanlegg vil bli lettere å bære, fordi 
omkostningene dermed blir fordelt på flere. 

For saksøkerne etter bestemmelsen vil det 
viktigste domsresultat gå ut på stansning eller 
reduksjon av forurensningsutslipp f.eks. Even
tuelle krav om erstatning vil følge av våre van
lige erstatningsregler. 

Det er grunn til å peke på at dersom sak
søkere får medhold i sitt krav på et renere 
miljø etter grunnlovsforslaget, så vil avgjørel
sen komme resten av almenheten og samfun
net for øvrig til gode. 

En nærmere begrunnelse og utdyping av 
grunnlovsforslaget er gitt i min bok «Miljø
loven», Grøndahl 1978. 

Oslo, den 24. august 1984. 

Eva Funder Fleischer 

Forslaget vedtas til fremsetting i Stortinget. 

Osmund Faremo 

Referert i Stortinget den 28. september 1984. 
«Forslaget blir under presidentens ansvar å 

bekjentgjøre ved trykken for å komme til av
gjørelse på første, annet eller tredje ordentlige 
Storting etter neste valg.» 

Per Hysing-Dahl 
president. 

Gunvor Schnitler 
sekretær. 
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Innst. S. nr. 95. 
(1987-88) 

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen angående forslag fra 
Eva Funder Fleischer, vedtatt til fremsettelse av Osmund Faremo, til ny 

§ 110 A, alternativt ny§ 111 A, ny§ 109 A, ny§ 105 A, ny§ 89 eller ny§ 112, 
i Grunnloven. (Inngrep i naturmiljøet.) 

(Forslag nr. 12 i Dokument nr. 10 for 1983-84) 

Til Stortinget. 

Det fremsatte forslag har følgende ordlyd: 

«Hovedalternativ I. 

Grunnlovens§ 110 A skal lyde: 

Alternativ 1. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud. fra en langsiktig Resursdisponering som 
tager Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares 
for Efterslægten og at Mennesket skal sikres 
en axeptabel Livsstandard. Ethvert Individ 
eller en Sammenslutning af Individer har 
Ret til at faa prøvet for Domstolerne om disse 
Hensyn ere ivaretagne i rimelig Grad. 

Alternativ 2. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra en langsiktig Resursdisponering som 
tager Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares 
for Efterslægten og at Mennesket skal sikres 
en axeptabel Livsstandard. Ethvert Individ 
eller en Sammenslutning af Individer har 
Ret til at faa prøvet for Domstolerne om disse 
Hensyn ere ivaretagne i rimelig Grad. 

Domstolernes Afgjørelse skal ikke kunne 
gaa ud paa at Individet eller Almenheden 
stilles daarligere end om Retssag ei var ble
ven reist. 

Alternativ 3. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra en langsigtig Resursdisponering som 
tager Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares 
for Efterslægten og at Mennesket skal sikres 
en axeptabel Livsstandard. 

Alternativ 4. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. 

Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra en langsigtig Resursdisponering som 
tager Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares 
for Efterslægten og at Mennesket skal sikres 
en axeptabel Livsstandard. 

Domstolernes Afgjørelse skal ikke kunne 
gaa ud paa at Individet eller Almenheden 
stilles daarligere end om Retssag ei var ble
ven reist. 

Alternativ 5. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. Domstolernes AfgjØ
relse skal ikke kunne gaa ud paa at Individet 
eller Almenheden stilles daarligere end om 
Retssag ei var bleven reist. 
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Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra en langsigtig Resursdisponering som 
tager Hensyn til at Naturmiljøet skal bevares 
for Efterslægten og at Mennesket skal sikres 
en axeptabel Livsstandard. 

Alternativ 6. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. 

Alternativ 7. 
Enhver har Ret til ren Luft, ren Jord og 

rent Vand. Ethvert Individ eller en Sam
menslutning af Individer har Ret til at faa 
prøvet for Domstolerne om et rimeligt Ren
hedsnivaa er krænket. Domstolernes AfgjØ
relse skal ikke kunne gaa ud paa at Individet 
eller Almenheden stilles daarligere end om 
Retssag ei var bleven reist. 

Alternativer 8 til 12. 
Som henholdsvis alternativene 1 til 5, med 

den endring at ordene «Indgreb i Naturmil
jøet skal kun foretages ud fra en langsiktig 
Resursdisponering som tager Hensyn til at 
Naturmiljøet skal bevares for Efterslægten 
og at Mennesket skal sikres en axeptabel 
Livsstandard» erstattes med ordene: 

«Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra Hensyn til at Mennesket skal sikres en 
axeptabel Livsstandard og at Naturmiljøet 
skal bevares for Efterslægten. » 

Alternativer 13 til 17. 
Som henholdsvis alternativene 1 til 5, med 

den endring at ordene «Indgreb i N aturmil
jøet skal kun foretages ud fra en langsiktig 
Resursdisponering som tager Hensyn til at 
Naturmiljøet skal bevares for Efterslægten 
og at Mennesket skal sikres en axeptabel 
Livsstandard» erstattes med ordene: 

«Indgreb i Naturmiljøet skal kun foretages 
ud fra en langsiktig Resursdisponering.» 

Alternativer 18 til 34. 
Som henholdsvis alternativene 1 til 17, 

med den endring at ordene «eller en Sam
menslutning af Individer» utgår. 

Hovedalternativ IL 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedal

ternativ I, med den endring at bestemmelse
ne inntas som § 111 A. 

Hovedalternativ III. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedal

ternativ I, med den endring at bestemmelsen 
inntas som § 109 A. 

Hovedalternativ IV. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedal

ternativ I, med den endring at bestemmelsen 
inntas som § 105 A. 

Hovedalternativ V. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedal

ternativ I, med den endring at bestemmelsen 
inntas som § 89. 

Hovedalternativ VI. 
Som alternativene 1 til 34 under Hovedal

ternativ I, med den endring at bestemmelsen 
inntas som § 112, således at nåværende § 112 
blir § 113.» 

Forslagsstilleren begrunner bl.a. forslaget 
med at: 

«Grunnlovsforslaget vil gi individet en vir
kelig rett til et rent miljø. Bestemmelsen vil 
gi individet eller en sammenslutning av indi
vider bedre beskyttelse mot sykdom og Øde
lagt trivsel og velvære som følge av forurens
ning. Det enkelte individ som blir skadeli
dende ved forurensning, får rett til å kreve en 
reell prøving ved domstolene. Domstolene 
skal vurdere om et rimelig renhetsnivå er 
krenket. Påføring av sykdom og redusert 
livsstandard på grunn av forurensninger er 
en så stor krenkelse av individets integritet 
og frihet, at retten til vern mot forurensnings
overgrep må ha sin plass i Grunnloven. Vern 
mot forurensning gjelder bl.a. den enkeltes 
helse og i det hele verdier som er av minst 
like stor betydning som de som ellers er be
skyttet i Grunnloven. Grunnlovsformen er 
godt egnet, fordi det skal meget til før man 
fraviker ordningen, ved f.eks. å lage nye lo
ver som innskrenker bestemmelsen på en el
ler flere måter, og dermed reduserer indivi
dets rettigheter. De rettsregler vi har idag tar 
stort sett sikte på å beskytte Økonomiske ret
tigheter. Ikke-økonomiske rettigheter og al
mene goder er i liten grad viet oppmerksom
het i vår lovgivning. Det er derfor særlig nød
vendig med en Øket beskyttelse av retten til 
et godt naturmiljø slik grunnlovsforslaget tar 
sikte på. 

Forslaget har ikke bare betydning som 
prinsippbestemmelse og som målsetting for 
statens myndigheter. Det vil imidlertid få be
tydning også på denne måte, som et direktiv 
som de offentlige organer må ta hensyn til i 
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deres myndighetsutøvelse. Det vern forsla
get gir individet kommer i tillegg til de tiltak 
mot forurensning og annen miljø-ødeleggel
se som gjennomføres av de offentlige myn
digheter. Forslaget vil bl.a. ha sin store betyd
ning i tilfelle der den offentlige forvaltning 
ikke har hatt kapasitet eller oversikt nok til å 
gjennomføre en effektiv miljøforvaltning, og 
der det har vært mulig å presse seg frem uten 
rimelig hensyn til de skadelidte. 

I de senere år har det en rekke ganger vært 
store protestaksjoner mot større naturinn
grep og mot forurensningsovergrep. Et uøns
ket fenomen som har oppstått er sivile uly
dighetsaksjoner av forskjellig art. Det er 
grunn til å tro at slike aksjonsformer nettopp 
har oppstått som en følge av manglende lov
regler som gir individet og almenheten mu
lighet til selv å få prøvet gyldigheten av f.eks. 
en tillatelse til forurensning eller store natur
inngrep. 

Ved en bestemmelse som foreslått, vil det 
være mindre grunnlag for å bruke ulovlige 
aksjonsformer for å hindre naturinngrep av 
alvorlig karakter.» 

For en nærmere begrunnelse og utdyping 
av grunnlovsforslaget viser forslagsstilleren 
til sin bok «Miljøloven», Grøndahl 1978. 

Komiteens merknader 
Kom i teen tilskrev den 7. april 1987 jus

tisminister Helen Bøsterud og anførte bl.a.: 

« Utenriks- og konstitusjonskomiteen har 
nå til behandling Grunnlovsforslag nr. 12 i 
Dokument nr. 10 for 1983-84 vedrørende 
inngrep i naturmiljø. 

Forslaget er vedtatt til fremsettelse av Os
mund Faremo på vegne av Eva Funder 
Fleischer. Forslaget som er utarbeidet i en 
lang rekke alternativer har ikke tidligere 
vært til behandling i Stortinget. 

I forrige periode ble det behandlet to andre 
forslag om vern av naturmiljø. 

Utenriks- og konstitusjonskomiteen gikk 
imot vedtagelse av begge forslag. I Innst. S. 
nr. 164 for 1983-84 uttalte imidlertid komiteen 
at «Komiteen vil ut fra dette be departemen
tet ta initiativ til en utredning som kan gi 
grunnlag for å vurdere spørsmålet om en 
eventuell grunnlovfesting av vern av våre na
turressurser». 

På denne bakgrunn vil det være ønskelig å 
bli meddelt om Regjeringen har tatt skritt for 
å utrede en slik eventuell grunnlovfesting 
som nevnt ovenfor.» 

I brev datert 5. mai 1987 ble det fra Justis
departementets side opplyst at det departe-

ment ikke hadde tatt noe skritt for å utrede 
en eventuell grunnlovfesting av vern av na
turressursene. Ifølge Justisdepartementet ar
beidet Miljøverndepartementet med spørs
målet, og komiteens brev var derfor over
sendt Miljøverndepartementet for besvarel
se. 

I Miljøverndepartementets brev, som ble 
mottatt den 14. desember 1987 heter det bl.a.: 

«Miljøverndepartementet har den oppfat
ning at spørsmålet om en egen grunnlovbe
stemmelse bør vurderes i lys av rapporten fra 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. 
Med utgangspunkt i Stockholmsdeklarasjo
nen vedtatt på FNs miljøvernkonferanse i 
1972 Gf. St.meld. nr. 38 (1972-73) og Innst. S. 
nr. 247 (1972-73)) finner Verdenskommisjo
nen grunnlag for å oppstille en rekke forplik
telser som statene har på miljøområdet. 
Kommisjonen mener imidlertid at det må av
henge av de rettslige tradisjoner i de ulike 
land hvilken rettslig fremgangsmåte som bør 
nyttes for å gjennomføre disse forpliktelse
ne. Kommisjonen peker her på forskjellige 
mulige fremgangsmåter, som vedtakelse av 
grunnlovbestemmelse eller særskilt lovgiv
ning eller charter, eller utnevnelse av et na
sjonalt råd eller ombudsmann (kommisjons
rapporten s. 236-37). » 

Det heter videre at forslaget 

«innebærer - i de fleste alternativer - at na
turinngrep bare skal skje ut fra en langsiktig 
ressursdisponering. Dette prinsippet, som er 
i pakt med Verdenskommisjonens anbefa
linger, er i dag lovfestet i naturvernloven 19. 
juni 1970 nr. 63 § 1 fjerde ledd. 

Miljøverndepartementet finner også grunn 
til å peke på at domstolenes ekspertise i ho
vedsak er av rent juridisk art. Dette gir etter 
departementets syn ikke de beste forutset
ninger for å foreta slike brede og inngående 
avveininger som ofte er nødvendig i miljø
vernsaker. Departementet mener at det fort
rinnsvis bør gjøres gjennom organer som be
sitter en variert faglig innsikt. Vi vil videre 
peke på at de skjønnsmessige avveiningene i 
miljøvernsaker kan være av utpreget politisk 
karakter og derfor bør foretas av folkevalgte 
organer eller av organer som er ansvarlige 
overfor folkevalgte. 

Miljøverndepartementet vil vurdere 
grunnlovspørsmålet videre som ledd i opp
følgingen av Verdenskommisjonens rapport. 
I denne vurderingen antar departementet at 
det også kan være grunn til å ta opp spørsmå
let om hvilken form en eventuell grunnlovs
bestemmelse bør ha, særlig om den bør utfor-
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mes utelukkende som en plikt for statsmyn
dighetene - i tråd med Grunnlovens§ 110 - el
ler om det i større grad bør gi individene 
rettskrav uten å gå så langt som i det allerede 
fremsatte grunnlovsforslag.» 

Komiteen viser til ovenstående korres
pondanse og har merket seg at Miljøvernde
partementet vil vurdere grunnlovspørsmålet 
videre som ledd i oppfølgingen av Verdens
kommisjonens rapport. Komiteen er 
enig i dette. 

Kom i teen viser til at forslaget tar sikte 
på å sikre rett til ren luft, ren jord og rent 
vann, og krever en langsiktig ressursdispo
nering med dette formål. Det vil videre gi in
divider og sammenslutninger rett til å få prø
vet for domstolene om disse hensyn er ivare
tatt «i rimelig Grad». Det er som nevnt foran 
fremsatt i flere alternativer, og med en utfør
lig begrunnelse. 

Komiteen vil understreke at naturvern 
i videste forstand innebærer en fornuftig for
valtning og bruk av naturens ressurser ut fra 
et allsidig og langsiktig perspektiv. 

Kom i teen viser i denne forbindelse til 
Lov om naturvern § 1 der det heter: 

«Naturvern er å disponere naturressurser 
ut fra hensynet til den nære samhørighet 
mellom mennesket og naturen, og til at natu
rens kvalitet skal bevares for fremtiden.» 

Komiteen viser til lovverket om natur
vern og de internasjonale konvensjoner som 
Norge har tiltrådt og vil understreke betyd
ningen av at verneinteressene blir trukket 
inn på alle nivåer i den offentlige planleg
gingen, bl.a. gjennom konsekvensanalyser, 
slik at hensynet til miljøet blir ivaretatt fra 
begynnelsen av sakens behandling. 

Komiteens flertall, alle unntatt Korit
zinsky, har imidlertid merket seg at de juri
diske rettigheter som grunnlovsforslaget vil 
tillegge «Enhver» eller «Ethvert Individ eller 
en Sammenslutning af Individer» er så vidt 
uklare at de vil kunne føre til usikkerhet og 
tvister i uheldig omfang. Det synes mer na
turlig å regulere rettighetene på dette områ
det ved lov, som kan gi det nødvendige pre
sisjonsnivå når det gjelder slike rettigheter 
som skal kunne prøves rettslig. 

Flertallet finner det derfor ikke tilråde
lig å grunnlovfeste den ordlyd som dette for
slaget har, med de mulige konsekvenser det
te kan medføre. 

Komiteens medlem Koritzinsky vil 
særlig understreke de følgende punkter i for
slagsstillerens begrunnelse for forslaget: 

«De rettsregler vi har i dag tar stort sett sik
te på å beskytte økonomiske rettigheter. Ik
ke-økonomiske rettigheter og almene goder 
er i liten grad viet oppmerksomhet i vår lov
givning. Det er derfor særlig nødvendig med 
Øket beskyttelse av retten til et godt natur
milj Ø slik grunnlovsforslaget tar sikte på. - - -
Vern mot forurensning gjelder blant annet 
den enkeltes helse og i det hele verdier som 
er av minst like stor betydning som de som 
ellers er beskyttet i Grunnloven.» 

Dette medlem er i prinsippet for at na
turvern og hensyn til langsiktig ressurs bruk 
grunnlovfestes. Det vises også til innstilling 
fra utenriks- og konstitusjonskomiteen 
angående et lignende grunnlovsforslag 
(Innst. S. nr. 164 for 1983-84) der det heter: 

«Komiteen er enig i siktemålet bak grunn
lovsforslaget og avviser ikke på prinsipielt 
grunnlag at målsetting for vern av naturmil
jøet blir nedfelt i Grunnloven. - - - Komiteen 
finner imidlertid at det foreliggende forslag 
er for lite preget av den lovgivning og de 
prinsipper vi har på dette området. Komiteen 
vil i denne forbindelse understreke at natur
vern i videste forstand innebærer en fornuf
tig forvaltning og bruk av naturen ut fra et 
allsidig og langsiktig perspektiv. - - -

Dersom vern og bruk av naturmiljøet og 
naturressursene skal grunnlovfestes, bør det 
etter komiteens mening nedfelles i en egen 
paragraf og ikke som et ledd i § 110. 

Komiteen - - - vil se en grunnlovsformule
ring også i lys av de prinsipper som FN har 
trukket opp på dette feltet.» 

Kom i teens medlem Kor i tzinsky me
ner at de hensyn og forslag som framgår av 
denne enstemmige innstilling fra utenriks
og konstitusjonskomiteen fra 6. april 1984 i 
hovedsak er ivaretatt i flere av alternativene i 
det foreliggende grunnlovsforslag. Det gjel
der vekten på «langsiktig perspektiv», forsla
get om en egen paragraf og henvisningen til 
«de prinsipper som FN har trukket opp på 
dette feltet». Dette medlem vil særlig un
derstreke den internasjonale betydning av at 
Norge, i forbindelse med oppfølgingen av 
rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø 
og utvikling, grunnlovfester hensynet til na
turmiljø og en langsiktig ressursdisponering. 

Blant de mange alternative forslag og for
muleringer har dette medlem festet seg ved 
Hovedalternativ VI, Alternativ 1. Det inne
bærer at grunnlovsbestemmelsen om natur
miljøhensyn tas inn som§ 112 i Grunnloven, 
således at nåværende § 112 blir nye § 113. 

Dette medlem vil til slutt understreke 
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at det foreliggende grunnlovsforslag på 
rnange måter vil styrke folks rett til et for
svarlig livsmiljø og bevaring av naturmiljøet. 
Grunnlovsbestemmelsen kombinert med 
domstolskontroll vil således bidra til at både 
enkeltpersoner, grupper, bedrifter og myn
digheter skjerper kravene til seg selv og and
re om hensyn til naturmiljø og langsiktig res
sursforvaltning. 

På denne bakgrunn vil dette medlem 
anbefale at forslagsstillerens Alternativ 1 
vedtas som § 112 i Grunnloven. 

Ut fra dette rår komiteen Stortinget til 
å fatte f Ølgende 

vedtak: 

Forslag nr. 12 i Dokument nr. 10 for 1983-84 
til ny§ 110 A alternativt ny§ 111 A, ny§ 109 
A, ny§ 105 A, ny§ 89 eller ny§ 112 i Grunnlo
ven hovedalternativene I-VI, bifalles ikke. 

Oslo, i utenriks- og konstitusjonskomiteen, den 5. februar 1988. 

Kåre Willoch, 
leder. 

Harald U. Lied, 
ordfører. 

Kjell Magne Bondevik, 
sekretær. 
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15. 

Framlegg frå Einar Førde og Liv Aasen til ny § 110 b, § 103, § 94 
eller§ 112 i Grunnlova. 

Til Stortinget. 

Bakgrunnen for framlegget. 
Det har vore lagt fram fl.eire grunnlovsfor

slag om miljøvern dei siste åra. Framlegga er 
blitt forkasta av Stortinget, anten fordi dei 
har vore reine prinsippfråsegner utan retts
leg verknad, eller fordi dei har gått svært 
langt i å gi borgarane rettar som kan handhe
vast ved domstolane med heimel direkte i 
Grunnlova. Sjølve tanken om grunnlovsfes
ting har likevel ikkje vore avvist. Det kan 
nemnast at Utanriks- og konstitusjonskomi
teen har uttalt at ei eventuell grunnlovsføre
segn bør bli prega av den lovgivinga og dei 
miljørettslege prinsippa som vi har på områ
det. 

I Innst. S. nr. 95 (1987-88) har Utanriks- og 
konstitusjonskomiteen sagt seg innforstått 
med at Miljøverndepartementet vurderer 
spørsmålet om ei eiga grunnlovsf øres egn om 
miljøvern som ledd i oppfølging av tilrå
dingane frå Verdskommisjonen for miljø og 
utvikling. Verdskommisjonen tilrår nemleg 
at det vert vedtatt grunnlovsføresegner om 
miljøvern i land der dette vil innebere eit 
reelt vern for miljøet. Vi går ut frå at grunn
lovsforslaget vårt vil inngå i departementet si 
vurdering. 

Utanriks- og konstitusjonskomiteen uttalte 
i Innst. S. nr. 95 m.a.: «Komiteen vil under
streke at naturvern i videste forstand inne
bærer en fornuftig forvaltning og bruk av na
turens ressurser ut fra et allsidig og langsik
tig perspektiv.» Vidare peika komiteen på 
kor viktig det er at verneinteressene blir 
trekte inn på alle nivå i den offentlege plan
legginga, m.a. gjennom konsekvensanalysar, 
slik at omsynet til miljøet blir tatt vare på alt 
frå starten av sakshandsaminga. 

Komitefleirtalet understreka også at rettar 
som vert tillagde enkeltindivid eller ei sa
manslutning av individ, slik som i det grunn
lovsforslaget som då var til handsaming, kan 
vere uklare og føre til uvisse og tvistar i uhel
dig omfang. Fleirtalet uttalte vidare: «Det sy
nes mer naturlig å regulere rettighetene på 
dette området ved lov, som kan gi det nød
vendige presisjonsnivå når det gjelder slike 
rettigheter som skal kunne prøves rettslig.» 

I det forslaget som vi nå legg fram, har vi 
prøvd å ta omsyn til dei ovannemnde syns
punkta i utforminga av ei grunnlovsføresegn 
om miljøvern. 

Grunngiving for grunnlovsfesting og generelle 
merknader til grunnlovsfram.legget. 

Vi meiner tida nå er inne til å få vedtatt ei 
generell føresegn om miljøvern av grunnlovs 
rang. 

I dei seinare åra har miljøspørsmål blitt sta
dig meir påakta. Miljøvern framstår i dag som 
ei sentral samfunnsmessig målsetting med 
adresse både til offentleg og privat verk
semd. Vi har innsett at miljøet omkring oss er 
heilt avgjerande for livskvaliteten vår, og for 
at menneskeætta skal ha tilfredsstillande 
livsvilkår i framtida. Medan mange tradisjo
nelle rettstryggleiksspørsmål har fått grunn
lovsvern, er det miljøet som set livsvilkåra for 
menneskeætta, ikkje gitt tilsvarande vern. 

Verdskommisjonen for miljø og utvikling 
peikar på at grunnlovsfesting kan vere eit 
rettsleg verkemiddel for å sikre at miljøom
syn blir ivaretatt i all menneskeleg verk
semd. Eit kjernepunkt for kommisjonen er at 
miljøvernomsyn skal inn i alle avgjerdspro
sessar som gjeld utnytting eller påverknad av 
naturgrunnlaget. 

Vedtaking av ei grunnlovsføresegn om mil
jøvern vil vere eit viktig signal både nasjonalt 
og internasjonalt om kva vekt som vert lagt 
på miljøvemomsyn i Norge. Grunnlovsføre
segna kan verke som ei politisk retningsline 
som lettar arbeidet med framtidige miljø
verntiltak. Ho kan også demme opp for ei po
litisk kursendring i strid med dei verdiane 
som vi nå gjer framlegg om vert grunnlovs
festa. Ei grunnlovsfesting vil dessutan vere 
ein klar bodskap til den private sektoren. 

Grunnlovsføresegna vil ha rettsleg verk
nad på fl.eire måtar. Grunnlova går framfor 
anna lovgiving dersom det er motstrid. Ho vil 
også ha stor vekt ved tolking av ordinær lov
giving. Ei føresegn om miljøvern blir dess
utan retningsgivande for forvaltningsprak
sis. 

Alle dei tre alternativa våre inneber ei plikt 
for styresmaktene til å gi nærare føresegner 
som er nødvendige for å gjennomføre prin
sippa i grunnlovsføresegna. Det nærare inn
haldet i og rekkevidda av dei prinsippa som 
vi foreslår grunnlovsfesta, skal presiserast 
gjennom reglar fastsette av styresmaktene. 
Føresegna medfører ei plikt for styresmakte
ne til å sørge for at miljøvernomsynet vert 
innarbeidd i regelverket på alle samfunns-
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område der det er relevant. Uttrykket «Sta
tens Myndigheder» tar først og fremst sikte 
på Stortinget som lovgjevande styresmakt. 
N ærare reglar kan likevel også verte gitt 
gjennom andre stortingsvedtak som ved
kjem miljøverninteresser, og det kan vere 
tale om forskrifter gitt med heimel i lov av re
gjeringa eller andre forvaltningsorgan. Der 
det blir gitt reglar, er det derfor Stortinget si 
tolking av grunnlovsf øresegna som normalt 
vil bli avgjerande for kva slags rettar borgara
ne har. 

I dei tilfella der miljØvernomsyn ikkje er 
innarbeidde i lovgivinga, bør ein likevel op
ne for at privatpersonar eller organisasjonar 
som har rettsleg interesse etter vanlege pro
sessreglar, får prøvd rettane sine ved domsto
lane med heimel direkte i Grunnlova. Dette 
bør gjelde overfor så vel offentlege etatar 
som private som krenkar retten etter grunn
lovsføresegna. Føresegna vil derfor kunne bli 
eit viktig incitament til å få miljøomsyn inn
arbeidde i lovgivinga og avgjerdsprosessane 
på alle samfunnsområde der dette ennå ikkje 
er gjort. 

Her kan nemnast at både opplysningsplik
ta og kravet til konsekvensutgreiingar i stor 
grad er innarbeidde i lovgivinga allereie, m.a. 
i forvaltningslova, i lova om offentleg doku
mentinnsyn og i reglane om konsekvensut
greiingar i fl.eire særlover, t.d. forureiningslo
va og petroleumslova. 

Plassering av grunnlovsføresegna om miljøvern. 
Vi gjer framlegg om at føresegna blir plas

sert i Grunnlovas kapittel E, Almindelige 
Bestemmelser. Her er det ingen ledige para
grafnummer. Føresegna kan t.d. bli plassert 
etter§ 110 som§ 110 b. Eit anna alternativ er å 
oppheve§ 103 som er uaktuell, og la føreseg
na om miljøvern få dette paragrafnummeret. 
Føresegna om miljøvern kan eventuelt vida
re korne i staden for § 94 som også er uaktuell. 
Endeleg kan ein endre § 112 til § 113 og la mil
jøvernføresegna bli § 112. Desse ulike utvega
ne er tatt inn som alternativa A, B, C og D i 
forslaget til grunnlovsføresegn. 

Forslag til endring i Grunnlova. 
Hovedalternativ A. 

Ny § 110 b skal lyde: 
Alternativ I 

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer 
Sundhed og til en Natur hvis Produktions
ævne og Mangfold bevares. Naturens Res
sourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig 
og alsidig Betragtning, der ivaretager denne 
Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til fo
regaaende Led, ere Borgerne berettigede til 

Kundskab om N aturmilieuets Tilstand og om 
Virkningeme af planlagte og iværksatte 
Indgreb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Be
stemmelser til at gjennemføre disse Grund
sætninger. 

Alternativ II 
Enhver har Ret til et Milieu som er tilfræds

stillende for Sundhed og til en Natur hvis 
Produktionsævne og Mangfold bevares. Na
turens Ressourcer skulle disponeres ud fra 
en langsigtig og alsidig Betragtning, der iva
retager denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

Statens Myndigheder give nærmere Be
stemmelser for at gjennemføre disse Grund
sætninger, og ere endvidere forpligtede til at 
sikre Indvaaneme Kundskab om Naturmi
lieuets tilstand og om Virkningerne af plan
lagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Alte rna ti v Il I 
Statens Myndigheder ere forpligtede til at 

værne om og udvikle et Milieu som sikrer 
Sundhed og en Natur hvis Produktionsævne 
og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer 
skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsi
dig Betragtning, der opfylder denne Forplig
telse ogsaa for Efterslægten. 

Statens Myndigheder ere endvidere for
pligtede til at sikre Indvaanerne Kundskab 
om N aturmilieuets Tilstand og om Virk
ningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i 
Naturen. 

Hovedalternativ B. 
Som henholdsvis alternativene I til Ill un

der hovedalternativ A, men med den endring 
at bestemmelsen inntas som ny§ 103. 

Nåværende§ 103 oppheves. 

Hovedalternativ C. 
Som henholdsvis alternativ I til III under 

hovedalternativ A, men med den endring at 
bestemmelsen inntas som ny § 94. 

Nåværende § 94 oppheves. 

Hovedalternativ D. 
Som henholdsvis alternativ I til Ill i hoved

alternativ A, men med den endring at be
stemmelsen inntas som ny§ 112. 

Nåværende § 112 blir§ 113. 

Oslo, den 29. september 1988. 

Einar Førde Liv Aasen 
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Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen 
angående forslag fra Einar Førde og Liv Aasen til ny § 110 b, 

§ 103, § 94 eller § 112 i Grunnloven. 
(Vern av miljøet.) 

(Forslag nr. 15 i Dokument nr. 12 for 1987-88.) 

Til Stortinget. 

Forslaget, som er fremsatt i fire hovedalter
nativer, har f Ølgende ordlyd: 

«Hovedalternativ A. 
Ny§ 110 b skal lyde: 

Alternativ I 
Enhver har Ret til et Milieu som sikrer 

Sundhed og til en Natur hvis Produktionsæv
ne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer 
skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsi
dig Betragtning, der ivaretager denne Ret og
saa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til fore
gaaende Led, ere Borgerne berettigede til 
Kundskab om N aturmilieuets Tilstand og om 
Virkningerne af planlagte og iværksatte Ind
greb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Be
stemmelser til at gjennemføre disse Grund
sætninger. 

Alternativ Il 
Enhver har Ret til et Milieu som er tilfræds

stillende for Sundhed og til en Natur hvis Pro
duktionsævne og Mangfold bevares. N atu
rens Ressourcer skulle disponeres ud fra en 
langsigtig og alsidig Betragtning, der ivareta
ger denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

Statens Myndigheder give nærmere Be
stemmelser for at gjennemføre disse Grund
sætninger, og ere endvidere forpligtede til at 
sikre Indvaanerne Kundskab om N aturmili
euets tilstad og om Virkningerne af planlagte 
og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Alternativ Ill 
Statens Myndigheder ere forpligtede til at 

værne om og udvikle et Milieu som sikrer 
Sundhed og en Natur hvis Produktionsævne 
og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer 

skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsi
dig Betragtning, der opfylder denne Forplig
telse ogsaa for Efterslægten. 

Statens Myndigheder ere endvidere forplig
tede til at sikre Indvaanerne Kundskab om 
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne 
af planlagte og iværksatte Indgre b i Naturen. 

Hovedalternativ B. 
Som henholdsvis alternativene I til Ill un

der hovedalternativ A, men med den endring 
at bestemmelsen inntas som ny§ 103. 

Nåværende § 103 oppheves. 

Hovedalternativ C. 
Som henholdsvis alternativ I til Ill under 

hovedalternativ A, men med den endring at 
bestemmelsen inntas som ny § 94. 

Nåværende § 94 oppheves. 

Hovedalternativ D. 
Som henholdsvis alternativ I til Ill i hoved

alternativ A, men med den endring at bestem
melsen inntas som ny § 112. 

Nåværende§ 112 blir§ 113.» 

Forslagsstillerne gir f Ølgende bakgrunn for 
forslaget: 

«Det har vore lagt fram fl.eire grunnlovsfor
slag om miljøvern dei siste åra. Framlegga er 
blitt forkasta av Stortintet, anten fordi dei har 
vore reine prinsippfrasegner utan rettsle~ 
verknad, eller fordi dei har gått svært langt i a 
gi borgarane rettar som kan handhevast ved 
domstolane med heimel direkte i Grunnlova. 
Sjølve tanken om grunnlovsfesting har like
vel ikkje vore avvist. Det kan nemnast at 
Utanriks- og konstitusjonskomiteen har ut
talt at ei eventuell grunnlovsføresegn bør bli 
prega av den lovgivinga og dei miljørettslege 
prinsippa som vi har på området. 

I Innst. S. nr. 95 (1987-88) har Utanriks- og 
konstitusjonskomiteen sagt seg innforstått 
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med at Miljøverndepartementet vurderer 
spørsmålet om ei eiga grunnlovsf øre segn om 
miljøvern som ledd i oppfølging av tilrådinga
ne frå Verdskommisjonen for miljø og utv1k
ling. Verdskommisjonen tilrår nemleg at det 
vert vedtatt grunnlovsføresegner om miljø
vern i land der dette vil innebere eit reelt vern 
for miljøet. Vi går ut frå at grunnlovsforslaget 
vårt vil inngå i departementet si vurdering. 
. Utanriks- og konstitusjonskomiteen uttalte 
1 Innst. S. nr. 95 m.a.: 

«Komiteen vil understreke at naturvern i 
videste forstand innebærer en fornuftig 
forvaltning og bruk av naturens ressurser 
ut fra et allsidig og langsiktig perspektiv.» 

Vidare peika komiteen på kor viktig det er 
at verneinteressene blir trekte inn på alle nivå 
i den offentlege planlegginga, m.a. · nnom 
konsekvensanalysar, slik at omsynet miljø
et blir tatt vare på alt frå starten av sakshand
saminga. 

Komitefleirtalet understreka også at rettar 
som vert tillagde enkeltindivid eller ei sa
manslutning av individ, slik som det i grunn
lovforslaget som då var til handsaming, kan 
vere uklare og føre til uvisse og tvistar 1 uhel
dig omfang. Fleirtalet uttalte v1dare: 

«Det synes mer naturlig å reiulere rettig
hetene på dette området ved 10v, som kan 
gi det nødvendige presisjonsnivå når det 
gjelder slike rettigheter som skal kunne 
prøves rettslig.» 

I det forslaget som vi nå legg fram, har vi 
prøvd å ta omsyn til dei ovannemnde syns
punkta i utforminga av ei grunnlovsføresegn 
om miljøvern.» 

Det er fra forslagsstillernes side gitt følgen
de begrunnelse for grunnlovsfesting av vern 
av miljøet og følgende generelle merknader 
til grunnlovsforslaget: 

« Vi meiner tida nå er inne til å få vedtatt ei 
generell føresegn om miljøvern av grunnlovs 
rang. 

I <lei seinare åra har miljøspørsmål blitt sta
dig meir påakta. Miljøvern framstår i dag som 
ei sentral samfunnsmessig målsetting med 
adresse både til offentleg og privat verksemd. 
Vi har innsett at miljøet omkrini oss er heilt 
avgjerande for livskvaliteten var, og for at 
menneskeætta skal ha tilfredsstillande livs
vilkår i framtida. Medan mange tradisjonelle 
rettstryggleikssP,Ørsmål har fått grunnlovs
vern, er det miljøet som set livsvilkåra for 
menneskeætta, ikkje gitt tilsvarande vern. 

Verdskommisjonen for miljø og utvikling 
peikar på at grunnlovsfesting kan vere eit 
rettsleg verkemiddel for å sikre at miljøom
syn blir ivaretatt i all menneskeleg verksemd. 
Eit kjernepunkt for kommisjonen er at miljØ
vernomsyn skal inn i alle avgjerdsprosessar 
som gjeld utnytting eller påverknad av natur
grunnlaget. 

Vedtaking av ei grunnlovsføresegn om mil
jøvern vil vere eit viktig signal både nasjonalt 
o~ internasjonalt om kva vekt som vert lagt 
pa miljøvernomsyn i Norge. Grunnlovsføre
segna kan verke som ei politisk retningsline 
som lettar arbeidet med framtidige miljøvern
tiltak. Ho kan også demme opp for ei politisk 

kursendring i strid med dei verdiane som vi 
nå gjer framlegg om vert grunnlovsfesta. Ei 
grunnlovsfesting vil dessutan vere ein klar 
bodskap til den private sektoren. 

Grunnlovsføresegna vil ha rettsleg verknad 
på fleire måtar. Grunnlova går framfor anna 
lovgivning dersom det er motstrid. Ho vil og
så ha stor vekt ved tolking av ordinær lovgi
ving. Ei føresegn om miliøvern blir dessutan 
retningsgivande for forvaltningspraksis . 

Alle dei tre alternativa våre inneber ei plikt 
for styresmaktene til å gi nærare føresegner 
som er nødvendige for å gjennomføre prinsip
pa i grunnlovsføresegna. Det nærare innhal
det i og rekkevidda av dei prinsippa som vi fo
reslår grunnlovsfesta, skal pres1serast gjen
nom reglar fastsette av styresmaktene. Føre
segna medfører ei plikt for styresmaktene til å 
sørge for at milj øvernomsynet vert innar
beidd i regelverket på alle samfunnsområde 
der det er relevant. Uttrykket «Statens Myn
digheder>, tar først og fremst sikte på Stortin
get som lovgjevande styresmakt. N ærare reg
lar kan likevel også verte gitt gjennom andre 
stortingsvedtak som vedkjem miljøverninter
esserhog det kan vere tale om forskrifter gitt 
med eimel i lov av regjeringa eller andre for
valtningsorgan. Der det blir gitt reglar, er det 
derfor Stortmget si tolking av grunnlovsf øre
segna som normalt vil bli avgjerande for kva 
slags rettar borgarane har. 

I dei tilfella der miljøvernomsyn ikkje er 
innarbeidde i lovgivinga, bør ein likevel opne 
for at privatpersonar eDer organisasjonar som 
har rettsleg interesse etter vanlege prosess
reglar, får prøvd rettane sine ved domstolane 
med heimel direkte i Grunnlova. Dette bør 
gjelde overfor så vel offentlege etatar som pri
vate som krenk ar retten etter grunnlovsf øre
segna. Føresegna vil derfor kunne bli eit vik
tig incitament til å få miljøomsyn innarbeidde 
i lovgivinga og avgjerdsprosessane på alle 
samfunnsområde der dette ennå ikkje er 
gjort. 

Her kan nemnast at både opplysningsplik
ta og kravet til konsekvensutgreiingar i stor 
grad er innarbeidde i lovgivinga allereie, m.a. 
1 forvaltningslova, i lova om offentleg doku
mentinnsyn og i reglane om konsekvensut
greiingar i fleire særlover, t.d. forureiningslo
va og petroleumslova.» 

Tidligere behandling av grunnlovsforslag 
om miljøvern 

Komiteen viser til at Stortinget tidligere 
har behandlet flere forslag om grunnlovfes
ting av miljøvernet. Representanten Helge 
Seip framsatte i 1972 et grunnlovsforslag (For
slag nr. 13 i Dokument nr. 13 for 1971-92) som 
et nytt første ledd til Grl. § 110, der det het at 
Staten skulle være forpliktet til å verne om 
naturmiljøet og naturressursene, slik at alle" 
var sikret tilgang på ren luft og rent vann og 
adgang til rekreasjons- og friområder og slik 
at produksjonsgrunnlaget i jord, skog og 
vann ble bevart for ettertiden. 

Forslaget ble behandlet av Stortinget i 1976 
(Innst. S. nr. 207 for 197 5-76) og forkastet mot 
en stemme. Utenriks- og konstitusjonskomi-
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teen uttalte om forslaget at man burde være 
på vakt mot den stigende tendens til å ta inn i 
Grunnloven prinsipp-erklæringer uten retts
lig betydning, selv om de prinsipper som dis
se erklæringer inneholder i og for seg er gode 
nok. Komiteen sa seg enig i at staten plikter å 
verne om miljøet på en slik måte at tilgangen 
på ren luft og rent vann kan sikres, men fant 
ikke det foreliggende forslag hensiktsmessig. 

Stortinget behandlet i 1984 to forslag om 
grunnlovfesting av miljøvernet (Forslag nr. 9 
og 13 i Dokument nr. 13 for 1979-80). Det ene 
forslaget fra Nils Christie, vedtatt til framset
telse av Anne-Lise Bakken og Ingrid Eidem, 
gikk ut på en ny§ 82 i Grunnloven, der vesent
lige inngrep i naturmiljøet bare kunne gjøres 
med to tredjedels, alternativt tre fjerdedels, 
flertall. Forslaget ville også gi kommunesty
rer og fylkesting rett til å anke et vedtak om 
inngrep i naturmiljøet inn for Stortinget (jf. 
Innst. S. nr. 163 for 1983-84). Forslaget ble en
stemmig avvist av Stortinget. 

Det andre forslaget fremmet av Øyvind 
Bjorvatn, var identisk med det forslag Helge 
Seip framsatte i 1972. Også dette forslaget ble 
enstemmig avvist av Stortinget (Innst. S. nr. 
164 for 1983-84). Utenriks- og konstitusjons
komiteen sa seg i sin innstilling enig i sikte
målet bak forslaget, og ville ikke på prinsipi
elt grunnlag avvise at en målsetting for vern 
av naturmiljøet og naturressursene ble ned
felt i Grunnloven. Komiteen fant imidlertid at 
det foreliggende forslag var for lite preget av 
den lovgivning og de prinsipper som gjelder 
på dette området. Komiteen viste også til na
turvernlovens § 1, og framholdt også at en 
grunnlovsformulering burde sees i lys av de 
prinsipper som FN hadde trukket opp på det
te felt. En eventuell grunnlovfesting burde ta 
utgangspunkt både i nasjonal lovgivning og 
internasjonale forpliktelser. Komiteen ba de
partementet ta initiativ til en utredning som 
kunne gi grunnlag for å vurdere spørsmålet 
om en eventuell grunnlovfesting av vern om 
våre naturressurser. Komiteen uttalte også at 
dersom vern og bruk av naturmiljøet og na-
turressursene skulle grunnlovfestes, burde 
dette nedfelles i en egen paragraf og ikke som 
et ledd i Grl. § 110. 

I 1988 behandlet Stortinget et forslag fra 
Eva Funder Fleischer, vedtatt til framsettelse 
av Osmund Faremo, om inngrep i naturmiljø
et (Forslag nr. 12 i Dokument nr. 10 for 1983-
84). Stortinget avviste mot 5 stemmer forsla
get (jf. Innst. S. nr. 95 for 1987-88). Utenriks
og konstitusjonskomiteens flertall uttalte i 
sin innstilling at de juridiske rettigheter som 
grunnlovsforslaget tilla «Enhver» eller «Et
hvert Individ eller en ,.,,.. ........ u ..... ,,,.u,a....,_..,_, ... ,,uh av In
divider» var så vidt uklare at de ville kunne 

føre til usikkerhet og tvister i uheldig omfang. 
Flertallet fant det ikke tilrådelig å grunnlov
feste den ordlyd som forslaget hadde. 

Utenriks- og konstitusjonskomiteen viste i 
sin innstilling også til at Miljøverndeparte
mentet ville vurdere grunnlovspørsmålet vi
dere som ledd i oppfølgingen av rapporten fra 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. 

Verdenskommisjonen for miljø og 
utvikling 

Komiteen viser til at spørsmålet om 
rettslige reformer på miljøområdet er drøftet 
nærmere i rapporten fra Verdenskommisjo
nen for miljø og utvikling. I rapportens nor
ske utgave (s. 236) heter det bl.a.: 

«Nasjonal og internasjonal rett har tradisjo
nelt ligget etter begivenhetene. I vår tid blir 
lovverkene temmelig fort distansert av de 
virkninger utviklingen har på miljøgrunnla
get, virkninger som viser seg stadig raskere 
og får stadig større omfang. Menneskets lover 
må skrives om for å holde menneskelig virk
somhet i harmoni med naturens uforanderli
ge og universelle lover. Det er et påtrengende 
behov for: 

- å anerkjenne og respektere enkeltmennes
kers og staters rettigheter og forpliktelser i 
forhold til en bærekraftig utviklmg. 

- å utforme og innføre nye normer for statlig 
og interstatlig atferd for å oppnå en bære
kraftig utviklmg. 
å styrke og utvide anvendelsen av eksiste
rende lover og internasjonale avtaler til 
støtte for en bærekraftig utvikling. 
å styrke eksisterende metoder og utvikle 
nye framgangsmåter for å forhindre og løse 
miljøkonflikter.» 

Verdenskommisjonen viser også i sin inn
stilling til prinsipp l i Stockholm-erklærin
gen av 1972 der det framholdes at mennesket 
har en grunnleggende rett til frihet, likhet og 
tilfredsstillende levevilkår i et miljø av en 
kvalitet som tillater et liv i verdighet og vel
ferd. I Stockholm-erklæringen uttaler også 
regjeringene sin forpliktelse til å beskytte og 
verne miljøet både for nåværende og fremtidi
ge generasjoner. Etter Stockholm-konferan
sen var det, ifølge Verdenskommisjonen, flere 
stater som i sine konstitusjoner eller lover an
erkjente retten til et tilfredsstillende miljø og 
statenes plikt til å verne dette miljøet. Om 
dette uttaler Verdenskommisjonen bl.a.: 

«At staten anerkjenner sine forpliktelser til 
å sikre et tilfredsstillende miljø for nåværen
de og framtidige generasjoner, er et viktig 
skritt mot en bærekraftig utvikling. Men det 
ville også bety et framskritt dersom de for ek
sempel anerkjente enkeltmenneskers rett til å 
vite og ha tilgang til aktuell informasjon om 
miljøets naturressursenes tilstand, retten 
til a bli og delta i beslutningsproses-

191



4 Innst. S. nr. 163 1991-92 

sen i saker som trolig får betydelig innvirk
ning på miljøet, og retten til rettsmidler og er
statmng for dem hvis helse eller miljø er blitt 
eller kan bli alvorlig påvirket.» 

Verdenskommisjonen framholder i sin rap
port at statene er forpliktet overfor egne bor
gere og andre stater til å: 

«- opprettholde økosystemer og beslektede 
økologiske prosesser som er livsviktige 
for at biosfæren skal funksjonere 
opprettholde biologisk mangfold ved å 
sikre overlevelsen til og fremme beskyt
telsen av alle arter innen flora og fauna i 
deres naturlige leveområder 
overholde prmsippet om optimalt bære
kraftig utbytte i utnyttelsen av levende 
naturressurser og økosystemer 
forhindre eller stanse betydelig forurens
ning av eller skade på miljøet 

- fastsette de nødvendige standarder for 
miljøvern 

- gjennomføre eller kreve forhåndsvurde
ringer for å sikre at nye omfattende tiltak, 
prosjekter og teknologier bidrar til en 
bærekraftig utvikling 
offentliggjøre all relevant informasjon 
straks 1 tilfelle av skadelig eller mulig 
skadelig utslipp av forurensende stoffer, 
spesielt radioaktive utslipp.» 

Kom i teen viser til at Verdenskommisjo
nens ekspertgruppe for miljølovgivning an
befalte at regjeringene tok de nødvendige for
holdsregler for å anerkjenne de ovennevnte 
gjensidige rettigheter og forpliktelser. 

Komiteen viser videre til at Verdenskom
misjonen i sin innstilling imidlertid peker på 
at de store forskjellene på ulike nasjonale lov
verk og rettspraksis gjør det umulig å foreslå 
en framgangsmåte som ville virke overalt. En
kelte land har endret sin grunnlov eller kon
stitusjon, mens andre land vurderer å vedta 
en særskilt nasjonal lov eller et charter som 
fastsetter borgernes og statens rettigheter og 
forpliktelser når det gielder miljøvern. 

Utredning av spørsmålet om grunnlov
festing av miljørettigheter 

Komiteen viser til at den i Innst. S. nr. 
164 for 1983-84 ba departementet ta initiativ 
til en utredning som kunne gi grunnlag for å 
vurdere spørsmålet om en eventuell grunn
lovfesting av vern om våre naturressurser. 

Komiteen ba i brev av 31. januar 1990 til 
Miljøverndepartementet om opplysninger om 
hvor langt dette utredningsarbeidet var kom
met. Miljøverndepartementet oversendte i 
brev av 12. mars 1990 en utredning av profes
sor dr. juris Inge Lorange Backer om grunn
lovfesting av miljørettslige prinsipper. 

I utredningen drøftes det innledningsvis 
hvorvidt og i hvilken grad miljørettslige prin-

sipper er nedfelt i vår eksisterende lovgiv
ning. Et rettslig prinsipp er definert som 
standpunkt til et rettslig hovedspørsmål som 
verdimessig eller på annen måte anses som 
særlig viktig. 

Spørsmålet om miljøkvalitet har, ifølge for
fatteren, folkerettslig støtte i Miljøerklærin
gen fra Stockholmskonferansen, der det i 
prinsipp 1 bl.a. heter: 

«Mennesket har en grunnleggende rett til 
frihet, likhet og tilstrekkelige livsbetingelser i 
et miljø som har en slik kvalitet at det tillater 
et liv i verdighet og velferd, og det bærer et 
forpliktende ansvar for å beskytte og forbedre 
miljøet for kommende generasjoner.» 

Regler som direkte sikrer en bestemt miljø
kvalitet er ikke utbredt i norsk rett, men kan 
hjemles i naturvernloven, forurensningsloven 
og i arbeidsmiljøloven. 

Et annet miljørettslig prinsipp er prinsippet 
om å unngå miljøforringelse og miljøskade 
som klarest kommer til uttrykk i forurens
ningslovens alminnelige forbud mot å for
urense. Prinsippet om å unngå miljøforringel
se underbygges av flere andre prinsipper. Det 
gjelder prinsipper om grunneierens forvalter
ansvar, integrering av miljøvernhensyn i of
fentlige beslutningsprosesser, aktsomhets
plikt og kunnskapsplikt. 

I viltloven og kulturminneloven er nedfelt 
et miljørettslig prinsipp om fredning når det 
gjelder deler av miljøet. 

I utredningen framholdes også prinsippet 
for å unngå unødig miljøforringelse av ellers 
samfunnsnyttig virksomhet. Dette er prinsip
pene om best mulig lokalisering, best anvend
bar teknologi og rehabilitering og restaure
ring etter naturinngrep. Dette kommer til ut
trykk bl.a. i forurensningsloven og naturvern
loven. 

Prinsippet om at kostnadene ved å unngå 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren 
finnes lovfestet i forurensningsloven. I for
urensningsloven og produktkontrolloven fin
nes det bestemmelser som kan ses som utslag 
av et prinsipp om at den som vil foreta seg 
noe som kan medføre miljøforringelse har be
vis byrden for at det ikke vil bli tilfellet. 

I utredningen heter det også at det er 
grunnlag for å si at borgermedvirkning, ikke 
minst medvirkning av miljØjnteresserte, ut
gjør et prinsipp i miljøretten. Dette har sitt 
tydligste utslag i plan- og bygningslovens reg
ler om samråd, offentlighet og informasjon og 
om konsekvensutredninger. 

Retten til informasjon betraktes også som 
et miljørettslig prinsipp, og dette er uttrykt i 
de alminnelige regler i offentlighetslov og for
valtningslov. Det er videre lovfestet en rett til 
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å bruke forskjellige rettsmidler for å hindre 
den negative miljøpåvirkning. Dette følger av 
forvaltningsloven og tvistemålsloven. Som 
eksempel på at begrepet «rettslig interesse» 
etter hvert er blitt fortolket mer liberalt, nev
nes at Høyesterett stadfestet Naturvernfor
bundets søksmålsrett i Alta-saken. 

Endelig framholdes det i utredningen at det 
er grunn til å se solidaritet over grenser og ge
nerasjoner som et miljørettslig prinsipp. Det
te er bl.a. kommet til uttrykk i naturvernloven 
og forurensningsloven. 

Professor dr. juris Inge Lorange Backer har 
også drøftet spørsmålet om grunnlovfesting 
av miljørettslige prinsipper, og peker på at 
vedtak av en grunnlovsbestemmelse om mil
jøvern vil ha betydning både rettslig og på an
nen måte. Beslutningsprosessen og den ende
lige bestemmelse vil bidra til å markere en 
målsetting og holdning i samfunnet og virke 
som en politisk retningslinje for utformingen 
av framtidig offentlig politikk og demme opp 
for en politisk kursendring i strid med de 
grunnlovfestede verdier. Grunnlovsbestem
melsen vil også være et verdibudskap til den 
private sektor. 

Rettslig vil en grunnlovfesting innebære at 
en grunnlovsbestemmelse vil gå foran ordi
nær lovgivning hvis de strider mot hverandre. 
Grunnlovsbestemmelsen vil også i større eller 
mindre grad påvirke tolkningen av de ordi
nære lovbestemmelser. Virkningen vil variere 
med hvordan grunnlovsbestemmelsen er ut
formet med tanke på bindingsgrad og hånd
heving. 

Professor Backer skisserer i sin utredning 
også fire alternative grunnlovsforslag. 

Komiteen ba våren 1990 Miljøverndepar
tementet om en nærmere vurdering av de 
framsatte grunnlovsforslag, både i forhold til 
hverandre og i forhold til de forslag som fram
settes i professor Backers utredning. 

Miljøverndepartementet har i brev av ulti
mo oktober 1990 oversendt et notat fra natur
vernavdelingen i departementet (datert 12. 
september 1990) som inneholder en slik vur
dering. Videre oversendes Miljøverndeparte
mentet en uttalelse fra Justisdepartementets 
lovavdeling om saken (datert 19. september 
1990), og en nærmere vurdering av lovavdelin
gens uttalelse foretatt av professor Inge Lo
range Backer (datert 11. oktober 1990). Depar
tementet oversendte også et notat fra natur
vernavdelingen (datert 16. oktober 1990), der 
avdelingen gir sitt syn på lovavdelingens og 
professor Backers uttalelser. 

Naturvernavdelingen i Miljøverndeparte
mentet konkluderer i notatet datert 12. sep
tember 1990 med at alternativ I i forslaget fra 
Førde/Aasen klart er å foretrekke. Avdelingen 

mener alternativ I ligger nokså nært opp til al
ternativ B i professor Inge Lorange Backers 
utredning, som er det alternativ Backer anbe
faler. 

Lovavdelingen i Justisdepartementet anbe
faler i sin uttalelse ikke at det tas inn bestem
melser i Grunnloven som gir private konkrete 
rettigheter i miljøsaker. Lovavdelingen me
ner det eventuelt bør vedtas en bestemmelse 
som pålegger offentlige myndigheter en plikt 
til å ivareta miljøhensyn. 

Professor Inge Lorange Backer sier i sin 
vurdering av lovavdelingens uttalelse at de 
synspunkter som framkommmer i brevet fra 
Justisdepartementets lovavdeling, ikke gir 
vesentlige argumenter mot å vedta en grunn
lovsbestemmelse om miljørettigheter som i 
Førde og Aasens forslag alternativ I. 

Naturvernavdelingen i Miljøverndeparte
mentet gir i sin vurdering tilslutning til pro
fessor Backers synspunkter. Avdelingen me
ner vedtakelse av en ren prinsipperklæring 
vil passe dårlig sett hen til den sentrale betyd
ningen som miljøverninteressene etterhvert 
har fått, både nasjonalt og internasjonalt. 

KOMITEENS MERKNADER 
Komiteen vil peke på at Stortinget, bl.a. 

gjennom utredningen som er oversendt fra 
Miljøverndepartementet, har fått et godt 
grunnlag for å vurdere spørsmålet om en 
eventuell grunnlovsfesting av miljøvernet. 

Komiteen viser til at den ved tidligere an
ledninger ikke har uttalt seg prinsipielt imot 
en grunnlovsfesting av miljøvernet, men at 
man har funnet forslagenes ordlyd utilfreds
stillende og derfor ikke kunne tilrå en grunn
lovsfesting. 

Komiteen vil peke på at det har vært en 
utvikling i retning av at borgernes rettigheter 
- utover tradisjonelle rettssikkerhetsspørsmål 
- også nedfelles i grunnlovs form. Eksempler 
på dette fra de senere år er grunnlovsbestem
melsene om rett til arbeide og samenes rettig
heter. 

Komiteen vil understreke at rett til en 
viss miljøkvalitet er en grunnleggende men
neskerettighet Komiteen mener at dette 
bør uttrykkes gjennom vedtak av en særskilt 
grunnlovs bestemmelse. 

Komiteen er enig med forslagsstillerne i 
at en grunnlovsbestemmelse vil være et vik
tig signal både nasjonalt og internasjonalt om 
hvilken vekt det legges på miljøvernhensyn i 
Norge. Grunnlovsfesting vil fungere som en 
politisk retningslinje som kan gjøre det lette
re å fremme miljøverntiltak og det vil også 
kunne hindre en utvikling som går i miljøfi
endtlig retning. Grunnlovsfesting vil også væ-
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re et budskap til privat sektor om den betyd
ning lovgivende myndighet tillegger miljø
vernet. 

Kom 1 teen viser til at den tidligere har ut
talt at en grunnlovsbestemmelse om miljø
vern bør preges av den lovgivning og de mil
jørettslige prinsipper som finnes på området. 
Videre har den uttalt at det synes mer naturlig 
at rettigheter på dette området som kan prø
ves rettslig bør reguleres nærmere ved lov for 
å få det nødvendige presisjonsnivå. 

Komiteen mener at Hovedalternativ A, 
alternativ I i Forslag nr. 15 best oppfyller de 
forutsetninger som Stortinget tidligere har ut
talt om en eventuell grunnlovsfesting av mil
jøvernet. 

Kom i teen viser til at Hovedalternativ A, 
alternativ I, første ledd, inneholder en grunn
lovsfesting av flere viktige miljørettslige prin
sipper som kan sies å være anerkjent i, og 
som til dels allerede er nedfelt i norsk rett. Det 
gjelder prinsippene om rett til en viss miljø
kvalitet, plikt ti1 å unngå miljøforringelse og 
miljøskade, aktsomhetsplikt, grunneierens 
forvalteransvar og integrering av miljøhensyn 
i beslutningsprosesser. Også prinsippet om 
solidaritet med framtidige generasjoner er 
bygget inn. 

Komiteen viser videre til at Hovedalter
nativ A, alternativ I, annet ledd sikrer infor
masjonsretten i miljøspørsmål, herunder også 
det viktige miljørettslige prinsippet om utred
ning av miljøkonsekvensene ved aktuelle til
tak. Informasjonsretten er dessuten en forut
setning for reell borgermedvirkning i beslut
ningsprosessen. Komiteen vil peke på at 
grunnlovsforslaget innebærer en rettighet for 
den enkelte borger både overfor det offentlige 
og private. 

Komiteen viser til at grunnsetningene i 
grunnlovsforslagets første og annet ledd vil 
ha rettslig betydning på flere måter. Det vil 
være en grunnlovfestet retningslinje for Stor
tingets lovgivende myndighet på dette områ
det, og det vil også være et viktig moment ved 
tolkningen av det regelverk som Stortinget 
selv har vedtatt eller gitt hjemmel for. Grunn
setningene vil også legge bånd på forvaltnin
gen ved å være retningsgivende når et forvalt
ningsorgan utøver myndighet etter fritt 
skjønn. Grunnsetningene vil også være de 
som skal anvendes når det gjelder miljøpro
blemer som lovgiverne ikke har tatt stilling 
til. 

Grunnlovsforslagets tredje ledd innebærer 
at myndighetene vedtar nærmere bestemmel
ser til å gjennomføre grunnsetningene i første 
og annet ledd. Komiteen viser til at dette 
innebærer at de nærmere materielle krav til 
miljøtiltak vil bli fastlagt gjennom Stortingets 
lovgivning og annen regelfastsetting. 

Komiteen vil understreke at Hovedalter
nativ A, alternativ I, annet ledd må forstås slik 
at retten til kunnskap og informasjon gjelder 
foreliggende informasjon. Komiteen viser 
til at forslagets tredje ledd innebærer plikt for 
lovgivende myndigheter til også å innarbeide 
retten til kunnskap og foreliggende informa
sjon i lovgivningen på dette området. 

Spørsmålet om å framskaffe ny informa
sjon må løses på grunnlag av lovreglene om 
utredningsplikt, konsekvensutredninger og 
tilsyn med miljøtilstanden. 

Komiteen vil peke på at det i grunnlovs
forslagets tredje ledd ligger en plikt for de lov
givende myndigheter til å sørge for at miljø
hensyn innarbeides i lovgivningen på alle ak
tuelle samfunnsområder, 

Komiteen vil understreke at der Stortin
get gir slike regler vil det være disse som skal 
legges til grunn ved eventuelle saker for dom
stolene. 

Plassering av bestemmelsen 
Komiteen går inn for at grunnlovsbe

stemmelsen om miljøvern plasseres som en 
ny Grl§ 110 b. Kom i teen viser til at den tid
ligere har uttalt at en grunnlovsbestemmelse 
om miljøvern bør plasseres som en egen para
graf og ikke som et tillegg til Grl § 110. K o
m it een vil imidlertid peke på at Stortinget 
våren 1988 vedtok en ny Grl§ 110 a om same
nes rettigheter. Komiteen viser også til at 
spørsmålet om å innføre en ny grunnlovsbe
stemmelse er et spørsmål som bør behandles 
separat i forhold til opphevelse av andre 
grunnlovs bestemmelser. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet, Gundersen og Ha
gen, finner det prinsipielt uheldig å vedta 
lovbestemmelser om individuelle rettigheter 
uten at disse bestemmelser gir individet ret
tigheter som vedkommende kan forlange 
håndhevet ved domstolene. Det er mis bruk 
av begrepet rett og kan bidra til å utydeliggjø
re og svekke borgernes respekt for rettighets
begrepet. Erfaringer når det gjelder Grunnlo
vens § 110, hvor det heter at det påligger sta
ten å legge forholdene til rette for at ethvert 
arbeidsdyktig menneske kan skaffe seg ut
komme ved sitt arbeide, tyder ikke på at den
ne type prinsipperklæringer har særlig prak
tisk betydning når de forskjellige politiske 
hensyn skal prioriteres og harmoniseres, 

Når disse med lem mer likevel vil stem
me for grunnlovsforslaget, er dette først og 
fremst fordi de i den politiske debatt ikke 
ønsker å bli oppfattet som motstandere av 
miljøvern, og de heller ikke kan se at bestem
melsen kan føre til vesentlige skadevirknin
ger. 
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Komiteen rår på dette grunnlag Stortin
get til å fatte følgende 

vedtak: 

Forslag nr. 15 i Dokument nr. 12 for 1987-88 
til ny§ 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i Grunnlo-

ven, Hovedalternativ A, Alternativ I - bi f a 1-
1 es. 

Forslag nr. 15 i Dokument nr. 12 for 1987-88 
til ny § 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i Grunnlo
ven - Hovedalternativ A, Alternativ II og Al
ternativ III, Hovedalternativene B, C og D -
bifalles ikke. 

Oslo, i utenriks- og konstitusjonskomiteen, den 13. mai 1992. 

Gunnar Skauge, 
leder. 

Anne Enger Lahnstein, 
ordfører. 

Kåre Gjønnes, 
sekretær. 
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Forhandlinger i Stortinget nr. 254. 3735 
1992. 25. mai - 1) Ang. forslag fra Funder Fleischer til ny § 110 ai Grunnloven. 

2) Ang. forslag fra Førde og Aasen til ny§ 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 
i Grunnloven 

Møte mandag den 25. mai kl. 11 

President: Kirsti Kolle Grøndahl 

Dagsorden (nr. 102): 

1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko
miteen angående forslag fra Eva Funder 
Fleischer, vedtatt til fremsettelse av Kjell
bjørg Lunde og Thea Koritzinsky, til ny 
§ 110 a i Grunnloven (Sikring av individets 
rettigheter i miljøvernsaker) (Innst. S. nr. 
162, jf. Dokument nr. 12:14 for 1987-88) 

2. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko
miteen angående forslag fra Einar Førde og 
Liv Aasen til ny § 110 b, § 103, § 94 eller 
§ 112 i Grunnloven (Vern av miljøet) (Innst. 
S. nr. 163, jf. Dokument nr. 12:15 for 1987-
88) 

3. Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra 
stortingsrepresentantene Thea Knutzen, 
Siri Frost Sterri og Wenche Frogn Sellæg om 
opprettelse av en klinikk for ryggoperasjo
ner i Sør-Trøndelag fylke (Innst. S. nr. 159, jf. 
Dokument nr. 8:23) 

4. Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra 
stortingsrepresentantene Øystein Hed
strøm og Vidar Kleppe om å innføre obliga
torisk HIV-test av alle som søker oppholds
tillatelse i Norge og som kommer fra høyrisi
koland (Innst. S. nr. 164, jf. Dokument nr. 
8:27) 

5. Referat 

Presidenten: Representanten Roger Gud -
m u n ds et h, som har vært permittert, har 
igjen tatt sete. 

Den innkalte vararepresentant for Telemark 
fylke,Eva Kise, hartattsete. 

Valg av settepresident 

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det 
velges en settepresident for Stortingets møte i 
dag - og anser det bifalt. Presidenten ber om 
forslag på settepresident. 

Gunnar Berge: Jeg foreslår Ran veig Frøi
land. 

Presidenten: Ranveig Frøiland er foreslått 
som settepresident for dagens møte. - Andre 
forslag er ikke fremkommet, og Ranveig Frøi
land er enstemmig valgt som settepresident. 

Etter ønske fra utenriks- og konstitusjonsko
miteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 
2 behandles under ett- og anser dette bifalt. 

S 254 

Sak nr. 1 

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko
miteen angående forslag fra Eva Funder Flei
scher, vedtatt til fremsettelse av Kjellbjørg Lun
de og Theo Koritzinsky, til ny § 110 a i Grunn
loven (Sikring av individets rettigheter i miljø
vernsaker) (Innst. S. nr. 162, jf. Dokument nr. 
12:14 for 1987-88) 

Sak nr. 2 

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko
miteen angående forslag fra Einar Førde og Liv 
Aasen til ny § 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i 
Grunnloven. (Vern av miljøet) (Innst. S. nr. 163, 
jf. Dokument nr. 12:15 for 1987-88) 

Anne Enger Lahnstein (ordfører for sakene): 
En samlet utenriks- og konstitusjonskomite 
innbyr i dag Stortinget til å fatte vedtak om en 
ny§ 110 bi Grunnloven, om vern av miljøet. 
Forslaget som foreslås vedtatt, er framsatt av 
de tidligere stortingsrepresentantene Einar 
Førde og Liv Aasen. 

Grunnlovfesting av miljøvernet er resultat av 
en årelang prosess med økende engasjement i 
Stortinget. Det er derfor gledelig at det har lyk
kes å fremme forslag for Stortinget i dag som 
anbefales av hele komiteen. 

Bestemmelsen som gir enhver rett til et miljø 
som sikrer sunnhet og til en natur hvis produk
sjonsevne og mangfold bevares, er et klart ut
trykk for ønske om sterkere prioritering av mil
jøet i utformingen av samfunnet. Det inne
bærer at vi som lovgivere og beslutningstakere 
forplikter oss til mer langsiktig tenkning, der 
vern om miljøet og ressursgrunnlaget for kom
mende generasjoner ivaretas. 

I forkant av den store miljøkonferansen i Bra
sil er grunnlovsbestemmelsen om miljøvern et 
viktig signal fra Norge og en klar støtte til Re
gjeringen i bestrebelsene på økt internasjonalt 
forpliktende miljøsamarbeid. 

Stortinget har også tidligere hatt til behand
ling forslag om en miljøbestemmelse i Grunn
loven. I 1976 forkastet Stortinget et forslag fra 
stortingsrepresentant Helge Seip om et nytt 
første ledd i Grunnlovens§ 110. I forslaget het 
det bl.a. at staten skulle være forpliktet til å 
verne om naturmiljøet og naturressursene, slik 
at alle var sikret tilgang til ren luft og rent vann 
og adgang til rekreasjons- og friområder, og slik 
at produksjonsgrunnlaget i jord, skog og vann 
ble bevart for ettertiden. 

Stortingets begrunnelse for å avvise dette 
forslaget var en klar skepsis til åta inn i Grunn
loven prinsipperklæringer uten rettslig betyd
ning. 

I 1984 behandlet Stortinget to grunnlovsfor-
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slag om miljøvernet. Det ene gikk bl.a. ut på et 
krav om to tredjedels flertall ved vesentlige inn
grep i naturmiljøet. Dette forslaget ble enstem
mig avvist av Stortinget. 

Det andre forslaget var identisk med det for
slaget som i sin tid ble framsatt av Helge Seip, 
og ble også enstemmig avvist av Stortinget. 
Men utenriks- og konstitusjonskomiteen uttal
te da i sin innstilling at den ikke på prinsipielt 
grunnlag ville avvise en grunnlovfesting av 
vern om naturmiljøet og naturressursene. Ko
miteen bad Miljøverndepartementet ta initia
tiv til en utredning om dette spørsmål. 

For fire år siden-i 1988- behandlet så Stor
tinget et grunnlovsforslag fra Eva Funder Flei
scher, vedtatt til framsettelse av Osmund Fare
mo, om inngrep i naturmiljøet. Stortinget for
kastet forslaget mot 5 stemmer. Flertallet i 
utenriks- og konstitusjonskomiteen mente at 
formuleringene i dette forslaget var så uklare at 
det ville føre til usikkerhet og tvister i et uheldig 
omfang. 

Det samme forslaget fra Eva Funder Flei
scher foreligger også til behandling her i dag, 
fremsatt i forrige periode av representantene 
Theo Koritzinsky og Kjellbjørg Lunde. 

En enstemmig utenriks- og konstitusjonsko
mite foreslår dette grunnlovsforslaget forkas
tet. Innvendingene mot det er de samme - for
muleringene i forslaget er for uklare og vil kun
ne føre til usikkerhet og tvister i uheldig om
fang. Jeg vil tilføye at det også er formelle inn
vendinger mot forslagets Hovedalternativ I, ny 
§ 110 a, som er den såkalte sameparagrafen. 

Det er i år 20 år siden den første globale mil
jøkonferansen ble avholdt, den såkalte Stock
holmskonferansen. I erklæringen fra Stock
holmskonferansen ble det fremholdt at men
nesket har en grunnleggende rett til frihet, lik
het og tilfredsstillende levevilkår i et miljø som 
tillater et liv i verdighet og velferd. I den samme 
erklæring uttaler også regjeringene sin forplik
telse til å beskytte og verne miljøet både for nå
værende og kommende generasjoner. 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 
Brundtland-kommisjonen, fastslår i sin rap
port viktige prinsipper på miljøområdet som 
statene er forpliktet til overfor sine egne borge
re. Det gjelder bl.a.: 
- å opprettholde økosystemer 
- å opprettholde biologisk mangfold 
- å forhindre eller stanse betydelig forurens-

ning av eller skade på miljøet 
Det gjelder videre krav om: 
- forhåndsvurderinger for at nye omfattende 

prosjekt bidrar til en bærekraftig utvikling 
- offentliggjøring av all relevant informasjon 

ved skadelige eller mulig skadelige utslipp av 
forurensende stoffer 
Verdenskommisjonen pekte i sin innstilling 

på grunnlovfesting som et aktuelt rettslig vir
kemiddel for å sikre at miljøhensyn blir ivare
tatt. Flere land har gjennomført en slik grunn
lovfesting. 

Til Rio-konferansen foreligger det for øvrig et 
utkast til en erklæring som inneholder flere av 
de miljørettslige prinsipper som Stortinget inn
bys til å nedfelle i vår egen grunnlov i dag. Blant 
annet gjelder dette retten til informasjon om 
miljøtilstanden og miljøkonsekvenser av ulike 
tiltak. 

Jeg nevnte tidligere i innlegget at utenriks
og konstitusjonskomiteen i 1984 bad Miljøvern
departementet foreta en utredning om grunn
lovfesting av miljørettslige prinsipper. Denne 
utredningen ble foretatt av professor dr. juris 
Inge Lorange Backer. Hovedinnholdet i utred
ningen er gjengitt i innstillingen, og foreligger 
også i trykt form, publisert av Institutt for of
fentlig rett ved Universitetet i Oslo. Jeg går der
for ikke nærmere inn på innholdet i denne ut
redningen. Jeg vil bare understreke at utred
ningen har gitt oss et meget godt faglig grunn
lag for å behandle spørsmålet om en slik grunn
lovsbestemmelse. 

Utenriks- og konstitusjonskomiteen foreslår 
at Hovedalternativ A, Alternativ I i Førde og 
Aasens forslag, bifalles. 

Forslaget innebærer en grunnlovfesting av 
flere miljørettslige prinsipper som er anerkjent 
i og til dels allerede nedfelt i norsk rett. Det gjel
der prinsippene om rett til en viss miljøkvalitet, 
plikt til å unngå miljøforringelse og miljøskade, 
aktsomhetsplikt, grunneierens forvalteran
svar og integrering av miljøvernhensyn i be
slutningsprosesser. Også langsiktig ressursdis
ponering og prinsippet om solidaritet med 
framtidige generasjoner er bygd inn. Disse 
prinsippene er nedfelt i forslagets første ledd. 

I forslagets andre ledd understrekes retten til 
informasjon om miljøtilstanden og om miljø
konsekvenser av aktuelle tiltak. 

I forslagets tredje ledd heter det at statlige 
myndigheter skal gi nærmere bestemmelser for 
å gjennomføre grunnsetningene i forslagets 
første og annet ledd. 

De grunnsetninger som vedtas i dag, vil ha en 
rettslig betydning på flere måter. For det første 
vil det være en grunnlovfestet retningslinje for 
Stortingets lovgivende myndighet på miljøom
rådet. For det andre vil det være et viktig mo
ment ved tolkningen av lover og forskrifter. Og 
for det tredje vil grunnsetningene i første og 
annet ledd legge et bånd på forvaltningen når 
den utøver myndighet etter fritt skjønn. 

Som allerede nevnt, heter det i forslagets 
tredje ledd at myndighetene skal vedta nærme
re bestemmelser for å gjennomføre grunnset
ningene i forslagets første og annet ledd. Men 
det må påpekes at også grunnsetningene vil an-
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vendes når det gjelder problemer på miljøom
rådet som lovgiverne ikke har tatt stilling til. 
Som en enstemmig komite uttrykker det: 

«Grunnsetningene vil også være de som skal 
anvendes når det gjelder miljøproblemer som 
lovgiverne ikke har tatt stilling til.» 
Dette er det nødvendig å presisere på bak

grunn av Fremskrittspartiets særmerknad i 
innstillingen. 

Det foreliggende grunnlovsforslag er noe mer 
enn en prinsipperklæring, som Fremskritts
partiet synes åmene det er. De uttrykker i en 
merknad noe som nærmest indikerer at man 
her i dag sier ja til noe som ikke betyr noe. Det er 
for meg en uforståelig holdning, som jeg regner 
med at representanter for Fremskrittspartiet 
selv vil redegjøre for. 

La meg avslutte med kort å summere opp fem 
gode grunner til å vedta den foreslåtte grunn
lovsbestemmelsen: 
1. Det er et viktig signal både nasjonalt og in

ternasjonalt om hvilken vekt det legges på 
miljøvernhensyn i Norge. 

2. Det legger et press på oss som lovgivere til å 
vedta nødvendig lovgivning på miljøområ
det. 

3. Det er et signal også til privat sektor om den 
vekt som tillegges miljøvernet. 

4. Det gir norske borgere utvidete rettigheter 
på miljøområdet dersom dette ikke allerede 
er nedfelt i lovgivningen. 

5. Det er et viktig signal og et godt norsk bidrag 
til miljøkonferansen i Rio om 14 dager. 

Kanskje kunne en nesten si det slik at føre 
var-prinsippet med dette kommer inn i vår egen 
grunnlov. 

Jeg har gleden av å anbefale en enstemmig 
komiteinnstilling. 

Gunnar Skaug (komiteens leder): Miljøver
net er en sentral målsetting i dagens samfunn. 
Vi er i økende grad blitt klar over at miljøspørs
målene er avgjørende for våre framtidige livs
betingelser. I dag er det stor enighet om at det er 
naturlig å grunnlovfeste miljørettslige prinsip
per. Dette har ikke minst Verdenskommisjo
nens for miljø og utvikling også lagt vekt på. En 
del stater har allerede fulgt opp anbefalingene 
fra Verdenskommisjonen, men Norge vil likevel 
være blant de første som markerer at vi tar an
befalingene på alvor. 

Med de to forslag som behandles i dag, har 
utenriks- og konstitusjonskomiteen, som saks
ordføreren sa, hatt mange alternative formule
ringer å velge mellom. Når komiteen har samlet 
seg om alternativ 1 i forslaget fra Einar Førde 
og Liv Aasen, er det fordi dette alternativet 
både tilfredsstiller de krav til en miljøbestem
melse som Stortinget har stilt i forbindelse med 

behandlingen av tidligere forslag, de krav som 
skisseres i rapporten fra Verdenskommisjonen, 
og de juridiske krav som alltid må stilles til be
stemmelser i Grunnloven. 

Helge Seip foreslo grunnlovfesting av miljø
hensyn allerede i 1972, men når både dette og 
andre senere forslag er blitt avvist, skyldes det 
hovedsakelig at forslagene ikke har tilfredsstilt 
de strenge krav om entydighet og ikke minst ju
ridisk kraft som må stilles til grunnlovsbestem
melser. 

Saken har med andre ord tatt tid. I begrun
nelsen for et grunnlovsforslag Nils Christie 
fremmet i 1980, kommenterte forslagsstilleren: 

«Det er som om Norge selv er mindre vel be
skyttet mot uoverveiet og rask endring enn 
Norges Grunnlov». 
Når det faktisk har tatt 20 år fra det første 

forslaget ble fremmet, til vi nå omsider har til 
behandling et forslag som en samlet utenriks
og konstitusjonskomite kan anbefale, kan man 
vel gi Christie litt rett. 

Likevel vil jeg ikke si at Stortinget har 
demonstrert noen utpreget grunnlovskonser
vatisme i denne sammenheng. Det har nok hel
ler vært snakk om realisme i forhold til altfor 
vidtgående eller altfor restriktive forslag. Vi 
trenger en målsetting i Grunnloven når det 
gjelder vern om natur og miljø, men den må 
være både praktisk og realistisk. 

Problemet har ofte vært at forslagene som 
har ligget på bordet, har inneholdt temmelig yt
terliggående formuleringer. Nils Christies for
slag ville bl.a. innebære at et kommunestyre 
med simpelt flertall kunne vedta at et inngrep i 
naturmiljøet er av så vesentlig karakter at det 
må behandles av Stortinget. 

Stortinget har aldri avvist tanken om å inn
arbeide en formulering om naturvern i Grunn
loven. Ved hver eneste avvisning har Stortinget 
tvert imot - som også saksordføreren sa - opp
fordret til at man arbeider videre med nye og 
bedre forslag. Det har da også skjedd. Etter 
hvert er de mest ekstreme formuleringene slipt 
bort, men mange innvendinger har likevel stått 
igjen. Det gjelder ikke minst forslaget fra Eva 
Funder Fleischer som vi behandler i dag, som 
inneholder formuleringer som ble avvist av 
Stortinget forrige gang de ble foreslått. 

Til forslaget fra Eva Funder Fleischer har ko
miteen denne gang bemerket at det er uheldig å 
innføre en ny § 110 a, fordi nettopp denne plas
sen for fire år siden ble opptatt av bestemmel
sen om samiske rettigheter. Det er også fore
slått alternative plasreringer, så dette har ikke 
hatt avgjørende bety1ning. Den viktigste grun
nen til at komiteen avviser forslaget, er at det 
ikke tilfredsstiller kravet til presisjonsnivå. 

Vi skal være forsiktig med åta inn bestem
melser i Grunnloven som har karakter av pro-
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gramerklæringer med begrenset juridisk gjen
nomslag. Bestemmelser i Grunnloven bør for
trinnsvis ha et reelt og påviselig rettslig inn
hold. Som Hans Hammond Rossbach sa i en tid
ligere runde: 

«Jeg syns det må være en viss realitet bak 
det en programfester i vår grunnlov.» 
Et grunnlovsforslag bør være vel gjennom

tenkt og vel begrunnet. Jeg tror nok man kan si 
at dette ikke all tid er tilfellet for de forslag som 
blir framsatt. 

I Fleischers forslag er det ikke tatt med den 
begrensningen at det i utgangspunktet er myn
dighetene som fastsetter de nærmere materiel
le krav til miljøtiltak. Forslaget åpner for ut
strakt domstolsprøving. Ordlyden ville gi et 
selvstendig rettsgrunnlag som en saksøker kan 
påberope seg uavhengig av de lover og forskrif
ter som er fastsatt. Domstolene må da gjøre seg 
opp en selvstendig mening om hvilke miljøkrav 
som skal stilles. Det kan bety at viktige deler av 
den politiske myndighet faktisk blir lagt til 
domstolene. 

Miljøspørsmål er grunnleggende for over
levelse og livskvalitet og fortjener derfor en 
plass i Grunnloven. En bestemmelse om miljø
vern vil nødvendigvis få et litt abstrakt preg, 
men det er viktig å få en grunnlovsbestemmelse 
som blir en overordnet rettesnor for lovgivning, 
regelverk og domstolenes fortolkninger på det
te området. 

Det er også helt sentralt å grunnlovsfeste ret
ten tilmiljøinformasjon. Retten til slik informa
sjon er et viktig virkemiddel i arbeidet for å sik
re det naturlige livsmiljø. 

Det alternativ komiteen har samlet seg om i 
forslaget fra Einar Førde og Liv Aasen, tilfreds
stiller etter komiteens oppfatning nettopp disse 
behovene. Forslagets første ledd omfatter vikti
ge prinsipper som miljøkvalitet, forbud mot å 
skade eller forringe naturmiljøet, aktsomhets
plikt og integrering av miljøhensyn i menneske
lig virksomhet og i beslutningsprosesser. I førs
te ledd er også solidariteten med framtidige ge
nerasjoner bygd inn. Annet ledd sikrer informa
sjonsretten i miljøspørsmål, og stiller krav til 
konsekvensutredning av inngrep i naturen. 

Forslaget er, som også saksordføreren sa, helt 
i tråd med de anbefalinger som går fram av pro
fessor Inge Lorange Backers utredning om 
emnet, og anbefalingene fra Miljøverndeparte
mentet. 

Det er derfor all grunn til å anbefale Stortin
get å vedta forslaget fra Einar Førde og Liv 
Aasen. Jeg tror, som forslagsstillerne og som 
saksordføreren, at denne bestemmelsen vil bli 
et viktig incitament til å få miljøhensyn innar
beidet i lovgivning og beslutningsprosesser på 
alle samfunnsområder der dette ennå ikke er 
gjort. Det er viktig å få knesatt et prinsipp om at 

risiko for vesentlige miljøvirkninger skal være 
klarlagt før avgjørelser blir truffet. 

Ved å vedta en bestemmelse som lar miljøet få 
vern i Grunnloven, markerer også Stortinget 
hvilken vekt vi i dag legger på betydningen av et 
godt og sunt miljø. 

Jan Petersen: Det er ikke så ofte nå om dagen 
at jeg kan si at jeg stort sett er enig med saks
ordføreren, men det er jeg i dette tilfellet, fordi 
hun her gav uttrykk for hva komiteen enstem
mig vil anbefale Stortinget å gjøre. Jeg er ikke 
enig i alle bemerkninger, som jeg senere skal 
komme tilbake til, men i hovedtrekk gir hun ut
trykk for en felles oppfatning fra komiteens 
side. Jeg skal derfor ikke gjenta alle de argu
mentene som taler til fordel for å vedta det ko
miteen anbefaler vedtatt. 

Men jeg tror det er riktig at vi nå gjør oss opp 
en klar mening om hvorfor vi ønsker å vedta 
dette, for å endre Grunnloven skal og bør være 
en alvorlig sak. I så måte er det premisset Frem
skrittspartiet legger inn for å vedta endringer, 
litt oppsiktsvekkende. Så langt jeg forstår, er 
det at man ikke orker å ta den debatten som 
etterpå måtte følge om man går imot. Det er 
klart at det er en helt uholdbar begrunnelse for 
å vedta et grunnlovsforslag. Også det saksord
føreren nevnte om at dette vil være en støtte til 
Regjeringen i de pågående Rio-forhandlingene, 
vil klart som premiss for å vedta en grunnlovs
endring neppe være det vi bør understreke. 

Det må være helt andre og viktige ting som 
ligger til grunn, og det er etter mitt skjønn det 
faktum at dette gir uttrykk for en sentral verdi i 
norsk politikk som Stortinget stiller seg bak, og 
som det norske samfunn bør bygge på. Det står 
for meg som det ene og det sentrale som moti
verer hvorfor vi skal gå inn på denne endringen. 

Stortinget har jo ikke fulgt noen konsekvent 
linje når det gjelder å grunnlovsfeste de verdie
ne det norske samfunn bygger på, og det vil vel 
være vanskelig fullt ut å gjøre det. Det vil alltid 
være noe som ikke er kommet med, og verdiset
tene vil kanskje også endre seg en del over tid. 
Men for meg er det ikke et argument mot å ved
ta dette så lenge det vi vedtar, er en sentral ver
di for oss fremover. Vi har jo allerede gått et 
stykke på vei, f.eks. ved å vedta bestemmelsen 
om rett til arbeid. 

Nå har jo spørsmålet om grunnlovfesting av 
miljørettigheter vært oppe mange ganger tidli
gere, og vi har tidligere hatt problemer med sel
ve utformingen av bestemmelsen - det er jo det 
som er grunnen til at det ikke er vedtatt noe tid
ligere. Det er riktig, som komiteens leder sier, at 
når vi vedtar en grunnlovsbestemmelse, bør 
den også ha et rettslig innhold av betydning. 
Det er et viktig utgangspunkt. På den andre 
siden legger den bestemmelsen vi i dag kommer 
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til å vedta, nettopp vekt på at en grunnlovsbe
stemmelse egentlig er for li ten, for kortfattet, til 
å kunne regulere de viktige og vanskelige for
holdene som knytter seg til miljøet. Noe av pro
blemet er at mange av grunnlovsbestemmelse
ne blir for kortfattete til å være meningsfylt. 
Derfor tror jeg det er meget riktig det som nå 
legges inn, nemlig at det er lovgivningen som 
nærmere må regulere de mange og vanskelige 
avveiningene som vi står ovenfor. 

Komiteen har ved tidligere anledninger vært 
inne på dette, og sist i Innst. S. nr. 95 for 1987-
88. Da uttalte komiteens flertall, alle unntatt 
Koritzinsky, følgende: 

«Det synes mer naturlig å regulere rettighe
tene på dette området ved lov, som kan gi det 
nødvendige presisjonsnivå når det gjelder sli
ke rettigheter som skal kunne prøves retts
lig. » 
Jeg tror nok at det for denne bestemmelsen er 

et svært viktig utgangspunkt og et av premisse
ne for at vi vedtar den nå, at man har funnet 
frem til en formulering som sikrer dette. Men 
den rettslige betydningen er der selvsagt, og ett 
av de forholdene som komiteen peker på, er det 
lovtomme rom. Det fører oss in.n i et litt uover
siktlig terreng, fordi det forholdet at et område 
ikke er lovregulert, ikke i og for seg betyr at om
rådet ikke er tenkt på. Det kan også simpelthen 
bety at man på dette området ikke har sett noe 
problem som trenger en nærmere lovregule
ring. Men denne bestemmelsen vil, som for
slagsstillerne også sier i sin motivasjon for å 
fremme forslaget, nettopp være et viktig incita
ment til å få miljøomsyn innarbeidet i lovgiv
ningen og i avgjørelsesprosessene på alle sam
funnsområder der dette ennå ikke er gjort. Jeg 
tror at en viktig ting denne grunnlovsbestem
melsen i dag fører til, er en fornyet gjennom
gang simpelthen av om miljøvernlovgivningen 
vår er tilstrekkelig komplett, slik at det ikke 
skulle være nødvendig å operere i et lovtomt 
rom. 

Med disse ganske få randbemerkninger vil 
jeg igjen understreke at det vi nå gjør, er å fast
slå et viktig prinsipp i det norske samfunn, og 
det syns jeg er bra og godt at vi nå gjør. 

Fridtjof Frank Gundersen: Jeg vil først be
merke at jeg er en sterk tilhenger av det som 
fremgår i denne lovteksten. Det synes jeg er al
deles utmerket, og jeg vil nødig fremstå som 
noen motstander av det som her fremlegges. 

Når jeg allikevel egentlig ikke tillegger det 
noen særlig betydning, skyldes det nettopp det 
forhold at det ikke gir enkeltindividet som blir 
utsatt for et dårlig miljø, noen anledning til å få 
prøvet denne retten ved en domstol. Enkel tindi
videt vil altså være helt avhengig av at de poli
tiske myndigheter - først og fremst i lovgivnin-

gen - følger opp intensjonene i denne grunn
lovsbestemmelsen. Den enkeltes rettslige si
tuasjon her - jeg ser bort fra dette med infor
masjonsplikten - vil bare være en refleks av det 
de politiske myndigheter til enhver tid finner å 
ta hensyn til i denne grunnlovsbestemmelsen. 

Jeg synes vi har en veldig god parallell til 
denne grunnlovsbestemmelsen i grunnlovsbe
stemmelsen om at man har rett til arbeid. Den 
er formulert på en litt annen måte. Det står ikke 
akkurat «rett» der, men den er iallfall fremsatt 
på en slik måte at folk, iallfall på den tid da den 
ble vedtatt, trodde at den var en garanti for full 
sysselsetting. Men det har vist seg at det er den 
ikke. I vår nåværende politikk må vi ta hensyn 
til helt andre realiteter, som Bundesbanks ren
tepolitikk og en masse andre ting. Selvfølgelig 
forsøker vi innenfor en masse andre hensyn 
også åta hensyn til sysselsettingen og den en
keltes rett til arbeid, men jeg har sett svært få 
henvisninger i den senere tids arbeidsløshets
debatt akkurat til denne grunnlovsbestemmel
sen. Vi kan ikke akkurat tro at lovgiveren har 
ligget våken om natten og tenkt på denne 
grunnlovsbestemmelsen når vi har sysselset
tingsproblematikken for øye. 

Vi har også paralleller i den vanlige lovgiv
ningen. Når man leser vår helselovgivning, lov 
om kommunale helsetjenester og sykehuslo
ven, må man få det inntrykk at en person som 
har behov for helsetjenester, har krav på å få 
nødvendige helsetjenester. Men det viser seg at 
vedkommende er helt avhengig av at kommu
nen har vilje og økonomi, dvs. at kommunen vil 
prioritere et tilbud av helsetjenester. Rettighe
tene er ikke noe annet enn en refleks av kom
munens økonomi og prioritering av helsetjenes
ter. 

Det som jeg egentlig synes er betenkelig, er å 
fremsette ordet «rett» og bruke det som et slags 
valørord for å fremstå for offentligheten som 
noen som virkelig utretter noe, mens det i virke
ligheten er en ganske falsk flagging. Det er 
ingen rett. For hva vil vi egentlig at det norske 
folk skal forbinde med begrepet «rett»? De me
ner at en mann som har kjøpt en hest, kan gå til 
domstolen og kreve hesten. En som kan påbe
rope seg en rett i trygdelovgivningen, kan gå til 
domstolen og få beløpet utbetalt. Det er det folk 
vanligvis forstår med ordet «rett». Hvis «rett» 
skal bli et ord som bare er en refleks av hva 
myndighetene til enhver tid finner for godt å til
by, er ikke det en forfalskning av et begrep som 
tidligere gav oss en trygghetsfølelse? Det er å 
betjene seg av et ord som fortjener en langt stør
re respekt enn politikerne er villig til å gi det. 
Det ødelegger ordet. Vi må snart få et nytt ord 
for «rett» som kan gi det dets opprinnelige inn
hold. 

Jeg har veldig meget imot denne måten å pre-
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sentere rettigheter på i lovgivningen. Jeg synes 
på en måte det er enda verre når man opphever 
det også til å være en grunnlovsrett. Det nevnes 
av en sakkyndig at denne grunnlovsbestem
melsen for så vidt vil kunne avklare tolknings
problemer i forhold til andre grunnlovsbestem
melser, men vi vet inderlig vel at en miljøvern
lovgivning og hensynet til full sysselsetting kan 
komme i sterk konflikt. Det er vel kanskje på 
det området hvor konfliktene kan oppstå i 
størst grad. Så har vi to grunnlovsbestemmel
ser- den ene tar sikte på full sysselsetting, og 
den andre tar sikte på å beskytte miljøet. Hva 
slags veiledning gir dette, bortsett fra at politi
kerne gjerne vil kombinere disse? 

Jeg synes egentlig at dette er veldig mye løst 
prat, når man kommer til de realiteter vi står 
overfor her i Stortinget, · hvor man skal ta all 
verdens forskjellige hensyn. Selvfølgelig vil 
man ta miljøvernhensyn - det vil man til en
hver tid gjøre - men hvem i all verden vil se til
bake på denne grunnlovsbestemmelsen som 
ikke inneholder noe annet enn at individet er 
tilbudt noe som kalles en rett, men som i virke
ligheten ikke er noe annet enn en refleks av 
prioriteringer til enhver tid av folk som sitter i 
denne salen. Hadde det vært slik at man kunne 
gå til en domstol, hadde problemene dukket 
opp, for da måtte man selvfølgelig overlate til 
domstolen å tolke denne bestemmelsen. Jeg er 
helt enig i at da burde bestemmelsen være at
skillig klarere enn den er i dag. Nå har det ingen 
betydning om den er klar eller uklar - den vil 
ikke få noen betydning uansett. Men som vi har 
sagt i innstillingen, vi synes det i og for seg er 
gode ønsker, og vi kan ikke si at den gjør noen 
direkte skade, så vi skal ikke stemme imot den. 

Paul Chaffey: Det sier vel noe om Frem
skrittspartiets tilstand om dagen at Fridtjof 
Frank Gundersen bruker hele taletiden sin på å 
argumentere mot et forslag han har tenkt å 
stemme for etterpå. Det argumentet man har 
for å stemme for, er at man er redd for å bli mis
forstått ute i befolkningen, så da er det best å 
stemme sammen med resten av komiteen. Det 
skal bli interessant å se om det er en linje som 
også vil spre seg til andre spørsmål etter hvert 
som Fremskrittspartiet i større og større grad 
føler at de blir misforstått i norsk politikk. 

Nå hadde saksordfører Anne Enger Lahn
stein en grundig gjennomgang av dette forsla
get, såjeg skal være relativt kort, men noen ord 
likevel. 

Vi har en grunnlov fra 1814, vi har hatt den i 
178 år, og diskusjonen om en egen miljøpara
grafi Grunnloven er en diskusjon av forholdsvis 
ny dato. Det var ikke naturlig å ta det inn i 
Grunnloven i 1814, og det tok lang tid før det ble 
et tema senere. Men på 1970- og 1980-tallet, 

som en refleks av økende opptatthet av miljø- og 
ressursspørsmål i samfunnet, er det blitt frem
met en rekke forskjellige forslag i Stortinget om 
miljøvern, og SV har vært tilhenger av at en 
grunnlovsparagraf om miljøvern skulle inn i 
Grunnloven. Vi har stemt for det i en del ulike 
sammenhenger, sist i 1988, da et forslag ble av
vist mot fem SV-stemmer. Derfor er vi svært til
freds med at en enstemmig komite nå anbefaler 
en miljøparagraf i Grunnloven. 

Det er selvfølgelig riktig som Jan Petersen 
sier at man ikke kan grunnlovfeste alle verdier 
samfunnet bygger på, eller alle rettigheter som 
er avledet av det, men vårt syn er at miljøut
fordringene er de største utfordringene sam
funnet i dag står overfor. Nøkkelen til mennes
kehetens overlevelse og ikke minst nøkkelen til 
framtidige generasjoners overlevelse ligger i å 
løse miljøproblemene. 

Jeg tror ikke det blir noen konkret og umid
delbar endring av norsk politikk fordi man ved
tar en ny grunnlovsparagraf. Det kommer selv
følgelig ikke av seg selv. Men en grunnlovspara
graf er et viktig signal om at man skal ta miljø
spørsmål på alvor, og det blir også et spørsmål 
om man skal ta den relativt konkrete formule
ringen og utformingen denne paragraf en har 
fått på alvor, og legge miljøhensyn til grunn for 
ulike beslutninger. 

Det er lagt inn ulike alternative forslag både 
fra Liv Aasen og Einar Førde og fra Eva Funder 
Fleischer. For SV har det i den sammenhengen 
vært mest avgjørende, viktigst, at vi har kunnet 
bidra til at et forslag får flertall, og ikke å splitte 
opp stemmene slik at de hadde spredd seg på 
ulike forslag og det dermed ikke hadde blitt fler
tall for noen av disse forslagene. 

Vi mener at hovedalternativet fra Einar Før
de og Liv Aasen til en ny grunnlovsparagraf er 
et godt forslag, fordi det for det første går inn på 
miljøkvalitet, for det andre på retten til infor
masjon og for det tredje - og ikke minst viktig -
på retten til et godt miljø for framtidige genera
sjoner. 

Vårt syn er at denne grunnlovsparagrafen 
kan være et viktig redskap både for enkeltper
soner og for grupper innenfor samfunnet for å 
presse fram avgjørelser som kommer, hvor man 
tar større miljøhensyn enn i dag, og også et red
skap for å presse fram en mer presis og bedre 
lovgivning på områder der det ikke finnes noen 
tilstrekkelig lovgivning i dag. 

Kåre Gjønnes: Jeg må også få lov til åta en 
liten visitt tilbake til representanten Fridtjof 
Frank Gundersen. Jeg har sjelden hørt en ster
kere argumentasjon imot et forslag som man til 
slutt annonserer at man vil stemme for. Det var 
nærmest en harselering med hele forslaget -
det ble kalt for løst prat- og så annonserer han 
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at han tross alt vil stemme for det! Det er vans
kelig å finne en sammenheng mellom innlegg og 
stemmegivning ut fra dette. 

Uansett hvor framsynte våre utformere av 
Grunnloven var, skjer det ting både i vårt eget 
land og i verden omkring oss som gjør at Grunn
loven må fange opp nye områder. Dagens 
grunnlovsendring er i første rekke en bekreftel
se på den situasjon at vi som forvaltere av natur 
og miljø, har mislykkes. Vi har forårsaket en hel 
rekke skader. Det er en belastning på miljøet 
som rett og slett setter enkeltmennesket i fare. 
Dette er en situasjon som våre første lovgivere i 
1814 naturlig nok ikke kunne ha noen som helst 
anelse om. Derfor er dagens grunnlovsforslag 
egentlig en bekreftelse på at vi har mislykkes i å 
ta vare på vårt eget miljø. Dagen i dag er egent
lig ikke noen gla'dag i så måte. 

Når det nå først har blitt som det har blitt, er 
det derimot positivt at det er en enstemmig inn
stilling til tross for nyanser som har kommet 
inn i debatten i salen senere. Det er en enstem
mig innstilling om at det er ønskelig at Grunn
loven slår fast at enhver har rett til et miljø som 
sikrer sunnhet og til en natur der produksjons
evnen og mangfoldet blir bevart - egentlig en 
selvfølgelighet, men nå er det nødvendig også å 
få det inn i vår egen grunnlov. At dette nå felles 
ned som prinsipp i Grunnloven, betyr naturlig
vis at det legger føringer for annen lovgivning -
hvis ikke, var det meningsløst- altså at det er et 
prinsipp som skal etterleves og som også av
stedkommer konkret handling i senere lovgiv
ning. Etter Kristelig Folkepartis mening er det
te faktisk det viktigste ved dagens vedtak. 

Det er naturligvis også viktig med signalef
fekten både nasjonalt og internasjonalt, at Nor
ge legger stor vekt på miljøvernhensyn ved å ta 
dette inn i sin grunnlov. Men viktigheten og for
pliktelsen gjelder først og fremst oss selv som 
lovgivere på andre områder. Den internasjona
le anerkjennelse vil neppe øke dersom vi ikke er 
i stand til oppfølging på alle andre nivåer i lov
givningen. Vi har allerede enkeltlover som kan 
brukes og som allerede brukes aktivt i dette ar
beidet, men dagens vedtak gjør at forpliktelsen 
blir enda sterkere. 

Grunnloven står sterkt i det norske folk, ikke 
minst debatt som vi har i disse dager, minner 
oss om det. En ekstra paragraf om retten til mil
jø skal derfor også være holdningsskapende ut 
fra viktigheten av at det står i Grunnloven. Nå 
er det bare framtida som vil vise om det etter 
dagens vedtak blir synlig bedre resultater både 
i lovgivning og når det gjelder vår egen hold
ning. 

Det er imidlertid et paradoks at Norge, som 
er en oljenasjon, hver dag pumper opp store 
mengder olje ute i Nordsjøen - den energifor-

men som forurenser mest og er grunnlaget for 
hele vårt velferdssamfunn - at vi pumper denne 
oljen opp og sender den ut i Europa for øvrig for 
å forurense. At vi nå tar en miljøbestemmelse 
inn i vår grunnlov, må føre til en gjennomtenk
ning av hele utviklingen i vårt samfunn - når 
det gjelder ressursforbruk i forhold til miljø
vernhensyn og på hvilken måte dette påvirker 
også verden omkring oss, ikke bare vår egen 
velferd. 

Kristelig Folkeparti støtter altså innstillin
gen. Det betyr et nei til forslaget i sak nr. 1 på 
dagsordenen og et ja til hovedalternativ A, al
ternativ I, i sak nr. 2 på dagsordenen. 

Anne Enger Lahnstein: Jeg vil bare komme 
med noen korte kommentarer på slutten av de
batten. 

Det er naturlig at spørsmålet om det såkalte 
lovtomme rom har vært en sentral del av debat
ten, og jeg vil gi uttrykk for at jeg er enig med 
Jan Petersen i at dette reiser behovet for en for
nyet gjennomgang av lovgivningen, slik at vi 
kan sikre at miljørettigheter kommer inn i det 
ordinære lovverket, og at det lovtomme rom 
dermed minimaliseres. Men når det er sagt, vil 
jeg igjen understreke det en enstemmig komite 
sier, nemlig at det vil være grunnsetningene 
som skal anvendes når det gjelder miljøproble
mer som lovgiverne ikke har tatt stilling til. 

Så en kommentar til Fridtjof Frank Gunder
sens innlegg: Etter å ha hørt hans innlegg, som 
var preget av sterke motforestillinger og beten
keligheter, må jeg si at det fortoner seg noe un
derlig at Fremskrittspartiet har sluttet seg til 
innstillingen ved å si ja til grunnlovsforslaget. 
Jeg ser også av særmerknadene at dette er gjort 
av hensyn til den politiske debatt, at man ikke 
ønsker å bli oppfattet som motstandere av mil
jøvern. Men hvis Fremskrittspartiet og Fridtjof 
Frank Gundersen skal fremføre sin argumenta
sjon her i dag ute i den offentlige debatten og 
samtidig konkludere med at de stemte for den
ne bestemmelsen i Grunnloven, vil det jo virke 
ganske forvirrende. 

Ellers var ikke dette med signal til Brasil
konferansen fra Norge om fremhevelse og ster
kere prioritering av miljøvern noen sentral pre
miss for denne grunnlovsbestemmelsen - selv
følgeligikke. Menjegvil holde fast ved at det er 
et viktig signal fra oss at vi nå også nedfeller 
miljørettigheter i Grunnloven vår. Miljøet er 
den største utfordringen vi står overfor i global 
sammenheng- også nasjonalt - og det er mitt 
håp at denne grunnlovsbestemmelsen i større 
grad vil forplikte oss til å sette miljøet og den 
ansvarlige, langsiktige ressursforvaltningen 
foran andre hensyn i våre politiske prioriterin
ger framover. 
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Fridtjof Frank Gundersen: Det har vært sagt 
at på grunn av de mer formelle kritiske beten
keligheter jeg har anført mot å plassere en slik 
falsk rettighet i Grunnloven, burde den naturli
ge konklusjon være å stemme imot. For det førs
te vil jeg si at reelt sett kanjeg ikke se at dette 
gjør noen skade, bortsett fra at man fortsetter 
tendensen i retning av å presentere ordet «rett» 
som om det virkelig inneholder en rett for den 
enkelte. Men jeg vil da peke på at man selvfølge
lig må ta hensyn til det moderne mediesam
funns realiteter. Det må vi alle. Vi vet jo at hvis 
vi hadde stemt mot dette i dag, ville norsk TV ha 
dukket opp-og hvis jeg hadde vært så uheldig å 
bli innkalt, ville de ha sagt: Vi ser, Gundersen, 
at i dag har dere stemt imot at vi skal få grunn
lovfesting av godt miljø! Så ville jeg fått ett mi
nutt til å forklare hvorfor -og det ville vært helt 
umulig. Det er altså en realitet at det er enkelte 
saker - som ikke betyr noe vesentlig fra eller til 
- der man ikke kan være så nøye med om man 
sier ja eller nei. (Munterhet i salen.) 

For øvrig vil jeg bare si at en del henvendelser 
her i salen tyder på at man er litt i villrede om 
hva man skal stemme over her. Det er altså ikke 
forslagene som skal opp til votering, men det er 
innstillingene. Og så vidt jeg forstår, betyr det 
at samtlige i salen må stemme ja til alt. 

Anne Enger Lahnstein: Etter å ha hørt Frid
tjof Frank Gundersens siste innlegg, vil jeg ut
trykke håp om at denne merkelige begrunnelse 
for å si ja til et forslag som han faktisk er imot, 
ikke undergraver det Stortinget nå er i ferd med 
å vedta. Det ville være meget trist om denne 
merkverdige begrunnelse så å si skulle under
grave det saklige og tunge innholdet som denne 
grunnlovsbestemmelsen faktisk får. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet, og 
debatten er avsluttet. 

Sak nr. 1 tas opp til votering. Siden det 
her ikke er tatt opp forslag om bifall, antar pre
sidenten at det kan voteres på vanlig måte med 
voteringsanlegg. - Det er ikke kommet innven
dinger mot det. 

Komiteen hadde innstillet: 

Forslag nr. 14 i Dokument nr. 12 for 1987-88 
til ny§ 110 ai Grunnloven, Hovedalternativene 
I - VI - bifalles ikke. 

Votering: 

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig 
med 138 stemmer. 

(Voteringsutskrift kl. 11.54.00) 

Presidenten: Vi går så over til votering i s a k 
nr. 2. 

Komiteen hadde innstillet: 

Forslag nr. 15 i Dokument nr. 12 for 1987-88 
til ny § 110 b, § 103, § 94 eller § 112 i Grunnlo
ven, Hovedalternativ A, Alternativ I - bifalles. 

Grunnlovsforslaget var sålydende: 

Hovedalternativ A 
Ny§ 110 b skal lyde: 

Alternativ I 
Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sund

hed og til en Natur hvis Produktionsævne og 
Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle 
disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Be
tragtning, der ivatetager denne Ret ogsaa for 
Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til fore
gaaende Led, ere Borgerne berettigede til 
Kundskab om N aturmilieuets Tilstand og om 
Virkningeme af planlagte og iværksatte lnd
greb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Bestem
melser til at gjennemføre disse Grundsætnin
ger. 

Presidenten: Det vil bli votert ved navneopp
rop. 

De som stemmer for innstillingen, svarer ja, 
og de som stemmer mot innstillingen, svarer 
nei. 

Votering: 

Grunnlovsforslaget bifaltes enstemmig med 
138 stemmer. 

De 138 representantene var: 
Harald Ellefsen, Ulf Guttormsen, Erik Sol

heim, Mary Kvi dal, Siri Frost Sterri, Per Risvik, 
'Tove Kari Viken, Kåre Gjønnes, Ernst Wrold
sen, Ole Johs. Brunæs, Oscar D. Hillgaar, Karin 
Lian, Ingrid I. Willoch, Jørgen Kosmo, Inger 
Dag Steen, Gunnar Skaug, Sigurd Holemark, 
'Tom Thoresen, Øystein Hedstrøm, Åsa Solberg 
Iversen, Wenche Lyngholm, Kjellaug Nakkim, 
Odd Holten, Edvard Grimstad, Brit Jørgensen, 
'Tore A Liltved, Sigurd Verdal, John G. Bernan
der, Jon Lilletun, Aud Blattmann, Fridtjof 
Frank Gundersen, Kaci Kullmann Five, Helen 
Bøsterud, Tora Aasland Houg, Jan Petersen, 
Thor-Eirik Gulbrandsen, Finn Thoresen, Eva 
R. Finstad, Anneliese Dørum, Tore Haugen, 
Paul Chaffey, Anne Enger Lahnstein, Erik Dal
heim, Hallgrim Berg, Kirsti Kolle Grøndahl, 
Steinar Maribo, Arild Hiim, Åse Klundelien, 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Anders Aune, Alf 
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E. Jakobsen, Eirin Faldet, Sylvia Kristin Bru
stad, Einar Olav Skogholt, Magnar Sortåsløk
ken, Grethe G. Fossum, Ragnhild Queseth 
Haarstad, Olav Lund, Hallvard Bakke, Arne 
Skauge, Hans J. Røsjorde, Grete Knudsen, 
Svein Alsaker, Arne Alsåker Spilde, Kjellbjørg 
Lunde, Leiv Stensland, Paal A Bjørnestad, 
Erna Solberg, Ranveig Frøiland, Britt Harke
stad, Magnus Stangeland, Olav Akselsen, 
Inger-Marie Ytterhorn, Anders Talleraas, Kjell 
Magne Bondevik, Lodve Solholm, Ingvard 
Sverdrup, Gudmund Restad, Karita Bekkemel
lem, Marie Lovise Widnes, Per Sævik, Odd 
Eriksen, Petter Thomassen, Ragna Berget Jør
gensen, Inge Myrvoll, Karl Sørmo, Åshild Hau
an, Lisbeth Holand, Inger Pedersen, Haakon 
Blankenborg, Berit Brørby Larsen, Johan M. 
Nyland, Syver Berge, Dag C. Weberg, Peder I. 
Ramsrud, Jan P. Syse, Sissel Rønbeck, Carl I. 
Hagen, Annelise Høegh, Marit Nybakk, Theo 
Koritzinsky, Rune E. Kristiansen, Hakon Lun
de, Anders C. Sjaastad, Anne Aakervik, Per Eg
gum Mauseth, Oddmund H. Hammerstad, 
Inger Lise Husøy, Tor Mikkel Wara, Eleonore 
Bjartveit, Gunnar Berge, Gunnar Fatland, Jan 
Simonsen, John S. Tveit, Magnar Sætre, Thor
hild Widvey, Ole Gabriel Ueland, Kari Hellie
sen, Eilef A Meland, Borghild Røyseland, Sver
re Mauritzen, Astrid Marie Nistad, Leiv BIak
set, Lars Gunnar Lie, Ingeborg Botnen, Ragn
hild Barland, Eva Kise, John Alvheim, Solveig 
Sollie, William Engseth, Ranja Hauglid, Rolf 
Ketil Bjørn, Terje Nyberget, Johan J. Jakobsen, 
Roger Gudmundseth, Per Aunet, Wenche Frogn 
Sellæg, Inge Staldvik. 

Følgende 27 representanter hadde forfall: 
Marit Rotnes, Ola Røtvei, Jens Marcussen, 

Helga Haugen, Vidar Kleppe, Jo Benkow, 
Reiulf Steen, Jan Erik Fåne, Trond Jensrud, 
Reidar Johansen, Johan C. Løken, Nils 0. Gol
ten, Rikard Olsvik, Laila Kaland, Rolf Bendik
sen, Thea Knutzen, Dag Jostein Fjærvoll, Peter 
Angelsen, Marie Brenden, Per-Kristian Foss, 
Petter Bjørheim, Dagfinn Hjertenes, Reidar 
Sandal, Børre Rønningen, Svein Ludvigsen, 
Jan Elvheim, Inger Lise Gjørv. 

Videre var innstillet: 

Forslag nr. 15 i Dokument nr. 12 for 1987-88 
til ny§ 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i Grunnlo
ven - Hovedalternativ A, Alternativ II og Alter
nativ III, Hovedalternativene B, C og D - bi -
falles ikke. 

Presidenten: Presidenten antar at det her 
kan voteres på vanlig måte ved voteringsanleg
get - det anses bifalt. 

Votering: 

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig 
med 136 stemmer. 

(Voteringsutskrift kl. 12.02.55) 

Sak nr. 3 

Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra 
stortingsrepresentantene Thea Knutzen, Siri 
Frost Sterri og Wenche Frogn Sellæg om oppret
telse av en klinikk for ryggoperasjoner i Sør-
1røndelag fylke (Innst. S. nr. 159,jf. Dokument 
nr. 8:23) 

Presidenten: Etter ønske fra sosialkomiteen 
vil presidenten foreslå at debatten begrenses til 
1 time, og at taletiden fordeles slik på gruppene: 
Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 10 minut
ter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Sosialis
tisk Venstreparti 10 minutter, Kristelig Folke
parti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter og 
Aune-lista 5 minutter. 

Videre vil presidenten foreslå at det ikke gis 
adgang til replikker etter de enkel te innlegg, og 
at de som måtte tegne seg på talerlisten utover 
den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 mi
nutter. 

- Dette opplegget anses bifalt. 

Alf E. Jakobsen (ordfører for saken): Innled
ningsvis vil jeg som saksordfører redegjøre litt 
for komiteens innstilling til dette private forsla
get om opprettelse av en klinikk for ryggopera
sjoner i Sør-Trøndelag. 

Et flertall i komiteen, bestående av Kristelig 
Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, 
går inn for å oversende forslaget til Regjeringen 
for vurdering. 

Et mindretall bestående av Høyre og Frem
skrittspartiet ønsker å realitetsbehandle for
slaget. 

Et annet mindretall, bestående av Sosialis
tisk Venstreparti, vil avvise saken. 

Jeg går ut fra at de ulike partiene selv vil 
redegjøre nærmere for sitt syn, og skal i fortset
telsen konsentrere meg om Arbeiderpartiets 
begrunnelse for å oversende forslaget til Regje
ringen. 

Etter vårt syn er det en klar sammenheng 
mellom ventetid og behandlingsresultat, og det 
er slik vi ser det, en god investering å ha god 
behandlingskapasitet for ryggoperasjoner. Det
te vil både øke livskvaliteten for de enkeltmen
neskene som rammes, og samtidig ha den til
leggseffekt at det kan gi innsparinger i folke
trygden. 

Forslaget om opprettelse av en ryggklinikk 
kan være et godt bidrag til oppfyllelse av de øns-
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Rapport til Stortingets presidentskap 
fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om
menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt
19. desember 2011

Til Stortinget

Som et ledd i Stortingets forberedelser av grunn-
lovsjubileet i 2014 nedsatte Stortingets presidentskap
18. juni 2009 et utvalg med det oppdrag å

«utrede og fremme forslag til en begrenset revi-
sjon av Grunnloven med det mål å styrke menneske-
rettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale
menneskerettigheter Grunnlovs rang.»

Mandatet pålegger videre utvalget å legge de
grunnlovsforslag som følger av det tverrpolitiske for-
lik om stat/kirke fra 2008 til grunn for sin utredning,
jf. Dokument nr. 12 (2007–2008), grunnlovsforslag
nr. 10. Utvalget har i den sammenheng lagt særlig
vekt på den foreslåtte formålsbestemmelse i ny § 2:

«Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retts-
staten og Menneskerettighederne.»

Utredningsoppdraget er fullført, og Stortingets
menneskerettighetsutvalg legger med dette frem sine
forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven.

Oslo, 19. desember 2011

Inge Lønning
(leder)

Carl I. Hagen Jan E. Helgesen Hilde Indreberg

Pål W. Lorentzen Janne Haaland Matlary Kari Nordheim-Larsen

Benedikte Moltumyr Høgberg
Mari Mæland
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Del I Innledning
1. Sammendrag

1.1 Utvalgets forslag til grunnlovsendringer

Stortingets menneskerettighetsutvalg ble oppret-
tet for å utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det formål å styrke men-
neskerettighetenes stilling i norsk rett. 

Utvalget har drøftet på hvilke måter menneske-
rettighetsvernet i Grunnloven kan styrkes.1 Flere av
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven ble utarbeidet
i 1814. Enkelte av disse bestemmelsene har den
samme aktualitet i dag, mens andre har mindre eller
ingen betydning. Noen bestemmelser er også svært
vanskelige å forstå. Samfunnet har endret seg på den
tiden som er gått siden Grunnloven ble vedtatt. Bare
i beskjeden grad er dette blitt møtt med nye mennes-
kerettighetsbestemmelser. 

Disse forholdene gjør at menneskerettighetsver-
net i dagens grunnlov er fragmentert, i den forstand
at det bare er noen av de sentrale menneskerettighe-
tene som er kommet til uttrykk i Grunnloven. Grunn-
loven gir ikke et helhetlig bilde av det menneskeret-
tighetsvern som faktisk eksisterer i norsk lovgivning.
Det er dermed fare for at den som leser Grunnloven,
vil danne seg et skjevt og mangelfullt bilde av hvilke
verdier det norske samfunn er tuftet på. I forbindelse
med stat/kirke-forliket er det etablert en tverrpolitisk
enighet om at Grunnloven skal få en ny formålsbe-
stemmelse i § 2, der det heter at Grunnlovens formål
er å verne om demokratiet, rettsstaten og menneske-
rettighetene.2 Dette taler for at Grunnlovens mennes-
kerettighetsvern revideres og suppleres, slik at disse
verdiene synliggjøres og formålsbestemmelsen i ny
§ 2 kan oppfylles. 

Dagens fragmentering vil videre kunne lede til at
det oppstår rettslig uklarhet om de verdiene som er
kommet til uttrykk i Grunnloven, er viktigere eller av
mer overordnet karakter enn menneskerettigheter i
annen lovgivning. I så fall vil anvendelsen av Grunn-
loven i domstoler og forvaltning kunne føre til at
noen menneskerettigheter fremheves særskilt til for-
trengsel for andre, uten at dette har vært tilsiktet.

I tillegg ser man at det i hver stortingsperiode har
vært fremsatt flere forslag til endringer i rettighetsbe-
stemmelsene i Grunnloven. Dette viser at det gene-
relt er liten tilfredshet med omfanget av dagens
grunnlovsrettigheter. De siste årene har også større
offentlige utredninger om diskrimineringsvern og
personvern konkludert med at rettighetsvernet i
Grunnloven må styrkes.3

Utvalget finner at Grunnlovens rettighetsvern
minst bør dekke de sentrale menneskerettighetene
som ligger til grunn for de internasjonale menneske-
rettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg
til. Det er en forutsetning for det internasjonale men-
neskerettighetsarbeidet at disse spørsmål først og
fremst finner en hensiktsmessig og effektiv løsning
nasjonalt, slik at internasjonale organer opprettet av
FN og Europarådet ikke unødig belastes med retts-
spørsmål eller konflikter som kunne ha vært løst på
nasjonalt nivå. Selv om Norge i liten grad belaster
disse organene, er det likevel viktig at Norge tar det
samme ansvar som andre medlemsland for å finne
gode nasjonale løsninger på menneskerettighets-
spørsmål. Fordi Grunnloven er vanskeligere og mer
tidkrevende å endre enn annen lovgivning, jf. Grunn-
loven § 112, vil grunnlovsfesting av de sentrale men-
neskerettighetene bidra til stabilitet og forutsigbarhet
i det norske samfunn.

Etter utvalgets oppfatning vil grunnlovsfesting
av de sentrale menneskerettighetene ikke lede til det
som ofte omtales som rettsliggjøring av samfunnet.4

Menneskerettighetenes funksjon er først og fremst
ivaretakelse av den enkeltes frihet, likhet og mennes-
keverd, jf. fortalen til Verdenserklæringen om men-
neskerettigheter fra 1948. I historien finnes utallige
eksempler på at frihet, likhet og menneskeverd har
blitt neglisjert og krenket på det groveste. De sentrale
menneskerettighetene er skranker for den lovgivende
og den utøvende makt, og domstolene har bl.a. til
oppgave å sikre disse rettighetene slik at individene
ikke lider overlast. Denne balansen mellom stats-
maktene er nødvendig i enhver rettsstat. Det er derfor
vanskelig å se for seg en troverdig rettsstat og et godt
demokrati uten at de mest fundamentale rettighetene
blir ivaretatt. For de rettighetene som skal ivareta den
enkeltes frihet, likhet og menneskeverd blir det såle-
des lite treffende å tale om at grunnlovsfesting kan
lede til økt rettsliggjøring i samfunnet. Det kan føyes
til at disse rettighetene uansett er en del av norsk rett,
gjennom inkorporeringen av flere internasjonale
konvensjoner i menneskerettsloven av 1999. Grunn-
lovsfesting av sentrale menneskerettigheter vil såle-
des ikke lede til at det blir flere rettigheter i lovverket.

Ved utarbeidelsen av konkrete forslag til hvordan
menneskerettighetsvernet bør styrkes i Grunnloven,
har utvalget tatt utgangspunkt i mandatets forutset-
ning om at det er de «sentrale» menneskerettighetene
eller de «allmenngyldige prinsipper» som skal løftes
inn i Grunnloven. Ved identifiseringen av de sentrale
menneskerettighetene har utvalget tatt flere hensyn i
betraktning. Utvalget har bl.a. tatt hensyn til det
minimumsvern som er utviklet globalt og i Europa:1. For spørsmålet om Grunnlovens menneskerettighetsvern

bør styrkes, se kapittel 10.
2. For mer om stat/kirke-forliket, se punkt 10.3.
3. Se NOU 2009: 1 og NOU 2009: 14.

4. For en nærmere vurdering av rettsliggjøring, se særlig punkt
10.5.3.
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Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra
1948 og senere FN-konvensjoner, har hatt stor betyd-
ning for hvilke menneskerettigheter som er å anse
som «sentrale» i en internasjonal kontekst. Dernest
har Europarådets konvensjoner, særlig Den euro-
peiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950 slik
den er tolket av Den europeiske menneskerettighets-
domstol, spilt en betydelig rolle for utviklingen og
ivaretakelsen av sentrale menneskerettigheter i
Europa. 

Utvalget har videre tatt hensyn til hvordan men-
neskerettighetene er kommet til uttrykk i moderne
konstitusjoner i Vest-Europa, spesielt konstitusjo-
nene til våre nordiske naboland og EUs Charter of
fundamental rights. Samtidig har utvalget lagt bety-
delig vekt på norsk tradisjon og norske verdier, både
med tanke på å synliggjøre de verdiene det norske
samfunn er tuftet på og med tanke på at Grunnloven
skal være bedre egnet i møte med Norges fremtidige
utfordringer. 

Utvalget har bestrebet seg på å oppnå enighet om
hvilke verdier og hvilke rettigheter som bør følge av
Grunnloven, og hvordan disse rettighetene bør utfor-
mes. Alternative utforminger finnes i utvalgets
løpende vurderinger. 

To ulike modeller fremstår som aktuelle for plas-
sering av menneskerettigheter i Grunnloven.5 Den
første modellen innebærer at nye grunnlovsbestem-
melser plasseres innimellom de eksisterende grunn-
lovsbestemmelser, mens den andre modellen innebæ-
rer at menneskerettighetene i Grunnloven samles i en
ny del E som bare omhandler menneskerettigheter. I
denne siste modellen foreslås det at bestemmelser
som i dag står i del E, og som ikke er menneskerettig-
heter, flyttes til en ny del F med alminnelige bestem-
melser. Utvalget har enstemmig kommet frem til at
den andre modellen best vil synliggjøre menneske-
rettighetene i Grunnloven og dermed virkeliggjøre
den nye § 2 på en god måte. Samtidig vil en egen del
om menneskerettighetene både ha en klargjørende og
en pedagogisk funksjon, sammenliknet med en inn-
skriving av menneskerettighetene innimellom de
eksisterende bestemmelsene i Grunnloven. En slik
klargjøring vil igjen kunne bidra til økt folkelig for-
ståelse av og interesse for Grunnloven. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn en ny del E
om menneskerettigheter og en ny del F med alminne-
lige bestemmelser. I dette sammendraget er utvalgets
forslag til ny del E i Grunnloven fremsatt i dagens
grunnlovsspråk. I rapportens siste del er de konkrete
voteringsforslag fremsatt både i en alminnelig språk-
form og i dagens grunnlovsspråk.6 

Kari Nordheim-Larsen slutter seg ikke til utval-
gets forslag til ny § 103 første punktum, jf. punkt
31.5.6. Carl I. Hagen slutter seg ikke til utvalgets for-
slag om ny §§ 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115
og 116, jf. punkt 11.4.2. Ny del E i Grunnloven vil
etter utvalgets forslag se ut som følger (endringene er
fremhevet i kursiv): 

«E. Menneskerettighederne.

§ 92

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
og sikre Menneskerettighederne.

§ 93

Ethvert Menneske har en iboende Ret til Liv.
Ingen kan dømmes til Døden.

Ingen maa udsættes for Tortur eller anden umen-
neskelig eller nedværdigende Behandling eller Straf.

Ingen skal holdes i Slaveri eller Tvangsarbeide.
Det paaligger Statens Myndigheder at beskytte

Retten til Liv og bekjæmpe Tortur, Slaveri, Tvangsar-
beide og andre Former for umenneskelig eller ned-
værdigende Behandling.

§ 94

Ingen maa fængslig anholdes eller paa anden
Maade berøves Friheden, uden i lovbestemt Tilfælde
og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. Friheds-
berøvelsen maa være nødvendig og ikke udgjøre et
uforholdsmessigt Indgreb.

Anholdte skulle snarest mulig fremstilles for en
Domstol. Andre som ere berøvede deres Frihed,
kunne faa Frihedsberøvelsen prøvet for Domstoler
uden ugrundet Ophold.

For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staa
Vedkommende den Fængslede til Ansvar.

§ 95

Enhver har Ret til at faa sin Sag afgjort af en uaf-
hængig og upartisk Domstol inden rimelig Tid. Ret-
tergangen skal være retfærdig og offentlig. Retten
kan imidlertid lukke Retsmødet dersom Hensynet til
Parternes Privatliv eller tungtveiende almene Inte-
resser gjøre det nødvendigt.

§ 96

Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes
uden efter Dom.

5. For en nærmere utdyping av disse to modellene, se kapittel
17.

6. For eksisterende bestemmelser som foreslås flyttet til annet
paragrafnummer, har utvalget lagt til grunn enten dagens
grunnlovsspråk eller den språklige fornyelsen av Grunnlo-
ven som følger av grunnlovsforslag nr. 16 i Dokument nr. 12
(2007-2008), og som skal behandles i inneværende stor-
tingsperiode.
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Enhver har Ret til at blive anset som uskyldig
indtil Skyld er bevist efter Loven.

Ingen kan straffes mere end een Gang for samme
Handling. 

Ingen kan dømmes til at afstaa fast Eiendom eller
samlet Formue, medmindre Værdierne ere benyttede
til eller ere Udbytte fra en strafbar Handling.

§ 97

Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.

§ 98

Alle ere lige for Loven. 
Intet Menneske maa udsættes for usaglig eller

uforholdsmæssig Forskelsbehandling.

§ 99

Enhver har Frihed for Tanke, Samvittighed, Reli-
gion og Livsanskuelse. Denne Frihed omfatter Ret til
at ændre Religion eller Livssyn efter eget Valg og til
at praktisere sin Religion eller sit Livssyn alene eller
i Fællesskab med Andre.

§ 100

Ytringsfrihed bør finde Sted. 
Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have

meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Bud-
skab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod
Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen,
Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det
retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov. 

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilke-
nsomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der
kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for
denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre
det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens
Begrundelser. 

Forhaandscensur og andre forebyggende For-
holdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er
nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod ska-
delig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur
kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. 

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommu-
nernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Rets-
møder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsæt-
tes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Per-
sonvern og af andre tungtveiende Grunde. 

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig
Samtale.

§ 101

Enhver har Ret til at danne, slutte sig til og melde
sig ud af Foreninger, herunder Fagforeninger og
politiske Partier.

Alle kunne mødes i fredelige Forsamlinger og
Demonstrationer.

Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts
Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i
Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen
Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed
og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler
i Landsloven, som angaa Oprør, ere den trende
Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed.

§ 102

Enhver har Ret til Respekt for sit Privatliv og
Familieliv, sit Hjem og sin Kommunikation.

Det paaligger Statens Myndigheder at sikre et
Værn om den personlige Integritet og om personlige
Oplysninger.  Systematisk Indhenting, Opbevaring og
Brug af Oplysninger om Andres personlige Forhold
kan kun finde Sted i Henhold til Lov.

§ 103

Familien er en grundlæggende Enhed i Samfun-
det. Enhver, som har opnaaet giftefærdig Alder, har
Ret til at stifte Familie, indgaa Ægteskab og opløse
Ægteskab i Henhold til nærmere Bestemmelser givne
ved Lov. Ægteskab kan kun indgaaes med Ægtefæl-
lernes Samtykke og frie Vilje.

§ 104

Børn have Krav paa Respekt for deres Menneske-
værd. De have Ret til at blive hørt i Spørgsmaal som
gjælde dem selv, og deres Mening skal tillægges Vægt
i Overensstemmelse med deres Alder og Udvikling.

Ved Afgjørelser som berøre Børn, skal Barnets
Bedste være et grundlæggende Hensyn.

Børn have Ret til Værn om deres personlige Inte-
gritet. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for Barnets Udvikling, herunder
at sikre at Barnet faar den nødvendige økonomiske,
sociale og sundhedsmæssige Tryghed, fortrinsvis i
egen Familie.

§ 105

Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin
rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa
bør han have fuld Erstatning af Statskassen.

§ 106

Enhver, som opholder sig lovlig i Riget, kan frit
bevæge sig indenfor Rigets Grænser og vælge sit
Bosted der.

Ingen kan negtes at forlade Riget, medmindre det
er nødvendigt af Hensyn til en effektiv Retsforfølgelse
eller for Aftjening af Værnepligt. Norske Statsbor-
gere kunne ikke negtes Adgang til Riget.

216



16 Dokument 16 – 2011–2012

§ 107

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
den Enkeltes kulturelle Identitet og lægge Forhol-
dene til Rette for at den Enkelte kan deltage i Kultur-
aktiviteter og opleve et Mangfold af Kulturudtryk.

Videnskabens og Kunstens Frihed skal respekte-
res.

§ 108

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at Samerne, som Urfolk, kan
sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Sam-
fundsliv.

§ 109

Enhver har Ret til Uddannelse. Børn have Pligt
til at modtage grundlæggende oplæring. Oplæringen
skal ivaretage den Enkeltes Evner og Behov, og
fremme Respekt for Demokratiet, Retsstaten og Men-
neskerettighederne.

Det paaligger Statens Myndigheder at sikre
Adgang til videregaaende Oplæring og lige Mulighe-
der til høiere Uddannelse på Grundlag af Kvalifika-
tioner.

§ 110

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Men-
neske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide eller
Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Livsop-
hold, har Ret til Støtte fra det Offentlige.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.

§ 111

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
og sikre Retten til en tilfredsstillende Levestandard.

Ligeledes paaligger det Statens Myndigheder at
fremme Befolkningens Helbred og sikre Retten til
nødvendig Helbredshjelp.

§ 112

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed
og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud
fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivareta-
ger denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaa-
ende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af plan-
lagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Det paaligger Statens Myndigheder at træffe
Foranstaltninger der gjennemføre disse Grundsæt-
ninger.

§ 113

Myndighedernes Indgrep overfor den Enkelte
maa have Grundlag i Lov.

§ 114

I Sager som reises for Domstolerne, have Dom-
stolerne Ret og Pligt til at prøve hvorvidt Love og
andre Beslutninger trufne af Statens Myndigheder
stride mod Grundloven.

§ 115

Enhver Begrænsning i Rettigheder, som ere aner-
kjendte i denne Grundlov, maa være fastsatte ved Lov
og respektere Kjernen i Rettighederne. Begrænsnin-
gen må være forholdsmæssig og nødvendig for at iva-
retage almene Interesser eller Andres Menneskeret-
tigheder.

Der kan i intet Tilfælde gjøres slige Begrænsnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første Punktum og 105. Til-
svarende gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om Straf.

§ 116

Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fravi-
ges, medmindre der træffes Beslutning om midlerti-
dige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller
Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at
sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. 

Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at
fravige §§ 93, 96 og 99 første Punktum. Tilsvarende
gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om Straf.»

I tillegg foreslår utvalget at dagens § 49 supple-
res med en formulering om frie og hemmelige valg.
Utvalgets forslag er fremhevet i kursiv:

«§ 49

Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthin-
get. Storthingets Ræpresentanter vælges gjennem
frie og hemmelige Valg.»

1.2 Oppbygging av rapporten

Utvalget har delt rapporten inn i seks deler, med
løpende underkapitler. De seks delene tar for seg
ulike temaer, mens underkapitlene går nærmere inn i
enkelte problemstillinger.

I rapportens del I fremkommer et sammendrag av
utvalgets konklusjoner og forslag, samt denne over-
sikten i kapittel 1. I kapittel 2 redegjøres for utvalgets
sammensetning og mandat, utvalgets arbeid, og bak-
grunnen for nedsettelsen av utvalget.
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I rapportens del II gis en oversikt over rettslige
utgangspunkter og forutsetninger for utvalgets
arbeid. Kapittel 3 innleder denne delen. I kapittel 4
gis en nærmere innføring i Grunnlovens forhistorie,
dens rolle og funksjoner, samt hvilke rettigheter som
fremkom av bestemmelsen i 1814 og hvilke rettighe-
ter som har kommet til senere. I kapittel 5 gis en over-
sikt over utviklingen av de internasjonale menneske-
rettighetene. I kapittel 6 gis en oversikt over de inter-
nasjonale menneskerettighetenes stilling i norsk rett.
I det siste kapitlet i del II gis en oversikt over men-
neskerettighetene i andre lands konstitusjoner, jf.
kapittel 7.

I rapportens del III trekker utvalget opp generelle
problemstillinger som utvalgets mandat reiser. I
denne delen har utvalget vurdert og tatt stilling til
flere grunnleggende spørsmål som må besvares før
det kan tas nærmere stilling til hvilke rettigheter som
eventuelt bør grunnlovsfestes. I denne delen reises
også de generelle problemstillinger som relaterer seg
til samtlige rettigheter i Grunnloven.

Innledningsvis i del III reiser utvalget i kapittel 9
spørsmål om hva som menes med menneskerettighe-
ter. I kapittel 10 vurderer utvalget det grunnleggende
spørsmålet om det bør gjøres endringer i menneske-
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven. I kapittel 11
vurderes hvilke rettigheter som må anses som sen-
trale eller allmenngyldige. Dette etterfølges av kapit-
tel 12, som omhandler Grunnlovens generelle
bestemmelse til vern om menneskerettighetene. I
kapittel 13 ser utvalget nærmere på om det bør grunn-
lovsfestes en generell hjemmel som setter vilkår for
når det kan foretas begrensninger i de enkelte rettig-
hetsbestemmelsene. Dette etterfølges av kapittel 14
om håndheving og kontroll med menneskerettighe-
ter. I dette kapitlet vises til ulike måter å ivareta men-
neskerettighetene på, og det blir bl.a. vurdert om
domstolenes prøvingsrett bør grunnlovsfestes. Der-
nest tar utvalget i kapittel 15 opp spørsmål om hvor-
dan Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser
skal fortolkes, herunder spørsmålet om det bør
grunnlovsfestes en tolkningsbestemmelse. Videre
behandler utvalget i kapittel 16 spørsmålet om men-
neskerettighetene kan fravikes i en krigs- eller krise-
situasjon, såkalt derogasjon. I den forbindelse vurde-
res om det vil være hensiktsmessig å grunnlovsfeste
vilkår for når menneskerettighetene kan fravikes.
Avslutningsvis i del III har utvalget vurdert plasserin-
gen av eventuelle nye menneskerettigheter i Grunn-
loven, jf. kapittel 17.

I rapportens del IV tar utvalget opp til vurdering
spørsmålet om grunnlovsfesting av enkeltrettigheter.
I kapitlene 19 til 42 behandles fortløpende de rettig-
heter som utvalget i kapittel 11 har identifisert som
sentrale eller allmenngyldige. I disse kapitlene går
utvalget gjennom hver enkelt rettighet og viser til hva

som er rettstilstanden på området i dag, hvilke for-
pliktelser som hviler på Norge gjennom de interna-
sjonale menneskerettighetskonvensjonene, og hvor-
dan rettigheten eventuelt er kommet til uttrykk i
andre lands konstitusjoner, særlig i våre nordiske
naboland. Dernest foretar utvalget en vurdering av
om rettigheten bør grunnlovsfestes, og hvordan dette
eventuelt bør skje.

I rapportens del V går utvalget kort igjennom
hvilke økonomiske og administrative konsekvenser
en eventuell vedtakelse av utvalgets forslag vil få.

I rapportens del VI fremsettes utvalgets konkrete
voteringsforslag. Disse forslagene vil bli fremsatt
både i en moderne språkform og i dagens grunnlovs-
språk. Dette har sammenheng med at det i innevæ-
rende periode skal voteres over et forslag om forny-
else av Grunnlovens språk, se grunnlovsforslag nr. 16
i Dokument nr. 12 (2007-2008).

2. Om utvalget

2.1 Utvalgets oppnevning og sammensetning

Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni
2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme for-
slag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det
formål å styrke menneskerettighetenes stilling i
nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
Grunnlovs rang. 

Utvalget har hatt følgende sammensetning: 

Inge Lønning (leder), professor emeritus i teologi
ved Universitetet i Oslo og tidligere president i Lag-
tinget.
Carl I. Hagen, rådgiver og tidligere visepresident i
Stortinget.
Jan E. Helgesen, førsteamanuensis i rettsvitenskap
ved Universitetet i Oslo.
Hilde Indreberg, høyesterettsdommer.
Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark.
Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat, Bergen. 
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap
ved Universitetet i Oslo. 

Kari Nordheim-Larsen erstattet tidligere utvalgs-
medlem Grete Faremo etter at Faremo ble utnevnt til
forsvarsminister høsten 2009. Nordheim-Larsen ble
oppnevnt av Stortingets presidentskap den 3. desem-
ber 2009. 

Utvalgets sekretariat har bestått av ph.d. Bene-
dikte Moltumyr Høgberg, som har fungert som utval-
gets fagsekretær i hele utredningsperioden. Sekreta-
riatet har i tillegg vært styrket ved at utvalgets med-
lem Hilde Indreberg hadde permisjon fra Høyesterett
for å bistå med arbeidet i perioden fra 1. oktober 2010
til 31. mars 2011. I tillegg har seniorkonsulent Mari
Mæland ved Stortingets administrasjon gitt utvalget
praktisk og teknisk bistand.
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2.2 Utvalgets mandat

Utvalget ble gitt følgende mandat:

«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg
som skal utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det mål å styrke men-
neskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sen-
trale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets
arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser
i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende
menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltre-
visjoner av bestemmelser gjør at både tema og inn-
fallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling
i kommende periode foreligger det flere grunnlovs-
forslag blant annet om diskriminering, retten til bolig
og rett til asyl.

Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovs-
bestemmelsene om menneskerettigheter i en sam-
menheng med tanke på en opprydding i og tilpassing
av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110
c lyder. 'Det paaligger Statens myndigheder at re-
spektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere
bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater he-
rom fastsættes ved lov.'

Norge har inkorporert en rekke internasjonale
menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i
dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis
det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir fore-
tatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneske-
rettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet
til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet
om rettighetene skal kunne påberopes for domstole-
ne, trekkes inn.

Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre
de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i
Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettig-
heter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgiv-
ning.

Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan
Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør ut-
formes.

Det forutsettes at den politiske avtalen som ble
inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april
2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S. nr.
287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets ar-
beid.

Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangs-
punkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov
skal være retningsgivende med hensyn til tekstens
omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget
kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endrin-
ger som følge av de materielle endringer som fore-
slås.

Utvalgets rapport avgis til Stortingets president-
skap innen 1. januar 2012.»

2.3 Utvalgets arbeid

Utvalget har i alt hatt 23 møter, herunder 6 to-
eller tredagers møter. 

Utvalget har mot slutten av sitt arbeid fått hjelp
av professor emeritus Finn-Erik Vinje til å formulere
forslagene i dagens grunnlovsspråk.

I sitt arbeid har utvalget vært klar over og har for-
søkt å ta hensyn til at utvalget har vært sammensatt av

få personer, samtidig som det rettsområdet utvalget
har utredet, er av stor betydning for både enkeltindi-
vider og statsmaktene. Utvalget har i tillegg vært klar
over at utfordringene med å endre Grunnloven er
mange og sammensatte. 

Av den grunn har utvalget forsøkt å oppmuntre
både faglig ekspertise, media, interessegrupper og
andre interesserte til å komme med innspill underveis
i arbeidet med denne rapporten med tanke på å sikre
et størst mulig tilfang av argumenter. Utvalget har
også innhentet informasjon om hvordan menneske-
rettighetsspørsmål er forsøkt løst i andre land. Inn-
henting av innspill til utvalgets arbeid har skjedd på
ulike måter:

Utvalget har for det første invitert alle interes-
serte til å komme med synspunkter og debattere men-
neskerettigheter i Grunnloven i det offentlige rom.
Dette er gjort av utvalgets leder, Inge Lønning, i en
kronikk i Aftenposten og i et debattinnlegg i Dags-
avisen. I tillegg har Lønning, Matlary og Lorentzen
deltatt i flere debatter i media om menneskerettighe-
ter i Grunnloven. Det har også innkommet skriftlige
innspill til utvalgets arbeid, enten til utvalget direkte
eller gjennom media, som alle er lest og tatt i betrakt-
ning under arbeidet. De formelle henvendelser utval-
get har mottatt vedrørende forslag til grunnlovsend-
ringer, er følgende:

– Brev fra Advokatforeningens menneskerettig-
hetsutvalg av 23. november 2010. I brevet argu-
menteres det for at Grunnloven bør inneholde én
generell bestemmelse om menneskerettigheter
som henviser til de internasjonale konvensjo-
nene. Brevet er nærmere kommentert av utvalget
i punkt 11.2 og punkt 12.5.3.

– Brev fra Utenriksdepartementets team for utred-
ning av Nasjonal institusjon for menneskerettig-
heter av 13. september 2011. I brevet vises til
gruppens innstilling til Utenriksdepartementet,
der det foreslås at Nasjonal institusjon enten lov-
festes eller grunnlovsfestes. Brevet er nærmere
kommentert av utvalget i punkt 14.7.

– Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombu-
det av 28. oktober 2011. I brevet argumenteres
det for at det bør grunnlovsfestes en bestemmelse
til vern mot diskriminering, der ulike diskrimine-
ringsgrunnlag listes opp. Brevet er nærmere
kommentert av utvalget i punkt 26.6.2.6.

– Brev fra Advokatforeningen og Norsk Organisa-
sjon for Asylsøkere (NOAS) av 23. november
2011. I brevet argumenteres primært for én gene-
rell menneskerettighetsbestemmelse i Grunnlo-
ven, sekundært for at Grunnloven bør inneholde
en bestemmelse om rett til asyl. Brevet er nær-
mere kommentert av utvalget i punkt 34.3.5.
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vedtatt at todelingen i Odelsting og Lagting skulle
oppheves, jf. forslag om dette i Innst. S. nr. 100
(2006–2007). Opphevelse av Odelsting og Lagting
gjorde det nødvendig med endringer i Grunnloven
§§ 17, 49, 73, 74 og 76-78. Disse endringene trådte i
kraft 1. oktober 2009. 

Dernest ble det på bakgrunn av St.meld. nr. 17
(2007–2008) og Innst. S. nr. 287 (2007–2008) inngått
et forlik mellom de politiske partiene på Stortinget
den 10. april 2008 om grunnleggende endringer i for-
holdet mellom stat og kirke. Forliket innebærer at
bestemmelsen om statens offentlige religion i Grunn-
loven § 2 erstattes av en ny bestemmelse om statens
verdigrunnlag og Grunnlovens formål. Det ble sam-
tidig foreslått endringer i alle de bestemmelser som
følger av dagens § 2, dvs. §§ 4, 12,16, 21, 22 og 27,
se grunnlovsforslag nr. 10 i Dokument nr. 12 (2007–
2008). Det er forventet at endringene vil bli vedtatt i
løpet av inneværende stortingsperiode. 

Av disse omfattende grunnlovsendringene er det
først og fremst de siste forslagene til grunnlovsend-
ringer som berører menneskerettighetene og således
også utvalgets mandat og arbeid. For mer om §§ 2 og
16, se punkt 10.3.2 og kapittel 27. For øvrig har den
senere tids endringsforslag i liten grad berørt men-
neskerettighetsbestemmelsene i Grunnloven. 

Del II Menneskerettigheter  –  i Grunnlo-
ven og internasjonalt

3. Innledning

Grunnloven av 17. mai 1814 er det enkeltdoku-
ment som over tid har hatt størst politisk, rettslig og
symbolsk betydning for nasjonen Norge. Den ble et
symbol på Norges frihetskamp, avskaffet den enevel-
dige kongemakt, etablerte maktfordeling mellom de
tre statsmaktene, gjennomførte folkesuverenitets-
ideen ved å etablere Stortinget som den lovgivende
forsamling, og den satte enkelte absolutte skranker
for myndighetenes maktutøvelse overfor landets bor-
gere. Disse absolutte skrankene omtales gjerne i dag
som menneskerettigheter (jf. også punkt 9.3.2).

I denne delen av utvalgets rapport vil det bli gitt
en oversikt over Grunnlovens tilblivelse, dens betyd-
ning, samt menneskerettighetenes plassering (kapit-
tel 4). Deretter følger en oversikt over det internasjo-
nale menneskerettighetsvern (kapittel 5) og mennes-
kerettighetenes stilling i norsk rett (kapittel 6). Til sist
vil det bli gitt en kort oversikt over menneskerettig-
hetsvernet i andre lands konstitusjoner (kapittel 7).

4. Grunnloven

4.1 Den grunnlovgivende forsamling

Senvinteren og våren 1814 er politisk et av de
mest turbulente og innholdsmettede tidsrom i nyere

norsk historie. Det som skjedde, var del av de storpo-
litiske omveltningene i Europa i kjølvannet av Napo-
leonkrigene. Kielertraktaten, som fastsatte at Norge
skulle forlate unionen med Danmark og tre inn i en
ny union med Sverige, ble undertegnet i midten av
januar. Siden den svenske tronfølgeren Carl Johan
var opptatt på andre frontavsnitt, lot den seg imidler-
tid ikke iverksette umiddelbart. Dermed befant
Norge seg i et politisk ingenmannsland som åpnet en
mulighet for å ta initiativ til å styre den videre utvik-
lingen selv.

Etter invitasjon fra den danske stattholder, arve-
prins Christian Frederik, møttes ledende skikkelser
fra norsk samfunnsliv til rådslagning på Eidsvoll 16.
februar. Det spørsmålet som stod på dagsordenen for
det såkalte notabelmøtet, var hvorvidt det skulle sam-
menkalles en riksforsamling med det siktemål å
vedta en norsk grunnlov og velge en norsk konge. Så
gikk begivenhetene slag i slag; 25. februar ble det i
tilknytning til søndagsgudstjenestene holdt valg i de
aller fleste menigheter, 10. april møttes de valgte
utsendingene til riksforsamlingen på Eidsvoll, 20.
april kunne konstitusjonskomiteen starte arbeidet
med et grunnlovsforslag, 1. mai var forslaget ferdig,
og etter 14 dagers forhandlinger kunne Grunnloven
vedtas 17. mai.

Den konstitusjon som ble vedtatt 17. mai 1814,
var et hastverksarbeid og bar preg av å være et hast-
verksarbeid. Slik måtte det bli, gitt de rammevilkår
arbeidet måtte gjøres under. Desto mer bemerkelses-
verdig er det at resultatet av dette hastverksarbeidet
har vist seg å være mer levedyktig enn alle andre
grunnlover som ble til i samtidens Europa. Av de
konstitusjoner som er i kraft i dag, er Grunnloven av
17. mai 1814 den eldste i Europa og den nest eldste i
verden. Bare USA har en konstitusjon som er eldre.
Noe av forklaringen kan være å finne i de særegne
omstendighetene rundt det som skjedde noen korte
og intense våruker i 1814, noe skyldes den avgjø-
rende betydning Grunnloven fikk for den nasjonale
selvbevissthet og for markeringen av Norges selv-
stendighet gjennom de nitti årene i union med Sve-
rige.

En vesentlig del av forklaringen på 1814-grunn-
lovens levedyktighet må likevel være å finne i doku-
mentet selv og i den grunnlovgivende forsamling
som frembrakte det. Om det han kaller «slekten fra
1814» skriver Sverre Steen at «det står et begeistrin-
gens sus om dem alle». Det bilde han tegner av arbei-
det som ble nedlagt av den grunnlovgivende forsam-
ling, kan gi noe av svaret på hvordan et hastverksar-
beid kan gi et så varig resultat: «En fantastisk vitalitet
og en hvileløs virketrang kjennetegnet mennene fra
1814. De var fylt av en lykkelig tro på den mennes-
kelige fullkommenhet, og på sin evne til å nå den.
Begeistring var en normal sinnstilstand hos disse
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menn, og patos en selvfølgelig uttrykksform. Det
grunnlag de bygde på, var de naturlige menneskelige
rettigheter; på det grunnlag skulle hele lovverket rei-
ses.»9 

Bildet trenger imidlertid å utfylles. De toneangi-
vende medlemmene av riksforsamlingen var i sin
samfunnsforståelse ganske visst preget av opplys-
ningstidens ideer og idealer. Aller klarest kommer
det til uttrykk i den pregnante definisjon av folkesu-
vereniteten i Grunnloven § 49: «Folket udøver den
lovgivende Magt ved Storthinget.» Sammenlignet
med det som var standarden i de fleste land på begyn-
nelsen av 1800-tallet, går også ytringsfrihetsbestem-
melsen i § 100 forbausende langt i liberalitet når den
utrykkelig åpner for kritikk av statsstyrelsen. Samti-
dig er andre deler av 17. mai-grunnloven uten spor av
endringsvilje. På religionens område videreføres det
kongelige enevelde uten modifikasjoner. Et forslag
om å grunnlovsfeste religionsfriheten kom aldri til
votering, og det skulle gå 150 år før Stortinget i 1964
fant tiden inne til å innhente forsømmelsen. Lang tid
tok det også å bli kvitt de iøynefallende diskrimine-
ringsbudene som fulgte med bestemmelsen om stats-
religionen i § 2. Etter nær førti år forsvant jødepara-
grafen, etter nye førti år ble forbudet mot munkeorde-
ner fjernet, mens det tok ytterligere seksti år før
jesuitter fikk adgang til kongeriket Norge.

Grunnloven av 17. mai 1814 rommer både pro-
gressive og reaksjonære ideer og avspeiler liberale og
ytterliggående konservative holdninger på samme
tid. Det som i dag kan fortone seg som uforlikelige
ideer og selvmotsigende holdninger, ble ikke nød-
vendigvis opplevd som påfallende i samtiden. Tiden
etter Napoleonskrigene var i Europa preget av strøm-
ninger som ville restaurere statsskikk og samfunns-
system fra perioden før de store politiske jordskjelve-
nes tid, samtidig som opplysningstidens ideer om fri-
het, likhet og brorskap levde videre. I så måte er Eids-
vollsmennene barn av sin tid, og den grunnlovgi-
vende forsamling representativ for den motsetnings-
fylte politiske virkelighet de befant seg i.

Når det verket de etterlot seg, har vist seg så leve-
dyktig som det har, skyldes det ikke minst den
korthugne og generelle form de aller fleste paragra-
fene fikk. At Grunnloven nøyer seg med å trekke opp
de overordnede retningslinjer for statsstyret og for
borgernes rettigheter, gir konstitusjonen en høy grad
av fleksibilitet. Dels etterlot det godt rom for utvik-
ling av konstitusjonell sedvanerett, dels gav det etter-
følgerne i landets lovgivende forsamling stor frihet til
å bygge ut og forandre enkeltbestemmelser etter
hvert som samfunnsutviklingen krevde det. Den ster-
keste side ved resultatet av hastverksarbeidet i den
grunnlovgivende forsamling våren 1814 er at det har

vist seg å gi Stortinget god tid til å tenke seg om før
det bestemmer seg for grunnlovsendringer. At vi i
godt over hundre år har kunnet praktisere parlamen-
tarismen som statsskikk før Stortinget i 2007 fant
tiden inne til å grunnlovsfeste den (ny § 15), forteller
sitt om hvordan vellykket hastverksarbeid kan tillate
arvtakerne å ile langsomt.

Når Grunnloven etter 200 år fortsatt står som
bæreren av nasjonal identitet og kontinuitet, samtidig
som den er vidåpen mot verden og mot behovet for å
formulere det norske samfunns selvforståelse på nytt,
gir det forklaring god nok på hvorfor Norge har den
eldste grunnlov i Europa. I den avsluttende § 112 har
den grunnlovgivende forsamling en gang for alle
beskrevet balansen mellom kontinuitet og forandring
ved å pålegge ettertiden å skjelne mellom ånd og
bokstav, mellom det som er uforanderlig og det som
kan forandres. Mandatet for det utredningsoppdrag
som er gitt i anledning Grunnlovens 200-årsdag i
2014, samsvarer etter Menneskerettighetsutvalgets
oppfatning godt med den måten den grunnlovgi-
vende forsamling selv forstod Grunnloven på.

4.2 Grunnlovens symbolske, politiske og 
rettslige betydning

I tiden etter 1814 har Grunnloven både hatt sym-
bolsk, politisk og rettslig betydning. Grunnloven har
særlig fungert som samlende symbol for nasjonen og
som et symbol på frihet og selvstendighet. Slik var
den norske Grunnloven av sentral betydning under
byggingen av nasjonalstaten på 1800-tallet, under
løsrivelsen fra unionen med Sverige i 1905 og i de
dramatiske krigsårene 1940–1945. Den særpregede
17. mai-feiringen, som har funnet sted helt siden
1820-årene, har også bidratt til å gi Grunnloven rang
som et samlende fundament for nasjonen Norge.

Gjennom flere epoker har Grunnloven i tillegg
fungert som et viktig politisk redskap. Dette var sær-
lig tilfellet i de første årene etter 1814 og i årene frem
mot unionsoppløsningen i 1905. Senere spilte Grunn-
loven en viktig rolle både under og etter den tyske
okkupasjonen. Men heller ikke i fredstid har dens
rolle vært ubetydelig. Grunnlaget for statsmaktene og
for de politiske maktorganer følger av Grunnloven,
og slik har Grunnloven vært med på å etablere både
det politiske maktfundament og rammeverket for
politisk diskusjon, samhandling og beslutning.

Grunnlovens rettslige funksjon er særlig synlig
gjennom reguleringen av statsmaktenes kompetanse.
De tre statsmaktenes arbeidsområder og arbeidsopp-
gaver er nærmere definert i Grunnloven, og deres
kompetanse er avgrenset av de øvrige statsmaktenes
kompetanse og av absolutte skranker for statsmakte-
nes myndighetsutøvelse. Dette kan være skranker
som kommer til uttrykk gjennom prosessuelle regler,
som for eksempel krav til gjennomføring av valg og9.  Sverre Steen, 1814, Oslo 1951, s. 143 flg.
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vedtakelse av lover. Dernest finnes skranker i form
av innholdsmessige krav til statsmaktenes beslutnin-
ger. Prosessuelle regler og innholdsmessige krav som
gir enkeltindividet friheter eller rettigheter overfor
statsmaktene, omtales gjerne som Grunnlovens ret-
tighetsvern, borgerrettigheter eller menneskerettig-
heter.

Grunnlovens rolle som symbolsk, politisk og
rettslig dokument har også betydning for rettighets-
bestemmelsene. Men i likhet med det som gjelder for
de øvrige grunnlovsbestemmelsene, vil det være fly-
tende overganger mellom Grunnlovens rolle som
symbol, som politisk dokument og som rettslig verk-
tøy. Samfunnet har undergått en rekke endringer
siden Grunnloven ble utformet og vedtatt, og som det
er redegjort for i punkt 4.1, har Grunnloven selv tatt
høyde for den nødvendige balansen mellom konti-
nuitet og forandring, bl.a. gjennom muligheten for
grunnlovsendringer, supplering gjennom konstitusjo-
nell sedvanerett og gjennom domstolenes dynamiske
fortolkning av grunnlovsbestemmelser over tid. 

Til tross for endringer, konstitusjonell sedvane-
rett og dynamisk fortolkning har utviklingen av kon-
stitusjonen gått langsommere i Norge enn i de fleste
andre land. Nyere og mer moderne konstitusjoner er
bedre tilpasset dagens samfunn, særlig hva gjelder
menneskerettigheter. På dette området har den norske
Grunnloven blitt hengende etter i flere henseender.

4.3 Samlet oversikt over rettighetsvernet i 
Grunnloven

Rettighetsbestemmelsene er ikke samlet i ett
grunnlovskapittel. Et flertall av bestemmelsene fin-
nes likevel i del E Almindelige bestemmelser.

En fullstendig oversikt over Grunnlovens rettig-
hetsvern pr. i dag vil omfatte følgende bestemmelser:

– Religionsfrihet (§ 2) 
– Stemmerett (§ 50)
– Krav om lovhjemmel for straff (§ 96) og arrest

(§ 99) 
– Krav om dom for å straffe (§ 96)
– Forbud mot tortur i avhør (§ 96) 
– Forbud mot tilbakevirkende lover (§97) 
– Ytringsfrihet (§ 100)
– Næringsfrihet (§ 101) 
– Forbud mot husinkvisisjoner (§ 102)
– Forbud mot full eiendomsavståelse som straff

(§ 104)
– Rett til full erstatning ved tvangsavståelse av

eiendom (§ 105) 
– Statens plikt til å tilrettelegge for utkomme av

arbeid (§ 110 første ledd)
– Arbeidstakeres medbestemmelsesrett (§ 110

annet ledd)
– Vern om samisk språk og kultur (§ 110a)

– Rett til et sunt miljø (§ 110b)
– Statsmyndighetenes generelle plikt til å respek-

tere og sikre menneskerettighetene (§ 110c)

I noen grad vil også § 95 (forbud mot dispensa-
sjoner mv.) og § 103 (forbud mot fristed for konkurs-
skyldnere) bidra til å ivareta et generelt likhetsprin-
sipp mellom borgerne. Det følger av disse bestem-
melsene at ingen skal nyte godt av særlige fordeler
gjennom lovgivningen. Et tilsvarende likhetsprinsipp
ligger også til grunn for § 108 (forbud mot adel). 

Ved siden av disse bestemmelsene kan også nev-
nes at § 98 (forbud mot avgift på sportler) er ment å
sikre uavhengige domstoler.10 Men den enkeltes rett
til å få sin sak prøvet av uavhengige domstoler kan
også delvis innfortolkes i § 88 (Høyesterett dømmer
i siste instans) og § 96 første punktum (ingen straff
uten lov og dom). 

Det kan også vises til at § 107 (forbud mot å opp-
heve odels- og åsetesrett) sikrer et rettighetsvern for
dem som er i besittelse av odelsrettigheter eller åse-
tesrettigheter.

Samlet er det disse bestemmelsene som utgjør
Grunnlovens rettighetsvern i dag. Flere av bestem-
melsene er det naturlig å omtale som menneskerettig-
heter, mens andre – som forbud mot adel og forbud
mot å oppheve odels- og åsetesrett – neppe kan
karakteriseres som menneskerettigheter. For utval-
gets arbeid har dette den konsekvens at enkelte rettig-
hetsbestemmelser ikke vil bli behandlet i denne rap-
porten, jf. også kapittel 9 og punkt 17.2.

Rettighetsbestemmelsene i Grunnloven er ulikt
utformet. Enkelte av rettighetene er utformet som
individuelle rettigheter, mens andre er formulert som
plikter for statens myndigheter. I tillegg må flere av
rettighetene være gjenstand for ulike avveininger, for
eksempel av hensyn til andres rettigheter eller av
hensyn til viktige samfunnsinteresser. Men heller
ikke disse avveiningsbestemmelsene har en enhetlig
utforming, jf. punkt 13.2. Nåværende Grunnloven
§ 2 første ledd fastsetter for eksempel at «Alle Ind-
vaanere af Riget have fri Religionsøvelse». At rettig-
heten kan begrenses, ble forutsatt da bestemmelsen
ble gitt i 1964.11 I lov om trudomssamfunn og ymist
anna fra 1969 er retten til å drive religiøs virksomhet
og til å stifte trossamfunn betinget av at «rett og sømd
ikkje vert krenkt». Grunnloven § 100 om at «Ytrings-
frihet bør finde Sted» presiserer derimot konkret
hvilke innskrenkninger som kan, og hvilke som ikke
kan gjøres. 

Få av Grunnlovens bestemmelser pålegger indi-
videne plikter overfor staten, men Grunnloven § 109

10. Med sportler menes avgifter til domstolene, se nærmere
punkt 23.2.

11. Se Stortingsforhandlingene (1963-64), Tidende S., s. 2899
flg.
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pålegger enhver statsborger en plikt til å avtjene ver-
neplikt etter nærmere bestemmelser fastsatt ved lov.
Bestemmelsen ble inntatt i Grunnloven i 1907. Der-
nest pålegger Grunnloven § 63 stemmeberettigede en
plikt til å ta imot valg på nærmere vilkår fastsatt ved
lov eller grunnlov. Denne bestemmelsen kom inn i
Grunnloven i 1869 og er senere endret en rekke gan-
ger. Og Grunnloven § 2 inneholder foreløpig en plikt
for foreldre som bekjenner seg til den evangelisk-
lutherske tro til å oppdra sine barn i denne troen.

4.4 Rettighetsvernet i Grunnloven fra 1814

Det rettighetsvern som fremkommer av Grunnlo-
ven i dag, er i stor grad sammenfallende med det ret-
tighetsvern som ble etablert i 1814. 

På Eidsvoll fikk rettighetsbestemmelsene sin
plassering i Grunnloven del E Almindelige Bestem-
melser. I del E finnes imidlertid enkelte bestemmel-
ser som åpenbart ikke utgjør rettigheter, for eksempel
bestemmelsen om kirkegodset (§ 106), bestemmel-
sen om flagget (§ 111) og regler om fremgangsmåten
ved grunnlovsendring (§ 112). Dette er derfor
bestemmelser som ikke vil være gjenstand for en
nærmere vurdering i denne utredningen.

De fleste av bestemmelsene i del E, også de som
ikke innebærer rettigheter for individene, var i 1814
kjennetegnet ved at de satte skranker for statsmakte-
nes myndighetsutøvelse. Dette gjaldt både lovgivers
kompetanse til å utstede og utforme lovbestemmel-
ser, den utøvende makts kompetanse til å utøve sin
myndighet, og domstolenes kompetanse til å avsi
dom. Slike begrensninger i statsmaktenes kompe-
tanse skulle bl.a. sikre at statsmyndighetene ikke
begikk overgrep mot enkeltindivider. De opprinne-
lige bestemmelsene til vern om individenes rettighe-
ter var i 1814 følgende:

– Krav om lovhjemmel for straff (§ 96) og ved
arrest (§ 99) 

– Krav om dom for straff (§ 96)
– Forbud mot tortur i avhør (§ 96) 
– Forbud mot tilbakevirkende lover (§97) 
– Trykkefrihet (§ 100)
– Næringsfrihet (§ 101) 
– Forbud mot husinkvisisjoner (§ 102)
– Forbud mot full eiendomsavståelse som straff

(§ 104)
– Rett til full erstatning ved tvangsavståelse av

eiendom (§ 105) 

Av disse rettighetene er det kun bestemmelsen
om trykkefrihet i § 100 som er endret etter 1814. I
2004 ble det vedtatt omfattende endringer i denne
bestemmelsen med tanke på en modernisering, jf.
kapittel 28. Teksten i de øvrige bestemmelsene har
stått uendret siden vedtakelsen i 1814, men dette

innebærer ikke at det nærmere meningsinnholdet i
bestemmelsene har vært statisk.

4.5 Rettighetsvernet i Grunnloven i tiden etter 
1814

I tiden mellom 1814 og 1940 kom det til én ny
rettighetsbestemmelse i Grunnloven. Det var bestem-
melsen om stemmerett i § 50, vedtatt i 1821 og
senere endret en rekke ganger.

Øvrige nye rettighetsbestemmelser er alle kom-
met til etter annen verdenskrig. De nye rettighetsbe-
stemmelsene kan oppsummeres som følger:

– Statens plikt til å tilrettelegge for utkomme av
arbeid (§ 110), vedtatt 1954

– Religionsfrihet (§ 2), vedtatt 1964 
– Medbestemmelsesrett på arbeidsplassen (§ 110

annet ledd), vedtatt 1980
– Vern av samisk språk og kultur (§ 110a), vedtatt

1988
– Rett til et sunt miljø (§ 110b), vedtatt 1992
– Statsmyndighetenes generelle plikt til å sikre

menneskerettighetene (§ 110c), vedtatt 1994.

Bestemmelsen om statens plikt til å tilrettelegge
for utkomme av arbeid fra 1954 ble til etter en lengre
prosess, der den tidligere høyesterettsjustitiarius Paal
Berg sto som en av initiativtakerne. Prosessen og
betydningen av bestemmelsen er nærmere omtalt i
kapittel 38.

Bestemmelsen om religionsfrihet ble til i forbin-
delse med Grunnlovens 150-årsjubileum i 1964.
Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 27.

I 1980 ble det inntatt et nytt annet ledd til Grunn-
loven § 110 om medbestemmelsesrett på arbeidsplas-
sen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 38.

Bestemmelsen om vern om samisk språk og kul-
tur fra 1988 kom i kjølvannet av konflikten om
utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget i 1980–
1981. Den viser at ikke alle rettigheter i Grunnloven
er individuelle rettigheter, men at også grupperettig-
heter kan gis plass i Grunnloven. Nærmere omtale av
bestemmelsen gis i kapittel 36.

Bestemmelsen om rett til et sunt miljø fra 1992
var en oppfølging av Brundtland-rapporten om «sus-
tainable development» – bærekraftig utvikling. Para-
graf 110b innfører for første gang et uttrykkelig krav
om at også hensynet til fremtidige generasjoners ret-
tigheter skal ivaretas. Bestemmelsen er nærmere
omtalt i kapittel 40.

I 1994 ble det inntatt en ny § 110c, der statsmyn-
dighetene pålegges å respektere og sikre menneske-
rettighetene generelt. Bestemmelsen kom inn i for-
bindelse med forberedelsene til menneskerettsloven
av 1999, der Den europeiske menneskerettighetskon-
vensjonen (EMK), konvensjonen om sivile og poli-
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tiske rettigheter (SP) og konvensjonen om økono-
miske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) ble
inkorporert i norsk rett. Senere er også barnekonven-
sjonen og kvinnediskrimineringskonvensjonen
inkorporert i menneskerettsloven. Grunnloven
§ 110c er nærmere omtalt i kapittel 12.

Det bør føyes til at samtlige politiske partier
representert på Stortinget 10. april 2008 inngikk et
forlik om forholdet mellom stat og kirke. Forlikets
grunnlovsforslag innebærer bl.a. at «Statens offent-
lige Religion» erstattes med en folkekirke, og at det
inntas en ny formålsbestemmelse i § 2 i Grunnloven.
I henhold til denne bestemmelsen skal Grunnloven
sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighe-
tene. Det er forventet at forslaget vil bli behandlet i
løpet av første halvår i 2012. Det politiske forliket er
nærmere omtalt i punkt 10.3.2.

Som utvalget kommer tilbake til senere, gjen-
speiles de omfattende internasjonale menneskerettig-
hetsnormer som ble etablert etter den annen verdens-
krig bare i liten grad i Grunnloven. 

4.6 Kort om begrunnelsene for rettighets-
vernet i Grunnloven

De rettighetsbestemmelser som ble inntatt i
Grunnloven i 1814, var sterkt inspirert av 16- og
1700-tallets opplysningstenkere. Datidens Europa
hadde vært preget av en styreform der fyrsten eller
kongen var eneveldig, og hvor all makt formelt lå hos
én person. Som motvekt til denne styreformen vokste
tanken om maktfordeling og folkesuverenitet seg
etter hvert sterkere, etter inspirasjon fra tenkere som
John Locke og Charles de Montesquieu. 

I sin kjerne innebærer maktfordelingsprinsippet
at statsmakt må fordeles på flere institusjoner, for å
forhindre at det begås overgrep mot enkeltindivider
og for å forhindre en for sterk maktkonsentrasjon.
Hovedtanken er at statsmakten skal deles på flere,
samtidig som effektiv statsstyring krever at de ulike
statsmaktene samarbeider om statsstyret. Montes-
quieu pekte særlig på at den utøvende makt måtte for-
holde seg til lover gitt av en lovgivende forsamling,
og at domstolene skulle dømme etter lovene, ikke
etter fyrstens befaling. I amerikansk rettsfilosofi
omtales i dag en slik maktfordeling, der de tre stats-
maktene holder hverandre i tømme, som «checks and
balances».

I forlengelsen av ideen om maktfordeling vokste
tanken om borgerrettigheter frem. Ifølge de franske
tenkerne Voltaire og Rousseau måtte makten til den
lovgivende forsamling forankres i folket gjennom
samfunnskontrakten. Et felles utgangspunkt for opp-
lysningstidens tenkere var at menneskene var født
frie og like. Gjennom samfunnskontrakten kunne
borgerne gi fra seg myndighet til å gi lover, men de
kunne ikke overdra myndighet som innebar tap av

borgernes frihet og likhet. Det ble dermed inntatt
begrensninger i statsmaktenes kompetanse i Europas
nye konstitusjoner, for å vise hvilke rettigheter
enkeltindividene ikke kunne fraskrive seg gjennom
samfunnskontrakten. Det var disse begrensningene
som ble til borgerrettigheter, også i den norske kon-
stitusjonen fra 1814.

Utover 1800-tallet og frem mot annen verdens-
krig vokste demokratitanken seg etter hvert sterkere i
Europa. Borgerrettigheter ble ikke lenger sett på bare
som en garanti for borgernes frihet og likhet innenfor
samfunnskontrakten, men ble etter hvert også oppfat-
tet som et vern for det politiske mindretall mot over-
grep fra det politiske flertall. Dermed ble borgerret-
tighetene også et vern mot etableringen av det enkelte
har omtalt som et «flertallstyranni».

Etter annen verdenskrig har det først og fremst
vært ideen om rettsstaten og velferdsstaten som har
fått et solid fotfeste i Europa, sammen med tanken
om universelle menneskerettigheter. Erfaringene fra
krigen og totalitære regimers overgrep mot folke-
grupper og enkeltindivider førte til at man så behovet
for i større grad enn tidligere å verne individet mot
overgrep fra statsmaktene eller deres representanter,
bl.a. gjennom bestemmelser om begrensninger i
statsmaktenes handlefrihet overfor borgerne, samt
krav om at rettstilstanden skulle være legitim og for-
utsigbar.

Den nærmere forståelsen av hva som menes med
«menneskerettigheter» og innholdet i menneskeret-
tighetene, vil bli behandlet i kapittel 9.

4.7 Kort om kontrollen med rettighetsvernet i 
Grunnloven

Som nevnt i punkt 4.2, har rettighetsvernet i
Grunnloven både symbolsk, politisk og rettslig
betydning. Den rettslige betydning er særlig synlig
gjennom kontroll med etterlevelsen av rettighetsver-
net i Grunnloven, både før og etter at det er truffet
beslutning. Alle offentlige organer som treffer beslut-
ninger på vegne av myndighetene, er forpliktet til å
iaktta rettighetsbestemmelsene i Grunnloven forut
for avgjørelsen. Når beslutningen først er truffet,
skjer kontrollen i hovedsak gjennom forvaltnings-
klage, domstolsbehandling eller ved klage til Sivil-
ombudsmannen, jf. også punkt 14.2. 

Domstolene kan i første rekke prøve om forvalt-
ningens avgjørelser er i overensstemmelse med norsk
lovgivning. Dette innebærer at forvaltningens for-
skrifter, enkeltvedtak eller andre avgjørelser kan bli
ansett som ugyldige dersom de er truffet i strid med
rettighetsvernet i Grunnloven. I tillegg kan domsto-
lene prøve om lovgivning er gitt i strid med Grunnlo-
ven. 

Domstolenes prøvingsadgang er etablert og
utviklet av domstolene. Høyesterett har gjerne omtalt
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prøvingsadgangen som en «rett og plikt» for domsto-
lene. Prøvingsadgangen anses i dag for å være kon-
stitusjonell sedvanerett. Domstolenes prøvingsrett
vil bli nærmere omtalt og behandlet i kapittel 14.

5. Internasjonalt menneskerettighetsvern

5.1 Innledende bemerkninger

Etter annen verdenskrig er det vokst frem et
omfattende internasjonalt vern av menneskerettighe-
tene. Det er for det første skjedd en identifisering,
utdyping og utvikling av rettigheter. Dernest er det
etablert mekanismer for overvåking av statenes gjen-
nomføring av menneskerettighetene. I dette kapitlet
gis en kortfattet oversikt over det internasjonale men-
neskerettighetsvernet. I del IV omtales de enkelte ret-
tigheter nærmere.

5.2 Verdenserklæringen om menneske-
rettigheter

Etter første verdenskrig ble det i regi av Folke-
forbundet og ILO etablert internasjonale standarder
for å bekjempe slaveri, styrke minoriteters stilling,
bedre arbeidsforholdene og øke sosial rettferdighet.
Men det var først under forberedelsen av freden
under annen verdenskrig at tanken om internasjonale
menneskerettigheter fikk et solid fotfeste. Allerede
før de verste grusomhetene fra krigen var kjent, var
man opptatt av at den fremtidige freden måtte sikres,
og at internasjonalt samarbeid og fremme av mennes-
kerettighetene var veien å gå. 

I tråd med dette ble FN-pakten vedtatt i 1945. I
pakten bekrefter «de forente nasjoners folk» sin tro
på grunnleggende menneskerettigheter, og det slås
fast at organisasjonen blant annet skal fremme og
oppmuntre til respekt for de samme menneskerettig-
heter for alle uten hensyn til rase, kjønn, språk eller
religion.12 

Paktens omtale av menneskerettighetene var
prinsipielt viktig, men pakten ga ikke noen klar rede-
gjørelse for hva som mentes med menneskerettighe-
ter. Forutsetningen var at det skulle arbeides videre
med en nærmere konkretisering. I henhold til artikkel
68 i pakten skulle det opprettes en menneskerettig-
hetskommisjon. Kommisjonen besto av 18 medlem-
mer fra ulike rettskulturer. 

Menneskerettighetskommisjonens arbeid med å
konkretisere menneskerettighetene munnet i første
omgang ut i Verdenserklæringen om menneskerettig-
heter («Universal Declaration of Human Rights»),
som ble vedtatt av FNs generalforsamling 10. desem-
ber 1948. Verdenserklæringen anerkjenner følgende
rettigheter som en felles standard for alle folk og
nasjoner:

– Alle er født frie og like, med samme menneske-
verd og menneskerettigheter (Art. 1)

– Menneskerettighetene er like for alle, uavhengig
av rase, farge, kjønn, språk, politisk eller annen
oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse,
eiendom, fødsel eller annen status (Art. 2)

– Rett til liv, frihet og sikkerhet (Art. 3)
– Forbud mot slaveri (Art. 4)
– Forbud mot tortur eller grusom, umenneskelig

eller nedverdigende behandling eller straff (Art.
5)

– Rett til likebehandling og beskyttelse mot diskri-
minering (Art. 7)

– Rett til effektiv avbøting ved nasjonale domstoler
for handlinger som krenker fundamentale grunn-
lovs- eller lovfestede rettigheter (Art. 8) 

– Beskyttelse mot vilkårlig frihetsberøvelse eller
eksil (Art. 9)

– Rett til å bli anerkjent som et rettssubjekt og til å
få avgjort straffesiktelser eller spørsmål om ret-
tigheter og plikter av en uavhengig domstol på
grunnlag av en rettferdig og offentlig rettergang
(Art. 6 og 11 nr. 1)

– Forbud mot tilbakevirkende lover og forbud mot
dom uten lov (Art. 11 nr. 2)

– Rett til å anses uskyldig inntil skyld er bevist
(Art. 11 nr. 1)

– Frihet fra vilkårlige inngrep i privatliv, familie,
hjem eller korrespondanse, eller angrep på ære
eller omdømme (Art. 12)

– Bevegelsesfrihet (Art. 13)
– Rett til å søke asyl (Art. 14)
– Rett til statsborgerskap (Art. 15)
– Rett til å inngå ekteskap frivillig og til å stifte

familie (Art. 16) 
– Rett til å eie eiendom (Art. 17)
– Tanke- og trosfrihet (Art. 18)
– Ytringsfrihet (Art. 19)
– Forsamlings- og foreningsfrihet (Art. 20)
– Rett til å ta del i styret av landet, enten direkte

eller gjennom fritt valgte representanter (Art. 21)
– Rett til sosial trygghet og – i samsvar med orga-

niseringen og ressursene i hvert land – til at de
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som
er uunnværlige for verdigheten og den frie utvik-
ling av personligheten, blir ivaretatt (Art. 22)

– Rett til arbeid, fritt valg av yrke og rettferdige
arbeidsvilkår (Art. 23)

– Rett til hvile og fritid (Art. 24)
– Rett til en levestandard som er tilfredsstillende

for den enkeltes og familiens helse og velferd
(Art. 25)

– Rett til utdanning (Art. 26)
– Rett til fri deltakelse i kulturlivet og til å ta del i

vitenskapelige fremskritt (Art. 27). 12.  Se FN-paktens fortale og artiklene 1 og 55.
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konvensjonene.27 Komiteene uttaler seg om hvorvidt
de mener det er skjedd en krenkelse. Disse vurderin-
gene publiseres og forutsettes fulgt opp av statene,
men de er ikke formelt bindende. 

Etter først å ha hatt en frivillig klageordning fikk
EMK i 1998 en obligatorisk ordning der individer
(og juridiske personer) som mener de har vært utsatt
for brudd på EMK, kan klage til Den europeiske
menneskerettighetsdomstol (EMD). EMD har én
dommer fra hvert medlemsland. I motsetning til FN-
komiteene avsier EMD rettslig bindende dommer.
Forutsetningen for å få behandlet en klage er at alle
nasjonale rettsmidler er uttømt – klageren må altså ha
gitt statens egne domstoler en mulighet til å ordne
opp – og at det ikke har gått mer enn seks måneder fra
den endelige nasjonale dommen ble avsagt. Mer enn
95 prosent av klagene til EMD avvises fordi disse vil-
kårene ikke er oppfylt, eller fordi klagen er åpenbart
grunnløs. Skjer ikke det, er hovedregelen at EMD
avsier dom i et kammer bestående av sju dommere.
Saker av prinsipiell betydning kan behandles i stor-
kammer bestående av 17 dommere.

Europarådets ministerkomité har ansvar for å
overvåke at statene etterlever dommene fra EMD,
både slik at konkrete krenkelser så langt mulig blir
reparert, og ved at det iverksettes tiltak slik at nye til-
svarende konvensjonsbrudd unngås, jf. EMK arti-
klene 19-46. 

Det er knapt mulig å overvurdere den betydning
EMD har for menneskerettighetsvernet i Europa,
ikke minst etter at de tidligere østblokklandene ratifi-
serte EMK og dermed kom under EMDs domsmyn-
dighet. Men domstolen er nå truet av sin egen suk-
sess. Det er 800 millioner individer som kan klage til
domstolen, og fremdeles er det store menneskerettig-
hetsproblemer i flere av medlemslandene. Dette,
sammen med en utbredt tendens til å sende også
grunnløse klager, gjør at domstolen nå mottar langt
flere klager hvert år enn den er i stand til å behandle.
Restansen er i dag på ca. 140 000 klager. Saksbe-
handlingstiden for saker som ikke behandles som
hastesaker, blir dermed altfor lang. En annen utfor-
dring for EMD er at mange mener den anlegger en for
dynamisk tolkning av EMK, jf. punkt 10.4.

Norge bidrar i liten utstrekning til den store saks-
mengden i EMD. Frem til 31. juli 2011 var 30 saker
mot Norge realitetsbehandlet av EMD, med 21 fel-
lende og 9 frifinnende dommer som utfall.28 Generelt
er det imidlertid et problem at flere stater ikke etter-
lever sine menneskerettslige forpliktelser. Det er kun

EMDs avgjørelser som er bindende overfor de sta-
tene som er tilsluttet Europarådet, men utover dette
har de ulike overvåkingsmekanismene ingen bin-
dende kraft. Det kan heller ikke stilles tvangsmakt
bak de beslutningene som treffes, hvilket gjør at det
blir opp til statene alene å gjennomføre menneskeret-
tighetsforpliktelsene.

Europarådet har i tillegg til konvensjonsorganene
en menneskerettighetskommissær som blant annet
besøker medlemsstatene og inngår i dialog om men-
neskerettighetsproblemer. Det samme gjør Den euro-
peiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse,
ECRI. 

ILO-konvensjonene og Den europeiske sosial-
pakten åpner for at arbeidstakerorganisasjoner mv.
også kan klage over konvensjonsbrudd. 

Også Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid
i Europa, OSSE, bør nevnes. OSSE har 55 deltaker-
land fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.
Blant OSSEs oppgaver inngår samarbeid om demo-
krati og menneskerettigheter. Gjennom sitt kontor for
demokratiske institusjoner og menneskerettigheter
(ODIHR) har OSSE blant annet engasjert seg i valg-
overvåkning. OSSE har en høykommissær for nasjo-
nale minoriteter.

Som nevnt innledningsvis skjer det internasjonal
overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i de
enkelte land, uten at dette er basert på menneskeret-
tighetskonvensjoner: Menneskerettighetsrådet i FN,
som består av representanter for 47 av FNs medlems-
stater, kan motta klage over grove og vedvarende
menneskerettighetsbrudd og gjennomgår hvert fjerde
år situasjonen i alle FNs 193 medlemsland.29 

5.5 Nærmere om rettighetenes karakter

Som vist i punkt 5.2 er de rettighetene som frem-
kommer av de internasjonale konvensjonene, av ulik
karakter. Enkelte rettigheter er utformet uten at det er
rom for unntak, som for eksempel forbud mot tortur
eller annen nedverdigende behandling eller straff.
For andre rettigheter er unntak fra rettighetene
eksplisitt listet opp i konvensjonene. Men for de
fleste av rettighetene må det foretas skjønnsmessige
avveininger av hvor langt rettighetsvernet strekker
seg.

For rettigheter med lovfestede unntak angir de
internasjonale menneskerettighetskonvensjonene
konkret hvilke begrensninger som kan gjennomføres.
I denne kategorien kommer blant annet retten til liv

27. Norge har godtatt de eldste av disse klageordningene, dvs.
de som gjelder for rasediskrimineringskonvensjonen, SP,
torturkonvensjonen og kvinnediskrimineringskonvensjo-
nen. Men Norge har ikke ratifisert protokollene til barnekon-
vensjonen og ØSK om rett for individer til å klage over kren-
kelser.

28. For en nærmere oversikt, se Meld. St. nr. 20 (2010-2011)
Norges deltakelse i Europarådet 2010. Meldingen strekker
seg frem til 31. desember 2010. Etter dette har EMD reali-
tetsbehandlet to saker mot Norge. Dette er Obiora v. Norge
(21. juni 2011) og Nunez v. Norge (28. juni 2011). Norge ble
frifunnet i den første av disse sakene, men domfelt i den an-
dre. 

29. Se http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
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og forbud mot tvangsarbeid. Konvensjonsbestem-
melsene om disse rettighetene inneholder enkelte
klart definerte unntak eller presiseringer av forhold
som ikke skal anses som krenkelse av rettigheten, jf.
EMK artikkel 2 og 4 og SP artikkel 6 og 8. I denne
kategorien kommer dessuten den generelle retten til
frihet og sikkerhet. Siden det likevel vil være nød-
vendig med frihetsberøvelse av enkelte personer,
inneholder EMK artikkel 5 en uttømmende oppreg-
ning av tilfeller hvor frihetsberøvelse kan være tillatt,
mens SP artikkel 9 inneholder et forbud mot «vilkår-
lig» frihetsberøvelse.

For rettigheter som er gjenstand for mer skjønns-
messige avveininger, vil rettighetene kunne begren-
ses ved lov, men bare dersom tungtveiende sam-
funnsmessige hensyn (som for eksempel kriminali-
tetsbekjempelse eller folkehelsen) eller andres rettig-
heter gjør det nødvendig i et demokratisk samfunn.
Det siste vilkåret om at begrensningen skal være
«nødvendig i et demokratisk samfunn» innebærer at
rettighetene ikke kan begrenses i større utstrekning
enn formålet med begrensningen tilsier. Dette omta-
les gjerne som et krav til forholdsmessighet. 

De rettighetene som er gjenstand for slike
skjønnsmessige avveininger i konvensjonene er bl.a.
følgende:

– rett til respekt for privat- og familieliv, jf. bl.a.
EMK artikkel 8 

– rett til å utøve sin religion eller livssyn (retten til
å ha en religion eller et livssyn er imidlertid abso-
lutt), jf. bl.a. EMK artikkel 9 

– ytringsfrihet, jf. bl.a. EMK artikkel 10 
– forenings- og forsamlingsfrihet, jf. bl.a. EMK

artikkel 11 
– bevegelsesfrihet, jf. bl.a. EMK protokoll 4 artik-

kel 2
– rett til å nyte sin eiendom i fred, jf. EMK proto-

koll 1 artikkel 1.

I EMK innledes fleres av de skjønnsmessige ret-
tighetene med ordene «Everyone has the right to …».
SP er mindre konsistent, men nevner alltid hvem som
er rettighetssubjekt. Som regel er formen «Everyone
shall have the right to …» benyttet, se bl.a. artikkel
18, 19 og 22. 

Tilsvarende vil også økonomiske, sosiale og kul-
turelle rettigheter være gjenstand for skjønnsmessige
avveininger. Dette gjelder bl.a. retten til å livnære seg
gjennom arbeid (ØSK art. 6), retten til gode og trygge
arbeidsforhold samt hvile og fritid (ØSK art. 7), ret-
ten til sosial trygghet, herunder en sosialforsikring
(ØSK art. 9), rett til en rimelig levestandard, her-
under rett til tilstrekkelig og akseptabel mat, klær og
bolig (ØSK art. 11), rett til å nyte høyest oppnåelig
mental og fysisk helse (ØSK art. 12), rett til utdan-

ning (ØSK art. 13 og 14), og rett til å delta i kulturli-
vet (ØSK art. 15). 

Rettighetene i ØSK må leses i lys av ØSK artik-
kel 2, hvor det heter at hver stat påtar seg å oppfylle
konvensjonens forpliktelser innenfor rammene av
sine tilgjengelige ressurser. Siktemålet er at de rettig-
hetene som anerkjennes i konvensjonen, gradvis blir
gjennomført fullt ut, med alle egnede midler, her-
under spesielt ved å vedta lovfestede tiltak. Mens sta-
ten etter SP artikkel 2 forplikter seg til uten videre å
respektere og sikre rettighetene i SP, erkjente man
ved vedtakelsen av ØSK at rettighetene i ØSK ikke
kunne oppfylles fullt ut fra dag én i alle stater. 

ØSK håndheves internasjonalt av komiteen for
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som på
grunnlag av sin behandling av regelmessige rappor-
ter fra konvensjonsstatene etter hvert har utviklet
tolkninger av konvensjonen som kommer til uttrykk
i generelle kommentarer. ØSK-komiteen har under-
streket at statene har plikt til å respektere, beskytte og
oppfylle rettighetene i ØSK. 

Plikten til å respektere en rettighet innebærer at
staten ikke uten rimelig og tilstrekkelig grunn kan
gripe inn i den. Plikten til å beskytte rettighetene
innebærer at staten må iverksette tiltak som hindrer
tredjemenn i å gripe inn i dem. Plikten til å oppfylle
en rettighet er tredelt: Staten har en plikt til å legge
forholdene til rette for at rettighetene oppfylles
(«facilitate»), til å fremme rettigheten («promote»),
og til å sette i verk de tiltak som trengs for at den opp-
fylles («provide»). Staten må altså iverksette alle
egnede tiltak for at rettigheten skal oppfylles, for
eksempel gjennom lovgivning, forvaltningsmessige
tiltak og budsjettering.

Plikten til gradvis full gjennomføring av rettighe-
tene innebærer at dersom staten bevisst iverksetter
tiltak som svekker rettighetene, må den vise at tilta-
kene er iverksatt etter en grundig vurdering, samt at
dette lar seg rettferdiggjøre ut fra helheten av rettig-
heter i konvensjonen og statens ressurser. Alternati-
vene må ha vært nøye vurdert, de berørte gruppene
må ha fått si sin mening, og reformen må ikke virke
direkte eller indirekte diskriminerende. ØSK-rettig-
hetene har dermed mye til felles med de skjønnspre-
gede sivile og politiske rettighetene. 

ØSK-komiteen har videre understreket at statene
– uansett bestemmelsen om gradvis oppfyllelse – har
visse minimumsforpliktelser knyttet til hver rettig-
het. Komiteen har formulert dette slik:

«… the Committee is of the view that a minimum
core obligation to ensure the satisfaction of, at the very
least, minimum essential levels of each of the rights is
incumbent upon every State party. Thus, for example,
a State party in which any significant number of indi-
viduals is deprived of essential foodstuffs, of essential
primary health care, of basic shelter and housing, or of
the most basic forms of education is, prima facie, fai-
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ling to discharge its obligations under the Covenant. If
the Covenant were to be read in such a way as not to
establish such a minimum core obligation, it would be
largely deprived of its raison d'être. By the same token,
it must be noted that any assessment as to whether a
State has discharged its minimum core obligation must
also take account of resource constraints applying wit-
hin the country concerned. Article 2 (1) obligates each
State party to take the necessary steps 'to the maximum
of its available resources'. In order for a State party to
be able to attribute its failure to meet at least its mini-
mum core obligations to a lack of available resources
it must demonstrate that every effort has been made to
use all resources that are at its disposition in an effort
to satisfy, as a matter of priority, those minimum obli-
gations.»30

Det vil variere fra rettighet til rettighet hva dette
minimum består i. Når det for eksempel gjelder retten
til vann – som igjen omfattes av retten til en tilfreds-
stillende levestandard – består dette minimum i å
sikre den minstemengden vann som er nødvendig for
å hindre sykdom, sikre at det er tilgang til vann innen
rimelig avstand fra husholdninger, at det ikke er for
lang ventetid, og at det ikke er farlig å skaffe vann.31

Når det gjelder retten til arbeid, består det i å sikre
ikke-diskriminering og lik beskyttelse i arbeidslivet.
Dette innebærer blant annet en plikt til å vedta og
gjennomføre en nasjonal sysselsettingsstrategi og en
handlingsplan som ivaretar interessene til alle
arbeidstakere, og som spesielt  omhandler vanskelig-
stilte og marginaliserte grupper og individer.32 

Personer eller grupper som har opplevd kren-
kelse av rettighetene, skal ha mulighet for å få sin sak
prøvet, og ofre for krenkelser skal ha rett til tilfreds-
stillende botemiddel – herunder restituering, kom-
pensasjon eller lignende. 

6. De internasjonale menneskerettighetenes 
stilling i norsk rett 

6.1 Generelt om konvensjonenes stilling i 
norsk rett

I noen land er det et forfatningsrettslig prinsipp at
de internasjonale konvensjoner som er folkerettslig
bindende for staten, har status som nasjonale retts-
regler med grunnlovs, lovs eller forskrifts rang
(monisme). I Norge og i Norden for øvrig har det
imidlertid vært vanlig å si at folkerett og intern rett i
prinsippet er to atskilte rettssystemer (dualisme), og
at det kreves en særskilt gjennomføringsakt for at fol-
kerettslige regler skal få status som nasjonal rett.
Gjennomføringsakten kan være vedtak i lov eller for-

skrifts form, som gir konvensjonen direkte status
som nasjonal lov eller forskrift (inkorporasjon), eller
den kan være vedtak om å gjengi konvensjonsbe-
stemmelsene på norsk i den norske loven eller for-
skriften (transformasjon). En lov eller forskrift kan
også bestemme at de nasjonale reglene skal anvendes
i samsvar med navngitte konvensjoner eller med
Norges traktatforpliktelser. I prinsippet kan gjen-
nomføring av konvensjoner i norsk rett også skje ved
grunnlovsvedtak. 

Ofte vil det ikke bli vedtatt noen gjennomfø-
ringsakt i forbindelse med at Norge ratifiserer en
konvensjon. I stedet konstateres det at norsk rett alle-
rede oppfyller konvensjonens krav (konstatering av
rettsharmoni eller passiv transformasjon). Dersom
slik rettsharmoni ikke foreligger, vil Norge enten ta
forbehold til konvensjonen eller endre norsk rett. 

På 1970-tallet ble det vurdert om Norge burde
forlate det dualistiske prinsipp, men svaret var den
gang nei.33 Forskjellen mellom Norge og de stater
som praktiserer monisme, er imidlertid ikke så stor
som man kan få inntrykk av. For det første er det etter
hvert en rekke lover som gir folkerettslige traktater
internrettslig betydning, se punktene nedenfor. For
det andre tilsier det såkalte presumsjonsprinsippet at
norske rettsregler så vidt mulig skal tolkes slik at de
ikke kommer i konflikt med Norges folkerettslige
forpliktelser, jf. også punkt 15.2.2. Domstolene og
forvaltningen kan derfor ikke se bort fra konvensjo-
ner og annen folkerett under henvisning til at de ikke
er gjort til norsk rett. Dette innebærer at folkeretten,
herunder internasjonale konvensjoner, kan få betyde-
lig innflytelse på rettsanvendelsen.34 

6.2 Menneskerettsloven 

6.2.1 BAKGRUNNEN FOR MENNESKERETTSLOVEN 

Da Norge ratifiserte EMK, Den europeiske
sosialpakten, SP, ØSK, barnekonvensjonen og kon-
vensjonene mot rasediskriminering, kvinnediskrimi-
nering og tortur, ble verken inkorporasjon eller trans-
formasjon vurdert. Som vanlig ble norsk retts forhold
til konvensjonene gjennomgått, og der det var uover-
ensstemmelser, ble det enten tatt forbehold eller fore-
tatt nødvendige lovendringer.35 

30. Se ØSK-komiteens generelle kommentar 1990 nr. 3 avsnitt
10. 

31. Se ØSK-komiteens generelle kommentar 2002 nr. 15 avsnitt
37. 

32. Se ØSK-komiteens generelle kommentar 2005 nr. 18 avsnitt
31.

33. Se NOU 1972: 16, St. meld. nr. 77 (1974-75) og Innst. S nr.
167 (1975-76). 

34. Spørsmålet om folkeretten kan gå foran norsk lov ved kon-
flikt, har vært flittig debattert i juridisk teori. Det redegjøres
bl.a. for denne diskusjonen i Eckhoff/Helgesen, Rettskilde-
lære, 2001 s. 299-332. 

35. Det ble opprinnelig tatt forbehold mot religionsfrihetsbe-
stemmelsen i EMK artikkel 9 på grunn av Grunnlovens for-
bud mot jesuitter. Også ved ratifikasjonen av SP og ØSK ble
det tatt enkelte forbehold. Straffeloven § 135a om visse ra-
sediskriminerende ytringer og § 349a om visse rasediskri-
minerende handlinger ble vedtatt i forbindelse med ratifika-
sjon av rasediskrimineringskonvensjonen. 
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sakførsel. Alle har rett til å få rettstvister avgjort ved
en uavhengig og upartisk domstol. Ekstraordinære
domstoler er forbudt. Alle som blir saksøkt, har rett
til å få saken avgjort ved sitt hjemting hvis ikke loven
fastsetter et annet verneting. Rettergangen er offent-
lig med mindre loven gjør unntak. Frihetsberøvelse
kan bare finne sted i lovbestemte tilfeller, og frihets-
berøvede skal umiddelbart informeres om grunnen til
frihetsberøvelsen og om sine rettigheter i et forståelig
språk. Alle frihetsberøvede har til enhver tid tilgang
til domstolene, som avgjør frihetsberøvelsens lovlig-
het. Uskyldspresumsjonen, rett til å forberede sitt for-
svar og rett til å anke er også grunnlovfestet. 

Videre kan enhver henvende seg til myndighe-
tene og få sin klage behandlet. Politiske rettigheter er
garantert. Grunnrettighetene skal gjennomføres gjen-
nom hele rettssystemet. Alle som utøver myndighet,
er forpliktet til å bidra til rettighetenes gjennomfø-
ring. Myndighetene skal også sørge for at rettighe-
tene gjelder i privat virksomhet. Begrensninger i
grunnrettighetene må være lovfestet, rettferdiggjort
av offentlige interesser eller for å beskytte andres ret-
tigheter, være forholdsmessige, og ikke gripe inn i
rettighetenes kjerne. 

Den sveitsiske grunnloven inneholder ellers egne
kapitler om sosiale mål og om politiske rettigheter. 

Domstolene har prøvingsrett i Sveits, men det er
ikke adgang til å sette føderale lover til side som
grunnlovsstridige. 

7.4 EU

EUs unionstraktat fastsetter nå at verdigrunnlaget
for EU blant annet bygger på respekt for menneske-
rettighetene, se artikkel 2, som lyder:

«The Union is founded on the values of respect
for human dignity, freedom, democracy, equality, the
rule of law and respect for human rights, including
the rights of persons belonging to minorities. These
values are common to the Member States in a society
in which pluralism, non-discrimination, tolerance,
justice, solidarity and equality between women and
men prevail.»

Videre fastsetter unionstraktaten at Charter of
fundamental rights er rettslig bindende, at EU skal
slutte seg til EMK, samt at de menneskerettighetene
som er garantert av EMK og følger av konstitusjonell
tradisjon felles for medlemsstatene, skal utgjøre
generelle prinsipper for EU: 

«1. The Union recognises the rights, freedoms
and principles set out in the Charter of Fundamental
Rights of the European Union of 7 December 2000,
as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007,
which shall have the same legal value as the Treaties.

The provisions of the Charter shall not extend in
any way the competences of the Union as defined in
the Treaties.

The rights, freedoms and principles in the Char-
ter shall be interpreted in accordance with the general
provisions in Title VII of the Charter governing its
interpretation and application and with due regard to
the explanations referred to in the Charter, that set out
the sources of those provisions.

2. The Union shall accede to the European Con-
vention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms. Such accession shall not affect
the Union’s competences as defined in the Treaties.

3. Fundamental rights, as guaranteed by the Eu-
ropean Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms and as they result
from the constitutional traditions common to the
Member States, shall constitute general principles of
the Union’s law.»

EUs Charter inneholder ikke bare rettigheter som
motsvarer dem som finnes i EMK, men inneholder
også økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Rettighetene er selvstendig utformet.  Der de korre-
sponderer med EMK, skal de tolkes på samme måte
som EMK, såfremt de ikke gir en mer omfattende
beskyttelse, jf. artikkel 52 nr. 3. Dette kan være noe
av forklaringen på at bestemmelsene i Charteret ofte
har en knappere utforming enn bestemmelsene i
EMK. 

Charteret retter seg både mot EU-institusjonene
og medlemsstatene når disse gjennomfører EU-rett,
jf. artikkel 51. Charteret legger altså de samme
begrensningene som en grunnlov på EU-landene når
disse implementerer EUs regelverk.61 

Del III Generelle problemstillinger 
8. Innledning

I denne delen behandles tverrgående problemstil-
linger, i den forstand at de ikke relaterer seg til én ret-
tighet eller én enkeltbestemmelse. Det har like fullt
vært nødvendig å ta stilling til disse problemstillin-
gene for å gi velbegrunnede svar på de spørsmål
mandatet reiser.

I første omgang har utvalget valgt å knytte noen
kommentarer til uttrykket «menneskerettigheter», jf.
kapittel 9. Dernest har utvalget vurdert og tatt stilling
til hvorvidt det bør gjennomføres en revisjon av
Grunnloven, der de eksisterende rettighetsbestem-
melsene i Grunnloven revideres og suppleres med
flere rettighetsbestemmelser. Dette har utvalget vur-
dert i kapittel 10. Denne vurderingen er fulgt opp i
kapittel 11 med en vurdering av hvilke rettigheter

61. Charteret gjelder i utgangspunktet ikke for statene i EØS.
EFTA-domstolen har imidlertid uttalt at EØS-avtalen skal
tolkes i lys av grunnleggende rettigheter, og at EMK og
dommer fra EMD er viktige kilder for å avgjøre rekkevidden
av disse, se sak E-2/03 Asgeirsson. 
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som er de «sentrale» eller «allmenngyldige», slik
mandatet forutsetter.

Et viktig hensyn eller parameter ved vurderingen
av hvordan menneskerettighetene i Grunnloven kan
styrkes, vil være utformingen og tolkningen av den
generelle menneskerettighetsbestemmelsen i Grunn-
loven § 110c, eventuelt i kombinasjon med øvrige
endringer. Den generelle menneskerettighetsbestem-
melsen, og forslag til endringer i bestemmelsen, vil
derfor bli nærmere redegjort for i kapittel 12.

Dernest reiser utvalget spørsmål om forslag til
flere konkrete rettighetsbestemmelser i Grunnloven
bør etterfølges av en generell bestemmelse om hvilke
vilkår som må være oppfylt for å begrense disse ret-
tighetene. Dette er problemstillinger som vil bli nær-
mere behandlet i kapittel 13.

Sentralt for spørsmålet om styrking av mennes-
kerettighetene i Grunnloven er hvordan disse rettig-
hetene håndheves og kontrolleres. Særlig reises
spørsmål om eventuell grunnlovsfesting av domsto-
lenes kontroll med grunnlovsmessigheten av lover og
forvaltningens avgjørelser. Tilsvarende vil tolknin-
gen av rettighetene i Grunnloven være viktig for hvor
omfattende det reelle menneskerettighetsvernet vil
være i fremtiden. Disse problemstillingene vil bli
behandlet i kapittel 14 og kapittel 15.

I noen grad vil særlige regler om konstitusjonell
nødrett og derogasjon kunne begrense og svekke
individenes rettigheter i spesielle situasjoner. Når det
bør være adgang til å gjøre unntak fra menneskeret-
tighetene ut fra en nasjonal krise- eller krigstilstand,
og hvorvidt det bør utformes en egen bestemmelse
om dette i Grunnloven, vil bli nærmere behandlet i
kapittel 16.

Avslutningsvis vil utvalget i del III peke på to
hovedmodeller for hvordan rettighetsvernet kan skri-
ves inn i Grunnloven, jf. kapittel 17.

9. Hva menes med menneskerettigheter?

9.1 Innledende bemerkninger

Betegnelsen «menneskerettigheter» er for første
gang gitt en sentral stilling i den franske menneske-
rettighetserklæringen fra 1789. 

I de senere årene synes uttrykket å ha blitt en del
av dagligtalen. Det er en økende tendens i samfunnet
til at menneskerettighetene påberopes til støtte for
ulike krav rettet mot både offentlige og private parter.
I noen grad er dette et tegn på økt kunnskap og økt
bevissthet omkring de rettighetene man faktisk har,
mens man i andre tilfeller kan se at «menneskerettig-
hetene» benyttes som et retorisk grep i forsøket på å
gi egne argumenter større tyngde. I de sistnevnte til-
feller er det egentlig ikke tale om menneskerettighe-
ter i rettslig forstand, men snarere subjektive vurde-
ringer eller politiske oppfatninger. Av og til kan det

likevel oppstå tvil om man har å gjøre med mennes-
kerettigheter i egentlig forstand, eller med en type
politisk argumentasjon. Dersom betegnelsen «men-
neskerettigheter» benyttes både i tide og utide, vil
dette kunne bidra til å svekke de egentlige rettighe-
tene.

I inneværende kapittel vil det derfor bli gjort rede
for hvordan menneskerettighetsbegrepet har utviklet
seg over tid, og hvordan uttrykket er å forstå som et
rettslig begrep i dag. 

9.2 Ulike tilnærminger til forståelsen av 
menneskerettigheter

9.2.1 EN KORT HISTORISK OVERSIKT

Historisk har menneskerettigheter vært forstått
på mange måter. Som Erik Møse skriver i boken
«Menneskerettigheter», finnes det «ikke én, men
flere ideer om menneskerettighetene. Nærmere presi-
seringer kan søkes i idéhistorien, filosofi, religion,
etikk og politikk».62

I svært grove trekk kan man se for seg en innde-
ling i fire ulike tilnærminger. Innenfor rammen av
denne grovinndelingen finnes et spekter med ulike
varianter av hvordan menneskerettigheter har vært
begrunnet og fortsatt begrunnes, både nasjonalt og
internasjonalt.

Én tilnærming, som gjerne har vært karakterisert
som naturrettslig, kan føres tilbake til antikkens Hel-
las og til Romerriket. Et utgangspunkt for forståelsen
av menneskerettigheter, eller rettslig vern om indivi-
dene, er at menneskene er skapt like, og at de er i
besittelse av et eget og ukrenkelig menneskeverd
(«human dignity»). Menneskerettighetene er således
pre-politiske, i den forstand at de ikke er gitt av poli-
tikere til folket, men kan erkjennes gjennom den
menneskelige fornuft. Konsekvensen av dette er at
menneskerettighetene står over politikken, der lik-
hetsidealet og menneskeverdet ikke kan krenkes uten
at de politiske makthavere overskrider sin legitime
kompetanse.

En annen tilnærming, men også med røtter i eldre
naturrettslige tenkning, vokste frem under opplys-
ningstidens kamp mot den eneveldige fyrstemakten.
Utgangspunktet var fortsatt at alle mennesker er født
frie og like, men i tillegg ble det fremhevet at statens
legitime makt var basert på en samfunnskontrakt
mellom stat og individ. Innenfor rammen av sam-
funnskontrakten var det antatt at noen rettigheter ikke
kunne overdras til makthaverne, og gjennom disse
rettighetene skulle borgerne sikres frihet og likhet.
Dersom makthaverne krenker rettighetene, vil makt-
haverne gå ut over den kompetanse de er gitt i hen-
hold til samfunnskontrakten. Konsekvensen av gren-

62.  Se Erik Møse, Menneskerettigheter, 2002 s. 25.
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seoverskridelse vil være at maktutøvelsen ikke len-
ger er legitim.

En ny vending i tilnærmingen til menneskerettig-
hetene kom etter hvert som demokratiet og velferds-
staten vokste seg sterkere i Europa og i Nord-Ame-
rika. I mellomkrigstiden og i tiden etter annen ver-
denskrig oppsto behovet for å videreutvikle mennes-
kerettighetene. Mens man på 1700- og 1800-tallet i
stor grad hadde sett på demokrati og rettighetsvern
som to sider av samme sak i kampen mot tyranni og
despoti, så man etter hvert at rettighetsvernet også
kunne stå i et motsetningsforhold til flertallets vilje.
Europas vonde erfaringer fra annen verdenskrig
gjorde at menneskerettighetene i etterkrigstiden ble
ansett som et viktig bolverk og et rettslig verktøy for
å hindre det politiske flertall i å begå overgrep mot
minoriteter og politisk mindretall. Ideen om mennes-
kerettigheter flyttet dermed oppmerksomheten fra å
forhindre fyrstens overgrep til å forebygge flertallets
overgrep. Med denne tilnærmingen skulle menneske-
rettighetene etter hvert komme til å spille en avgjø-
rende rolle for oppbyggingen og forståelsen av den
europeiske rettsstat.

I Tyskland bygget man opp den tyske «Rechts-
staat» etter krigen, dels basert på ideene fra tenkere
som Immanuel Kant, og dels inspirert av det anglo-
amerikanske «rule of law». De sentrale hovedtrek-
kene i den tyske «Rechtsstaat» har vært, og er fort-
satt, maktfordelingsprinsippet, tanken om at den utø-
vende og den dømmende makt skal være bundet av
lover og regler, samt ideen om at den lovgivende
makt skal være bundet av konstitusjonelle prinsipper
som bl.a. sikrer individene mot overgrep fra stats-
maktene. Uavhengige forfatnings- og forvaltnings-
domstoler ble gitt kompetanse til å sikre disse retts-
statsidealene, både i Tyskland og i flere andre sentral-
europeiske land.

I England hadde ideen om «the rule of law» vært
til stede helt siden 1200-tallet, delvis videreført fra
det vest-romerske riket. Her utviklet «the rule of
law» seg i utgangspunktet som en begrensning av
kongemakten gjennom Parlamentets suverene makt
til å gi lover. Dette var lover som også kongen måtte
etterleve, og kongemakten ble dermed aldri like sterk
i England som på det europeiske kontinent under
enevoldstiden. Tilsvarende har heller ikke domstole-
nes makt blitt like sterk i England som den ble på
kontinentet etter annen verdenskrig.

Den nordiske forståelsen av begrepet rettsstat har
på mange måter befunnet seg i en mellomposisjon
mellom den sentraleuropeiske og den engelske retts-
kulturen. I norsk rett har Jørgen Aall, i boken «Retts-
stat og menneskerettigheter», beskrevet rettsstaten
som den statsform hvor «uavhengige domstoler er
garantister for at all myndighetsutøvelse er i samsvar
med lov og visse omforente menneskerettigheter».63

Domstolenes makt til å kontrollere og håndheve
rettsstatsidealene har vært mindre i Norden enn i de
sentraleuropeiske land, men innad i Norden har det
vært betydelige forskjeller med hensyn til hvordan
domstolskontrollen har vært praktisert. Se mer om
domstolskontroll i de øvrige nordiske land i kapittel
7, og for norske forhold særlig i kapittel 14.

Utviklingen viser at nye tider, ulike styreformer
og historiske erfaringer har gitt et økt tilfang av
begrunnelser for hvordan og hvorfor menneskerettig-
heter skal begrense statens makt. Grunntanken fra
naturretten om at menneskene er født frie og like og
med det samme menneskeverd, er likevel bevart,
også innenfor ideen om rettsstaten. Dette er bl.a. syn-
lig i Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra
1948, der det i fortalens punkt 1 heter at «recognition
of the inherent dignity and of the equal and inalien-
able rights of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the
world». Det er dermed en kontinuitet fra antikkens
Hellas og frem til Verdenserklæringen, men med den
forskjell at ideen om frihet, likhet og menneskeverd i
dag er nedfelt i folkerettslige dokumenter som er blitt
til gjennom politiske prosesser. Samtidig åpner de
felles formuleringer for at de statene som har tiltrådt
erklæringene, kan forstå og begrunne menneskeret-
tighetene på ulike måter.

I noen grad har den folkerettslige kodifiseringen
av menneskerettighetene ledet til en fjerde tilnær-
ming til forståelsen av begrepet, der menneskerettig-
heter forstås som summen av de menneskerettslige
forpliktelser som påhviler statene gjennom interna-
sjonale menneskerettighetskonvensjoner eller gjen-
nom landets egen konstitusjon. Utover eller foruten
disse konvensjonene og landets egen konstitusjon
eksisterer det ingen menneskerettigheter. Menneske-
rettighetene blir da positivrettslig definert som de
rettsregler statenes politiske myndigheter til enhver
tid har besluttet å innrette seg etter, og som de har
valgt å omtale som «menneskerettigheter».

9.2.2 FORSTÅELSEN AV MENNESKE-
RETTIGHETENE I GRUNNLOVEN

Opprinnelig ble ikke de bestemmelsene i Grunn-
loven som berører forholdet mellom staten og indivi-
dene, omtalt som menneskerettigheter. I løpet av
1800-tallet ble det etter hvert vanlig å omtale Grunn-
lovens bestemmelser til vern om individene som
«borgerrettigheter», jf. også punkt 9.3.2 nedenfor.
Utrykket menneskerettigheter ble imidlertid benyttet
allerede i den franske menneskerettighetserklæ-
ringen fra 1789. Riksforsamlingen på Eidsvoll må
derfor ha vært kjent med denne betegnelsen, men tok

63. Se Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2007, s.
21-22. Se for øvrig fortalen til Verdenserklæringen.
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den ikke inn i Grunnloven i 1814. Betegnelsen kom
først inn i og med vedtakelsen av Grunnloven § 110c
i 1994.

Noen egentlig definisjon eller konkret beskri-
velse av menneskerettighetene gir ikke Grunnloven
§ 110c. I forbindelse med utformingen av paragrafen
ble det i første rekke vist til de internasjonale konven-
sjonene og deres forståelse av menneskerettighetsbe-
grepet, selv om Menneskerettighetslovutvalget den
gang understreket at henvisningen til «menneskeret-
tighetene» i § 110c var «generelt formet».64 Dermed
synes ikke forarbeidene til bestemmelsen å avgrense
menneskerettighetsbegrepet i § 110c til bare å gjelde
de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene.

Forut for Grunnloven § 110c har forståelsen av
rettighetsvernet i Grunnloven endret seg i takt med den
internasjonale forståelsen av menneskerettigheter. Idé-
grunnlaget til den norske Grunnloven av 1814 var
sterkt inspirert av opplysningstidens ideer om frihet og
likhet. Adler-Falsen foreslo bl.a. i sitt grunnlovsutkast
§ 15 å grunnlovsfeste en generell grunnsetning om at
alle mennesker skulle være like for loven. Det er uklart
hvorfor likhetsgrunnsetningen ikke kom med i den
endelige grunnlovsversjonen, men den fremkommer
implisitt av flere av Grunnlovens bestemmelser, her-
under §§ 95, 96, 97, 101, 103, 105 og 108. Likhets-
grunnsetningen har samtidig stått sentralt ved den
rettslige fortolkning av grunnlovsbestemmelsene fra
1814 til i dag, se nærmere kapittel 26.

Med utgangspunkt i tanken om at menneskene er
født frie og like, ble Grunnloven av 1814 på mange
måter det dokument som i datidens ånd forseglet sam-
funnspakten mellom staten og borgerne. Dermed
måtte skrankene for statsmaktenes legitime kompe-
tanse nedfelles i Grunnloven. Samtidig som endringer
i strid med Grunnlovens «ånd og prinsipper» aldri
kunne finne sted, jf. Grunnloven § 112, ledet dermed
Grunnlovens rettighetsvern til at statsmaktene fikk sin
kompetanse begrenset gjennom Grunnloven. 

De mange grunnlovsendringene etter 1814 har i
liten grad berørt de bestemmelsene som opprinnelig
ble gitt for å verne om individenes rettigheter. De
senere grunnlovsendringene bærer i større grad preg
av å være kommet til i en tid hvor demokrati og vel-
ferdsstat etter hvert hadde vokst seg sterke. Med unn-
tak av religionsfrihetsbestemmelsen i § 2 har rettig-
hetsbestemmelsene som har kommet til etter 1814,
enten en nærmere henvisning til formell lov eller en
generell formulering om at det «påligger statens
myndigheter» å sikre rettighetene. Dermed overlates
fastsettingen av rettighetenes nærmere innhold, eller
deler av det, til det til enhver tid rådende flertall.65

En konsekvens har vært at flere av de nye rettig-
hetene må forstås mer som politiske programerklæ-
ringer enn som rettigheter den enkelte kan påberope
overfor domstolene: Det nedfelles en overordnet idé,
et prinsipp eller en erklæring som et stort flertall kan
gi sin tilslutning til, under den forutsetning at fremti-
dens folkevalgte vil respektere og verne om de
samme idealene. I stor utstrekning vil det være opp til
flertallets vilje hvorledes disse programerklæringene
følges opp.

Denne glidningen over mot et større innslag av
folkeflertallets vilje ved utformingen av de nye ret-
tighetene viser hvordan synet på rettigheter har
endret seg i takt med utviklingen av demokratiet. I
større grad enn tidligere søkes det nå etter en balanse
mellom de verdier som rettighetene er satt til å verne,
og de verdiene flertallet setter høyt. Dermed vil
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene
fungere i samspill, der det ene ikke kan forstås løsre-
vet fra det annet. Rettsstaten blir således et korrektiv
til flertallsviljen. Det er dette samspillet som bl.a. er
kommet til uttrykk i forslag til ny § 2 i Grunnloven,
der Grunnlovens formål skal være å sikre nettopp
«Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighe-
derne». Se mer om forslag til ny § 2 i punkt 10.3.2.

9.2.3 FORSTÅELSEN AV MENNESKERETTIGHETER I 
DE INTERNASJONALE KONVENSJONENE

Verdenserklæringen om menneskerettigheter av
1948 inneholder ingen definisjon av menneskerettig-
heter, men de overordnede målsettinger og prinsipper
er nedfelt i fortalen til Verdenserklæringen. Her heter
det at alle mennesker har det samme iboende men-
neskeverd, og at alle mennesker har de samme ukren-
kelige rettigheter («recognition of the inherent dig-
nity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family»). Dette utgjør grunn-
laget for frihet, rettferdighet og fred i verden
(«freedom, justice and peace in the world»). 

Den nærmere konkretiseringen av menneskeret-
tighetene kom med FNs to konvensjoner fra 1966,
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)
og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettigheter (ØSK). Sammen utgjør disse to kon-
vensjonene og Verdenserklæringen FNs menneske-
rettighetscharter eller «Bill of Rights». Med dette
menes at Verdenserklæringen, SP og ØSK til
sammen utgjør de tre viktigste menneskerettighets-
dokumenter internasjonalt. Øvrige konvensjoner er i
stor utstrekning en utdyping eller presisering av disse
tre menneskerettighetsdokumentene. Se nærmere
omtale av Verdenserklæringen, SP og ØSK i kapittel
5.

For forståelsen av hva som menes med mennes-
kerettigheter har FN i mange sammenhenger under-
streket at FNs menneskerettighetskonvensjoner til

64. Se NOU 1993: 18 s. 158.
65. Denne lovtekniske metoden kan dels forklares med domsto-

lenes prøvingsrett, jf. punkt .
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sammen utgjør et sett med rettigheter som ikke kan
forstås løsrevet fra hverandre. Ifølge FN er mennes-
kerettigheter iboende for alle mennesker, og forståel-
sen av den enkelte rettighet avhenger av forståelsen
av de øvrige rettigheter. På sine hjemmesider presen-
terer FN menneskerettigheter på følgende måte: 

«Human rights are rights inherent to all human
beings, whatever our nationality, place of residence,
sex, national or ethnic origin, colour, religion, lan-
guage, or any other status. We are all equally entitled
to our human rights without discrimination. These
rights are all interrelated, interdependent and indivis-
ible.»

9.2.4 FORSTÅELSEN AV MENNESKERETTIGHETER I 
NORGE I DAG

Det synes i dag å være bred enighet om at men-
neskerettighetsbegrepet er vanskelig å definere pre-
sist. FN-konvensjonenes forståelse av menneskeret-
tigheter som et sett med rettigheter som griper inn i
hverandre, og som vanskelig kan forstås løsrevet fra
hverandre, ligger i dag til grunn for de fleste menne-
skerettslige fremstillinger. Dette er bl.a. den forståel-
sen av menneskerettigheter som ligger til grunn for
den norske menneskerettsloven av 1999. I NOU
1993:18 beskrives «menneskerettigheter» på føl-
gende måte:

«Det lar seg neppe gjøre å definere begrepet på
en måte som vil vinne alminnelig tilslutning. Det er
heller ikke nødvendig for utvalgets formål. Denne
oversikt over utviklingen og noen karakteristiske
trekk ved de internasjonale menneskerettigheter skal
først og fremst trekke opp en ramme og bakgrunn for
utvalgets drøftelser. 

Menneskerettighetene kan fra en synsvinkel be-
tegnes som grunnleggende krav til individets stilling
under ellers ulike rettsordninger, 'et stikkord for de
grunnleggende moralske krav som bør stilles til retts-
systemet, og som i større eller mindre grad kan være
sikret ved grunnlovbestemmelser eller internasjonale
overenskomster' (Andenæs (1990) s 378). Dels angår
disse kravene individets frihet i forhold til staten: fri-
het fra maktmisbruk, fra mishandling eller vilkårlig
arrest, og frihet fra unødvendig regulering. Dels gjel-
der kravene individets rett til å delta i samfunnspro-
sessene, i organisasjoner og i statsliv. Videre gjelder
det hvilke plikter staten har til å sikre de nødvendige
eller rimelige behov for individene og for grupper i
samfunnet (jf NOU 1981:43 s 9). I det hele gjelder
det 'de fundamentale verdier man mener rettsordenen
må respektere og verne av hensyn til den enkelte'
(Opsahl (1991 s 1). 

Utviklingen av menneskerettighetene er altså fra
først av en utvikling fra idé og moral til rett og virke-
lighet. Den kan beskrives som en prosess i tre faser:
idealisering, positivering og realisering (slik bl.a
Eide (1978) s 30), likevel slik at fasene glir over i
hverandre og påvirker hverandre. 

Verdenserklæringen ga begrepet et videre inn-
hold enn naturrettsfilosofene og de eldre nasjonale
erklæringer hadde gjort. I det hele har det vist seg at
innholdet av de krav og verdier man vil regne som

grunnleggende og universelle, kan skifte med tid og
sted. Når utviklingen ellers går raskt, følger ideene og
normene om menneskerettighetene gjerne etter. Det-
te århundre har til overmål vist at innholdet ikke er
fastlagt en gang for alle. 

Det kan derfor hevdes at menneskerettighetene
som begrep i dag ikke bør bestemmes ved et fastlagt
innhold, men ved å vise til de autoritative kildene
som bruker denne betegnelsen. Nettopp verdenser-
klæringen har fremdeles en så sentral stilling at det er
naturlig også i dag å vise til denne som « det mest au-
toritative uttrykk for hva vi må forstå med menneske-
rettighetene. Slik sett er den i praksis en eneste stor
definisjon. ... Men hovedsaken er oppregningen og
beskrivelsen av de enkelte rettigheter » (Opsahl
(1986) s 1).»66 

Under behandlingen av menneskerettsloven i
Stortinget uttalte ikke justiskomiteen seg om forstå-
elsen av uttrykket «menneskerettigheter» spesielt,
men den uttalte på generelt grunnlag at målsettingen
med inkorporeringen av EMK og FNs menneskeret-
tighetskonvensjoner var å styrke individenes stilling
i norsk rett:

«Komiteen vil understreke at den europeiske
menneskerettskonvensjonen og dei to FN-konven-
sjonane er ei demokratisk, moralsk og etisk rettesnor
for eit rettferdig samfunn, for utvikling av verda og
for eit globalt ansvar for utsette menneske. Målset-
tinga med lov om styrking av menneskerettar er å
styrkje enkeltmenneska si stilling i norsk rett. Inkor-
poreringa i norsk lov vil styrke rettsvernet til enkelt-
individet og slik legge grunnlaget for at alle får ei
mest mogleg rettferdig handsaming i vårt eige land.
Det er innafor den enkelte stat at individa eller mino-
ritetar får sine menneskerettar anten respektert eller
krenka.»67

I dag synes den forståelsen av «menneskerettig-
heter» som ligger til grunn for menneskerettsloven å
være rådende i Norge. Jørgen Aall skriver i boken
«Rettsstat og menneskerettigheter» fra 2007:

«Fra ideen om menneskerettigheter ble unnfan-
get og til i dag har det overalt og til alle tider stått strid
om deres innhold og rekkevidde. Lar det seg da gjøre
å oppstille en definisjon? […] Som et utgangspunkt
er det tilstrekkelig å peke på at det dreier seg om de
grunnleggende krav alle individer må kunne stille til
myndighetene under ethvert rettssystem. Men hvilke
krav er så dette? 

I dag kan vi – iallfall i rettslig sammenheng – ta
utgangspunkt i FNs verdenserklæring om menneske-
rettighetene fra 1948. Den kan med rette kalle seg
universell, utformet og vedtatt som den er under
medvirkning av stater fra alle verdenshjørner. Den er
det nærmeste man i dag kommer en generell defini-
sjon, som alle de senere konvensjoner om menneske-
rettigheter bygger på.»68

66. NOU 1993: 18, punkt 2.1.1 s. 20.
67. Innst.O. nr.51 (1998-1999), punkt 5.
68. Se Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2007 s. 22.
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Erik Møse skriver i boken «Menneskerettighe-
ter» fra 2002 at begrepet ikke er entydig, og at det
«kort og upresist» kan defineres som «visse grunn-
leggende forestillinger om forholdet mellom individ
og stat».69 Njål Høstmælingen skriver i boken «Inter-
nasjonale menneskerettigheter» fra 2003 at en
«anvendelig definisjon av menneskerettighetene vil
aldri kunne bli fullt ut dekkende. Definisjonen vil
bare kunne tjene som et innspill, et startpunkt, en idé
om virkeligheten».70

Tilsvarende er denne brede tilnærmingen til men-
neskerettighetene forankret i norsk forvaltning. På
hjemmesidene til Utenriksdepartementet heter det
bl.a.:

«De ulike menneskerettighetene er innbyrdes
likeverdige og utgjør et udelelig hele.»71

Og Utlendingsnemnda skriver bl.a. på sine hjem-
mesider: 

«Det er vanskelig å gi en kort og presis definisjon
av begrepet 'menneskerettigheter'. Begrepet uttryk-
ker visse forventninger til forholdet mellom stat og
individ. Det gjelder både individets frihet i forhold til
staten, for eksempel frihet fra maktmisbruk, mis-
handling og vilkårlig arrest og retten til å delta i sam-
funnslivet, og det gjelder statenes plikt til å sikre
blant annet individenes behov for sosial og økono-
misk trygghet. Tanken er at staten er til for indivi-
dene, ikke omvendt. Staten er til for alle, ikke bare
noen få.»72

Også utvalget vil ta utgangspunkt i den forståelse
av menneskerettigheter som ligger til grunn for men-
neskerettsloven av 1999.

9.3 Særlig om plikt- og rettighetssubjekter

9.3.1 PROBLEMSTILLINGENE

Når man skal ta stilling til hva som menes med
menneskerettigheter, er det ikke tilstrekkelig å vur-
dere ulike filosofiske eller rettslige tilnærminger til
menneskerettighetsbegrepet. Det er også nødvendig
å ta stilling til hvem som er rettighetssubjekt og plikt-
subjekt til menneskerettighetene, og om noen eventu-
elt kan være både plikt- og rettighetssubjekt. En nær-
mere forståelse av disse forholdene vil sette oss i
stand til å gi begrepet «menneskerettigheter» et nær-
mere avgrenset innhold.

Et sikkert utgangspunkt for forståelsen av men-
neskerettigheter er at dyr, planter og gjenstander ikke

kan være rettighetssubjekter. Dette sikre utgangs-
punktet møter imidlertid enkelte uklare grenser. Det
heter bl.a. i Grunnloven § 110b at alle har rett til et
miljø «som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Pro-
duktionsævne og Mangfold bevares». Og det kan rei-
ses spørsmål om hvilke rettigheter juridiske personer,
som aksjeselskaper, stiftelser m.fl., har i henhold til
menneskerettighetene.

Videre er det kjent at alle stater i noen grad skiller
mellom egne statsborgere og utlendinger. I hvilken
utstrekning det er adgang til dette, er et helt sentralt
spørsmål for statens myndigheter. Et annet viktig
spørsmål er om også offentlige myndigheter – for
norske forhold særlig kommunene – kan være rettig-
hetssubjekter til menneskerettighetene.

For alle disse problemstillingene oppstår det et
felles spørsmål om hvem som er pliktsubjekt til men-
neskerettighetene, dvs. hvem som har plikt til å innfri
rettighetene, alternativt avstå fra å hindre andre i å
oppfylle rettighetene.

9.3.2 BORGERRETTIGHETER ELLER MENNESKE-
RETTIGHETER?

I henhold til den eldre ideen om samfunnskon-
trakten vil individenes rettigheter være begrenset til
de personer som statens myndigheter har inngått kon-
trakt med. Dette vil primært være landets borgere,
derav også betegnelsen «borgerrettigheter». For det
rettighetsvernet som ble etablert i Grunnloven av
1814, var det nok først og fremst bedrestilte norske
menn man hadde i tankene. 

I Høyesterett har man sett enkelte tilløp til å for-
stå Grunnlovens rettighetsvern som «borgerrettighe-
ter». Dette ble bl.a. lagt til grunn for resonnementet i
justitiarius Bergs votum i Rt. 1945 s. 198 (Klinge).
For øvrig finner vi en rekke avgjørelser hvor grunn-
lovsvernet har hatt like stor gjennomslagskraft for
utenlandske borgere som for norske borgere. Dette
viser at til tross for at Grunnlovens rettigheter ble for-
stått som borgerrettigheter i 1814, har praksis etter
hvert beveget seg i en annen retning. 

Et tydelig utgangspunkt for de internasjonale
konvensjonene er at statsborgerskap normalt er uten
betydning for individenes rettighetsvern. Her er det
mennesket eller individet som står i sentrum for ret-
tighetsvernet, og da i kraft av sitt menneskeverd. I
denne konteksten vil ingen ha et annet eller høyere
menneskeverd enn andre. Dette innebærer at men-
neskerettighetene internasjonalt gjelder like mye for
gammel som ung, fattig som rik, kvinne som mann. I
EMK er dette alle som er underlagt statens jurisdik-
sjon, jf. artikkel 1, og i SP alle som befinner seg på
territoriet underlagt statens jurisdiksjon, jf. artikkel 2
nr. 1. ØSK sier ikke noe direkte om dette, men åpner
for at utviklingsland kan forbeholde økonomiske ret-
tigheter for egne statsborgere. Indirekte følger det

69. Se Erik Møse, Menneskerettigheter, 2002 s. 25.
70. Se Njål Høstmælingen, Internasjonale menneskerettigheter,

2003 s. 27.
71. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/menneske-

rettigheter/hva-er-menneskerettigheter.html?id=447032.
72. Se http://www.une.no/Menneskerettigheter/Menneskeret-

tighetene-setter-standard/.
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derfor at også rettighetene i ØSK i utgangspunktet
tilkommer samtlige personer som befinner seg på ter-
ritoriet, og som er underlagt statens jurisdiksjon.

Det internasjonale utgangspunktet gjenspeiles nå
i Grunnloven § 110c og i forslag til ny § 2. Disse
bestemmelsene omtaler eksplisitt rettighetsvernet i
Grunnloven som menneskerettigheter, ikke borger-
rettigheter. Under dagens rettstilstand må hovedrege-
len derfor være at Grunnloven verner om alle men-
nesker, ikke bare norske statsborgere. 

Denne hovedregelen er imidlertid gjenstand for
enkelte modifikasjoner, både i Norge og internasjo-
nalt. I noen grad må utlendinger tåle at det legges
større begrensninger på deres rettigheter enn statsbor-
geres rettigheter. Når det gjelder rettigheter etter
Grunnloven, vil en utlending for eksempel ikke ha
samme rett til deltakelse ved valg som norske statsbor-
gere. For rettigheter etter menneskerettighetskonven-
sjonene gjelder tilsvarende. I tillegg følger det av kon-
vensjonene at utlendinger for eksempel ikke vil ha rett
til opptak ved universiteter på samme vilkår som lan-
dets statsborgere. Heller ikke har utlendinger samme
beskyttelse mot utvisning som landets borgere. 

9.3.3 JURIDISKE PERSONER SOM RETTIGHETS-
SUBJEKT?

Et særlig spørsmål som melder seg, er hvorvidt
menneskerettighetsbestemmelsene i de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjonene og Grunnlo-
ven skal eller bør verne om juridiske personer. Juri-
diske personer er et begrep som benyttes om selska-
per, stiftelser, organisasjoner el.l. Dette er enheter
som ikke er fysiske personer, men som like fullt kan
være et rettslig subjekt. Juridiske personer kan for
eksempel saksøke andre eller selv bli saksøkt, og
etter norsk rett kan juridiske personer også rammes
av foretaksstraff i henhold til straffeloven 1902 § 48.

Det internasjonale menneskerettighetsvernet tar i
første rekke sikte på å verne fysiske personer, eller
grupper av enkeltindivider, mot menneskerettighets-
krenkelser. Verdenserklæringen taler for eksempel
om «human beings», og SP taler om «individuals».
EMK knytter imidlertid adgangen til å bringe et kon-
vensjonsbrudd inn for EMD til uttrykket «victim» i
EMK artikkel 34. Prinsipielt åpner dermed EMK for
at også juridiske personer kan være vernet etter kon-
vensjonen. Dette er også akseptert i EMDs praksis,
men klageadgangen for juridiske personer er likevel
begrenset til enkeltstående bestemmelser, hvor det
særlig er retten til rettferdig rettergang i artikkel 6,
retten til respekt for privatliv i artikkel 8, retten til
ytringsfrihet i artikkel 10 og rett til eiendom etter
EMK P1-1 som kan påberopes.73 I tillegg vil juri-
diske personer sporadisk være vernet mot diskrimi-
nering etter EMK artikkel 14.74 I de fleste europeiske

land vil det likevel være EUs regler om konkurranse,
statsstøtte og offentlige anskaffelser som først og
fremst sikrer juridiske personer mot usaklig for-
skjellsbehandling.

I den norske grunnlovstradisjonen har praksis
vært en litt annen enn den som følger av konvensjo-
nene. Mens utgangspunktet etter konvensjonene først
og fremst er at fysiske personer nyter godt av men-
neskerettighetene, har utgangspunktet etter Grunnlo-
ven langt på vei vært at juridiske personer har det
samme vern som fysiske personer. For de bestem-
melsene som eksplisitt retter seg mot enkeltindivider,
har problemstillingen likevel liten praktisk betyd-
ning: Når Grunnloven § 96 annet punktum forbyr
tortur i avhør, er dette en bestemmelse som retter seg
mot enkeltindivider i avhør. Tilsvarende gjelder for
vern mot vilkårlig fengsling etter § 99 første ledd.
Problemstillingen blir først aktuell ved øvrige rettig-
hetsbestemmelser. I norsk rett er det på det rene at
juridiske personer nyter godt av for eksempel lovs-
kravet på strafferettens område (§ 96), tilbakevirk-
ningsforbudet (§ 97), ytringsfriheten (§100) og
ekspropriasjonserstatningsvernet (§ 105). Rettighets-
vernet for juridiske personer strekker seg derfor i
noen sammenhenger lenger etter Grunnloven enn det
vern juridiske personer har etter de internasjonale
menneskerettighetskonvensjoner. 

9.3.4 KOLLEKTIVE RETTIGHETER

I noen grad verner menneskerettighetene om kol-
lektive rettigheter, dvs. rettigheter som kommer en
gruppe til gode, ikke bare enkeltindivider. Slike kol-
lektive rettigheter finnes i dag i Grunnloven § 110
annet ledd (arbeidstakeres medbestemmelsesrett),
§ 110a (vern om samisk språk og kultur) og § 110b
(retten til et sunt miljø). De to sistnevnte rettighetene
kan både påberopes av kollektivet og av individet.

Retten til et sunt miljø etter Grunnloven § 110b er
en rettighet som tilkommer «enhver», men det skal
likevel tas hensyn også til «efterslægten». Dette inne-
bærer at rettigheten må kunne påberopes av enkeltin-
divider, selv om vurderingstemaet først og fremst er
hensynet til flere generasjoner. Ved vedtakelsen av
bestemmelsen la Stortinget til grunn at retten til et
sunt miljø er en menneskerettighet, jf. punkt 40.2.

Tilsvarende må legges til grunn for det samiske
folks rettigheter. Dette er rettigheter som tilkommer
alle samer med bosted eller opphold i landet.

Også i de internasjonale menneskerettighetskon-
vensjonene er kollektive rettigheter, som urfolksret-

73. Se Ovey/White, The European Convention on Human
Rights, 4. utgave, s. 482.

74. Se Marius Emberland, The human rights of companies – Ex-
ploring the structure of ECHR protection, 2006, særlig s.
108-109.
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tigheter og arbeidstakeres rettigheter, til stede. Det er
derfor ikke tvilsomt at kollektive rettigheter i dag
omfattes av menneskerettighetsbegrepet. 

9.3.5 OFFENTLIGE MYNDIGHETER SOM 
RETTIGHETSSUBJEKT?

I utgangspunktet har ikke offentlige myndigheter
rettigheter etter menneskerettighetene. Som vist i
neste punkt vil offentlige myndigheter først og fremst
være de som har plikter overfor enkeltpersoner, grup-
per av individer eller selskaper.

Etter de internasjonale menneskerettighetskon-
vensjonene er dette utgangspunktet absolutt, men det
utelukker likevel ikke at man i enkelte saker kan opp-
leve at grensen mellom offentlige og private institu-
sjoner kan være vanskelig å trekke. Dette vil særlig
kunne være en problemstilling for EMD, som i noen
grad har anerkjent at juridiske personer kan ha rettig-
heter etter EMK.

I den norske Grunnloven er det likevel slik at
Grunnloven § 97 om forbud mot tilbakevirkende
lover kan påberopes av offentlige myndigheter der-
som de ikke opptrer i kraft av å være offentlig myn-
dighet, men for eksempel kontraktsmotpart, jf. Rt.
1988 s. 276 (Røstad). Dette vil kanskje særlig være
aktuelt for kommunene. 

Tilsvarende må statens myndigheter kunne vise
til at menneskerettighetene skal benyttes som tolk-
ningsmoment i konkrete rettstvister, dvs. som
begrunnelse og hensyn bak de avgjørelsene som
myndighetene har truffet. Siden det påligger statens
myndigheter å sikre gjennomføringen av menneske-
rettighetene, må myndighetene også kunne vise til
disse forpliktelsene for å begrunne inngrep eller
begrensninger i privates rettigheter. For mer om
begrensninger i menneskerettighetene av hensyn til
andres rettigheter, se kapittel 13.

9.3.6 HVEM ER PLIKTSUBJEKT?

Etter de internasjonale menneskerettighetskon-
vensjonene er det statene som har plikter etter men-
neskerettighetene. Dette innebærer at det er landets
statsmakter som er forpliktet til å oppfylle menneske-
rettighetene. I Norge vil dette være både den lovgi-
vende, den utøvende og den dømmende makt.

I utgangspunktet er det også de offentlige myn-
digheter som er pliktsubjekt til rettighetsbestemmel-
sene i Grunnloven. Men flere av dagens bestemmel-
ser er praktisert slik at de får reell virkning også for
private. Det gjelder i første rekke tilbakevirknings-
forbudet i § 97, ytringsfrihetsvernet i § 100 og
ekspropriasjonserstatningsvernet i § 105. Selv om
bestemmelsene primært retter seg mot det offentlige
gjennom formuleringer som «Ingen Lov» (§ 97),
«fuld erstatning fra statskassen» (§ 105) eller at unn-
tak fra ytringsfrihet må følge av «Lov» (§ 100), er det

en lang tradisjon for at bestemmelsene benyttes også
for å løse private rettstvister.75 De av Grunnlovens
bestemmelser som i dag først og fremst anses som
politiske programerklæringer, vil imidlertid bare
kunne benyttes som tolkningsmoment i saker mellom
private parter. 

Den betydningen som menneskerettighetene kan
få for løsningen av tvister mellom private parter, har
i noen sammenhenger vært omtalt som tredjeparts-
virkninger. I et moderne demokrati vil trolig en langt
større andel av menneskerettighetskrenkelsene være
utøvet av private personer enn av offentlige myndig-
heter. Dette gjelder enten det er tale om foreldre som
gifter bort sine barn ved tvang, arbeidsgivere som
urettmessig leser den ansattes private korrespon-
danse, arbeidsgivere som uten saklig grunn nekter å
ansette personer over 50 år eller legger vekt på hud-
farge ved ansettelse, eller trossamfunn som nekter
sine medlemmer å ytre seg kritisk til egen trosret-
ning. 

Selv om privates menneskerettighetskrenkelser
trolig vil være flere enn myndighetenes menneskeret-
tighetskrenkelser, vil utvalget for sine grunnlovsfor-
slag legge til grunn hovedregelen om at det er de
offentlige myndigheter som er pliktsubjekt til
bestemmelsene. Utvalget vil likevel understreke at
dette ikke innebærer at det er «fritt frem» for private
personer til å krenke menneskerettighetene. Straffe-
loven og annen lovgivning setter i dag straff for pri-
vates overtredelse av flere sentrale menneskerettig-
heter, herunder straff for drap, legemsbeskadigelse,
frihetsberøvelse, seksuelle overgrep, menneskehan-
del, diskriminering, overvåking, stemmefusk,
tvangsekteskap, tilbakeholdelse av barn i skoleplik-
tig alder mv. Disse bestemmelsene er et ledd i myn-
dighetenes plikt til å sikre at private ikke krenker
menneskerettighetene.

I tillegg til dette vil flere av rettighetene måtte
balanseres mot hverandre i konkrete rettstvister. Det
gjelder for eksempel retten til å ytre seg, der denne
friheten må balanseres mot diskrimineringsvern eller
rett til respekt for privatliv. Tilsvarende gjelder også
for religionsfrihet og rett til egen kulturelle identitet.
I praksis vil det stort sett bare være private interesser
involvert i slike konflikter, og da er det de private
som må ta hensyn til andres menneskerettigheter. Det
kan i den forbindelse ikke utelukkes at krenkelse av
andres menneskerettigheter vil påføre private perso-
ner et erstatningsansvar i henhold til de ulovfestede
erstatningsrettslige regler. Særlig vil dette kunne
være aktuelt dersom man gjennom sin adferd ikke

75. For tilbakevirkningssakene, se for eksempel Rt. 2007 s.
1281 (Tomtefeste I/Øvre Ullern Terrasse). For ytringsfri-
hetssakene, se for eksempel Rt. 1952 s. 1217 (To mistenke-
lige personer). Og for ekspropriasjonserstatning, se for ek-
sempel Rt. 2007 s. 1308 (Tomtefeste III).
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har tatt hensyn til menneskerettighetsbestemmelsene
i Grunnloven.

9.4 Utvalgets forståelse av menneske-
rettigheter

Utvalget legger til grunn at menneskerettigheter
kan begrunnes på ulike måter. Et utgangspunkt er
likevel at menneskerettighetene springer ut av et
grunnsyn om at alle mennesker er født frie og like og
med samme menneskeverd. Gjennom Verdenserklæ-
ringen om menneskerettigheter fra 1948 er det gitt en
basis for forståelsen av hvilke rettigheter den enkelte
har i kraft av sitt menneskeverd. Disse rettighetene er
nærmere utdypet i FNs to konvensjoner fra 1966 –
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)
og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettigheter (ØSK), og i andre konvensjoner. Et
utgangspunkt er at rettighetene ikke kan forstås løs-
revet fra hverandre, og dette er også den forståelsen
som er lagt til grunn for menneskerettsloven av 1999.
Også utvalget legger til grunn denne forståelsen av
menneskerettighetene.

I praksis innebærer disse utgangspunktene at
menneskerettighetene ikke er forbeholdt landets egne
statsborgere, med mindre det er saklig grunn til å for-
skjellsbehandle utlendinger. Slik forskjellsbehand-
ling vil for eksempel være saklig begrunnet for stem-
merett ved valg. Tilsvarende kan forskjellsbehand-
ling, etter en nærmere vurdering, også begrunnes
saklig dersom det er tale om økonomiske og sosiale
rettigheter, herunder rett til utdanning, helsehjelp og
sosialhjelp.

Menneskerettighetene er i utgangspunktet indi-
vidrettigheter, ikke rettigheter for juridiske personer
eller offentlige instanser. Likevel har enkelte av
bestemmelsene i EMK og Grunnloven vært forstått
slik at de også verner om juridiske personer. Dette
gjelder særlig eiendomsrettsvernet og ekspropria-
sjonserstatningsvernet i EMK tilleggsprotokoll 1
artikkel 1 og Grunnloven § 105. Det gjelder også for
lovskravet på strafferettens område og tilbakevirk-
ningsforbudet i EMK artikkel 7 og Grunnloven § 97,
samt ytringsfrihet i EMK artikkel 10 og Grunnloven
§ 100. Utvalget finner at den norske grunnlovstradi-
sjonen bør videreføres på dette punkt, men likevel
slik at ikke alle nye grunnlovsbestemmelser kan
påberopes av juridiske personer. Utvalget ser behov
for å sondre mellom ulike typer av rettigheter og vil
derfor kommentere disse forholdene særskilt i for-
bindelse med fremstillingen av de enkelte grunnlovs-
forslag.

Forståelsen av menneskerettigheter åpner for å
inkludere kollektive rettigheter. Urfolkrettigheter vil
først og fremst være rettigheter som tilkommer
samene som gruppe, men det vil også være adgang
for den enkelte til å påberope seg denne rettigheten.

Tilsvarende vil miljø som menneskerettighet kunne
påberopes av både enkeltindividet, berørte grupper
og på vegne av fremtidige generasjoner. 

Pliktsubjektet til menneskerettighetene vil pri-
mært være statens myndigheter. Etter de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjonene er det bare
statene som er pliktsubjekt. I Norge har det også vært
tradisjon for at det er statens myndigheter som er
pliktsubjekt til rettighetene i Grunnloven. Det inne-
bærer at statens myndigheter både plikter å gjennom-
føre rettighetene og samtidig iverksette tiltak for å
forhindre at private begår overgrep. Dette siste kan
statens myndigheter forsøke å hindre gjennom effek-
tiv og håndhevbar lovgivning. Med statens myndig-
heter siktes det her til alle offentlige institusjoner som
representerer myndighetene, enten som ledd i virk-
somheten til den utøvende, den lovgivende eller den
dømmende makt. Ved gjennomgåelsen av de enkelte
rettigheter i del IV vil utvalget gjøre nærmere rede
for hvem som er rettighetssubjekt til de enkelte
bestemmelsene. 

Til sist vil utvalget peke på at selv om uttrykket
«menneskerettigheter» mangler en helt presis defini-
sjon, finner utvalget det likevel hensiktsmessig å tale
om menneskerettigheter. Uttrykket er vel etablert i
internasjonale konvensjoner, i nasjonal og internasjo-
nal lovgivning og faglitteratur, i rettspraksis og i
folks alminnelige rettsbevissthet. Dette peker i ret-
ning av at betegnelsen menneskerettigheter bør vide-
reføres i Grunnloven som en felles betegnelse for
individenes rettighetsvern.

10. Bør menneskerettigheter grunnlovsfestes?

10.1 Innledende bemerkninger

Et av de viktigste spørsmålene som reises i utval-
gets mandat, er hvorvidt menneskerettigheter bør
grunnlovsfestes. For å svare på dette har utvalget vur-
dert flere hensyn. I det følgende vil det bli gjort rede
for disse hensynene, samt hvordan man kan se ulikt
på spørsmålet om grunnlovsfesting, alt etter hvilken
innfallsvinkel eller hvilket perspektiv man anlegger.

Sentralt for denne redegjørelsen vil være vurde-
ringen av Grunnlovens rettslige, politiske og symbol-
ske betydning, jf. punkt 4.2. Spørsmålet om grunn-
lovsfesting av menneskerettigheter er i stor grad et
spørsmål om hvilken rolle eller funksjon det er
ønskelig at Grunnloven skal ha i fremtiden, enten
dette er for nasjonen som sådan, for befolkningen og
samfunnet, eller for den enkelte. 

10.2 Behov for flere menneskerettigheter i 
Grunnloven?

10.2.1 RETTSLIG BEHOV?

Det kan reises spørsmål om det foreligger et retts-
lig behov for å endre eller forbedre rettighetsvernet i
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Grunnloven. Både gjennomgåelsen i del II og den
gjennomgåelsen som kommer i del IV, viser at de
sentrale menneskerettighetene allerede er sikret gjen-
nom menneskerettsloven og annen ordinær lovgiv-
ning. Med annen ordinær lovgivning siktes det for
eksempel til straffeloven, straffeprosessloven, tviste-
loven, domstolsloven, pasientrettighetsloven, diskri-
mineringsloven, utlendingsloven, barnelova, opplæ-
ringslova, folketrygdloven og kulturlova. Utvalgets
forslag til grunnlovsfesting av de sentrale menneske-
rettighetene vil heller ikke endre det materielle inn-
hold i dagens rettstilstand. På denne bakgrunn kan
det hevdes å være unødvendig å skrive de sentrale
menneskerettighetene inn i Grunnloven. Særlig men-
neskerettsloven av 1999, med inkorporerte mennes-
kerettighetskonvensjoner, vil gi et langt mer detaljert
rettighetsvern i Norge enn det Grunnloven kan gi.

En eventuell grunnlovsfesting av de sentrale
menneskerettighetene vil imidlertid føre til at kjernen
eller essensen i rettighetene løftes inn i Grunnloven.
Den ordinære lovgivning er i høy grad detaljert, og
det kan være vanskelig å gripe hvilke regler som til-
hører de sentrale menneskerettighetene, hvilke regler
som er utslag av eller detaljreguleringer av sentrale
rettigheter, og hvilke regler som faller utenfor men-
neskerettighetsvernet. Dersom de sentrale rettighe-
tene løftes inn i Grunnloven, vil dette tydeliggjøre
hvilke kjerneverdier som er fundamentale i det nor-
ske samfunn. 

Et annet aspekt er at disse rettighetene dermed får
et bedre vern mot kortvarige politiske strømninger og
mot en politisk maktelite som måtte komme i utakt
med menneskerettighetene. Dette har sammenheng
med at grunnlovsendringer er avhengig av et større
flertall enn annen lovgivning, de tar lengre tid å gjen-
nomføre, og folkets røst vil i prinsippet kunne ha
større innflytelse på hvilke grunnlovsendringer som
til sist blir vedtatt. I henhold til Grunnloven § 112 er
det nødvendig med to tredjedels flertall i Stortinget
for å endre Grunnloven. I tillegg skal grunnlovsend-
ringer fremsettes på ett Storting og vedtas i det neste,
etter at det er avholdt mellomliggende valg. Fra for-
slagene blir fremsatt og til de eventuelt vedtas, kan
det ikke foretas endringer i utformingen av forsla-
gene. Ved grunnlovsfesting av de sentrale menneske-
rettighetene vil prosedyrene i dagens § 112 sikre at et
simpelt flertall i Stortinget ikke bryter med de sen-
trale menneskerettighetene. Grunnloven vil således
sikre større stabilitet og forutsigbarhet. 

Videre kan påpekes at det i vår rettstradisjon er
Grunnloven som er den høyeste rettskilde. Enkelte
har av den grunn hevdet at bestemmelser i Grunnlo-
ven må «gå foran» bestemmelser i menneskerettslo-
ven. Dermed kan det oppstå uklarhet om hvilke
regler som skal følges, og om hvordan rettighetene i

Grunnloven skal tolkes. Disse utfordringene kan ten-
kes å oppstå i to typetilfeller: Det ene er de tilfeller
hvor rettigheter i menneskerettsloven ikke fullt ut
samsvarer med lignende bestemmelser i Grunnloven,
og det andre er de tilfeller hvor ulike rettigheter, én
utledet av menneskerettsloven og en annen utledet av
Grunnloven, må balanseres mot hverandre.

Det første av disse typetilfellene medfører som
regel ingen rettslige problemer, i hvert fall ikke der
den ene av sakens parter er statens myndigheter. I den
utstrekning det er tale om bestemmelser som gir et
lignende vern, har norske domstoler anvendt den
bestemmelsen som gir individene det beste vernet. I
så måte blir det uten betydning om rettigheten kan
utledes av Grunnloven eller menneskerettsloven.
Hvorvidt Grunnloven i disse tilfellene bør tolkes i lys
av de internasjonale menneskerettighetskonvensjo-
nene når man fastlegger innholdet i Grunnlovens
regel, vil bli nærmere behandlet i kapittel 15.

For det andre typetilfellet, der det er tale om
mulig konflikt mellom individrettigheter, kan trinn-
høydeforskjellen mellom menneskerettsloven og
Grunnloven bidra til å begrunne hvorfor de sentrale
menneskerettighetene bør skrives inn i Grunnloven.
Dersom sentrale rettigheter støter mot hverandre, vil
det være nødvendig å foreta en balansering eller
avveining av rettighetene. Det er for eksempel ikke
uvanlig at ytringsfrihet og religionsfrihet støter an
mot retten til respekt for privatliv eller forbud mot
diskriminering. Teoretisk kunne man tenke seg at
ytringsfrihet og religionsfrihet skulle «gå foran» dis-
krimineringsvern og retten til respekt for privatliv,
fordi det bare er de førstnevnte rettighetene som kan
utledes av Grunnloven. Enkelte har også tatt til orde
for en slik løsning, men Høyesterett har i praksis
foretatt en avveining av de rettighetene som står mot
hverandre med sikte på å finne en balansert løsning
mellom individenes ulike menneskerettigheter. Dette
gjelder uavhengig av om rettighetene kan utledes av
Grunnloven eller menneskerettsloven. I henhold til
de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene
er det også forutsatt at det skal foretas en slik avvei-
ning eller balansering. 

All den tid det må foretas en balansering eller
avveining mellom menneskerettighetene, blir dette et
vektig argument for at de sentrale rettighetene som
skal avveies, også bør fremkomme av én og samme
rettskilde – i dette tilfellet Grunnloven. En samlet
fremstilling av rettighetene vil ikke bare være over-
siktlig og klargjørende, men også synliggjøre i
Grunnloven den avveiningen mellom rettigheter som
skjer i Høyesterett og i de internasjonale håndhe-
vingsorganene. Det vil samtidig fjerne enhver rettslig
tvil om hvorvidt rettighetene skal avveies mot hver-
andre.
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10.2.2 BEHOV FOR EN OPPDATERING?

Rettighetsvernet i Grunnloven gir på ingen måte
et dekkende bilde av de grunnleggende rettigheter
som individene har i Norge i dag, jf. særlig kapittel 4.
I noen grad fremstår rettighetene i dagens grunnlov
som fragmenterte og tilfeldige. Dette er særlig synlig
dersom man sammenholder den norske Grunnloven
med internasjonale konvensjoner og med moderne
konstitusjoner i andre land, men det er også synlig
dersom man sammenholder Grunnloven med ordi-
nær norsk lovgivning. Menneskerettsloven, de inter-
nasjonale menneskerettighetskonvensjonene og
andre lands konstitusjoner viser at flere av de sentrale
rettighetene ikke lar seg utlede av Grunnloven. Det
kan være nok å nevne noen eksempler, som bl.a. ret-
ten til ikke å bli diskriminert, retten til respekt for sitt
privatliv, barns rett til respekt for sitt menneskeverd,
tanke- og samvittighetsfrihet, bevegelsesfrihet, retten
til grunnleggende utdanning, samt retten til å danne
foreninger, møtes i forsamlinger og demonstrere. For
mange er nok dette rettigheter som fremstår som
selvsagte i en demokratisk rettsstat, og det vil trolig
komme som en overraskelse på mange at dette er ret-
tigheter som ikke finnes i vår grunnlov, men som er
sikret i mange andre lands grunnlover. 

Det er heller ikke tvil om at utviklingen av sam-
funnet de siste to hundreårene har løpt fra flere av
grunnlovsbestemmelsene fra 1814. Av de opprinne-
lige rettighetsbestemmelsene i Grunnloven er noen
dårlig tilpasset dagens utfordringer, mens andre er
vanskelige å forstå. Dette gjelder for eksempel § 98
(forbud mot avgift av sportler), § 101 (næringsfri-
het), § 103 (forbud mot fristeder) og § 104 (forbud
mot å «forbryde» jord og boslod). Andre bestemmel-
ser må derimot fortsatt regnes blant de sentrale men-
neskerettighetene, for eksempel Grunnloven § 96
(ingen straff uten lov og dom), § 97 (forbud mot til-
bakevirkende lover) og § 100 (ytringsfrihet). 

De seneste tiårene har det i hver stortingsperiode
blitt fremsatt forslag om endringer i Grunnloven.
Dette kan tyde på at det generelt er liten politisk til-
fredshet med hvordan Grunnlovens rettighetsbestem-
melser fremstår i dag. Den jevne strøm med
endringsforslag har likevel ikke ledet frem til et sys-
tematisk grunnlovsarbeid, der det er utredet hvilke
rettigheter som bør være nedfelt i Grunnloven, og
hvordan disse eventuelt bør være utformet. Men to
større offentlige utredninger har de siste par årene
konkludert med at diskrimineringsvern og person-
vern bør grunnlovsfestes.76

Fordelen med en strukturert oppdatering av
Grunnloven er at det vil føre til mindre fragmentering
og mer forståelige rettigheter. En slik oppdatering vil
gjøre en alminnelig leser av Grunnloven i stand til å

danne seg et bilde av det sentrale rettighetsvern som
den enkelte i Norge nyter godt av. Grunnloven vil
samtidig bli mer aktuell og bedre rustet til å møte
dagens og morgendagens behov og utfordringer. 

En praktisk innvending mot å skrive flere rettig-
heter inn i Grunnloven kan være vissheten om at
krenkelser av menneskerettighetene skjer i langt
mindre utstrekning i Norge enn i svært mange andre
land. Dette vet man både fordi antall klager og dom-
fellelser mot Norge i EMD er lavt sammenliknet med
de fleste andre europeiske land, og fordi det er frem-
satt få alvorlige merknader mot Norge fra ulike men-
neskerettighetsorganer i FN og Europarådet, samt fra
menneskerettighetsorganisasjoner. Forklaringen på
Norges stilling når det gjelder etterlevelse av men-
neskerettighetene er trolig sammensatt, men en viktig
forutsetning har vært den brede tverrpolitiske enighet
og vilje til å sikre menneskerettighetene i Norge i
tiden etter annen verdenskrig i den ordinære lovgiv-
ning. Sammenliknet med andre land var Norge tidlig
ute med å etablere og arbeide for likestilling mellom
kjønnene og for barns rettigheter. Tilsvarende var
Norge tidlig ute med etableringen og utviklingen av
trykkefrihet og ytringsfrihet, forenings- og forsam-
lingsfrihet, alminnelig stemmerett og sosiale rettig-
heter. 

Tverrpolitisk enighet og få krenkelser av men-
neskerettighetene innebærer likevel ikke at slike
krenkelser ikke finner sted i Norge. Det kan heller
ikke gis noen garanti for at den tverrpolitiske enighet
på dette området vil vedvare i tiårene som kommer.
En samlet fremstilling av de sentrale rettighetene i
Grunnloven kan således være av stor betydning for å
bevare og på en positiv måte videreutvikle det sam-
funn vi har i dag, der respekten for den enkelte og for
den enkeltes menneskeverd står sterkt. 

10.3 Grunnloven som uttrykk for statens 
verdigrunnlag

10.3.1 VERDIGRUNNLAGET SAMLET I 
GRUNNLOVEN

For Riksforsamlingen på Eidsvoll representerte
Grunnloven det generelle verdigrunnlag som nasjo-
nen Norge skulle tuftes på. Dette er bl.a. kommet til
uttrykk i Grunnloven § 112, der det heter at Grunnlo-
ven ikke kan endres i strid med dens «ånd og prinsip-
per». En av ideene bak Grunnloven i 1814 var vernet
om enkeltindividenes frihet og likhet, jf. punkt 4.6.
En samlet fremstilling av dette verdigrunnlaget i
Grunnloven vil dermed være i tråd med den opprin-
nelige hensikten med Grunnloven fra 1814.

Senere grunnlovsendringer må sies å ha ivaretatt
grunntanken fra 1814, ved at det bare er de overord-
nede verdier og de generelle rammer for statsstyret
som er kommet til uttrykk i Grunnloven. Grunnloven
inneholder på den ene side de sentrale reglene for76. Se NOU 2009: 1 og NOU 2009: 14.
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samspillet mellom statsmaktene og deres rettslige
kompetanse. På dette punkt har den nylige kodifise-
ringen av parlamentarismen og regjeringens opplys-
ningsplikt ledet til en mer oppdatert grunnlov. I til-
legg til dette inneholder Grunnloven noen av de sen-
trale rettighetene som den enkelte har i møte med
statsmaktene. En oppdatering av disse rettighetene
vil bidra til å samle det sentrale verdigrunnlaget for
staten i Grunnloven. Foreldede formuleringer og et
fragmentert rettighetsvern er ikke godt egnet til å
uttrykke det verdigrunnlag som nasjonen bygger på i
dag. Dersom Grunnloven fortsatt skal kunne ivareta
sin rolle som et grunnleggende symbolsk, politisk og
rettslig dokument, er det all grunn til å gjennomføre
en modernisering av rettighetsvernet.

En samlet fremstilling av verdigrunnlaget i
Grunnloven kan også være av større betydning i
årene som kommer enn det tilfellet har vært de siste
årene. Vår tid er i større grad enn den nære etterkrigs-
tiden preget av globalisering, migrasjon og raske
kommunikasjonsmidler. Dette har ført til større kul-
turelle og politiske forskjeller enn det som var vanlig
i siste halvdel av 1900-tallet. Utfordringene dette
bringer med seg, leder til et større behov for å eta-
blere og formulere et verdigrunnlag som kan være
den felles plattform for personer med ulik gruppetil-
hørighet. I stor grad vil det være statens oppgave å
formulere og formalisere dette verdigrunnlaget, for
på den måten å gi de grunnleggende spilleregler for
samfunnet, demokratiet og rettsstaten.  Et slikt felles
verdigrunnlag bør være reflektert i nasjonens viktig-
ste symbolske, politiske og rettslige dokument, nem-
lig Grunnloven. 

En forutsetning for at Grunnloven skal kunne
utgjøre et slikt samlende fundament i et stadig mer
pluralistisk samfunn, vil være at Grunnloven reflek-
terer respekten for og ivaretakelsen av enkeltindivi-
det. Denne respekten og ivaretakelsen må gjelde uav-
hengig av den enkeltes personlige ressurser, den
enkeltes gruppetilhørighet, den enkeltes politiske syn
og den enkeltes opprinnelse. Med et rettighetsvern i
dagens grunnlov som er fragmentert og begrenset,
kan det være deler av befolkningen som ikke kjenner
seg igjen i Grunnloven, eller som opplever at Grunn-
loven i liten grad angår dem. Grunnlovens rettighets-
vern bør derfor gi uttrykk for en helhet av rettigheter,
ikke bare ytringsfrihet, tilbakevirkningsforbud og
ekspropriasjonserstatningsvern, men også kulturelle
og sosiale verdier.

En innvending mot å samle et felles verdigrunn-
lag i Grunnloven kan likevel være at det er vanskelig
å enes om hvilke rettigheter som er «de sentrale».
Menneskerettsloven, med sine fem menneskerettig-
hetskonvensjoner, er omfangsrik. I tillegg kommer
de konvensjonene Norge har sluttet seg til, men som

ikke er omfattet av menneskerettsloven. Samlet gir
disse konvensjonene en detaljert og omfattende
fremstilling av de internasjonale menneskerettighe-
tene. Det vil ikke være realistisk å foreta en uttøm-
mende og dekkende regulering i Grunnloven, som
fullt ut sammenfaller med det menneskerettighets-
vern som følger av disse konvensjonene. Skulle man
ha gjort det, ville samtlige menneskerettighetskon-
vensjoner måtte inkorporeres i den norske Grunnlo-
ven. 

De omfangsrike menneskerettighetskonvensjo-
nene illustrerer imidlertid poenget med å løfte essen-
sen i rettighetsvernet inn i Grunnloven. Før man skaf-
fer seg et godt overblikk over materien, kan man lett
få inntrykk av at det er svært mange menneskerettig-
heter. Ved nærmere lesning vil man likevel se at
mange av bestemmelsene er utslag av de samme ver-
diene, og at det strengt tatt ikke er tale om så mange
rettigheter. Dette innebærer at det er fullt mulig å
identifisere noen sentrale rettigheter og løfte essen-
sen eller kjernen i disse rettighetene inn i Grunnlo-
ven. Detaljene i rettighetsvernet kan overlates til
menneskerettsloven eller annen ordinær lovgivning. 

Ved å løfte det sentrale innholdet i de internasjo-
nale rettighetene inn i Grunnloven vil det også være
mulig å sette disse rettighetene inn i en nasjonal
ramme. Man får en mulighet til å etablere og forma-
lisere det verdigrunnlag som skal danne utgangs-
punkt for det norske demokratiet og den norske retts-
staten. De rettighetene som eventuelt vil komme
frem i Grunnloven, vil da være mer relevante for for-
ståelsen av det norske samfunn og for de verdiene
som den norske stat ønsker å fremme, enn de interna-
sjonale konvensjonene.

10.3.2 NY VERDI- OG FORMÅLSBESTEMMELSE I 
GRUNNLOVEN § 2

Den 10. april 2008 inngikk de politiske partiene
på Stortinget en avtale med sikte på å endre den
eksisterende statskirkeordning (stat/kirke-forliket).
Som et ledd i avtalen har partene blitt enige om å
fremlegge og vedta endringer i eksisterende grunn-
lovsbestemmelser. Ett av disse endringsforslagene
innebærer at Grunnloven § 2 får en annen utforming
enn i dag. 

Slik § 2 lyder i dag, verner første ledd om reli-
gionsfriheten, se mer om dette i kapittel 27. Annet
ledd slår fast statskirkeordningen. Både bestemmel-
sen om religionsfrihet og bestemmelsen om forholdet
mellom staten og Den norske kirke er foreslått flyttet
til ny § 16. Som ny Grunnloven § 2 er foreslått føl-
gende:

«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og huma-
nistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokra-
tiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.»

240



Dokument 16 – 2011–2012 51

Med ny § 2 vil første punktum slå fast utgangs-
punktet for statens verdigrunnlag, nemlig vår kristne
og humanistiske arv. Dernest vil annet punktum angi
formålet med Grunnloven, nemlig å sikre demokra-
tiet, rettsstaten og menneskerettighetene. 

I likhet med Grunnloven § 110c anvender forsla-
get til Grunnloven § 2 annet punktum uttrykket
«Menneskerettighederne». Uttrykket demokrati er
også benyttet i ytringsfrihetsbestemmelsen i § 100,
mens «Retsstaten» og «vor kristne og humanistiske
Arv» kommer inn i Grunnloven for første gang. 

Avstanden mellom den gamle og den nye § 2 er
stor, selv om verdigrunnlaget for den norske statsfor-
men videreføres («forbliver»). Ny § 2 første punk-
tum lest i sammenheng med ny § 16 innebærer et
brudd med en langvarig tradisjon om at staten define-
rer en offentlig religion. Dermed endres forståelsen
av staten. Fra å definere en offentlig religion skal sta-
ten ikke lenger bekjenne seg til noen religion. Stats-
kirken videreføres gjennom folkekirken.

Ved siden av å slå fast statens verdigrunnlag angir
Grunnloven § 2 et definert formål for Grunnloven
selv, noe som ikke tidligere har kommet til uttrykk i
norsk statsrettstradisjon. Formålsbestemmelsen inne-
bærer neppe noen realitetsendring. Den norske kon-
stitusjonen har lenge vært basert på demokratiet,
rettsstaten og menneskerettighetene. Men den nye
§ 2 bidrar til å synliggjøre disse verdiene og forholdet
mellom verdigrunnlaget og Grunnlovens formål.
Den nye § 2 vil således bli en viktig bestemmelse,
bl.a. for tolkningen av de øvrige bestemmelsene i
Grunnloven.

En naturlig oppfølging av den nye formålsbe-
stemmelsen i § 2 annet punktum vil være å virkelig-
gjøre målsettingen om å sikre menneskerettighetene
og rettsstaten gjennom Grunnloven. Forslag til ny § 2
skaper utvilsomt en forventning om at denne målset-
tingen realiseres, og at formålsbestemmelsen virkelig
preger hele Grunnloven. En nærliggende måte å imø-
tekomme denne forventningen på er å sikre en mer
helhetlig fremstilling av de sentrale menneskerettig-
hetene i Grunnloven.

10.4 Norges internasjonale forpliktelser

Norge har gjennom tilslutning til en rekke kon-
vensjoner om individenes rettigheter forpliktet seg til
å følge opp det rettighetsvernet konvensjonene gir.
Det foreligger riktignok ingen konvensjonskrav om
at menneskerettighetene skal stå i en egen nasjonal
«rettighetskatalog», og det er heller ikke krav til på
hvilket nivå eller med hvilken trinnhøyde rettighe-
tene skal gjennomføres i den nasjonale lovgivning. 

Fem av menneskerettighetskonvensjonene er i
dag gjennomført ved menneskerettsloven av 1999, jf.
punkt 6.2. I henhold til menneskerettsloven § 3 skal
disse konvensjonene gå foran annen lovgivning ved

eventuell motstrid. Menneskerettsloven og dens for-
rangsbestemmelse er dermed et viktig bidrag til at de
internasjonale menneskerettighetene oppfylles i
norsk rett.

Gjennomføring av de sentrale rettighetene på
grunnlovs nivå vil på flere måter gi rettighetene en
sterkere nasjonal forankring. Menneskerettsloven
inkorporerer i dag bare fem av de internasjonale men-
neskerettighetskonvensjonene, og loven og dens for-
rangsbestemmelse i § 3 kan oppheves ved ordinær
lovgivning. Grunnlovsfesting av de sentrale rettighe-
tene vil, som følge av kravet om to tredjedels flertall
i dagens § 112, gjøre det vanskeligere å endre eller
sette til side disse rettighetene. Samtidig vil de sen-
trale rettighetene som grunnlovsfestes, ikke bare
måtte forstås på bakgrunn av de fem konvensjonene
som er inkorporert i menneskerettsloven, men av
samtlige menneskerettighetsforpliktelser som hviler
på Norge.

Det er videre grunn til å tro at rettighetenes for-
ankring i Grunnloven på sikt vil bidra til å sikre en
effektiv nasjonal håndhevelse, noe som også vil
kunne redusere belastningen på de internasjonale
konvensjonsorganene. EMD er i dag overbelastet
med saker, uten at man så langt har klart å finne en til-
fredsstillende løsning på problemet. Europarådets
ministerkomité har på denne bakgrunn understreket
behovet for større nasjonalt ansvar for ivaretakelse av
menneskerettighetene, slik det også er uttrykt i Inter-
laken Declaration av 19. februar 2010. Selv om
Norge ikke bidrar med mange saker til EMD, er det
viktig at også Norge følger opp denne deklarasjo-
nen.77

Det kan føyes til at selv om Norge på mange
måter har vært et foregangsland internasjonalt, kan
manglende grunnlovsvern om sentrale menneskeret-
tigheter bidra til å redusere Norges mulighet til å
påvirke tolkningen og utviklingen av de internasjo-
nale menneskerettighetene. Så lenge Norge ikke har
et dekkende rettighetsvern i Grunnloven, vil det være
de internasjonale håndhevingsorganer som fortsatt
definerer innholdet i rettighetsvernet også for norske
forhold. Dette har sammenheng med at internasjo-
nale håndhevingsorganer, enten det er tale om EMD,
FNs menneskerettighetskomité eller andre, vil ha
kompetanse til å tolke innholdet i de internasjonale
konvensjonene som er underlagt deres myndighets-
område. I den utstrekning det norske menneskerettig-
hetsvernet i hovedsak er nedfelt i de internasjonale
konvensjonene, vil disse håndhevingsorganene ha
den avgjørende innflytelsen på tolkningen og forstå-
elsen av menneskerettighetsvernet etter norsk rett.

77. Se Interlaken Declaration av 19. februar 2010 på https://
wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1591969.
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Dersom man i stedet sikrer de sentrale menneske-
rettighetene i Grunnloven, vil nasjonale institusjoner
trolig få større innflytelse på tolkningen. Dette betin-
ger imidlertid at norske myndigheter har tatt hensyn
til og vurdert de problemstillingene som også vil
være gjenstand for vurderinger etter de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjonene. Erfaringene
fra særlig EMD viser at dersom nasjonale myndighe-
ter har vurdert de relevante problemstillingene, vil
EMD i større utstrekning åpne for nasjonale løsnin-
ger gjennom anvendelse av statenes skjønnsmargin
(«margin of appreciation»). 

I forlengelsen av dette kan nevnes at særlig EMD
har høstet kritikk for enkelte av sine avgjørelser. Kri-
tikken er imidlertid ikke entydig. Mens enkelte
mener at EMD er for dynamisk i sin fortolkning av
menneskerettighetene og dermed går for langt i å
sikre fysiske og juridiske personer mot inngrep fra
statens myndigheter, mener andre at EMD i for stor
utstrekning lar seg presse av det politiske flertall i
nasjonalstatene til å treffe avgjørelser som ikke sikrer
individenes vern i tilstrekkelig grad. Det kan i den
forbindelse også nevnes at EMD er satt sammen av
dommere fra hele Europa – et Europa som i dag rom-
mer flere ulike rettskulturer. Selv om EMDs avgjø-
relser stort sett er godt fundert eller sammenfaller
med et tradisjonelt norsk syn på hva menneskerettig-
hetene skal og bør verne om, vil disse forskjellene
med nødvendighet innebære at enkelte avgjørelser
kan virke fremmedartede i en norsk kontekst. 

Disse forholdene gjør det desto mer viktig at man
på det nasjonale plan er i stand til å formalisere og
formidle det man mener er de sentrale menneskeret-
tighetene. Det kan som nevnt ikke utelukkes at dette
vil bli tatt hensyn til av EMD i avgjørelser der Norge
er part, og det kan heller ikke utelukkes at Norge vil
være tjent med å ta flere av disse diskusjonene internt
før de bringes ut i verden. 

Et viktig aspekt i denne sammenheng er at man
på det nasjonale plan har en annen form for maktba-
lanse enn den man finner i Europarådet og FN. Der-
som de nasjonale domstolene skulle komme frem til
en avgjørelse som Stortinget ikke bifaller, vil Stortin-
get, for det tilfellet at rettighetsbestemmelsen finnes
i Grunnloven, med to tredjedels flertall kunne korri-
gere den kursen som de nasjonale domstolene har
lagt seg på. En tilsvarende mulighet har man ikke for
EMDs avgjørelser, og dette taler for at de sentrale ret-
tighetene bør inn i Grunnloven. Dette er en viktig
prinsipiell forskjell, men den har neppe stor praktisk
betydning. Det skal trolig mye til før Stortinget kor-
rigerer de nasjonale domstolene. Samtidig vil gjen-
nomslagskraften og oppfølgingen av EMDs avgjørel-
ser bli kraftig redusert i Europa dersom domstolen
skulle treffe for mange avgjørelser som nasjonalsta-
tene finner urimelige. 

10.5 Forholdet mellom rett og politikk

10.5.1 INNLEDENDE OM MENNESKE-
RETTIGHETENES POLITISKE DIMENSJON

Ved siden av den rettslige dimensjonen har men-
neskerettighetene også en politisk dimensjon.78 For-
muleringen av menneskerettighetene og det nærmere
innhold i den enkelte rettighet er resultat av politiske
kompromisser, både nasjonalt og internasjonalt. Ret-
tighetene er ofte formulert generelt, og i noen grad
må det også aksepteres at det gjøres inngrep eller
begrensninger i menneskerettighetene, særlig for å
verne andres menneskerettigheter eller for å ivareta
viktige samfunnsinteresser. Dette gir rom for alterna-
tive tolkninger av hvor langt rettighetsvernet strekker
seg. 

Disse forholdene gjør at berørte parter, på helt
legitimt grunnlag, vil forsøke å påvirke forståelsen av
og innholdet i rettighetene. Det kan være alt fra poli-
tiske myndigheter til enkeltindivider og interesseor-
ganisasjoner. Dette reiser igjen et spørsmål om hvem
som skal trekke opp grensene for rettighetsvernet, og
hvilke hensyn som da skal tillegges vekt. Ett svar kan
være at det er juristene og deres rettslige argumenter
som alene skal være retningsgivende for tolkningen
av menneskerettighetene. Et annet vil være at også
politiske beslutningsorganer og politiske argumenter
skal og bør kunne øve innflytelse på tolkningen av
rettighetene. Det finnes ingen entydige svar på dette,
men Høyesteretts tilnærming har vært å tillegge både
rettslige og politiske argumenter vekt når innholdet i
rettighetene trekkes opp. For tolkning av Grunnlo-
vens rettighetsbestemmelser vil domstolene i stor
utstrekning legge vekt på lovgivers vilje dersom det
er tvil om hvordan rettighetene er å forstå, se mer om
tolkning av Grunnloven i kapittel 15.

Enkelte vil hevde at de litt ulike tilnærmingene til
tolkningen gjør rettighetene lite egnet for regulering
på grunnlovs nivå. Det er imidlertid viktig at man
ikke mister av syne at det i folks daglige virke er
svært få situasjoner hvor menneskerettighetene kan
komme til å utgjøre relevante problemstillinger. For
disse situasjonene finnes en omfattende menneske-
rettighetspraksis, både nasjonalt og internasjonalt,
som kan gi nyttig veiledning ved fortolkningen av
den aktuelle rettighet. For det overveldende antall
saker vil det derfor være uproblematisk å ta stilling til
om lover eller forvaltningsvedtak krenker eller ikke
krenker menneskerettighetene. Det vil for eksempel
sjelden by på problemer å avgjøre om en myndig-
hetshandling skal karakteriseres som tortur eller ikke.
Tilsvarende vil det sjelden være vanskelig å ta stilling

78. Med dette er meningen ikke å underslå at menneskerettighe-
tene også har dimensjoner som er historiske, litterære, reli-
giøse m.v. Hensikten er kun å fremheve at menneskerettig-
hetene har politiske dimensjoner som fortløpende kan påvir-
ke innholdet i rettighetene.
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til om den enkeltes uttalelser er omfattet av ytrings-
friheten eller ikke. 

For de få, men vanskelige grensetilfellene, vil
mange trolig akseptere at politiske strømninger øver
en viss innflytelse på den rettslige tolkningen. Noen
argumenter må med nødvendighet spille inn ved tolk-
ningen av rettighetene, og politiske argumenter kan
være like legitime i denne sammenhengen som ikke-
politiske argumenter. Og selv om noen skulle finne
den politiske påvirkning utidig, mens andre vil mene
at den rettslige tolkning er i utakt med flertallets vilje,
er dette neppe grunner som er gode nok til å fraråde
grunnlovsfesting av de sentrale menneskerettighe-
tene. Det vil tross alt bare være i et fåtall av saker at
uklarhet omkring tolkningen kan få betydning for det
rettslige utfallet. 

Et par problemstillinger i gråsonen mellom jus og
politikk påkaller likevel enkelte særlige bemerknin-
ger ut over det som allerede er sagt. Det dreier seg i
første rekke om forholdet mellom flertallets demo-
kratiske vilje og domstolenes prøving når det gjelder
grunnlovsmessigheten av lover og forvaltningsved-
tak, jf. punkt 10.5.2. Dernest er det spørsmålet om
grunnlovsrettigheter bidrar til såkalt rettsliggjøring,
eller om rettighetene snarere bidrar til å opprettholde
og ivareta rettsstaten, jf. punkt 10.5.3. 

10.5.2 DEMOKRATI OG DOMSTOLSKONTROLL

Det er sikker rett at dagens grunnlovsrettigheter
kan prøves for domstolene, og at dette utgjør en av
flere rettssikkerhetsgarantier i den norske rettsstaten,
jf. kapittel 14. Kritiske røster har imidlertid hevdet at
domstolenes kontroll med etterlevelsen av rettighe-
tene i Grunnloven er en ikke-demokratisk innblan-
ding i de politiske beslutningsprosesser. Dette reiser
spørsmål om flere håndhevbare rettigheter i Grunnlo-
ven vil bidra til å svekke demokratiet, og om dette i
så fall tilsier at man ikke bør grunnlovsfeste flere ret-
tigheter. 

Det kan hevdes at et økt antall rettigheter i
Grunnloven vil kunne gi domstolene økt makt på
bekostning av den lovgivende og den utøvende myn-
dighet. Dette fordi menneskerettighetene i praksis
fungerer som en rettslig skranke for politikkens
handlingsrom, i den forstand at domstolene kan sette
lover og forvaltningsvedtak til side dersom de kren-
ker menneskerettighetene. Domstolskontrollen kan
med et slikt perspektiv sies å utgjøre en trussel mot de
demokratiske prosesser som har ledet frem til disse
vedtakene. 

I sluttrapporten fra Makt- og demokratiutrednin-
gen heter det bl.a.:

«Forholdet mellom domstoler og lovgivnings-
makt ville kunne forskyve seg i domstolenes favør
dersom Grunnloven ble supplert med en omfattende
rettighetserklæring, noe som har blitt foreslått fra

enkelte hold. Spillerommet for fortolkning, vekting
av ulike rettigheter og tilsidesetting av alminnelig
lovgivning ville bli langt større. Domstolenes makt
ville i så fall øke ytterligere på bekostning av folke-
styret, slik tilfellet er i mange europeiske land.»79

Advarslene på dette punkt er viktige, men man
må ikke miste av syne at i den grad det er tale om
menneskerettigheter i grunnlov eller annen lovgiv-
ning, så er det lovgiver, ikke domstolene, som har
vedtatt disse rettighetene. Det er i så måte lovgiver
som treffer beslutningen om å sikre mindretallets og
minoritetenes interesser. 

Forslaget til ny § 2 i Grunnloven illustrerer at
selv om hensynet til flertallsviljen står sentralt i vårt
samfunn, står hensynet til individet og de indivi-
duelle rettighetene like sentralt. Når de demokratiske
beslutningsorganer treffer sin avgjørelse, skal også
hensynet til minoriteter og enkeltindivider ivaretas.
Tanken er at demokratiet ikke er ment å være flertal-
lets rett til å sørge for seg og sitt. Flertallet har en for-
pliktelse til å ta vare på hele samfunnet, der også
svake grupper, mindretall og minoriteter hører
hjemme. 

Det er innenfor denne forståelsen av demokratiet
at også domstolskontrollen har sin plass. Domstolene
og deres kontroll kan sies å ha en balanserende funk-
sjon innenfor demokratiets rammer, i den forstand at
domstolene sikrer at flertallet ikke misbruker sin
makt til skade for svake grupper, mindretall og mino-
riteter. Mindretallets frihet fra vilkårlig fengsling, rett
til ytringsfrihet, forenings- og forsamlingsfrihet,
bevegelsesfrihet, sosial trygghet, helse og utdanning
er helt sentralt for å opprettholde demokratiet. Bare
gjennom ivaretakelse av disse rettighetene vil min-
dretallet ha de samme muligheter til å stille til valg og
delta i beslutningsprosessene. Domstolenes kontroll
med rettighetene blir dermed ikke bare en garanti for
enkeltindividets frihet og menneskeverd, men også et
viktig bidrag til å opprettholde det demokratiske
samfunn. Domstolene må imidlertid være seg bevisst
at noen saker vil kreve vanskelige grenseoppganger
mellom jus og politikk. Praksis fra både EMD og den
norske Høyesterett viser at de individuelle rettighe-
tene i noen grad veies mot flertallets eller samfunnets
interesser.

Det bør for øvrig føyes til at dersom utvalgets
forslag til nye rettigheter i Grunnloven skal være et
bidrag til å ivareta Norges internasjonale menneske-
rettighetsforpliktelser, er det nødvendig med en eller
annen form for nasjonal kontroll og håndheving av
disse rettighetene også i fremtiden. Dette følger av
konvensjonskravet om «effective remedy», se mer
om innholdet i dette kravet i kapittel 15. Konvensjo-
nene er likevel ikke til hinder for at det bare er de ret-

79.  NOU 2003: 19 Makt og demokrati, punkt 6.1 s. 31.
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tighetene som kan utledes av menneskerettsloven og
annen ordinær lovgivning som etterleves og håndhe-
ves. For konvensjonene er det uten betydning hvorfra
rettighetene utledes, så lenge de etterleves og hånd-
heves effektivt. 

En konsekvens av dette er at domstolenes kon-
troll med de sentrale menneskerettighetene vil måtte
skje, og faktisk også skjer, helt uavhengig av om ret-
tighetene er nedfelt i Grunnloven. Rettighetene er
allerede gjenstand for prøving av domstolene, bl.a.
gjennom forrangsbestemmelsen i menneskerettslo-
ven § 3. Å løfte enkelte menneskerettighetsbestem-
melser inn i Grunnloven vil derfor ikke lede til at
domstolene plutselig får en nyervervet adgang til å
prøve lovgivning og forvaltningsvedtak. Forskjellen
vil i stedet være at rettighetene i fremtiden ikke kan
endres av et simpelt flertall i Stortinget, jf. Grunnlo-
ven § 112. Men da er det sikkerhetsmekanismen i
dagens § 112 som er til hinder for at et fremtidig fler-
tall trumfer gjennom sin vilje uten hensyn til de nega-
tive følger dette kan få for enkeltindividet, det poli-
tiske mindretall og demokratiet på lengre sikt. 

Med disse overordnede målsettinger og langsik-
tige perspektiver for øye kan det hevdes å være en
liten pris å betale at det politiske flertall en gang
iblant må se sin vilje satt til side av domstolene. Dette
gjelder selv om man i ettertid skulle være enige om at
domstolene har kommet i skade for å strekke vernet
etter rettighetene for langt i en og annen sak. I likhet
med det demokratisk valgte stortingsflertall kan også
domstolene komme til å tråkke feil når grensene for
rettighetsvernet skal trekkes. Men på sikt vil balan-
sen mellom de tre statsmaktene bidra til å bevare og
utvikle det demokratiet som betyr så mye for en fre-
delig sameksistens mellom individene og for utvik-
lingen av et samfunn der den enkeltes menneskeverd
respekteres og beskyttes mot overgrep.

10.5.3 RETTSLIGGJØRING OG RETTSSTAT

I forlengelsen av det som sagt om demokrati og
domstolskontroll, vil enkelte kunne hevde at flere
rettigheter i Grunnloven vil lede til økt rettsliggjøring
i samfunnet. Med rettsliggjøring siktes ofte til det
forhold at diskusjonene og løsningene på konflikter i
samfunnet flyttes fra det politiske rom til rettslig tvis-
teløsning i domstolene eller i andre rettslige håndhe-
vingsorganer.

Makt- og demokratiutredningen fremhevet i sin
sluttrapport at økt rettighetslovgining i Norge de siste
tjue årene binder opp statlige og kommunale myndig-
heter på en slik måte at det rammer de demokratiske
prosesser på en negativ måte. Det heter bl.a.:

«Rettsliggjøringen skaper økt etterspørsel etter
advokattjenester, mens velferds- og omsorgsprofe-
sjonene kommer i klemme mellom voksende krav og
utilstrekkelige budsjetter.»80

Makt- og demokratiutredningen redegjorde imid-
lertid ikke for forståelsen av begrepet «rettsliggjø-
ring» i sin rapport, og den nærmere redegjørelsen for
dette kom derfor fra Justisdepartementet i regjerin-
gens stortingsmelding. Her vises det til at begrepet
«rettsliggjøring» har vært benyttet i litt ulike sam-
menhenger og for ulike typer av situasjoner.81 

Til Makt- og demokratiutredningens uttalelser
om større makt til domstolene på bekostning av de
øvrige statsmakter, jf. sitatet i punkt 10.5.2 ovenfor,
innkom en rekke høringsuttalelser. Departementet
oppsummerte de kritiske høringsuttalelsene på føl-
gende vis:

«På denne bakgrunn mener flere av høringsin-
stansene at det bildet som tegnes av en rettsliggjøring
av politikken må nyanseres. Det ses i denne sammen-
heng som uheldig at Makt- og demokratiutrednin-
gens konklusjoner sidestiller menneskerettslige for-
pliktelser med andre rettslige normer i vurderingen
av ulike makt- og demokratiutfordringer ved rettslig-
gjøringen av samfunnet. Det fremholdes at utrednin-
gens behandling av menneskerettighetslovgivningen
slik den kommer fram i sluttdokumentene, ikke er
belagt gjennom empiriske studier eller omfattende
analyser. Videre kritiseres utredningen for å ta det for
gitt at negative konsekvenser av bruk av rettighets-
festing i amerikansk politikk og rettsliv er relevant
også for menneskerettighetenes betydning i
Norge.»82

Tre av høringsinstansene – Regjeringsadvokaten,
Norges Fiskarlag og Kommunenes Sentralforbund –
støttet Makt- og demokratiutredningen. Regjerings-
advokatens uttalelse oppsummeres som følger:

«Regjeringsadvokaten mener at det gradvis skjer
en betydelig overføring av makt til domstoler og uav-
hengige organer på bekostning av mulighet for poli-
tisk kontroll. Regjeringsadvokaten, som fører de
fleste nasjonale og internasjonale rettssaker hvor
regjering og statsorganer er part, viser til at anvendel-
sen av internasjonale normer gjennom spesielt EØS/
EF-retten og praksis etter Den europeiske menneske-
rettskonvensjonen innebærer flere demokratiske
dilemmaer. Det påpekes farer forbundet med en
dynamisk, rettsskapende virksomhet fra domstolenes
side, samtidig som disse ikke kan stilles til ansvar for
sine avgjørelser gjennom demokratiske prosesser.»83

For behandlingen av Makt- og demokratiutred-
ningens sluttrapport og St.meld. nr. 17 (2004–2005)
ble det nedsatt en særskilt komité i Stortinget den
18. mars 2005. Komiteen hadde en rekke merknader
til rettsliggjøringsdiskusjonen. Om rettsliggjøring
generelt uttalte komiteen bl.a.:

80. Se NOU 2003: 19 Makt og demokrati, punkt 6.2 s. 31.
81. Se St.meld. nr. 17 (2004–2005), kapittel 3.
82. Se St.meld. nr. 17 (2004-2005), punkt 3.3.
83. Se St.meld. nr. 17 (2004-2005), punkt 3.3.
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«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Fremskrittspartiet, viser til at stadig økende rettig-
hetslovgivning kan medføre at det skapes press mot
offentlige budsjetter ved at det kan være vanskelig å
innfri alle enkeltkrav på samme tid. Flertallet har
merket seg at det er en fare for at det først og fremst
er ressurssterke mennesker som har mulighet til å
nytte disse rettighetene effektivt gjennom rettsappa-
ratet eller ved bruk av media. Flertallet viser til at det-
te kan skape nye og utilsiktede sosiale konsekvenser. 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er
av den oppfatning at situasjonen i dagens Norge viser
at det er behov for en større grad av rettighetslovgiv-
ning fordi det er mange utsatte grupper som ikke i til-
strekkelig grad får flere av sine grunnleggende rettig-
heter oppfylt fordi det blir prioritert annerledes blant
annet i folkevalgte organer. Det er derfor helt avgjø-
rende at sentrale rettigheter blir sikret gjennom en
større grad av rettighetslovgivning.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstre-
parti og Senterpartiet peker på at lovfestede rettighe-
ter har gitt makt til de maktesløse, har sivilisert sam-
funnet og er en forutsetning for samfunnsmessig like-
stilling. Rettigheter til helsehjelp og utdanning har
bidratt vesentlig til verdiskaping i landet. De er dess-
uten fremmet av politiske partier og er vedtatt etter
politiske prosesser.»84

For diskusjonene omkring menneskerettigheter
og internasjonale konvensjoner i sin alminnelighet,
uttalte komiteen bl.a.:

«Komiteen er av den prinsipielle oppfatning at
inkorporering av menneskerettighetskonvensjoner i
alt overveiende grad har bidratt til å styrke demokra-
tiet og enkeltmenneskers rettigheter overfor myndig-
hetene. 

Komiteen legger til grunn at menneskerettighete-
ne settes i sentrum både nasjonalt og internasjonalt.
Komiteen er av den grunnleggende oppfatning at det
er viktig å støtte det arbeid som internasjonale orga-
nisasjoner og organer gjør for å sikre etterlevelsen av
menneskerettighetene.

Komiteen konstaterer at inngåelse av internasjo-
nale avtaler og konvensjoner reiser særlige problem-
stillinger. Mulighetene for å endre inngåtte avtaler er
begrenset. Komiteen viser til at det er regjeringen
som har ansvaret for å inngå internasjonale avtaler på
vegne av Norge. For å sikre avtalene folkevalgt for-
ankring er det derfor nødvendig at spørsmål om inn-
gåelse av slike avtaler undergis grundig utredning og
at viktige prinsipper tas opp til drøfting i folkevalgte
organer før forhandlinger fullføres. Når forhandlin-
ger er avsluttet og ratifisering skal finne sted, vil de
folkevalgtes mulighet for påvirkning være ytterst be-
grenset.

Komiteen har merket seg uttalelser om at norske
domstoler også har mistet innflytelse ved at
domsmakt overflyttes til den internasjonale arena.
Både EØS- avtalen og andre internasjonale avtaler
binder Norge folkerettslig.

Komiteen ser de særlige utfordringer dette reiser
for forholdet mellom den lovgivende og dømmende
makt. Som en liten stat har imidlertid Norge en sterk
tradisjon som pådriver for internasjonale avtaler og
institusjoner. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Senterpartiet, vil påpeke at internasjonal regulering
bidrar til en forutsigbarhet vi alle er tjent med, samti-
dig som norske myndigheters frihet til å utforme po-
litikk reduseres.

Komiteen deler også vurderingen av at det er
nødvendig å styrke utredningsprosessen knyttet til
internasjonale traktater før disse blir folkerettslig
bindende for Norge. Komiteen understreker at inkor-
poreringen av menneskerettighetskonvensjonene i alt
overveiende grad har bidratt til å styrke enkeltmen-
neskers rettsstatus i forhold til myndighetene, men
ser det som ønskelig at Stortinget i større grad enn i
dag gjøres bevisst de praktiske virkningene av de
valg som fattes gjennom tilslutning til ulike interna-
sjonale avtaler og inkorporering av ulike bestemmel-
ser.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og
Sosialistisk Venstreparti viser til at selv om det sjel-
den vil forekomme at norsk rett vil bli ansett å være i
strid med folkerettslige forpliktelser på menneske-
rettsområdet, har den formelle gjennomføringen av
norske menneskerettighetsforpliktelser internt inntil
for få år siden hatt et noe tilfeldig preg. Blant annet
ved rapportering til FNs Rasediskrimineringskomité
har det tidligere blitt påpekt at Norge har manglet
sentral lovgivning som sikrer gjennomføring av men-
neskerettighetene. Menneskerettsloven, som Stortin-
get vedtok i 1999, inkorporerte i utgangspunktet FNs
Konvensjon om sivile og politiske rettigheter, kon-
vensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter, samt den europeiske menneskerettighets-
konvensjonen, og ga disse konvensjonene forrang for
norsk lovgivning. 

Disse medlemmer viser til at det er et politisk
valg å gi forrang til menneskerettighetskonvensjone-
ne, og at det er en del av demokratiet. Menneskeret-
tighetene gir en effektiv beskyttelse til den enkelte,
og er samtidig instrumenter som i likhet med annen
samfunnsutvikling også er i bevegelse. Dette har
også norske myndigheter visst helt siden man ratifi-
serte de ulike konvensjonene, fordi de aller fleste har
oppramsende gruppebestemmelser med åpen ende,
slik at man med utvikling i tiden også kan inkludere
grupper som ikke var tenkt spesifikt på da konvensjo-
nene ble utformet. Disse medlemmer vil vise til at det
ikke finnes noen eksempler på at menneskerettighe-
tene har ført til store negative konsekvenser for nor-
ske myndigheter. De som vil begrense en inkorpore-
ring av kjernekonvensjonene på menneskerettsområ-
det, må også ha bevisbyrden og vise faktisk svekkel-
se av andre rettigheter.

Disse medlemmer vil påpeke at inkorporering av
menneskerettighetskonvensjoner og lignende imid-
lertid ikke innebærer en type rettsliggjøring som
svekker den politiske makt. Det dreier seg om normer
og minstestandarder som skal sikre respekt for og be-
skyttelse av menneskeverdet. En slik beskyttelse av
enkeltmenneskers rettigheter innebærer etter disse
medlemmers mening tvert om en styrking av demo-
kratiet. En slik utvidelse av demokratiet til å omfatte
grunnleggende rettigheter utgjør følgelig et supple-
ment og står ikke i konkurranseforhold til andre de-
mokratiske grunnprinsipper.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Kyst-
partiet vil påpeke at inkorporering av menneskeret-
tighetskonvensjoner og lignende ikke uten videre
innebærer en type rettsliggjøring som svekker den
politiske makt. Det kan for eksempel dreie seg om84.  Se Innst. S. nr. 252 (2004-2005), punkt 3.7.

245



56 Dokument 16 – 2011–2012

normer og minstestandarder som skal sikre respekt
for og beskyttelse av menneskeverdet. En slik be-
skyttelse av enkeltmenneskers rettigheter kan, etter
disse medlemmers mening, tvert om bidra til en styr-
king av demokratiet. En slik utvidelse av demokratiet
til å omfatte grunnleggende rettigheter utgjør følgelig
et supplement og står ikke i konkurranseforhold til
andre demokratiske grunnprinsipper.

Disse medlemmer vil imidlertid også påpeke at
internasjonale konvensjoner kan ha en dynamikk
som gjør at inkorporering kan innebære tilslutning til
framtidige rettsforhold vi ikke senere kan ta stilling
til.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og
Sosialistisk Venstreparti er av den oppfatning at en
utvikling i retning av et sterkere internasjonalt regel-
verk er en ønsket utvikling.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Sosialistisk Venstreparti, deler imidlertid Regjerin-
gens vurdering av behovet for økt oppmerksomhet
mot utfordringer knyttet til en inkorporering av inter-
nasjonalt regelverk. Flertallet viser til at for eksempel
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
(EMD) benytter en annen tolkingslære og andre tolk-
ningsprinsipper enn norsk høyesterett. Deler av den
praksis som gradvis har blitt utviklet med tilknytning
til EMK, er forhold som lovgiver ikke med rimelig-
het kunne forvente ved selve inkorporeringen. Fler-
tallet viser eksempelvis til tolkningen av bestemmel-
ser i EMK vedrørende hva som regnes som 'straff' el-
ler ikke, som på flere områder skiller seg fra norsk
lovgivning. Tilleggsskatt og enkelte tvangstiltak etter
barnevernloven har eksempelvis ikke vært å regne
som straff etter nasjonal rett. Flertallet viser til at det
etter prinsippet om autonom tolkning av internasjo-
nale konvensjoner, har utviklet seg en viss spenning
mellom det norske systemet med separate straffe-
rettslige og forvaltningsmessige prosesser for oppføl-
ging av visse typer lovovertredelser og EMK.»85 

Sitatene ovenfor viser at rettsliggjøring har vært
et tema i den offentlige debatt over lengre tid. De
viser også at de politiske partiene på Stortinget er
enige om at menneskerettighetene bør ivaretas i
norsk rett, og at slik ivaretakelse er med på å styrke
demokratiet og rettsstaten. 

Etter utvalgets oppfatning stiller de sentrale men-
neskerettighetene i en annen kategori enn øvrige ret-
tighetsbestemmelser i lovgivningen. Menneskeret-
tighetenes funksjon er først og fremst ivaretakelse av
den enkeltes frihet, likhet og menneskeverd, der his-
torien rommer utallige eksempler på at frihet, likhet
og menneskeverd har blitt neglisjert og krenket på
det groveste. De sentrale menneskerettighetene, som
skranke for den lovgivende og den utøvende makt, og
domstolenes bidrag til å sikre disse rettighetene, er
nødvendige elementer i enhver rettsstat. Det er van-
skelig å se for seg en troverdig rettsstat og et godt
demokrati uten ivaretakelse av de mest fundamentale
rettighetene. I relasjon til disse rettighetene finner
utvalget det derfor lite treffende å tale om en rettslig-

gjøringsprosess. Det gjelder enten rettighetene er
nedfelt i Grunnloven, i menneskerettsloven eller i
annen lovgivning, eller om rettighetene følger av
ulovfestet rett.

I den forbindelse ønsker utvalget å presisere at
det ikke vil foreslå å øke antall rettigheter, men i ste-
det løfte de sentrale rettighetene, som allerede følger
av menneskerettsloven, inn i Grunnloven, jf. også
utvalgets mandat. Dette vil synliggjøre rettsstaten og
de sentrale rettighetene i Grunnloven, men det vil
ikke være et bidrag til økt rettsliggjøring.

10.6 Utvalgets konklusjon

Grunnloven har historisk bidratt til å samle nasjo-
nen Norge, på tvers av sosiale lag og på tvers av
generasjoner. Den har vært et viktig redskap i Norges
frihetskamp og for etableringen av det moderne
demokratiet. I vanskelige tider med hunger, krig eller
sosial uro, har grunnlovsfeiringen den 17. mai likevel
forent nasjonen. Det kan ikke utelukkes at denne
samlingen omkring Grunnloven og selve grunnlovs-
feiringen har vært av sentral betydning for oppbyg-
gingen og ivaretakelsen av det norske samfunn. Dette
gjør det verdifullt å forsøke å bevare den samlende
effekten som Grunnloven historisk har hatt. 

Fremtidens grunnlov bør av den grunn synlig-
gjøre og sikre statens allmenne verdigrunnlag, dvs.
sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighe-
tene, jf. forslag til ny Grunnloven § 2. En konsekvens
er at Grunnloven i større utstrekning enn i dag bør
inneholde de sentrale menneskerettighetene. Som
pekt på i punkt 10.2.2 er grunnlovsvernet modent for
oppdatering, og det er behov for en mer helhetlig
utforming. Skal Grunnlovens rolle som et levende og
samlende dokument for nasjonen videreføres inn i en
ny tid, vil det være behov for å ruste opp rettighets-
vernet, slik at rettighetene også blir forståelige og
relevante i dagens samfunn. 

Gjennom det tverrpolitiske forlik av 10. april
2008 har de politiske partiene på Stortinget samlet
seg om en ny formålsbestemmelse i Grunnloven § 2,
der formålet med Grunnloven er å ivareta nettopp
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.
Formuleringen støtter opp under tanken om at
Grunnloven fortsatt skal være et levende dokument,
der menneskerettighetene står sentralt. Fragmenterin-
gen av rettigheter i Grunnloven i dag gir imidlertid
begrensede muligheter til å oppfylle formålsbestem-
melsen i forslaget til ny § 2. Man savner bl.a. flere av
de rettighetene som står sentralt i de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene og i andre lands
konstitusjoner. Dernest savnes en ryddig og pedago-
gisk formulering og fremstilling av disse rettighe-
tene. En slik fremstilling vil det være naturlig å for-
vente at man finner i landets grunnlov. For å virkelig-
gjøre formålet i ny § 2 er det derfor utvalgets oppfat-85.  Se Innst. S. nr. 252 (2004-2005), punkt 3.7.
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ning at Grunnlovens rettighetsvern bør bygges ut og
suppleres med flere sentrale menneskerettigheter.

Det som her er anført, understøttes av at Norge er
folkerettslig forpliktet til å følge de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene. For det interna-
sjonale menneskerettighetsarbeidet er det viktig at de
enkelte statene følger opp menneskerettighetsarbei-
det nasjonalt, slik at Europarådets og FNs institusjo-
ner ikke belastes unødig med problemstillinger og
saker som kunne vært løst på nasjonalt nivå. Ved at
Grunnlovens rettighetsbestemmelser utelukkende
kan endres gjennom to tredjedels flertall, jf.
endringsbestemmelsen i dagens § 112, vil grunnlovs-
festing av rettighetene være et bidrag til stabilitet og
forutsigbarhet på området.

Utvalget kan heller ikke se at det vil føre til økt
rettsliggjøring å løfte de sentrale menneskerettighe-
tene inn i Grunnloven. Ivaretakelse av de sentrale ret-
tighetene vil snarere styrke rettsstaten og demokra-
tiet. Samtidig er de rettighetene det her er tale om,
allerede en del av norsk rett, først og fremst gjennom
menneskerettsloven. Utvalgets forslag vil derfor ikke
føre til flere rettigheter i norsk rett.

Utvalget har på denne bakgrunn kommet til at
dagens rettighetsbestemmelser i Grunnloven bør
revideres og suppleres.

11. Hvilke rettigheter er sentrale eller 
allmenngyldige?

11.1 Innledende bemerkninger

Utvalget skal i henhold til mandatet «utrede og
fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnlo-
ven med det mål å styrke menneskerettighetenes stil-
ling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettig-
heter Grunnlovs rang». Videre heter det at «hensikten
med gjennomgangen vil være å sikre de allmenngyl-
dige menneskerettsprinsippene i Grunnloven, og
ikke få en opplisting av enkeltrettigheter, som natur-
lig hører hjemme i ordinær lovgivning». 

Utvalgets mandat forutsetter dermed at enkelte
menneskerettigheter er mer sentrale eller allmenn-
gyldige enn andre rettigheter. På denne bakgrunn har
utvalget vurdert hvorvidt det er mulig å forsvare en
utvelgelse av rettigheter (punkt 11.2), og hvilke kri-
terier som skal ligge til grunn for en slik utvelgelse
(punkt 11.3). Utvalget har dernest tatt stilling til
hvilke rettigheter som bør vurderes nærmere med
tanke på grunnlovsfesting (punkt 11.4).

11.2 Generelt om å velge ut de sentrale 
rettighetene

11.2.1 SKEPSIS TIL MANDATETS FORUTSETNING 
OM EN UTVELGELSE AV RETTIGHETER

I løpet av arbeidet med denne rapporten har
utvalget vært i kontakt med eksperter på menneske-

rettigheter fra flere fagmiljøer. Enkelte har uttrykt
skepsis til mandatets forutsetning om at det finnes
«sentrale» eller «allmenngyldige» menneskerettig-
heter. Andre fagpersoner har stilt seg positive til å
løfte allmenngyldige menneskerettigheter inn i
Grunnloven, for deretter å overlate detaljer i rettig-
hetsvernet til menneskerettsloven, annen ordinær
lovgivning og de internasjonale menneskerettighets-
konvensjonene.

Det er særlig Advokatforeningens menneskeret-
tighetsutvalg som har gitt uttrykk for skepsis når det
gjelder tanken om å velge ut sentrale og allmenngyl-
dige rettigheter til Grunnloven. Skepsisen er knyttet
både til hvorvidt det er mulig å foreta en slik utvel-
gelse, og om det lar seg forsvare. Ankepunktene har
vært at rettighetene i de internasjonale menneskeret-
tighetskonvensjonene er nært forbundet med hveran-
dre og ikke kan forstås uavhengig av hverandre. Ret-
tighetene må i stedet forstås og leses i den felles kon-
tekst de inngår i. Det har også vært pekt på at en
utvelgelse av de mest sentrale menneskerettighetene
kan føre til at man indirekte foretar en nedgradering
av de rettighetene som ikke tas inn i Grunnloven. 

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
skriver om disse problemstillingene til utvalget, i et
brev datert 23. november 2010:

«Etter vår oppfatning vil det være en umulig opp-
gave å skille mellom de sentrale rettighetene som for-
tjener plass i Grunnloven og de mindre sentrale ret-
tighetene som man ikke ser behov for å gi denne
statusen. I forhold til det internasjonale menneske-
rettsvernet er det dessuten grunnleggende problema-
tisk at nasjonale myndigheter foretar slike priorite-
ringer. En reform som bygger på en uttrykt
prioritering mellom sentrale og mindre sentrale men-
neskerettigheter vil kunne gi legitimitet til en oppfat-
ning om at nasjonale myndigheter kan nedprioritere
visse rettigheter ut fra hva som anses politisk nød-
vendig eller ønskelig. Forskjellige stater vil ha svært
ulike politiske prioriteringer og hva som er nødven-
dig vil vurderes svært forskjellig i Oslo, Beijing og
Teheran. Etter vår oppfatning vil en slik relativisering
av menneskerettighetene ramme selve kjernen i det
internasjonale menneskerettsvernet.»

Advokatforeningens forslag til løsning på disse
problemstillingene er å inkorporere de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene på grunnlovs
nivå. Dette forslaget vil bli nærmere kommentert av
utvalget i kapittel 12. I de neste punktene vil utvalget
ta stilling til hvorvidt det er mulig og forsvarlig å
foreta en utvelgelse av sentrale eller allmenngyldige
menneskerettigheter i Grunnloven.

11.2.2 UTVALGETS SYN PÅ UTVELGELSE AV 
RETTIGHETER

De rettighetene som er nedfelt i Verdenserklæ-
ringen om menneskerettigheter av 1948 og de rettig-
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heter som følger av FNs menneskerettighetskonven-
sjoner, anses av FN for å utgjøre et hele, der rettighe-
tene samlet bidrar til å oppfylle statenes menneske-
rettighetsforpliktelser, jf. kapittel 9. 

Utvalget vil gi sin tilslutning til den helhetlige
forståelsen av menneskerettigheter som er lagt til
grunn av FN, jf. punkt 9.4. Enkeltrettigheter kan ikke
forstås uavhengig av andre rettigheter. Dette innebæ-
rer imidlertid ikke at man er avskåret fra å løfte sen-
trale og essensielle rettigheter frem i Grunnloven.
Dette vil utelukkende gi disse rettighetene et bedre
vern mot fremtidige lovendringer enn det som er til-
fellet i dag.

Etter utvalgets syn vil grunnlovsfesting av sen-
trale menneskerettigheter heller ikke komme i kon-
flikt med utgangspunktet om en samlet forståelse av
rettighetene. Med den helhetlige tilnærmingen til
menneskerettighetene vil det på ingen måte stride
mot de internasjonale menneskerettighetskonvensjo-
nene å løfte sentrale menneskerettigheter inn i den
norske Grunnloven, snarere tvert imot. Som pekt på
flere ganger er det fra internasjonale organer forven-
tet at menneskerettighetene implementeres nasjonalt.
De fleste stater i verden har gjennomført og sikret de
sentrale menneskerettighetene i sine konstitusjoner,
men overlatt nærmere detaljregulering til ordinær
lovgivning. Det har ikke vært påpekt overfor noen av
disse statene at dette er en uriktig eller feilslått måte
å sikre rettighetene på.

Et poeng i denne sammenhengen er også at i
Norge er allerede noen av de sentrale rettighetene
nedfelt i Grunnloven. Dette var rettigheter man opp-
fattet som sentrale i 1814, og som i tiden etter annen
verdenskrig er sporadisk supplert med enkeltbestem-
melser. Det er derfor etablert en tradisjon for at
Grunnloven gir uttrykk for sentrale rettigheter som
menneskene i dette samfunnet nyter godt av. Det ville
i så måte representere et brudd med denne tradisjonen
å oppheve eksisterende rettigheter i Grunnloven og
erstatte disse med en generell inkorporering av men-
neskerettighetskonvensjoner på grunnlovs nivå.
Dette er konvensjoner som tidvis inneholder mange
detaljer, de er skrevet for å kunne ha praktisk betyd-
ning også i stater med helt andre rettstradisjoner og
kulturer enn den norske – og det er mange av dem.
Det vil derfor ha en egenverdi å synliggjøre hvilke av
disse rettighetene som utgjør det fundamentale verdi-
grunnlaget for Norge. 

Allerede i dag er flere av de internasjonale kon-
vensjonene inkorporert i norsk rett, enten gjennom
menneskerettsloven eller gjennom annen lovgivning.
De sentrale rettighetene i Grunnloven vil på ingen
måte erstatte denne lovgivningen, men vil i stedet
bidra til å styrke menneskerettighetene i norsk rett
ved å synliggjøre de sentrale rettighetene i den høy-
este rettskilde. I tråd med forslag til ny Grunnloven

§ 2 vil Grunnloven da oppfylle sitt formål om å sikre
menneskerettighetene, men uten å gjenta alle detaljer
som kan tenkes å få aktualitet i konkrete saker.

Utvalget ser likevel at det kan være en mindre
fare for at de rettighetene som ikke følger av Grunn-
loven, indirekte svekkes ved at de fremstår som min-
dre viktige. Det er imidlertid slik at de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene ikke gir uttrykk
for en uendelig rekke med ulike rettigheter. I stedet er
svært mange av rettighetene uttrykk for de samme
overordende prinsipper, særlig diskrimineringsvern,
ytringsfrihet, religionsfrihet, deltakelse i demokra-
tiske beslutningsprosesser, personvern og ivareta-
kelse av velferdsstatlige minstebehov. Det er således
mulig å trekke ut essensen i rettighetsvernet og på
den måten identifisere hvilke rettigheter som er de
sentrale. 

Det er i denne sammenheng viktig å understreke
at utvalgets arbeid ikke er ment å innebære noen
svekkelse av de konvensjonsrettigheter som ikke
kommer med i utvalgets forslag. I stor utstrekning vil
de konvensjonsrettighetene som utelates, måtte ses
på som detaljreguleringer av de overordnede men-
neskerettighetsprinsippene. Det er de sentrale og
overordnede verdiene som bør grunnlovsfestes, mens
detaljer med hensyn til hvordan rettighetene skal
praktiseres, vil måtte variere med konkrete omsten-
digheter og ikke minst over tid, etter hvert som sam-
funnet endres. 

På denne bakgrunn finner utvalget at det ikke
bare er forsvarlig, men også en god løsning, å grunn-
lovsfeste de sentrale menneskerettighetene. Dette vil
etablere et oversiktlig system i tråd med den norske
rettstradisjonen, samtidig som det vil være i overens-
stemmelse med den tenkningen som ligger til grunn
for andre lands konstitusjoner. Det er gjennom lan-
dets konstitusjon at sentrale og overordnede verdier
for ivaretakelse av individenes frihet, likhet og men-
neskeverd kan synliggjøres på en lettfattelig og peda-
gogisk måte og med stor symbolverdi.

Utvalget har følgelig vurdert hvilke overordnede
menneskerettighetsprinsipper de internasjonale kon-
vensjonene bygger på og sett dette i sammenheng
med hvilke overordnede verdier det norske samfunn
er tuftet på. I det følgende vil det bli redegjort nær-
mere for hvilke ulike momenter eller hensyn som kan
være av betydning når det skal tas stilling til hvilke
rettigheter som er så sentrale at de bør vurderes for
grunnlovsfesting. 

11.3 Vurdering av hvilke rettigheter som er 
sentrale

11.3.1 RETTIGHETER I VERDENSERKLÆRINGEN 

Et viktig utgangspunkt for vurderingen av hvilke
rettigheter som er sentrale eller allmenngyldige, vil
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være de rettighetene som fremkommer av Verdenser-
klæringen om menneskerettigheter av 1948. 

Til forskjell fra de senere menneskerettighets-
konvensjonene, som er ment å fungere som en nær-
mere utdyping, gir Verdenserklæringen en relativt
kortfattet innføring i sentrale menneskerettigheter. I
Verdenserklæringen er nedfelt de menneskerettighe-
ter som verdenssamfunnet kunne enes om like etter
annen verdenskrig, se nærmere punkt 5.2. Konven-
sjoner som konvensjonen om sivile og politiske ret-
tigheter (SP), konvensjonen om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter (ØSK), barnekonvensjonen,
kvinnediskrimineringskonvensjonen, rasediskrimi-
neringskonvensjonen, torturkonvensjonen, samt Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK),
springer alle ut av de rettighetene som er nedfelt i
Verdenserklæringen.

Dette innebærer at de internasjonale menneske-
rettighetskonvensjonene for en stor del representerer
en presisering av Verdenserklæringen. Konvensjons-
rettighetenes utspring og de overordnede prinsipper
kan likevel leses ut av Verdenserklæringen. En nær-
mere oversikt over hvilke rettigheter som er nedfelt i
Verdenserklæringen, er gitt i punkt 5.2.

I tillegg til de konkrete rettighetene i Verdenser-
klæringen vil også fortalen til erklæringen og fortalen
til bl.a. EMK være relevante når det skal tas stilling
til hvilke rettigheter som er sentrale menneskerettig-
heter. I disse fortalene gis det uttrykk for at mennes-
kene er født frie og like, samt at de har et medfødt
menneskeverd. Det de internasjonale menneskeret-
tighetskonvensjonene skal tjene til, kan derfor sies å
være å sikre oppfyllelsen av menneskeverd, likeverd
og frihet. 

11.3.2 ULIKE INNDELINGER AV RETTIGHETER

Et annet utgangspunkt som kan være nærlig-
gende når det skal tas stilling til hvilke rettigheter
som er sentrale, kan være å se etter ulike måter å inn-
dele rettigheter på.

En måte å dele inn rettigheter på kan være ut fra
hvor egnet de er til prøving for domstolene; man kan
tenke seg at rettigheter som er egnet til dette, er mer
sentrale enn andre rettigheter. Retten til rettferdig ret-
tergang vil for eksempel være enklere for domstolene
å håndheve enn det vil være å trekke opp grensen for
når myndighetene har adgang til å undersøke private
hjem, eller når forskjellsbehandling kan finne sted. 

Betydningen av domstolenes mulighet for hånd-
hevelse bør imidlertid ikke overdrives. Det er de fær-
reste rettigheter som er helt ufravikelige. For de fleste
rettigheter må det finne sted en skjønnsmessig vurde-
ring når det skal tas stilling til hvor langt rettigheten
strekker seg. Unntakene fra en slik skjønnsmessig
vurdering er først og fremst forbud mot å straffe uten
lov og dom, og forbud mot tortur og slaveri. Det kan

derfor sies å foreligge skjønnsmarginer for de fleste
rettigheter, hvor selv dyktige jurister vil være i tvil
om rekkevidden av rettighetsvernet i konkrete tilfel-
ler. Typisk kan grensen mellom ytringsfrihet, privat-
livets fred og diskrimineringsvern være vanskelig å
trekke, men slike sentrale rettigheter fortjener like
fullt en plass i Grunnloven. 

Menneskerettighetene har i noen sammenhenger
også vært delt inn i det som gjerne har vært omtalt
som første, andre og tredje generasjons rettigheter,
der man kan tenke seg at første generasjons rettighe-
ter er mer sentrale enn øvrige rettigheter. Det har vært
vanlig å operere med en slik inndeling som en forkla-
ringsmodell for rettighetenes utvikling, men model-
len er vanskelig å forene med FNs forutsetning om at
rettighetene i de ulike menneskerettighetskonvensjo-
nene må forstås i sammenheng. Inndelingen er derfor
omstridt, og den norske Grunnloven inneholder i dag
bestemmelser som kan henføres til samtlige av disse
kategoriene.

Med første generasjons rettigheter siktes det
gjerne til de klassiske sivile og politiske rettigheter.
Dette er i første omgang de rettighetene som sikrer
individene adgang til politisk/demokratisk delta-
kelse, både gjennom retten til deltakelse i frie og
hemmelige valg og gjennom retten til å delta i sam-
funnsdebatten. Dernest er det de rettigheter som skal
sikre mot vilkårlig fengsling og straff, samt et gene-
relt torturforbud og retten til å få sin sak prøvet for
uavhengige domstoler. I noen grad er dette rettigheter
som er sikret gjennom den nåværende Grunnloven,
jf. § 50 (stemmerett), § 96 (ingen straff uten lov og
dom, og forbud mot tortur i avhør), § 99 (ingen arrest
eller fengsling uten lov) og § 100 (ytringsfrihet).

Til andre generasjons rettigheter har det vært
vanlig å regne de økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter. Dette er de rettighetene som sikrer indivi-
dene en rimelig levestandard, grunnleggende skole-
gang, nødvendig helsehjelp mv. Enkelte grunnlovs-
bestemmelser, som ekspropriasjonserstatningsvern i
§ 105, rett til utkomme fra arbeid i § 110 og samisk
språk og kultur i § 110a, kan sies å falle i denne kate-
gorien. 

Med tredje generasjons rettigheter har det gjerne
vært siktet til de kollektive rettighetene som omfatter
menneskeheten, som for eksempel retten til fred og
retten til et sunt miljø, jf. for eksempel Grunnloven
§ 110b.

En tredje måte å dele inn rettigheter på er å ta
utgangspunkt i de rettigheter som sikrer respekt for
individenes frihet på den ene siden, og rettigheter
som sikrer menneskeverd og likeverd på den annen.
Individenes frihet kan langt på vei sies å være en ret-
tighet som er kostnadsfri for staten, i den forstand at
staten ikke må benytte økonomiske ressurser, bare
avstå fra å gripe inn i individenes frihet til å ytre seg,
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deres frihet til å danne foreninger, deres frihet til å
møtes i forsamlinger, deres rett til å bevege seg fritt i
landet, deres frihet til å velge sitt yrke, deres frihet til
å utøve sin religion og deres frihet til å uttrykke sin
kultur.

De rettigheter som i første rekke bidrar til like-
verd og menneskeverd, vil typisk være forbud mot
straff uten lov og dom, retten til rettferdig rettergang,
forbud mot tilbakevirkende lover, retten til respekt
for privatliv og familieliv, forbud mot diskrimine-
ring, retten til skolegang og utdanning, samt retten til
nødvendig helsehjelp og en tilfredsstillende levestan-
dard. I noen grad vil dette være rettigheter som krever
innsats av økonomiske ressurser. Skal rettighetene ha
noen verdi, må for eksempel myndighetene forsøke å
sikre at private ikke krenker andres rett til respekt for
privat- og familieliv, eller at private ikke diskrimine-
rer hverandre. Tilsvarende må myndighetene stille
med et domstolsapparat som ivaretar kravene til en
rettferdig rettergang. 

Ved en slik inndeling kan man tenke seg at frihe-
tene er mer sentrale enn likeverd og menneskeverd.
Sondringen bryter imidlertid med den tenkningen
som ligger til grunn for fortalen til Verdenserklæ-
ringen og EMK, der både frihet, likeverd og mennes-
keverd skal søkes ivaretatt. 

Samlet kan man si at de ulike måtene å dele inn
rettigheter på ikke gir entydige svar på hvilke rettig-
heter som er sentrale. En rettighet som for eksempel
forbud mot straff uten lov og dom havner snart i den
ene og snart i den andre kategorien. Tilsvarende ser
ut til å gjelde for flere av de andre rettighetene. 

11.3.3 SÆRLIG OM ØKONOMISKE, SOSIALE OG 
KULTURELLE RETTIGHETER

Et særlig spørsmål er hvorvidt økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter kan regnes blant de
sentrale menneskerettighetene. I NOU 1993:18 drøf-
tet Menneskerettighetslovutvalget hvor egnet målset-
tingsbestemmelser som for eksempel ØSK artikkel
12 om retten til høyest oppnåelig grad av fysisk og
psykisk helse er til lovfesting og håndheving av dom-
stolene. Det ble pekt på at slike bestemmelser åpner
for et stort innslag av skjønnsmessige overveielser.
Hvilke «skritt» som er nødvendige med sikte på for
eksempel bekjempelse av sykdommer, gir rom for
vurderinger av hvor betydelige ressurser staten bør
stille til disposisjon for dette formål, sammenholdt
med andre viktige samfunnsoppgaver. Slike priorite-
ringsspørsmål vil være av «politisk» karakter. Men-
neskerettighetslovutvalget fortsatte: 

«Det kan anføres at dette ikke er rettsspørsmål,
og at det heller ikke er naturlig at norske dommere
skal sette seg til doms over myndighetenes budsjett-
politikk. Man kan heller ikke få dom for at en bevilg-
ning bør stilles til disposisjon.»86  

Menneskerettighetslovutvalget foreslo likevel å
inkorporere også ØSK i menneskerettsloven, og det
pekte blant annet på at det hadde vært en utvikling i
synet på de økonomiske, sosiale og kulturelle rettig-
hetene. Menneskerettighetslovutvalget uttalte i den
forbindelse:

«Det er blant annet en økende erkjennelse av at
mange sider av reglene i ØSK kan gjennomføres uten
å kreve ekstra ressurser. Det vil ofte mer være et
spørsmål om å sikre den enkelte handlemuligheter
ved å sette grenser for andre, slik at det blir like
muligheter for å sikre minimumsbehov.»

I den videre drøftelsen pekte Menneskerettig-
hetslovutvalget på at når det gjaldt de av konvensjo-
nens bestemmelser som dreier seg om ressurser, viser
ØSK-komiteens praksis at folkerettsbrudd først og
fremst kan tenkes ved diskriminerende bruk av res-
surser, eller hvis en stat ikke sikrer det minimums-
nivå som den ut fra sine ressurser er forpliktet til. Når
det gjelder påstander om uriktig prioritering av res-
surser, pekte utvalget på at norske domstoler tradisjo-
nelt vil utvise tilbakeholdenhet, og at en inkorpore-
ring av ØSK ikke var ment å endre dette. 87

Den internasjonale utviklingen Menneskerettig-
hetslovutvalget trakk frem, har fortsatt i årene etter at
dets utredning ble lagt frem. Tallet på generelle kom-
mentarer fra ØSK-komiteen er steget fra fire til 21,
og det ble i 2008 vedtatt en individklageordning som
– når den trer i kraft – vil føre til ytterligere klargjø-
ring av konvensjonens innhold. Det kan også nevnes
at økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i stor
grad er blitt rettighetsfestet i lovgivningen for øvrig,
se den nærmere redegjørelsen i forbindelse med gjen-
nomgåelsen av den enkelte rettighet. Endelig kan
nevnes at inkorporeringen av ØSK ikke har ført til at
domstolene i nevneverdig grad er blitt stilt overfor
spørsmål som krever at de tar stilling til ressursallo-
kering.

Hvis ikke annet følger av motivene, vil domsto-
lene ventelig prøve saker der grunnlovsbestemmelser
om økonomiske, sosiale eller kulturelle rettigheter er
påberopt, ut fra de samme retningslinjer som er fast-
satt i de generelle kommentarene fra ØSK-komiteen.
Dette innebærer at domstolene vil tilstå lovgiver en
vid skjønnsmargin for spørsmål om hvilke ordninger
som må etableres for å oppfylle rettighetene, slik til-
fellet også er i dag for anvendelsen av for eksempel
Grunnloven § 110 (rett til utkomme fra arbeid) og
§ 110a (samisk språk og kultur). Men domstolene vil
føre kontroll med at myndighetene lojalt har gjort det
som står i deres makt for å etablere adekvate, solide
og ikke-diskriminerende ordninger som gjør at kjer-
nen i rettighetene blir ivaretatt, og at de rettigheter det

86.  NOU 1993: 18 s. 107-108.
87.  NOU 1993: 18 s. 163-165.
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er tale om, ikke faller under det minimumsnivå som
skal til for å oppfylle konvensjonens krav om ivare-
takelse av frihet, likhet og menneskeverd. 

I den forbindelse oppstår spørsmålet om even-
tuelle grunnlovsbestemmelser bør utformes som
individuelle rettigheter eller som plikter for statens
myndigheter. I hovedtrekk innebærer de økono-
miske, sosiale og kulturelle rettighetene både indivi-
duelle rettigheter, men da i kjerneområdet for de
enkelte rettigheter, og plikter for statens myndighe-
ter. Grunnloven kan eventuelt søke å reflektere at den
plikten som påhviler statens myndigheter, har en hard
kjerne, bestående av visse minstekrav, blant annet til
helse, vann, mat, varme og husvære. For disse min-
stekravene vil individet ha rettigheter som korre-
sponderer med statens plikter. Utover å søke tilfreds-
stillelse av disse basale minstekravene, er det først og
fremst statens myndigheter som tar stilling til hvor-
dan rettighetene bør oppfylles, jf. også punkt 5.5.

11.3.4 AKTUELLE RETTIGHETER I NORGE I DAG 

Når det skal tas stilling til hvilke rettigheter som
er sentrale, vil det også være av betydning å se på
hvilken aktualitet de ulike rettighetene har i dag, her-
under hvilke rettigheter som aktivt benyttes mellom
private og i forvaltningens og domstolenes arbeid. En
grunntanke må være at Grunnloven skal ivareta sen-
trale verdier i dagens norske samfunn, men samtidig
gjenspeile de verdiene som har overlevd over tid. Å
grunnlovsfeste disse verdiene vil være et bidrag til å
sikre at også fremtidige generasjoner vil kunne nyte
godt av disse rettighetene.

For domstolenes virksomhet har uavhengighet og
upartiskhet utgjort helt grunnleggende verdier de
siste 150 årene. I straffesaker er retten til rettferdig
rettergang, lovskrav og tilbakevirkningsforbud,
uskyldspresumsjon og forbud mot dobbeltstraff sen-
trale rettsstatlige prinsipper som er holdt høyt i hevd.
Straffesystemet har de seneste årene også vært basert
på en grunnleggende respekt for liv og personlig inte-
gritet, gjennom bl.a. forbud mot dødsstraff og tortur,
samt forbud mot vilkårlig fengsling.

Også utenfor strafferettens område må respekten
for den enkeltes frihet sies å være ivaretatt. Det ulov-
festede legalitetsprinsipp, som uttrykker at inngrep
overfor den enkelte trenger hjemmel i lov, jf. kapittel
41, anses for å være konstitusjonell sedvanerett.
Dette prinsippet sikrer bl.a. at myndighetene trenger
hjemmel i lov for å berøve noen deres frihet, for å
ekspropriere deres eiendom, for å inndrive skatter og
avgifter, for å pålegge dem å søke om byggetillatelse,
for å stanse bilister i rutinekontroll osv.

Ved siden av legalitetsprinsippet står tanken om
retten til å delta i demokratiske beslutningsprosesser
sterkt i Norge. Tilsvarende sterkt står også ytringsfri-
het, retten til ikke å bli diskriminert, vern om privat-

liv og familieliv, personvern, religionsfrihet, foren-
ings- og forsamlingsfrihet, rett til grunnleggende
opplæring, rett til helsetilbud og rett til kulturell iden-
titet og kulturuttrykk.

I tillegg har retten til å skaffe seg utkomme ved
eget arbeid vært verdsatt høyt, og dette har kommet
til uttrykk i Grunnloven § 110. Likeså har retten til
sosial trygghet og retten til et verdig liv for den som
ikke kan sørge for seg og sin familie, stått sterkt i den
norske velferdslovgivningen etter annen verdenskrig.

Å løfte disse rettighetene inn i Grunnloven vil
sikre at de sentrale verdiene som disse rettighetene
representerer, vil være retningsgivende også for
fremtiden. Tanken er at Grunnloven skal gi uttrykk
for de grunnleggende prinsippene, mens detaljer i
ordinær lovgivning fortløpende må tilpasses ulike
forhold, som for eksempel samfunnsøkonomi, tekno-
logisk utvikling, endringer i bosettingsmønstre, end-
ring i moraloppfatninger og ikke minst endringer
som følge av skiftende politisk flertall. En viss forut-
sigbarhet og beskyttelse mot raske og inngripende
endringer i rettighetene vil imidlertid være sikret
gjennom de grunnleggende prinsippene i Grunnlo-
ven.

11.4 Utvalgets syn på hvilke rettigheter som er 
sentrale

11.4.1 FLERTALLETS KONKLUSJONER

Utvalgets flertall, alle unntatt Carl I. Hagen, har
vurdert det slik at rettighetene i Grunnloven i størst
mulig grad bør gjenspeile og søke å realisere indivi-
denes frihet, likhet og menneskeverd, slik dette er
kommet til uttrykk i fortalen til Verdenserklæringen
og EMK. Ved vurderingen av hvilke rettigheter som
står sentralt, er det derfor tatt utgangspunkt i Ver-
denserklæringen og de rettigheter som fremkommer
av denne.

Det er samtidig tatt hensyn til de verdier og ret-
tigheter som har stått sentralt i Norge etter annen ver-
denskrig, selv om ikke alle disse er grunnlovsfestet i
dag. Det er et nærliggende behov for å ajourføre
Grunnloven i forhold til det samfunn vi lever i. Dette
innebærer ikke at Grunnloven skal gi oss svarene på
vanskelige og viktige samfunnsutfordringer, men den
bør knesette noen sentrale prinsipper og grunnleg-
gende verdier som i dag utgjør fundamentet for de
beslutninger som treffes. På den måten vil man i
større utstrekning kunne sikre at individenes frihet,
likhet og menneskeverd blir ivaretatt i beslutnings-
prosessene også i fremtiden.

I den forbindelse er det tatt hensyn til at dagens
Norge ikke bare er et annet samfunn enn da Grunnlo-
ven ble skrevet i 1814, men også et annet samfunn
enn den gang Verdenserklæringen ble utformet i
1948. De viktigste samfunnsendringene er den øko-
nomiske og teknologiske utvikling, fremveksten av
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velferdssamfunnet, utdanningseksplosjonen, enighet
om at det skal være like muligheter for kvinner og
menn, økt forståelse for barns rettigheter, og en
økning i antall nordmenn med annen etnisk, språklig,
religiøs og kulturell bakgrunn. Denne flerkulturelle
og moderne velferdsstaten bør derfor gjenspeiles i
Grunnlovens rettighetsbestemmelser, uten at en slik
tilpasning til dagens samfunnsutvikling overskygger
de grunnleggende sivile og politiske rettigheter som
Grunnloven har vært bærer av siden 1814. De sivile
og politiske rettighetene er nødvendige både for å
opprettholde individenes likeverd og like rett til del-
takelse i samfunnet, og for å sikre gjennomføringen
av et levedyktig demokrati. 

I forlengelsen av dette har utvalget lagt vekt på at
Grunnloven har hatt stor symbolverdi for det norske
folk og for nasjonen Norge, samtidig som den til tider
har spilt en sentral rolle rettslig og politisk. Utvalgets
flertall ser det som viktig å forsøke å bevare Grunn-
lovens rolle som symbol for nasjonen, men samtidig
videreføre Grunnloven som et rettslig og politisk
verktøy. Grunnlovens menneskerettighetsbestem-
melser bør derfor ikke begrenses til bare å bestå av
bestemmelser som med relativt enkle juridiske grep
kan håndheves av domstolene. Noen av Grunnlovens
bestemmelser bør også inneholde rettigheter som har
et kjerneinnhold som kan prøves rettslig, selv om
bestemmelsenes betydning først og fremst vil være
verdimessig og politisk.

Utvalget finner videre at norsk grunnlovstradi-
sjon, der Grunnloven stadfester noen grunnleggende
og prinsipielle utgangspunkter, bør videreføres. Det
vil neppe være vellykket å forsøke å detaljregulere
rettigheter i Grunnloven. Dette ville gi liten grad av
fleksibilitet til bestemmelser som ofte blir stående i
lang tid. Av rettspraksis på området, både nasjonalt
og i EMD, fremgår det tydelig at anvendelsen av
menneskerettighetsbestemmelser ofte vil måtte
avgjøres etter en nærmere vurdering av en lang rekke
konkrete forhold, der også hensynet til samfunnsut-
viklingen trekkes inn. Detaljreguleringer i Grunnlo-
ven vil i for stor utstrekning kunne binde opp fremti-
dige generasjoner, og dermed bidra til å svekke
Grunnlovens symbolske og politiske funksjon. 

Utvalgets flertall har etter dette kommet frem til
at de grunnleggende menneskerettighetsprinsipper
som bør vurderes nærmere med tanke på revidering
og supplering av dagens grunnlovsbestemmelser, er
de følgende. Rettighetene presenteres i den rekkeføl-
gen som følger av utvalgets forslag til paragrafnum-
merering, men rekkefølgen sier ingenting om hvor
viktig eller sentral rettigheten er. Dette vil avhenge av
den konkrete konteksten som rettigheten inngår i:

– Rett til liv og forbud mot dødsstraff
– Frihet fra tortur og andre inngripende integritets-

krenkelser

– Forbud mot slaveri og tvangsarbeid
– Forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse og rettig-

heter for frihetsberøvede
– Retten til rettferdig rettergang 
– Vern på strafferettens område, herunder lovs-

krav, uskyldspresumsjon og forbud mot dobbelt-
straff

– Forbud mot tilbakevirkende lover
– Likhetsprinsipp og ikke-diskrimineringsprinsipp
– Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet
– Ytringsfrihet og offentlighet
– Forenings- og forsamlingsfrihet
– Personvern og personopplysningsvern
– Rett til å inngå ekteskap og vern om familien
– Barns rettigheter
– Eiendomsvern og ekspropriasjonserstatnings-

vern
– Bevegelsesfrihet
– Rett til kulturell identitet, deltakelse i kulturlivet

og kunstens og forskningens frihet
– Vern om samisk språk, kultur og samfunnsliv
– Rett til utdanning
– Rett til utkomme fra arbeid eller næring
– Rett til helse, tilfredsstillende levestandard og

sosial trygghet
– Rett til et sunt miljø
– Legalitetsprinsippet
– Deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser,

herunder stemmerett, rett til å danne politiske
partier og rett til å ta del i hemmelige og frie valg.

Utvalgets flertall vil presisere at denne utvelgel-
sen av rettigheter ikke innebærer at øvrige rettigheter
er å anse som mindre viktige, eller at krenkelser av
andre rettigheter nødvendigvis er å anse som mindre
alvorlige enn krenkelse av bestemmelsene i Grunnlo-
ven. Utvalgets flertall har imidlertid vurdert det slik
at de rettighetene som er nevnt ovenfor, må anses for
å representere grunnleggende menneskerettighets-
prinsipper som er sentrale for det moderne norske
samfunn. Det er disse sentrale rettighetene som må
vurderes ivaretatt på grunnlovs nivå. Den nærmere
detaljregulering av disse og øvrige rettigheter bør
finne sted i ordinær lovgivning.

11.4.2 SÆRMERKNAD FRA CARL I. HAGEN

Utvalgets medlem Carl I. Hagen har avgitt føl-
gende særmerknad:

«Menneskerettighetsutvalgsmedlem Carl I Ha-
gen har lenge vært usikker med hensyn til om det er
fornuftig og hensiktsmessig med en blandingsgrunn-
lov hvor både klare rettsregler blandes sammen med
uforpliktende programerklæringer og symbolske
langsiktige målsetninger. Den nåværende grunnlov
er på en måte en slik grunnlov takket være bl.a. para-
grafene 110, 110a og 110b. Dette medlem vet at han
selv i Stortinget har stemt for noen av disse, men det
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var med liten velvilje, men mer pga manglende mot
til å motstå det politiske press i disse saker når resul-
tatet av voteringene ikke hadde noen direkte virknin-
ger for folk flest.

Når nå utvalget skal vurdere å innføre de sentrale
menneskerettigheter må imidlertid det tas en aktiv
stilling til og foretas en vurdering av hvilke rettighe-
ter som er omtalt i mange konvensjoner som er de
sentrale. Det er også slik at hvis en grunnlov fylles
med idealistiske mål og programerklæringer som de
fleste anser for å være urealistiske drømmer uten
rettsvirkninger så kan det medføre at også de sentrale
rettigheter svekkes både i omdømme og reell retts-
virkning.

Dette medlem har under utvalgets meget grundi-
ge arbeid forsøkt å følge godt med og er vel innefor-
stått med de fleste argumenter både for og i mot de
ulike typer menneskerettigheter. Helt fra begynnel-
sen har dette medlem ment at det er en enorm for-
skjell mellom rettigheter som i hovedsak pålegger
stater å la være eller å unnlate å gripe inn overfor
menneskers rettigheter og det å aktivt bli pålagt kost-
nader for å innfri en rettighet. Ytringsfriheten og rett
til bolig er to slike rettigheter som er klart i hver sin
gruppe.

Dette medlem har studert FN konvensjonene om
Sivile og Politiske Rettigheter som i hovedsak er de
sentrale rettigheter og konvensjonen om de Økono-
miske og Sosiale Rettigheter som innholder de se-
kundære eller 2ndre generasjons rettigheter. De før-
ste rettigheter hindrer i utgangspunktet de autoritære
og diktatoriske regimer som ønsker å kontrollere og
å holde sine innbyggere nede, mens de øvrige kan
danne et grunnlag for en meget kostbar velferdsstat
som kan fremtvinge høye skatter og avgifter som kan
kvele en fornuftig økonomisk utvikling. Særlig vil
dette kunne gjøres når det ikke er grunnlovsfestet en
begrensning på hvor mye et lands regjering kan låne
på kommende generasjoners regning. Dette frem-
kommer nå stadig tydeligere i en rekke land hvor re-
gjeringer eller makthavere har kjøpt seg oppslutning
fra velgere med løfte om velferdsgoder som er låne-
finansiert.

Dette medlem viser til brev til Utvalget fra Advo-
katforeningens menneskerettighetsutvalg av datert
23. nov 2010 (jf. punkt 11.2.1) hvor det hevdes at det
er en umulig oppgave å skille mellom de sentrale ret-
tigheter som fortjener en plass i Grunnloven og de
mindre sentrale rettighetene som man ikke ser behov
for å gi denne statusen. Det er et syn dette medlem
ikke deler og vil derfor, slik mandatet tilsier, bare gå
inn for å innføre de rettigheter dette medlem anser for
å være de sentrale i Grunnloven.  Det betyr at dette
medlem kun vil gå inn for å grunnlovsfeste de sivile
og politiske menneskerettigheter ofte omtalt som
1ste generasjons rettigheter. 

Dagens grunnlov fastsetter i § 110c at myndighe-
tene skal respektere og sikre menneskerettighetene
og dette er gjennomført i Menneskerettighetsloven
som også gir bestemmelser i mange konvensjoner
forrang fremfor norsk lov dersom det er en motset-
ning mellom konvensjonen og norsk lov. Norge er
således forpliktet til å følge de internasjonale kon-
vensjoner som Stortinget har ratifisert.  Således er
Norge et foregangsland når det gjelder å sikre men-
neskerettighetene og det er også dette medlem særde-
les tilfreds med og ser således intet behov for spe-
sielle endringer i menneskerettighetsloven. 

Dersom det imidlertid skulle oppstå en særdeles
vanskelig sosial eller betydelig økonomisk krise kan
det inntreffe et behov for endringer 2ndre genera-
sjons menneskerettigheter. Det kan også oppstå en si-
tuasjon hvor den dynamiske fortolkningsutvikling i
den Europeiske Menneskerettsdomstol for 2ndre ge-
nerasjons rettigheter fjerner seg fra det som er aksep-
tabelt for et flertall i Stortinget og i folket. Da vil
Grunnlovens 2ndre generasjons rettigheter ikke kun-
ne endres av et flertall i Stortinget fordi det ville kre-
ves grunnlovsendring noe som krever 2/3 dels flertall
samt kreve fra 2-5 år avhengig av tidspunktet behovet
for endring inntreffer i forhold til siste stortingsvalg.
Så lenge forangsbestemmelsen og konvensjonene
kun er som forpliktelser i menneskerettighetsloven
kan et simpelt flertall endre denne loven relativt raskt
og denne muligheten bør derfor bevares for de mer
sosiale og kostnadskrevende målsetninger.  Da vil
også de primære og avgjørende viktige menneskeret-
tigheter få en bedre status enn de mer subsidiære, so-
siale og økonomiske rettigheter i diverse konvensjo-
ner.  Grunnlovsbestemmelser med rettigheter som
det i utgangspunktet ikke er ment at domstolene skal
kunne overprøve Stortingets prioriteringer og vedtak
mener således dette medlem at ikke bør gis grunnlovs
rang 

Dette medlem er på det rene med forslaget om
derogasjonsbestemmelser og nødrettsbetraktninger,
men finner allikevel at disse er unødvendige med en
rettslig grunnlov som er rendyrket med de sivile og
politiske rettigheter. 

Dette medlem er således av den oppfatning at de
mest sentrale verdier det norske samfunn er bygget
på først og fremst er de sivile og politiske rettigheter
og at disse ikke må svekkes ved å blande de sammen
med ikkerettslige programerklæringer såkalte «legge
til rette for» målsetninger og ønsker.

På denne bakgrunn vil dette medlem ikke kunne
gi sin tilslutning til forslagene om følgende nye para-
grafer: § 104, § 107,§ 108, § 109, § 110, § 111,
§ 112, § 115 og § 116. 

Dette medlem vil understreke at dette standpunkt
ikke betyr at ikke disse rettighetene som vi i dag er
bundet av gjennom ulike konvensjoner ikke skal gjel-
de. Dette medlem deler de fleste av de vurderinger
som utvalget står for, og har ikke funnet grunn til å
reservere seg mot flertallets avgjørelser på ethvert
punkt hvor dette kunne vært aktuelt. Poenget er at
dette medlem vil skille de sentrale og primære men-
neskerettigheter fra de mer subsidiære og idealistiske
målsetninger og programerklæringer.  De sentrale og
primære rettigheter bør inkluderes i Grunnloven,
mens de øvrige bør inkluderes i ordinære lovbestem-
melser.»

12. Generell bestemmelse om menneske-
rettigheter

12.1 Innledende bemerkninger

Dagens rettighetsvern består av et samspill mel-
lom noen enkeltrettigheter i Grunnloven, en generell
bestemmelse om rettighetsvern i Grunnloven § 110c,
menneskerettsloven med inkorporerte menneskeret-
tighetskonvensjoner, øvrige konvensjoner som
Norge har ratifisert, samt øvrig nasjonal lovgivning.

Dersom utvalgets forslag til grunnlovsendringer
følges opp, vil Grunnlovens vern om menneskerettig-
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utformingen av de nye bestemmelsene i Grunnloven.
Et viktig utgangspunkt er at det ikke er mulig å ta opp
i Grunnloven alle bestemmelsene som er inkorporert
gjennom menneskerettsloven. Ofte er dette bestem-
melser som i større detalj beskriver den enkelte ret-
tighet enn det har vært tradisjon for i Grunnloven. All
den tid mandatet også forutsetter at menneskerettig-
hetenes stilling i nasjonal rett skal styrkes, vil utval-
get heller ikke foreslå noen endringer i menneske-
rettsloven og dens forrangsregel. Anvendelsen av
menneskerettsloven og forrangsregelen er nærmere
omtalt i punkt 6.2.2.

Dette innebærer at mange rettigheter vil være
gjenstand for en dobbeltregulering. Rettighetene vil
både være beskyttet i Grunnloven og i menneske-
rettsloven. Det er imidlertid liten grunn til å frykte at
dette vil by på rettslige problemer. For bestemmelser
som ivaretar den samme rettigheten, og hvor denne
ikke må avveies mot andres rettigheter – typisk for
forbud mot å straffe uten lov og dom, forbud mot til-
bakevirkende lover og retten til grunnleggende opp-
læring – vil domstoler og forvaltning måtte følge den
lovbestemmelsen som går lengst i å gi den enkelte
vern. Dette har sammenheng med at begge bestem-
melsene er en del av norsk rett. Den rettigheten som
gir det beste vernet for den enkelte, vil da måtte leg-
ges til grunn. Dette følger også av dagens rettspraksis
på området, jf punkt 6.2.2.

For rettigheter som må avveies mot andres men-
neskerettigheter, vil domstoler og andre rettsanven-
dere lojalt søke å unngå en tolkning av Grunnloven
som strider mot de menneskerettighetskonvensjo-
nene som Norge er bundet av, jf. Grunnloven § 110c
første ledd og presumsjonsprinsippet. Den omfat-
tende internasjonale praksis på dette området vil såle-
des være et tilfang til tolkningen og avveiningen av
menneskerettighetsbestemmelsene i Grunnloven, se
mer om tolkning av Grunnloven i kapittel 15. Skulle
det likevel – mot formodning – forekomme at Grunn-
loven må forstås slik at den er uforenlig med en kon-
vensjonsbestemmelse som gjelder som norsk rett, vil
det være Grunnlovens bestemmelse som får forrang,
med mindre det resultat man da kommer til, vil være
i strid med myndighetenes generelle plikt til å ivareta
menneskerettighetene.

12.6 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 110c oppheves, og at ny Grunnloven § 92 skal
lyde:

«Det paaligger Statens Myndigheder at respek-
tere og sikre Menneskerettighederne.»

13. Begrensning av menneskerettigheter

13.1 Innledende bemerkninger

Det er slik med mange rettigheter at de kan være
gjenstand for begrensninger med hensyn til rekkevid-
den av rettighetsvernet, enten dette skyldes hensynet
til samfunnet for øvrig eller hensynet til andres men-
neskerettigheter. Spørsmålet i dette kapitlet er derfor
om og eventuelt på hvilken måte adgangen til å
begrense rettighetene skal komme til uttrykk i
Grunnloven. Et alternativ til ikke å skrive inn adgan-
gen til begrensninger i Grunnloven vil være at
begrensningene i rettighetsvernet utelukkende kom-
mer til uttrykk gjennom domstolenes praksis. 

I dette kapitlet er det de ordinære begrensningene
i rettighetsvernet som vil bli behandlet. Unntak eller
avvik fra rettighetene som følge av krig eller andre
krisesituasjoner vil bli særskilt behandlet i kapittel
16. 

13.2 Begrensninger i Grunnloven

Grunnloven har pr. i dag ikke noen enhetlig til-
nærming til begrensninger i de grunnlovsfestede ret-
tighetene. Grunnloven §§ 96 og 99 forbyr domfel-
lelse uten etter lov, å straffe uten etter dom, pinlig for-
hør (tortur), samt fengsling der dette ikke skjer i sam-
svar med lov. Det er her tale om rettigheter som ikke
kan gjøres til gjenstand for begrensninger. 

Grunnloven § 100 fastsetter derimot uttrykkelig
at ytringsfriheten kan begrenses. Bestemmelsen er
imidlertid den eneste grunnlovsbestemmelsen som
formulerer en slik begrensning i rettigheten. Dette
kom først inn i ytringsfrihetsbestemmelsen da den
ble endret i 2004, jf. kapittel 28.

Andre grunnlovsbestemmelser forutsetter at det
kan foretas begrensninger i rettighetene. Grunnloven
§ 2 om retten til fri religionsutøvelse inneholder for
eksempel ingen formulering om begrensning i retten
til å utøve religion, men da rettigheten ble vedtatt i
1964, var det forutsatt at den ikke skulle være abso-
lutt.104 I lov nr. 25/1969 om trudomssamfunn og
ymist anna er retten til å drive religiøs virksomhet og
til å stifte trossamfunn i tråd med dette bl.a. betinget
av at «rett og sømd ikkje vert krenkt».

I en del andre tilfeller har adgangen til å begrense
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven utviklet seg
gjennom rettspraksis, juridisk litteratur og politisk
praksis. Et eksempel er forbud mot tilbakevirkende
lover i Grunnloven § 97, der det har vært enighet om
at bestemmelsen ikke kan tas helt bokstavelig. Det
har på denne bakgrunn utviklet seg en rikholdig prak-
sis med hensyn til tolkningen av hvor grensen mel-
lom lovlig og rettsstridig tilbakevirkning går. Slik

104. Se Stortingets forhandlinger (1963-64), Tidende S., s. 2899.
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kan rettspraksis alene sette begrensninger i rettig-
hetsbestemmelsene.

13.3 Begrensninger i menneskerettighets-
konvensjonene

Når det gjelder adgangen til å foreta begrensnin-
ger etter de internasjonale konvensjonene, kan rettig-
hetene i EMK grovt deles inn i tre grupper. Den ene
gruppen inneholder rettigheter som ikke kan begren-
ses. Her finnes blant annet forbudet mot tortur og sla-
veri, retten til en rettferdig rettergang innen rimelig
tid og forbudet mot tilbakevirkende straffelover, jf.
artiklene 2, 3, 6 og 7. 

Den andre gruppen er rettigheter hvor EMK inne-
holder klart definerte begrensningshjemler eller pre-
siseringer av at rettighetene ikke omfatter visse typer
forhold. Dette er forhold hvor det ellers kunne vært
reist tvil om de var omfattet av rettigheten. Dette gjel-
der i første rekke retten til liv, der det etter EMK bl.a.
er presisert at rettigheten ikke krenkes hvis det går
med liv i nødvendig selvforsvar eller til forsvar av
landet. Tilsvarende gjelder også for forbud mot
tvangsarbeid, der det etter EMK er presisert at forbu-
det ikke gjelder for nærmere angitte former for pålagt
arbeid. Og det samme gjelder for retten til personlig
frihet, der det etter EMK er presisert at rettigheten
ikke er til hinder for lovbestemt frihetsberøvelse i
bestemte tilfeller. Se nærmere EMK artiklene 1, 4 og
5. 

Den tredje gruppen er rettigheter som i henhold
til EMK kan begrenses ved lov, dersom det er nød-
vendig i et demokratisk samfunn for å ivareta nær-
mere bestemte formål. EMD har stilt krav om at
begrensningen må komme som følge av et presse-
rende eller tvingende samfunnsbehov, og det må
være forholdsmessighet mellom mål og middel. Sta-
tene har likevel en viss skjønnsmargin («margin of
appreciation») ved disse vurderingene. De fleste
menneskerettigheter faller inn under denne gruppen
og utgjør typisk retten til respekt for privatliv, hjem
og familieliv, retten til å utøve religion eller livssyn,
ytringsfrihet, forenings- og forsamlingsfrihet og
bevegelsesfrihet, jf. EMK artiklene 8, 9, 10 og 11,
samt protokoll 4 artikkel 2.

Bestemmelsene i denne tredje gruppen er bygget
opp nokså likt: I artikkelens første ledd beskrives ret-
tighetene, mens begrensningshjemmelen følger av
annet ledd. Samtlige bestemmelser i denne gruppen
krever at begrensningene både må være fastsatt i lov
og være nødvendige i et demokratisk samfunn. De
legitime grunner for å gjøre begrensninger er også
langt på vei de samme, selv om de ikke er helt sam-
menfallende: 

Begrensningshjemmelen i EMK artikkel 8 om
rett til respekt for privat- og familieliv, hjem og kor-
respondanse tillater for eksempel begrensninger av

hensyn til nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet eller
landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden
og kriminalitet, for å beskytte helse eller moral eller
for å beskytte andres rettigheter og friheter. Bestem-
melsen lyder:

«There shall be no interference by a public autho-
rity with the exercise of this right except such as is in
accordance with the law and is necessary in a
democratic society in the interests of national secu-
rity, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for
the protection of health or morals, or for the protec-
tion of the rights and freedoms of others.»

I artikkel 9 om tanke-, tros- og livssynsfrihet er
begrensningsadgangen snevrere. Her kan det bare
gjøres inngrep i friheten til å utøve sin tro eller sitt
livssyn for å ivareta offentlig trygghet, for å beskytte
offentlig orden, helse eller moral, og for å beskytte
andre rettigheter og friheter. Hensynet til nasjonal
sikkerhet og landets økonomiske velferd, som er
fremhevet i artikkel 8, er ikke med her. 

I artikkel 10 om ytringsfrihet er begrensningsad-
gangen formulert slik: 

«The exercise of these freedoms, since it carries
with it duties and responsibilities, may be subject to
such formalities, conditions, restrictions or penalties
as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society, in the interests of national secu-
rity, territorial integrity or public safety, for the pre-
vention of disorder or crime, for the protection of
health or morals, for the protection of the reputation
or rights of others, for preventing the disclosure of
information received in confidence, or for maintai-
ning the authority and impartiality of the judiciary.»

Her ser man at begrunnelsene for å begrense fri-
heten er de samme som etter artikkel 8, med unntak
av hensynet til landets økonomiske velferd. I tillegg
kommer hensynet til territoriell integritet, beskyttelse
av andres omdømme, forebygging av at fortrolige
opplysninger røpes, samt bevaring av domstolenes
autoritet og upartiskhet. 

I artikkel 11 om forsamlings- og foreningsfrihe-
ten nevnes heller ikke hensynet til landets økono-
miske velferd, men for øvrig er grunnene de samme
som etter EMK artikkel 8. Det presiseres i tillegg at
det er tillatt med lovfestede begrensninger i rettighe-
tene til medlemmer av politiet, de væpnede styrker
eller statsadministrasjonen. 

I protokoll 4 artikkel 2 nr. 3 tillates begrensninger
i bevegelsesfriheten av de samme grunner som etter
artikkel 8, men med unntak av hensynet til landets
økonomiske velferd. I tillegg presiseres det at visse
avgrensede områder kan underlegges lovbestemte
restriksjoner der dette er berettiget ut fra offentlige
interesser i et demokratisk samfunn. 
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I motsetning til EMK inneholder ØSK en gene-
rell begrensningshjemmel. ØSK artikkel 4 slår fast at
det bare kan gjøres begrensninger i rettighetene der-
som begrensningene er lovfestet og forenlige med
rettighetenes natur, forutsatt at slik begrensning gjø-
res for å fremme den generelle velferden i et demo-
kratisk samfunn. ØSK artikkel 4 lyder: 

«The States Parties to the present Covenant
recognize that, in the enjoyment of those rights pro-
vided by the State in conformity with the present
Covenant, the State may subject such rights only to
such limitations as are determined by law only in so
far as this may be compatible with the nature of these
rights and solely for the purpose of promoting the
general welfare in a democratic society.»

SP har ingen tilsvarende generell bestemmelse
som ØSK. Utformingen av SPs menneskerettigheter
og den tilhørende begrensningshjemmel likner på
mange måter det system som gjenfinnes i EMK, se
for eksempel SP artikkel 12 nr. 3 om begrensninger i
bevegelsesfriheten, SP artikkel 18 om begrensninger
i tanke-, tros- og livssynsfriheten, SP artikkel 19 om
ytringsfriheten og SP artikkel 22 om forenings- og
forsamlingsfriheten. I begrensningshjemmelen i
artikkel 18 om utøvelse av religion mv., kan man
merke seg at begrensninger av hensyn til andres fri-
og rettigheter inneholder kvalifiseringen andres
grunnleggende fri- og rettigheter. I begrensnings-
hjemmelen om ytringsfrihet i SP mangler også
EMKs adgang til å gjøre unntak for å hindre spred-
ning av fortrolige opplysninger og for å bevare dom-
stolenes autoritet.

Noen av bestemmelsene i SP er imidlertid bygget
opp på en annen måte. Her følger adgangen til
begrensninger i rettigheten av selve måten rettighe-
ten er formulert på. SP artikkel 17 om retten til
respekt for privatliv mv. lyder for eksempel: 

«1. No one shall be subjected to arbitrary or un-
lawful interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to unlawful attacks on his ho-
nour and reputation. 

2. Everyone has the right to the protection of the
law against such interference or attacks.»

Her er rettigheten formulert slik at den enkelte
ikke skal bli utsatt for et ulovlig eller vilkårlig inn-
grep. I tillegg har den enkelte rett til lovbeskyttelse
mot privates inngrep eller angrep på privatliv, fami-
lieliv, hjem eller korrespondanse. SP artikkel 9 om
rett til frihet er utformet etter samme mønster.

13.4 Andre lands konstitusjoner

I de finske, islandske og danske grunnlovene
fremgår begrensninger i rettigheter, eller hjemmel for
å gjøre begrensninger i dem, av den paragraf som ret-
tigheten er inntatt i. Ingen av disse grunnlovene har

en enhetlig metode for å angi begrensninger eller
begrensningsadgang. I den svenske Regeringsformen
er begrensningsadgangen imidlertid grundig regulert
i egne paragrafer sist i kapittelet om fri- og rettighe-
ter. I det følgende omtales de finske og de svenske
reglene nærmere.

I den finske Grundlagen begrenses for eksempel
retten til frihet og personlig integritet i 7 § tredje ledd
på samme måte som i SP artikkel 9, ved at det gjøres
en henvisning til at et inngrep ikke må være vilkårlig
eller ulovlig. I 9 § fastsettes det at retten til å forlate
riket kan begrenses gjennom lov hvis det er nødven-
dig for å sikre rettergang eller fullbyrdelse av straff
eller for å sikre at verneplikt oppfylles. I bestemmel-
sen om religionsfrihet er det imidlertid ingen slik
begrensningshjemmel. 

I 12 § om ytringsfriheten – som blant annet nev-
ner sensurforbud – fastsettes det at nærmere bestem-
melser om ytringsfrihet skal gis ved lov, herunder
begrensninger i bildeprogram til beskyttelse av barn.
Adgang til å unnta forvaltningens dokumenter fra
offentligheten er begrenset til de tilfellene hvor tvin-
gende grunner har ført til særskilt lovbegrensning. I
13 § om forenings- og forsamlingsfrihet fastsettes det
noe nærmere hva retten går ut på, samt at nærmere
bestemmelser fastsettes ved lov. 

I 10 § om beskyttelse av privatliv har tredje ledd
en begrensningshjemmel som minner om EMK artik-
kel 8 nr. 2, men uten å være avskrift av denne bestem-
melsen. Den er mer presis og gir en snevrere begrens-
ningsadgang. Bestemmelsen lyder: 

«Genom lag kan bestämmas om åtgärder som
ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de
grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna
tryggas eller för att brott skall kunna utredas. Genom
lag kan också bestämmas om sådana begränsningar i
meddelandehemligheten som är nödvändiga vid
utredning av brott som äventyrar individens eller
samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång
och säkerhetskontroll samt under frihetsberövande.»

I den svenske Regeringsformen finnes begrens-
ningshjemler i 2. kapittel 20-25 §§. Disse bestem-
melsene er meget omfattende. Paragraf 20 inneholder
en oppregning av hvilke rettigheter som kan begren-
ses, og 21 § inneholder generelle vilkår for å gjøre
begrensninger. I 22 § følger en særlig fremgangs-
måte for når begrensninger skal vedtas. Forslag om
begrensninger i rettighetene må hvile i 12 måneder
dersom mer enn 10 representanter ber om det,
såfremt ikke fem sjettedeler av de som stemmer, er
enige om at forslaget ikke skal hvile. Visse unntak fra
ordningen er fastsatt. I 23 § og 24 § følger en ytterli-
gere presisering av begrensningsadgangen for så vidt
gjelder ytringsfriheten, møte- og demonstrasjonsfri-
heten og foreningsfriheten. I 25 § åpnes det for sær-
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skilte  begrensninger i lov for de personer som ikke
har svensk statsborgerskap. 

Den sveitsiske grunnloven har en generell
begrensningsklausul sist i kapittelet om grunnleg-
gende rettigheter. Bestemmelsen lyder i tysk versjon: 

«Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten
1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen

einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Ein-
schränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen
sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer
und nicht anders abwendbarer Gefahr.

2 Einschränkungen von Grundrechten müssen
durch ein öffentliches Interesse oder durch den
Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

3 Einschränkungen von Grundrechten müssen
verhältnismässig sein.

4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantast-
bar».105

Her fastsettes at begrensninger må ha lovhjem-
mel, og alvorlige inngrep må være fastsatt ved lov,
ikke forskrift. Videre fastsettes de legitime formålene
som kan begrense rettighetene, som det offentliges
interesse eller beskyttelse av andres grunnleggende
rettigheter. Dernest fastsettes at begrensningene må
være forholdsmessige, og at kjerneinnholdet i grunn-
rettighetene ikke kan røres. 

I EUs Charter of fundamental rights finnes en
felles begrensningshjemmel i artikkel 52 nr. 1.
Bestemmelsen inneholder de samme elementene som
den sveitsiske begrensningshjemmelen, men den er
mer generelt utformet. Charterets artikkel 52 nr. 1
lyder:

«Any limitation on the exercise of the rights and
freedoms recognised by this Charter must be provi-
ded for by law and respect the essence of those rights
and freedoms. Subject to the principle of proportio-
nality, limitations may be made only if they are
necessary and genuinely meet objectives of general
interest recognised by the Union or the need to
protect the rights and freedoms of others.»

13.5 Utvalgets vurdering

13.5.1 GRUNNLOVSFESTING AV GENERELL 
BEGRENSNINGSHJEMMEL

Utvalget finner at begrensninger i rettighetene
må fastsettes i Grunnloven, ikke bare følge av dom-
stolenes praksis. Dette vil tydeliggjøre at de fleste

rettigheter i noen utstrekning vil kunne være gjen-
stand for begrensninger dersom de støter an mot
andres menneskerettigheter eller mot viktige sam-
funnsinteresser. Som pekt på i de foregående punk-
tene finnes slike begrensningshjemler både i de inter-
nasjonale menneskerettighetskonvensjonene og i
EUs Charter of fundamental rights. I tillegg er
begrensningsadgangen beskrevet – om enn på litt
ulikt vis – i de svenske, finske og sveitsiske konstitu-
sjonene. I Norge skjer disse begrensningene først og
fremst gjennom praktiske tilpasninger i forvaltnin-
gens og domstolenes virksomhet. En begrensnings-
hjemmel i Grunnloven vil bidra til å synliggjøre
denne praksisen og samtidig etablere en større trygg-
het mot vilkårlige og tilfeldige begrensninger i men-
neskerettighetene.

En eventuell begrensningsadgang i Grunnloven
kan enten fastsettes i tilknytning til hver enkelt
bestemmelse, slik det for eksempel er gjort i Grunn-
loven § 100, eller den kan inntas i en generell
bestemmelse som knytter an til flere av menneskeret-
tighetsbestemmelsene i Grunnloven. 

Fordelen ved å skrive inn begrensningshjemler i
tilknytning til hver enkelt bestemmelse er at man
bedre kan spesifisere når det kan foretas begrensnin-
ger i nettopp denne rettigheten. Det vil da være mulig
å foreta nyanseringer mellom de ulike bestemmel-
sene, bl.a. for å synliggjøre at det skal mer til for å
gjøre begrensninger i noen rettigheter enn i andre.

Ulempen ved dette er at det lett kan bli mange
gjentakelser i Grunnloven, slik tilfellet bl.a. er i
EMK. Grunnloven vil i tillegg bli mer omfangsrik,
og man vil i større grad forlate den tradisjonelt
knappe formen som ellers kjennetegner Grunnloven.
Dette er riktignok gjort for Grunnloven § 100, men
det kan neppe legges til grunn at denne måten å
skrive grunnlovstekster på dermed er blitt en del av
vår grunnlovstradisjon. Med en generell begrens-
ningshjemmel kan de enkelte rettighetene utformes i
Grunnlovens tradisjonelt knappe form, og man unn-
går gjentakelser i Grunnloven. 

En generell begrensningshjemmel vil imidlertid
ikke fange opp at det skal mer til for å gripe inn i noen
rettigheter enn i andre. Dette må i stedet innfortolkes
i den generelle begrensningshjemmelen, og i tråd
med dagens rettstilstand vil dette måtte klargjøres
nærmere gjennom praksis. Uansett om begrensnings-
hjemmelen utformes generelt eller i tilknytning til
hver enkelt rettighet, vil det til sist være nødvendig å
foreta en skjønnsmessig avveining mellom ulike hen-
syn. Ved en slik avveining vil terskelen for når det
kan gjøres begrensninger variere, ikke bare med hvil-
ken rettighet man står overfor, men også med hvor
omfattende det konkrete inngrepet er, holdt opp mot
hvor nødvendig begrensningen er.

105. I engelsk oversettelse lyder bestemmelsen: Article 36 Limi-
tations of Fundamental Rights 
(1) Limitations of fundamental rights require a basis in law.
Serious limitations have to be expressly provided for in a
statute. Cases of clear and present danger not to be avoided
by other means are exempt. 
(2) Limitations of fundamental rights have to be justified by
public interest or by the protection of fundamental rights of
others. 
(3) Limitations have to satisfy the principle of proportiona-
lity. 
(4) The essence of fundamental rights is inviolable.
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Fordelen med en generell begrensningshjemmel
sammenliknet med dagens praksis vil være at en
generell begrensningshjemmel vil synliggjøre i
Grunnloven flere av de vilkårene som også i dag må
være oppfylt før det kan foretas begrensninger i men-
neskerettighetene. En generell begrensningshjemmel
vil derfor ikke endre dagens rettstilstand, men bidra
til klargjøring og større trygghet mot vilkårlige
beslutninger. 

På denne bakgrunn finner utvalget at Grunnloven
bør inneholde en generell begrensningshjemmel.

13.5.2 NÅR KAN RETTIGHETENE I GRUNNLOVEN 
BEGRENSES?

Ved utforming av en generell begrensningshjem-
mel bør det tas hensyn til de krav som nasjonal prak-
sis og de internasjonale konvensjoner har oppstilt.
Andre lands konstitusjoner har i denne sammenhen-
gen tjent som inspirasjon for utvalget. 

Et første vilkår for å foreta begrensninger i de
sentrale menneskerettighetene i Grunnloven bør
være et krav om lovhjemmel. Fra tidligere tider fin-
nes eksempler på at ulovfestet rett har begrenset ret-
tighetene i Grunnloven av hensyn til andres rettighe-
ter. Særlig kjent er dommen om To mistenkelige per-
soner i Rt. 1952 s. 1217, jf. punkt 30.2.1, der ulovfes-
tede personvernhensyn begrenset ytringsfriheten i
Grunnloven § 100. I dag er imidlertid personvernet
sikret gjennom EMK artikkel 8, og dermed inntatt
som en del av norsk rett gjennom menneskerettslo-
ven av 1999. Dette innebærer at det nå finnes lov-
hjemmel for å begrense andres menneskerettigheter
av hensyn til personvernet. Utvalget foreslår for
øvrig også en særlig bestemmelse om personvern i
Grunnloven, jf. kapittel 30. Tilsvarende er også andre
sentrale menneskerettigheter i dag vernet gjennom
lovgivning: Diskrimineringsvern følger bl.a. av dis-
krimineringsloven og straffeloven, jf. punkt 26.2.
Barns rettigheter følger bl.a. av barneloven, straffelo-
ven og barnekonvensjonen i menneskerettsloven, jf.
punkt 32.2. Osv. Disse forholdene gjør at det ikke
lenger vil være aktuelt å begrense menneskerettighe-
tene på bakgrunn av ulovfestet rett.

For de tilfeller der det er tale om begrensning i
rettighetene av hensyn til samfunnets interesser, vil
det allerede følge av det ulovfestede legalitetsprin-
sipp at det normalt må foreligge hjemmel i lov, jf.
kapittel 41. Legalitetsprinsippet favner imidlertid om
mer enn bare begrensninger i menneskerettighetene,
i den forstand at prinsippet får anvendelse for alle
myndighetsinngrep. Det er imidlertid omdiskutert
om legalitetsprinsippet gjelder for domstolenes virk-
somhet. Det ulovfestede legalitetsprinsipp kan der-
med vise seg å ha et litt annet virkeområde enn det
som vil være virkeområdet for et lovskrav i en gene-
rell begrensningshjemmel i Grunnloven. En begrens-

ningshjemmel i Grunnloven vil med sikkerhet også
omfatte domstolenes virksomhet, i den forstand at
domstolene ikke kan gjennomføre begrensninger i
menneskerettighetene i Grunnloven uten hjemmel i
lov.

Et neste vilkår for begrensning i menneskerettig-
hetene bør være at begrensningen ikke kan være så
omfattende at det i realiteten ikke blir noe igjen av
rettigheten. I så fall vil rettigheten være fraveket, og
dette kan bare skje på bestemte vilkår i en krigs- eller
krisesituasjon, se nærmere kapittel 16. Det bør derfor
oppstilles et vilkår om at begrensningen «må respek-
tere kjernen i rettighetene». Dette er en formulering
som man finner igjen bl.a. i den sveitsiske konstitu-
sjonen fra 1999, og det vil være en formulering som
samsvarer godt med praksis fra internasjonale hånd-
hevingsorganer som EMD og med dagens høyeste-
rettspraksis. Som utvalget kommer tilbake til i kapit-
tel 14, vil Høyesterett bl.a. legge mindre vekt på for
eksempel lovgivers vurderinger av grunnlovsspørs-
målet dersom Høyesterett finner at lovgivning
«klart» strider mot Grunnloven. Dette vil typisk være
saker hvor man befinner seg i rettighetens kjerneom-
råde.

Et tredje vilkår bør være at begrensningen må
være forholdsmessig. Et krav til forholdsmessighet
følger av samtlige menneskerettighetskonvensjoner
og av EUs Charter of fundamental rights. I EMDs
praksis er forholdsmessighet innfortolket i formule-
ringen «nødvendig i et demokratisk samfunn». Å
synliggjøre denne praksisen vil bidra til at forholds-
messighetsvurderingen gjennomføres konsekvent i
alle saker som omhandler begrensninger i rettighe-
tene. Også nasjonal rett ivaretar i dag et krav til for-
holdsmessighet, og en innskriving av dette vilkåret i
en generell begrensningshjemmel vil således synlig-
gjøre Høyesteretts praksis på området. Dette er sær-
lig tydelig der Høyesterett foretar vurderinger av ret-
tigheter etter EMK, men det er også synlig i saker der
det gjøres begrensninger i Grunnloven § 97 (forbud
mot tilbakevirkende lover) og § 100 (ytringsfrihet).
Her har Høyesterett de siste årene foretatt en vurde-
ring av hvor inngripende begrensningen er målt opp
mot formålet med begrensningen, jf. for eksempel
Rt. 1996 s. 1415 (Borthen), Rt. 1997 s. 1821 (Kjuus),
Rt. 2006 s. 293 (Arves Trafikkskole) og Rt. 2007 s.
1807 (Vigrid). Det er nærliggende å anta at dersom
rettighetsvernet i Grunnloven utvides, vil Høyesterett
foreta slike avveininger også for de nye rettighetene.
En generell begrensningshjemmel i Grunnloven vil
imidlertid synliggjøre denne avveiningen.

I forholdsmessighetsvurderingen bør det bl.a. tas
hensyn til hvilke rettigheter man står overfor, hvem
som rammes av begrensningen, hvordan vedkom-
mende rammes, hvor mange som rammes og formå-
let med begrensningen. Dette er kriterier som både
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Høyesterett og EMD legger vekt på i dag, og som bør
inkluderes i en forholdsmessighetsvurdering. Når det
særlig gjelder vurderingen av hvilken type rettighet
man står overfor, har Høyesterett gjennom sin praksis
lagt til grunn at prøvingsretten vil være mer intens
der det er tale om begrensninger i rettigheter som
trygger den personlige frihet og sikkerhet enn der det
er tale om rettigheter som sikrer økonomiske verdier,
jf. punkt 14.4.1. En lignende sondring ligger også til
grunn for de internasjonale menneskerettighetskon-
vensjonene, ved at politiske myndigheter som regel
har et mindre handlingsrom hva gjelder rettighetene i
EMK og SP enn hva tilfellet er for de økonomiske,
sosiale og kulturelle rettighetene i bl.a. ØSK. Praksis
på dette området bør derfor videreføres under kravet
om «forholdsmessighet» i utvalgets forslag til gene-
rell begrensningshjemmel.

Et fjerde vilkår bør være at begrensningen må
være nødvendig for å oppfylle ett av to formål; enten
av hensyn til andres menneskerettigheter, eller av
hensyn til allmenne interesser. Uttrykket «andres
menneskerettigheter» tar sikte på den avveiningen
som må finne sted dersom to eller flere rettigheter
står mot hverandre. Typisk vil være ytringsfrihet eller
religionsfrihet som står mot diskrimineringsvern
eller personvern, men også andre rettigheter kan
komme i konflikt med hverandre. Det er imidlertid
viktig at det ikke foretas en avveining mot enhver ret-
tighet som andre måtte kunne påberope seg. Det er
først og fremst hensynet til andres menneskerettighe-
ter som kan begrunne begrensninger i Grunnlovens
rettighetsvern. Dette kan være enten menneskerettig-
heter som er eksplisitt omhandlet i Grunnloven, eller
menneskerettigheter som er internasjonalt anerkjent.
For andre rettigheter enn dette vil det være eventuelle
allmenne interesser som i så fall må begrunne
begrensninger i menneskerettighetene. Da vil for-
holdsmessighetsvurderingen skje på bakgrunn av
disse interessene, ikke på bakgrunn av rettigheten
som sådan.

Hva gjelder «allmenne interesser», er dette et
uttrykk som ikke er like klart avgrenset som «men-
neskerettigheter». I EMK listes det opp en rekke for-
hold i de forskjellige rettighetene som utgjør slike
allmenne interesser. Med «allmenne interesser» sik-
tes det særlig til nasjonal sikkerhet, offentlig trygg-
het, forebygging av kriminalitet og uorden, beskyt-
telse av helse og beskyttelse av domstolenes autoritet
og upartiskhet. Også landets økonomiske velferd vil
i noen sammenhenger og for noen rettigheter kunne
begrunne begrensninger. I hvilken utstrekning lan-
dets økonomiske velferd kan være relevant som
begrensning for menneskerettighetene i konkrete
situasjoner, må bl.a. forstås i lys av EMDs praksis på
området.

Praksis fra EMD viser at det sjelden er et problem
at statene begrenser rettighetene av grunner som ikke
anses som akseptable etter konvensjonen.106 Som
regel skjer konvensjonskrenkelse fordi den nødven-
dige lovhjemmel for begrensning mangler, eller fordi
begrensningen griper uforholdsmessig sterkt inn i
den aktuelle rettigheten, dvs. at den ikke oppfyller
kravet om å være nødvendig i et demokratisk sam-
funn. Utvalget antar derfor at en generell begrens-
ningshjemmel ikke behøver å spesifisere i detalj de
enkelte formål som kan begrunne unntak, men at man
kan nøye seg med å vise til behovet for å beskytte
andres menneskerettigheter og allmenne interesser.
De spesifiserte forhold som kan begrunne begrens-
ninger, vil uansett måtte falle i den ene eller den
annen av disse to kategoriene. Dette følger av både
nasjonal praksis og de internasjonale menneskeret-
tighetskonvensjonene.

En felles begrensningshjemmel kan i tråd med
disse utgangspunktene utformes på følgende måte:

«Enhver begrensning i rettigheter som er aner-
kjent i denne grunnlov, må være fastsatt ved lov og
respektere kjernen i rettighetene. Begrensningen må
være forholdsmessig og nødvendig for å ivareta all-
menne interesser eller andres menneskerettigheter. »

Etter utvalgets oppfatning vil denne formulerin-
gen gi et dekkende bilde av den adgangen det er til å
foreta begrensninger i menneskerettighetene i dag.
Utvalget vil derfor foreslå at denne formuleringen
inntas som en generell begrensningshjemmel i ny
§ 115 i Grunnloven.

13.5.3 HVILKE RETTIGHETER KAN DET IKKE 
GJØRES BEGRENSNINGER I?

Som redegjort for i punkt 13.3 kan enkelte rettig-
heter ikke være gjenstand for begrensninger. Det er
utvalgets oppfatning at det i begrensningshjemme-
lens annet ledd bør komme til uttrykk hvilke rettighe-
ter dette er. Hvilke paragrafer det ikke kan gjøres
begrensninger i, vil imidlertid avhenge av hvilke
paragrafnumre de enkelte rettigheter får i en even-
tuell ny del E om menneskerettigheter.

Dersom det tas utgangspunkt i EMK og i norsk
praksis på området, vil det i første rekke være retten
til liv, forbud mot tortur og annen umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff, og forbud mot
slaveri og tvangsarbeid som det ikke kan gjøres
begrensninger i. Dette er rettigheter som utvalget vil
foreslå inntatt i ny § 93, jf. kapittel 19 flg. I den for-
bindelse har utvalget presisert at med «tvangsarbeid»
menes ikke tvungen verneplikt, innsattes arbeid i
fengsler, arbeid pålagt i nødssituasjoner eller nor-

106. Se for eksempel Njål Høstmælingen, Internasjonale men-
neskerettigheter, 2003 s. 122. 
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14.3.2 UTVALGETS KOMMENTARER

Etter utvalgets oppfatning faller det utenfor man-
datet å vurdere grunnlovsfesting av forhåndskontroll
med grunnlovsmessigheten av lover. Utvalget vil
likevel peke på at den finske ordningen med en
grunnlovskomité i nasjonalforsamlingen som kan
utøve forhåndskontroll med lover, er en ordning som
gir grunnlag for ettertanke, se nærmere omtale av den
finske ordningen i punkt 7.3.4.

Selv om den finske modellen ikke uten videre lar
seg tilpasse den norske tradisjonen, kan man også i
Norge sikre en mer omfattende forhåndskontroll med
grunnlovsspørsmål i Stortinget. Dette kan for eksem-
pel gjøres ved at det tilrettelegges for at Stortinget gis
en bedre mulighet til å ta reell stilling til tvilsomme
og viktige grunnlovsspørsmål. Vanskelige og tvil-
somme grunnlovsspørsmål bør få en bred presenta-
sjon i Stortinget, slik at Stortinget settes i stand til å
treffe veloverveide beslutninger i saken.

Utvalget vil på denne bakgrunn anbefale at Stor-
tinget eller regjeringen vurderer muligheten for å
gjennomføre en nærmere utredning av forhåndskon-
troll i Stortinget, herunder om og eventuelt hvordan
forhåndskontrollen med lovers grunnlovsmessighet
kan styrkes.

14.4 Domstolenes prøvingsrett

14.4.1 DAGENS RETTSTILSTAND

Det er på det rene at domstolene kan prøve både
om forvaltningens beslutninger er i overensstem-
melse med norsk lovgivning, og om lovgivning og
forvaltningsvedtak er i overensstemmelse med
Grunnloven. Dette innebærer på den ene side at for-
valtningens forskrifter kan bli satt til side, og at for-
valtningens enkeltvedtak kan bli ansett som ugyldige
dersom de er truffet i strid med menneskerettigheter i
lov eller grunnlov. På den annen side kan domstolene
sette til side ordinær lovgivning dersom denne strider
mot Grunnloven eller menneskerettsloven. I dette
avsnittet er det domstolenes prøving av grunnlovs-
messigheten av lover og forvaltningsvedtak som er
tema. Prøving av forvaltningsvedtak opp mot ordi-
nær lovgivning faller utenfor de spørsmål som er
omhandlet i utvalgets mandat, og denne prøvingsad-
gangen vil således ikke bli nærmere kommentert i det
følgende. Prøving av lover opp mot menneskerettig-
hetsloven vil bli behandlet i punkt 14.5.

Hva gjelder domstolenes rett til å prøve om lover
og forvaltningsvedtak er i overensstemmelse med
Grunnloven, er det omdiskutert hvor langt prøvings-
retten går, og hvor omfattende den bør være. Pro-
blemstillingene har vært debattert flittig i juridisk og
statsvitenskapelig litteratur, og det har særlig vært
fremsatt ulike syn på hvor langt domstolenes prø-
vingsrett bør strekke seg, se også punkt 10.5.

Historisk har prøvingsretten utviklet seg gjen-
nom Høyesteretts praksis. Grunnloven § 88 fastslår
at Høyesterett dømmer i siste instans, men verken
denne eller andre grunnlovsbestemmelser har gitt
anvisning på hvem som eventuelt skulle ha kompe-
tanse til å avgjøre om Stortingets lover var i overens-
stemmelse med Grunnloven. Lenge ble det derfor
antatt at denne kompetansen lå hos Stortinget selv,
men utover på 1800-tallet var det stadig flere advoka-
ter som prosederte på at Høyesterett måtte kunne
overprøve Stortingets lovgivning dersom denne var i
strid med Grunnloven.

I litteraturen har det vært noe uenighet om når
prøvingsretten ble etablert som et statsrettslig prin-
sipp i Norge, men det synes å være enighet om at prø-
vingsretten i hvert fall hadde slått rot i norsk statsrett
fra og med 1860-årene.107 I de store konsesjonssa-
kene fra 1918 uttalte Høyesterett at det forelå en «rett
og plikt» for domstolene til å prøve lovers grunnlovs-
messighet.108 Uttrykket «rett og plikt» er siden fulgt
opp av Høyesterett i større plenumssaker utover på
1900-tallet.109 Det er på denne bakgrunn at det er
antatt at domstolenes «rett og plikt» til å prøve lovers
grunnlovsmessighet er konstitusjonell sedvanerett.
Dette er bl.a. kommet til uttrykk i Dokument nr. 19
(2003–2004) fra Riksrettsutvalget. Der heter det at
brudd på den konstitusjonelle plikten til å prøve
lovers grunnlovsmessighet vil kunne medføre riks-
rettsansvar.110 

Retten og plikten til å prøve lovers grunnlovs-
messighet er begrenset til såkalt konkret kontroll,
dvs. at domstolene utelukkende kan prøve grunnlovs-
spørsmålet dersom det forelegges domstolene i en
konkret rettstvist. De norske domstolene har således
ikke adgang til på generelt grunnlag å prøve om en
lov strider mot Grunnloven.

Prøvingens intensitet har variert med ulike tids-
epoker og med ulike grunnlovsbestemmelser. Høye-
sterett foretok for første gang en eksplisitt tredeling
av grunnlovsbestemmelser i Rt. 1976 s. 1 (Kløfta).
Denne tredelingen skulle vise seg å få betydning for
intensiteten i domstolsprøvingen alt etter hvilke ret-
tighetsbestemmelser man sto overfor i den aktuelle
sak. Tredelingen er formulert på følgende vis i
Kløfta-saken:

«Det er imidlertid forskjellige oppfatninger av
hvor meget det skal til for at domstolene skal sette en
lov til side som grunnlovsstridig. Jeg finner ikke

107. Se redegjørelse for de ulike tilnærmingene i Eirik Holmøy-
vik, Årsaker til utviklinga av prøvingsretten i Noreg og Dan-
mark, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 718-779, særlig
s. 737-740.

108. Se Rt. 1918 s. 403.
109. Se særlig Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) og Rt. 2007 s. 1308 (tomte-

feste III).
110. Se Dokument nr. 19 (2003-2004) s. 13-14.
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grunn til å uttale meg i sin alminnelighet om dette.
Løsningen vil i noen grad avhenge av hvilke grunn-
lovsbestemmelser det er tale om. Gjelder det bestem-
melser til vern om enkeltmenneskets personlige fri-
het eller sikkerhet, antar jeg at grunnlovens gjennom-
slagskraft må være betydelig. Gjelder det på den an-
nen side grunnlovsbestemmelser som regulerer de
andre statsmakters arbeidsmåte eller innbyrdes kom-
petanse, mener jeg som førstvoterende i plenumssa-
ken inntatt i Rt. 1952 s. 1089, særlig side 1098 (hva-
lavgiftssaken), at domstolene i vid utstrekning må re-
spektere Stortingets eget syn. 

Grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske
rettigheter må for så vidt komme i en mellomstil-
ling.»111

Tredelingen er senere omhandlet i flere plenums-
avgjørelser, herunder Rt. 1997 s. 1821 (Kjuus), Rt.
2007 s. 1281 (Ullern Terrasse/tomtefeste I), Rt. 2010
s. 143 (rederiskattesaken), Rt. 2010 s. 535 (Opplys-
ningsvesenets Fond) og Rt. 2010 s. 1445 (krigsfor-
brytersaken). Den innebærer i korthet at domstolene
normalt ikke vil prøve bestemmelser i Grunnloven
som regulerer forholdet mellom statsmaktene. I rela-
sjon til rettighetsbestemmelsene i Grunnloven inne-
bærer tredelingen at Høyesteretts prøving vil ha
større intensitet, dvs. at Høyesterett vil gå lenger i å
prøve om loven er i strid med Grunnloven, dersom
det er tale om vern om den personlige frihet og sik-
kerhet enn der det er tale om et vern om økonomiske
rettigheter. Det har vært påpekt i juridisk litteratur at
denne tredelingen er lite nyansert og fleksibel, og at
det kan tenkes forhold som ikke klart kan henføres til
den ene eller annen av disse kategoriene.112

Ved siden av prøvingens intensitet har et av de
sentrale spørsmål relatert til domstolsprøving vært
hvor stor betydning lovgivers egne vurderinger vil ha
når domstolene skal ta stilling til lovens grunnlovs-
messighet. I sin kjerne berører problemstillingen
temaer som demokrati, maktfordeling, rettferdighet,
forutsigbarhet, rettsliggjøring mv., og problemstillin-
gen er derfor også berørt i punkt 10.5 foran. Høyeste-
retts utgangspunkt etter Kløfta-saken har vært at i de
tilfeller hvor det foreligger «rimelig tvil» om loven er
i strid med Grunnloven, og lovgiver selv har vurdert
grunnlovsspørsmålet, vil domstolene normalt vike
tilbake for å overprøve lovgivers egne vurderinger.113

Dette utgangspunktet stiller seg annerledes der loven
«klart» eller «utvilsomt» er i strid med Grunnloven. I
disse tilfellene vil lovgivers egne vurderinger ha
«begrenset vekt» ved Høyesteretts prøving av lovers
grunnlovsmessighet.114 Ved vurderingen av om loven
er «klart» i strid med Grunnloven, vil domstolene

normalt ta hensyn til om prøvingsspørsmålet relate-
rer seg til den personlige frihet og sikkerhet eller til
økonomiske rettigheter.

Hvilken vekt som skal tillegges lovgivers egne
vurderinger, vil i praksis også kunne variere med
hvilket organ som opptrer som lovgiver og hvor
grundige lovgivers vurderinger er. I Rt. 1992 s. 182
(Polardommen) ga Høyesterett uttrykk for at domsto-
lene ville tillegge lovgivers egne vurderinger mindre
betydning der det var tale om å sette forvaltningens
forskrifter til side som grunnlovsstridige. Samtidig
ble det uttalt at det er grunn til å legge større vekt på
lovgivers vurderinger når det er Stortinget selv som
er lovgiver. Dette er vurderinger som kan begrunnes
med demokratihensynet, der Stortinget er valgt av
folket og i større grad enn forvaltningen må stå til
ansvar for sine beslutninger gjennom senere valg.

Det har vært reist spørsmål om domstolenes prø-
ving vil la seg påvirke av hvor grundig lovgiver har
vurdert grunnlovsmessigheten av en lov. I Rt. 2007 s.
1308 (tomtefeste III) la førstvoterende bl.a. vekt på at
grunnlovsspørsmålet var stemoderlig behandlet både
i komiteen og i Odelstinget, og at det av den grunn
ble vanskelig å bruke lovgivers egne vurderinger som
et moment ved vurderingen av lovens grunnlovsmes-
sighet. Tilsvarende ser man også i Rt. 1991 s. 1439
(Norsk Hydro). Disse avgjørelsene peker derfor i ret-
ning av at domstolenes vurdering av grunnlovsmes-
sigheten av en lov vil være påvirket av hvor grundig
lovgivers vurdering er i så henseende. Det finnes
imidlertid flere saker i Høyesterett hvor domstolen
synes å ha lagt avgjørende vekt på lovgivers vurde-
ringer, selv om forarbeidene har konkludert uten for-
utgående drøftelse av grunnlovsspørsmålet, se særlig
Rt. 1989 s. 1353. Det er også eksempler på at stor-
tingsflertallets grundige vurderinger ikke er tatt hen-
syn til av Høyesterett, selv i saker vedrørende økono-
miske rettigheter, se særlig Rt. 2010 s. 143 (rede-
riskattesaken). Dette viser at det ikke er noen entydig
praksis knyttet til hvorvidt domstolene tar hensyn til
hvor grundig lovgiver har vurdert grunnlovsspørsmå-
let.

14.4.2 BØR DOMSTOLENES PRØVINGSRETT 
GRUNNLOVSFESTES?

Domstolenes kompetanse til å prøve om lover og
forvaltningsvedtak strider mot Grunnloven er en vik-
tig garanti for at menneskerettighetene etterleves.
Det er gjennom domstolenes avgjørelser at det kan
settes makt bak kravene, slik at menneskerettighets-
krenkelser repareres. 

Den eksisterende ordningen med domstolenes
prøvingsrett bidrar i dag til ivaretakelse av mennes-
kerettighetene på de områder som er vernet av
Grunnloven. Dersom menneskerettighetsvernet i
Grunnloven utvides i tråd med utvalgets forslag, vil

111. Rt. 1976 s. 1, på s. 5-6.
112. Se særlig Erik Boe, Lovers grunnlovsmessighet, Jussens

Venner 1998 s. 4-36, på s. 30 flg.
113. Se Rt. 1976 s. 1, på s. 6.
114. Se Rt. 2007 s. 1308 avsnitt 61.
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domstolene også kunne utøve kontroll med de nye
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven. Dette følger
allerede av den konstitusjonelle sedvanerett, der
domstolene har rett og plikt til å prøve lovers grunn-
lovsmessighet. Ved innføring av nye rettighetsbe-
stemmelser i Grunnloven vil den konstitusjonelle
sedvaneretten også omfatte de nye bestemmelsene,
med mindre domstolenes prøvingsrett oppheves ved
grunnlovsendring. Det vil være i dårlig samsvar med
utvalgets mandat å fremme forslag som vil svekke
menneskerettighetenes stilling i norsk rett, og utval-
get ser det også som uheldig om denne viktige kon-
trollmekanismen skulle forsvinne. 

I realiteten vil det innebære marginale endringer
i prøvingsretten dersom det inntas flere rettigheter i
Grunnloven. De ulike forslagene fra utvalget sam-
svarer i stor grad med de konvensjonsforpliktelsene
som er inntatt i menneskerettsloven av 1999. Gjen-
nom prøving i forhold til disse konvensjonene kan
domstolene allerede i dag prøve om lover og forvalt-
ningsvedtak krenker menneskerettighetene, jf. også
punkt 14.5. Den eneste praktiske og rettslige betyd-
ningen av forslagene vil være at domstolene i noen
saker også vil kunne prøve Grunnlovens menneske-
rettighetsbestemmelser ved siden av menneskeretts-
lovens bestemmelser.

Disse utgangspunktene reiser spørsmål om dom-
stolenes kompetanse til å prøve lovers grunnlovs-
messighet bør komme tydelig til uttrykk i Grunnlo-
ven, slik at prøvingsadgangen blir synlig for alle.
Alternativet er at domstolenes rett og plikt på dette
området fortsatt vil følge av konstitusjonell sedvane-
rett.

De senere årene har Stortinget grunnlovsfestet
tidligere konstitusjonell sedvanerett som parlamenta-
risme og regjeringens opplysningsplikt. I likhet med
domstolenes prøvingsrett er dette ordninger som
regulerer sentrale forhold mellom statsmaktene.
Domstolenes prøvingsrett har eksistert som konstitu-
sjonell sedvanerett i minst 150 år. I likhet med parla-
mentarismen og regjeringens opplysningsplikt bør
tiden nå være moden for å skrive prøvingsretten inn i
Grunnloven. 

Utvalget vil derfor finne det naturlig at også dom-
stolenes prøvingsrett med lovers grunnlovsmessighet
grunnlovsfestes. Dette vil ikke endre dagens rettstil-
stand, men synliggjøre i Grunnloven den kompetan-
sen som domstolene allerede er i besittelse av.
Grunnloven vil da synliggjøre at domstolene har rett
og plikt til å foreta prøving både på grunnlag av eldre
og nye rettighetsbestemmelser i Grunnloven. 

14.4.3 UTFORMING AV GRUNNLOVSBESTEMMELSE 
OM PRØVINGSRETT

Grunnlovsfesting av domstolenes prøvingsrett
kan tenkes gjennomført på flere forskjellige måter.

Enten kan domstolenes kompetanse eksplisitt skrives
inn i Grunnloven, eller så kan domstolenes kompe-
tanse indirekte komme til uttrykk gjennom andre
bestemmelser, for eksempel en bestemmelse som gir
den enkelte rett til å føre sin menneskerettighetssak
for domstolene, eller en bestemmelse om plikt for
statens myndigheter til å sikre en effektiv håndheving
av menneskerettighetene. 

Etter utvalgets oppfatning bør domstolenes kom-
petanse til å prøve lover og forvaltningsvedtak mot
Grunnloven komme eksplisitt til uttrykk. En slik inn-
skriving av domstolenes prøvingsrett vil være natur-
lig å gjennomføre i forbindelse med at de sentrale ret-
tighetene løftes inn i Grunnloven. Som redegjort for
tidligere er det antatt at domstolenes prøvingsadgang
er en rett og en plikt for domstolene. Det er derfor
utvalgets oppfatning at det er denne formuleringen
som bør grunnlovsfestes. Da vil grunnlovsfesting
bare være en kodifisering av dagens konstitusjonelle
sedvanerett.

Eksempler på mulige formuleringer kan være:

«Domstolene har rett og plikt til å prøve om
beslutninger truffet av statens myndigheter strider
mot Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser.»

(eller)

«Domstolene har rett og plikt til å prøve om lover
og andre beslutninger truffet av statens myndigheter
krenker den enkeltes rettigheter etter Grunnloven.»

(eller)

«Domstolene prøver om menneskerettighetene i
Grunnloven er krenket.»

(eller)

«I saker som reises for domstolene, har domsto-
lene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslut-
ninger truffet av statens myndigheter strider mot
Grunnloven.»

Utvalget finner at den siste av de alternative for-
muleringene gir et dekkende bilde av dagens rettstil-
stand på området. Gjennom en slik formulering vil
det være dagens konstitusjonelle sedvanerett som
grunnlovsfestes. Formuleringen kodifiserer både
domstolenes rett og plikt til å prøve lover og forskrif-
ter på den ene side og domstolenes rett og plikt til å
prøve forvaltningsavgjørelser i enkeltsaker på den
annen side. Det er imidlertid utvalgets oppfatning at
dagens konstitusjonelle sedvanerett bør kodifiseres i
sin helhet, og da bør formuleringen fange opp både
lover, forskrifter og forvaltningsavgjørelser i enkelt-
saker. 

Formuleringen er ikke avgrenset til bare å gjelde
Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser.
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Dette har sammenheng med at dersom det først fore-
ligger en sak for domstolene, vil domstolene ha en
generell rett og plikt til å iaktta samtlige bestemmel-
ser i Grunnloven. Domstolenes avgjørelser kan
m.a.o. ikke stride mot noen av Grunnlovens bestem-
melser. Dette følger bl.a. av rettsprinsippet om at
«domstolen kjenner rettssetningene» (jura novit
curia). Prinsippet innebærer at det er domstolene
som er ansvarlige for å anvende riktig jus. I sivilpro-
sessloven av 1887 het det at retten anvender retts-
regler av eget tiltak, og dette er videreført i tvistelo-
ven § 11-3. I straffeprosessloven følger prinsippet av
§ 38. Domstolene er dermed ikke bundet av partenes
felles ønske om å legge til grunn en bestemt rettsre-
gel, eller en bestemt tolkning av rettsregelen, ved løs-
ningen av en rettslig tvist. 

I begrenset utstrekning kan partene likevel binde
opp domstolenes kompetanse, for eksempel ved at
partene ikke påberoper seg krenkelse av alle rele-
vante grunnlovsbestemmelser. For slike tilfeller kan
domstolene ha en utstrakt plikt til å drive aktiv pro-
sessledelse. Domstolene kan imidlertid ikke med
åpne øyne treffe avgjørelser som er i strid med
Grunnlovens bestemmelser. Heller ikke kan domsto-
lene la være å ta stilling til partenes anførsler om at
det foreligger krenkelse av en eller flere av Grunnlo-
vens bestemmelser.

Et annet spørsmål er hvor intens domstolenes
prøving skal være, og om dette er en problemstilling
som bør omtales i grunnlovsteksten. Utgangspunktet
må være at prøvingens intensitet vil bero på den
enkelte rettighets karakter, og på rettighetens utfor-
ming. Forbudet mot tortur vil for eksempel måtte
praktiseres uten unntak, og på dette området vil dom-
stolsprøvingen måtte være intens. I motsatt ende av
skalaen vil man finne noen av bestemmelsene om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Her vil
lovgiver og forvaltning ha en videre skjønnsmargin
ved valget av gjennomføringsmåte, men det vil like
fullt være en kjerne i rettigheten som domstolene må
ha adgang til å prøve. Jo lenger man beveger seg bort
fra denne kjernen, desto større rom vil det være for
politisk skjønn. I noen grad vil individene ha rettig-
heter også utenfor dette kjerneområdet, men statens
myndigheter vil ha langt større spillerom med tanke
på hvordan rettighetene oppfylles. Dermed vil prø-
vingens intensitet reduseres merkbart jo lenger ut av
kjerneområdet man beveger seg. Dette innebærer at
enkeltpersoner i liten grad bør kunne nå frem ved å
påberope seg slike rettigheter under henvisning til
Grunnloven dersom man befinner seg utenfor dette
kjerneområdet. Her vil myndighetenes plikt først og
fremst relatere seg til individene som gruppe, dvs. at
myndighetene har plikt til å iverksette tiltak som for
eksempel skal bedre befolkningens helse og levestan-
dard, ikke den enkeltes helse og levestandard.

Dette viser at prøvingens intensitet er sammen-
satt og av den grunn lite egnet for generell regulering.
Utvalget vil derfor ikke foreslå at det tas inn gene-
relle formuleringer om prøvingens intensitet i forbin-
delse med forslaget til grunnlovsfesting av domstole-
nes prøvingsadgang. Utvalget vil imidlertid berøre
problemstillingen fortløpende i del IV under gjen-
nomgåelsen av de enkelte rettigheter. I den forbin-
delse vil utvalget vurdere rettighetens karakter og
hvordan den bør utformes, bl.a. med tanke på prøvin-
gens intensitet. Hvorvidt rettighetene utformes som
en rett for den enkelte eller som en plikt for statens
myndigheter, vil særlig ha betydning for domstolenes
prøvingsintensitet. Det vil imidlertid være nyanser
også innenfor disse kategoriene, se nærmere del IV.

Hva gjelder plassering i Grunnloven av en
bestemmelse om domstolenes prøvingsrett, kan dette
enten gjøres i utvalgets forslag til ny del E om «Men-
neskerettighetene», eller det kan gjøres i del D som
omhandler domstolene. I del D er § 89 i dag ikke i
bruk, og paragrafen vil i så måte utgjøre en egnet
plassering av domstolenes prøvingsrett. Utvalget vil
likevel foreslå at domstolenes prøvingsrett skrives
inn i den nye del E, for på den måten å synliggjøre at
domstolene kan prøve om myndighetenes beslutnin-
ger strider mot menneskerettighetene i Grunnloven. 

14.5 Domstolenes prøving ut fra internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner

14.5.1 DAGENS RETTSTILSTAND

Etter vedtakelsen av menneskerettsloven av 1999
har stadig flere lovvedtak og forvaltningsvedtak blitt
prøvet mot de internasjonale konvensjonene inkorpo-
rert i denne loven. Dette gjelder i særlig grad prøving
ut fra bestemmelsene i Den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjon (EMK). 

Bakgrunnen for denne prøvingsadgangen er å
finne i menneskerettsloven § 3, der konvensjonene er
gitt forrang fremfor annen norsk lovgivning, se nær-
mere punkt 6.2 og 12.5.4. En tilsvarende løsning er
også valgt for EØS-avtalens hoveddel, jf. EØS-loven
§ 2. Forrangsbestemmelsene innebærer i praksis at
norske domstoler er gitt kompetanse til å prøve om
annen norsk lovgivning er i overensstemmelse med
de norske konvensjonsforpliktelsene. Enkelte har
omtalt denne prøvingsadgangen som «den andre prø-
vingsretten».115

Konsekvensen av den andre prøvingsretten er at
man nå kan få dom for at forvaltningsvedtak er ugyl-
dige, eller dom som setter til side lovvedtak, dersom
de er i strid med de av Norges folkerettslige forplik-

115. Se Anine Kierulf, Rettsstatens overnasjonale vending: den
andre prøvingsretten, Nytt Norsk Tidsskrift 2009 s. 256-
277.
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Dok.nr.16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget 
om menneskerettigheter i Grunnloven

DEL III. Generelle problemstillinger

15. Tolkning av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven

15.1 Innledende bemerkninger
Hvordan rettighetsbestemmelser tolkes, kan ha stor betydning for hvor langt rettighetsvernet strekker seg i 

praksis. Dette gjelder uavhengig av hvor rettighetsbestemmelsen er nedfelt, enten det er i Grunnloven, 
menneskerettsloven eller annen lovgivning. Fra enkelte hold har det vært uttrykt bekymring for at 
grunnlovsfesting av menneskerettigheter kan lede til en svekkelse av det totale menneskerettighetsvernet i 
Norge, dersom grunnlovsfesting samtidig fører til at konvensjonene kommer i bakgrunnen.

Tatt i betraktning utvalgets mandat om å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett, gjør disse 
bekymringene det nødvendig å tenke nærmere igjennom forholdet mellom rettighetsbestemmelsene i 
Grunnloven og rettighetene i konvensjonene. Et særlig spørsmål i den forbindelse er om det bør skrives inn en 
bestemmelse i Grunnloven om konvensjonenes betydning for tolkningen av Grunnlovens 
rettighetsbestemmelser, jf. punkt 15.4. Før det tas stilling til dette, bør det imidlertid ses nærmere på hvilke 
prinsipper som ligger til grunn når dagens grunnlov skal tolkes, jf. punkt 15.2, og hvordan disse forholdene er 
regulert i konstitusjonene til våre nordiske naboland og i EU, jf. punkt 15.3. Dette kan gi en nærmere pekepinn 
om hvordan man bør tilnærme seg disse problemstillingene i Norge.

Dok.nr.16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget 
om menneskerettigheter i Grunnloven

DEL III. Generelle problemstillinger

15. Tolkning av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven

15.2 Gjeldende tolkningsprinsipper

15.2.1 Teksttolkning, dynamisk tolkning og internasjonal påvirkning
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Det sentrale utgangspunkt for all grunnlovstolkning i Norge er, i likhet med for annen lovtolkning, 
grunnlovsteksten selv. Formuleringene og ordvalget i Grunnloven er forstått i lys av hvor gammel den aktuelle 
bestemmelsen er, først og fremst med tanke på hvordan datidens språk var å forstå.120

I noen grad legger man også vekt på hensikten med formuleringen,121 men siden forarbeidene til Grunnloven 
normalt har vært nokså sparsomme og av eldre karakter, legger man normalt mindre vekt på

Side 87

 grunnlovsforarbeider enn forarbeider til annen lovgivning. I stedet blir det gjerne pekt på at Grunnloven skal 
fungere i ulike tidsepoker, slik at den konkrete avgrensningen av bestemmelsenes innhold med nødvendighet 
må farges av nåtiden. Dermed vil innholdet i grunnlovsbestemmelsene kunne skifte i tråd med 
samfunnsutviklingen, i tråd med de reelle behov som er til stede i ulike tidsepoker, og i tråd med de ulike 
forholdene som gjør seg gjeldende i den konkrete sak. Norske og danske jurister sier gjerne at reelle hensyn 
trekkes inn i vurderingen av hvor langt grunnlovsbestemmelsene til enhver tid strekker seg. Det er en slik 
fortolkningstradisjon som internasjonalt gjerne har vært omtalt som dynamisk fortolkning.

For å etablere en viss form for forutsigbarhet også ved grunnlovstolkning har flere gitt uttrykk for at 
grunnlovsbestemmelsene har en kjerne som ikke kan være gjenstand for en slik dynamisk fortolkning.122 Dette 
gjelder særlig for Grunnlovens rettighetsbestemmelser, der kjernen eller essensen i rettigheten ikke er ment å 
være påvirkelig av tid og sted. I rettighetens «randsone» eller «periferi» vil innholdet være mer avhengig av de 
politiske og samfunnsmessige forhold som rettigheten til enhver tid påberopes under. I Høyesteretts praksis er 
dette gjenspeilet i den egenutviklede lære om betydningen av lovgivers vurderinger for spørsmålet om 
grunnlovsmessigheten av en lov, se nærmere kapittel 14.

Ved vurderingen av om man befinner seg i rettighetens kjerneområde, er tidligere praksis på området særlig 
relevant. Dette gjelder både praksis fra Høyesterett og praksis fra lovgiver. Også praksis fra lignende 
bestemmelser i andre land kan spille inn i vurderingen, men det er særlig tolkningen av de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene som kan utgjøre tungtveiende faktorer ved tolkningen av rettighetsvernet i 
Grunnloven. Dette har i første rekke sammenheng med at de nasjonale rettighetene har en sterk internasjonal 
forankring, enten det er tale om opplysningstidens idégrunnlag, europeisk humanisme, erfaringene og 
utviklingen etter annen verdenskrig, FNs virksomhet eller andre internasjonale forhold. De norske 
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven er ikke blitt til i et vakuum, men er en del av en vestlig, demokratisk 
kulturarv som løper tilbake til antikkens Hellas. Disse rettighetene har deretter vært gjenstand for avveininger 
og fortolkninger gjennom et omfattende internasjonalt samarbeid, særlig i tiden etter annen verdenskrig, jf. 
kapittel 5.

120 Se som eksempel Rt-1997-1821 (Kjuus).
121 Se som eksempel Rt-2010-535 (Opplysningsvesenets Fond).
122 Se særlig Carl August Fleischer, Grunnlovens grenser, 1968.

15.2.2 Nærmere om forholdet mellom folkerett og nasjonal rett – presumsjonsprinsippet
Det er et alminnelig folkerettslig prinsipp at nasjonal lovgivning – herunder grunnlovsbestemmelser – ikke 

kan brukes som begrunnelse for ikke å oppfylle en traktatforpliktelse.123 Uansett hvilke rettigheter Grunnloven 
inneholder, og uansett hvordan disse er utformet, består den folkerettslige forpliktelsen til å oppfylle 
rettighetene slik de kommer til uttrykk i menneskerettighetskonvensjonene. Samtidig følger det av 
konvensjonene at disse ikke må brukes som et argument for å svekke de rettighetene som følger av nasjonal 
rett, se for eksempel ØSK og SP felles artikkel 5 nr. 2, som lyder:

«There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized 
or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom 
on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser 
extent.»

Dette innebærer at konvensjonene ikke kan benyttes som argument for å tolke rettigheter i den norske 
Grunnloven snevrere enn man ellers ville gjort. Det har i den forbindelse vært vanlig å si at de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene utgjør et minimumsvern.
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Et tilsvarende utgangspunkt følger også av nasjonal rett; dersom folkerettens regel og den nasjonale regel 
ikke lar seg harmonere, må man legge til grunn det rettighetsvern som gir den enkelte det beste vern. I 
Høyesteretts praksis ser man dette i bl.a. Rt-2010-143 (rederiskattedommen), der vernet etter Grunnloven § 97 
strakk seg lenger enn vernet etter EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1, se nærmere kapittel 25. Tilsvarende ser 
man i saker vedrørende dobbeltstraff at Høyesterett legger til grunn vernet i EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4, 
fordi dette vernet strekker seg lenger enn det man finner i annen nasjonal lovgivning, se nærmere kapittel 24. 
Det er først når privates rettigheter må balanseres mot hverandre, at dette utgangspunktet ikke gir noen løsning 
på problemet, for eksempel der ytringsfrihet og retten til respekt for privatlivets fred står mot hverandre. Det er 
for disse siste tilfellene at det må foretas en skjønnsmessig avveining mellom rettighetene, se også kapittel 13.

I tillegg til at konvensjonene ikke kan benyttes til å tolke Grunnloven innskrenkende, vil 
presumsjonsprinsippet få betydning for tolkningen av rettighetene i Grunnloven. I norsk rett har det lenge vært 
lagt

Side 88

 til grunn at når det er tvil om tolkningen av en lovbestemmelse, skal man benytte seg av det tolkningsalternativ 
som gjør at bestemmelsen ikke strider mot folkeretten. I dag er det i praksis anerkjent at dette prinsippet gjelder 
for både den alminnelige folkeretten og for de konvensjonene som Norge er bundet av.124

Presumsjonsprinsippet har vært aktivt benyttet av Høyesterett, for på den måten å etablere harmoni mellom 
folkerettsforpliktelsen og norsk rett. Dette har vært mulig i de tilfeller hvor legalitetsprinsippet ikke er til hinder 
for anvendelsen av folkerettsregelen, jf. særlig § 96 (lovskravet i strafferetten), se bl.a. Rt-2010-1445 
(krigsforbrytersaken). Høyesterett har videre lagt til grunn at presumsjonsprinsippet vil komme til anvendelse 
der norsk rett ikke regulerer forholdet, eller der det foreligger en utilsiktet motstrid mellom en internrettslig 
regel og en folkerettslig norm.125 Skulle det mot formodning foreligge motstrid som er tilsiktet fra lovgivers 
side mellom en internrettslig regel og en folkerettslig norm, vil domstolenes anvendelse av 
presumsjonsprinsippet trolig bero på hvilken folkerettslig norm lovgiver har ønsket å sette til side.

Fra enkelte hold har det vært hevdet at presumsjonsprinsippet ikke kan legges til grunn ved tolkningen av 
Grunnloven. Dette begrunnes dels med at prinsippet er utviklet med tanke på ordinær lovgivning, dels med at 
den utøvende og lovgivende makt utleder sin kompetanse til å binde seg til traktater gjennom Grunnloven, og 
dels med at de internasjonale konvensjonsorganene, som EMD, viser til den konstitusjonelle fellesarv. Slike 
henvisninger, hevdes det, mister sin mening dersom de nasjonale konstitusjoner skal tolkes slik at de stemmer 
med det som følger av fellesreglene.126

Andre har vært positive til å benytte internasjonale menneskerettighetskonvensjoner ved tolkningen av 
Grunnloven,127 og denne oppfatningen har antakelig bred oppslutning blant norske jurister. Det foreligger for 
det første en tradisjon for å benytte presumsjonsprinsippet ved fortolkningen av Grunnloven. I tillegg er det slik 
at Grunnlovens ordlyd er knapp og uansett må være gjenstand for fortolkning. Det vil da være nærliggende å 
søke til autoritative internasjonale tekster og håndhevingsorganer som behandler tilsvarende problemstillinger, i 
stedet for at domstolene etablerer en lokal fortolkning av rettighetene, løsrevet fra den internasjonale forståelsen 
av lignende problemstillinger. Det er også slik at når Norge har forpliktet seg til å følge de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene, er dette forpliktelser som påligger alle av statens myndigheter, også den 
dømmende makt. Det vil da fremstå som inkonsekvent om den dømmende makt skulle se bort fra disse 
forpliktelsene ved tolkningen av Grunnloven. Dersom tolkning av Grunnloven i seg selv skulle gi et dårligere 
vern enn det som følger av konvensjonene, vil domstolene legge til grunn det vern som strekker seg lengst. Skal 
man legge til grunn en annen løsning, er dette noe lovgiver, ikke domstolene, uttrykkelig burde ta stilling til.

I den forbindelse kan føyes til at det synes å være enighet om at presumsjonsprinsippet ikke binder norske 
myndigheter til å følge de tolkninger som ulike internasjonale håndhevingsorganer legger til grunn, verken 
generelt eller i enkeltsaker. Slik binding må i så fall følge av konvensjonene, og Norge har så langt bare 
forpliktet seg til å etterleve de konkrete avgjørelser som EMD treffer i saker mot Norge, jf. EMK artikkel 46. 
For saker mot andre stater vil EMDs avgjørelser ikke være bindende. De vil likevel utgjøre relevante 
tolkningsmomenter ved fortolkningen av norsk rett, slik også nasjonal lovtekst og rettspraksis, forarbeider og 
reelle hensyn utgjør relevante tolkningsmomenter.

123 Dette er kommet til uttrykk i Wienkonvensjonen om traktatretten artikkel 27, som lyder: «A party may not invoke the provisions 
of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.»
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124 Se Ruud/Ulfstein, Innføring i folkerett, 2006 s. 65-66.
125 Se Eckhoff/Helgesen, Rettskildelære, 2001 s. 315 flg.
126 Se Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 2009 s. 160.
127 Se Arne Fliflet, Grunnloven – Kommentarutgave, 2005 s. 29.

Dok.nr.16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget 
om menneskerettigheter i Grunnloven

DEL III. Generelle problemstillinger

15. Tolkning av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven

15.3 Andre lands konstitusjoner
Verken Sverige eller Danmark har regulert spørsmålet om hvilken betydning internasjonale 

menneskerettighetskonvensjoner skal ha for tolkningen av landenes konstitusjoner. Det er likevel på det rene at 
de to landene har svært ulik tolkningstradisjon når det gjelder dette spørsmålet. Mens svenske domstoler og 
svensk juridisk litteratur i stor utstrekning har tatt hensyn til Sveriges konvensjonsforpliktelser (særlig 
menneskerettighetskonvensjoner og EU-traktater) ved fortolkningen av de grunnleggende rettigheter, har den 
danske Højesteret vært tilbakeholden med dette. I noen grad kan dette ha sammenheng med at svenske 
domstoler i større utstrekning enn danske domstoler også har vært villige til å overprøve lovgivers beslutninger 
med hjemmel i konstitusjonen eller på bakgrunn av ulovfestede prinsipper.

Etter at Island fikk nytt kapittel om menneskerettighetene i den islandske konstitusjonen i 1995, har disse 
rettighetsbestemmelsene blitt tolket og forstått i lys av tilsvarende bestemmelser i EMK. For å styrke denne 
koblingen har det islandske grunnlovsutvalget i sin rapport, offentliggjort 6. april 2011, foreslått å tilføye en 
bestemmelse i konstitusjonen etter modell av den norske Grunnloven § 110c.

I Finlands Grundlag følger det implisitt av 22 § lest i sammenheng med 74 § at rettighetsbestemmelsene i 
konstitusjonen skal tolkes i lys av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene. Dette følger ikke direkte 
av bestemmelsene, men er lagt til
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 grunn av Riksdagens grundlagsutskott og den finske høyesterett, som begge står som sentrale fortolkere av den 
finske konstitusjonen.

I EUs Charter of fundamental rights følger denne koblingen eksplisitt av artikkel 52 nr. 3. Bestemmelsen slår 
fast at charteret skal tolkes i lys av EMK, men at dette ikke er til hinder for at charteret gir enkeltindivider et 
bedre vern enn EMK. Charteret tar dermed uttrykkelig høyde for at EMK er et sett med minimumsrettigheter. 
Bestemmelsen lyder som følger:

«In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the 
same as those laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing 
more extensive protection.»
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DEL III. Generelle problemstillinger

15. Tolkning av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven

15.4 Utvalgets vurdering
Spørsmålet om det bør være en egen tolkningsbestemmelse i Grunnloven, henger nært sammen med hvordan 

en slik bestemmelse eventuelt kan formuleres. Det er for eksempel vanskelig å se for seg en 
grunnlovbestemmelse etter modell av artikkel 52 nr. 3 i EUs Charter, siden denne bestemmelsen bare refererer 
seg til EMK og ikke til øvrige konvensjoner. I motsetning til EU har Norge ratifisert en rekke 
menneskerettighetskonvensjoner, som dekker et bredere spekter av rettigheter. Og til forskjell fra situasjonen i 
mange av EU-landene er også ØSK, SP, barnekonvensjonen, kvinnediskrimineringskonvensjonen og 
rasediskrimineringskonvensjonen inkorporert i nasjonal lovgivning.

Dette skaper enkelte utfordringer dersom det skal utformes en bestemmelse om konvensjonskonform tolkning 
i Grunnloven. En oppregning av konvensjoner hører ikke hjemme i den grunnlovstradisjon man har hatt i 
Norge. Det kan naturligvis utarbeides en oversikt over de konvensjonene utvalget anser som aktuelle, og som 
kan benyttes ved tolkningen av menneskerettighetene i Norge. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig, all den 
tid det kan være enkeltbestemmelser i andre traktater som er oversett, og all den tid det også i fremtiden vil bli 
utformet relevante menneskerettighetskonvensjoner.

En oppregning av hvilke menneskerettighetskonvensjoner Grunnloven skal tolkes i overensstemmelse med, 
enten dette fremkommer av Grunnloven selv eller av forarbeidene til bestemmelsen, vil heller ikke gi et endelig 
svar på spørsmålet om hvor stor vekt som skal tillegges uttalelser, kommentarer, dommer mv. fra de ulike 
internasjonale organer som håndhever de mange menneskerettighetskonvensjonene. Og det kan heller ikke 
utelukkes at det i løpet av noen tiår vil dukke opp praksis fra nye internasjonale håndhevingsorganer, som det 
vil være mer naturlig å se hen til enn de håndhevingsorganer man kjenner i dag.

Ser man bort fra disse ulempene, kan en bestemmelse om konvensjonenes betydning for tolkningen av 
Grunnloven virke klargjørende, særlig tatt i betraktning de ulike oppfatningene i juridisk litteratur om 
betydningen av konvensjonene ved grunnlovstolkning. En tolkningsbestemmelse kunne også sikre at rettigheter 
ikke gis et dårligere vern etter Grunnloven enn etter konvensjonene, ved å sørge for at konvensjonenes 
minimumsvern ivaretas ved tolkningen av Grunnloven. Dette vil særlig være av betydning for eventuelle nye 
rettighetsbestemmelser i Grunnloven, som i noen grad er inspirert av internasjonale konvensjoner.

En mulig måte å skrive dette inn i Grunnloven på vil være å føye til et nytt annet ledd til utvalgets forslag til 
ny § 92. Som omtalt i kapittel 12 foreslår utvalget å videreføre Grunnloven § 110c første ledd i en ny § 92. 
Denne bestemmelsen kan i sin helhet lyde:

«Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. Grunnlovens 
menneskerettigheter skal tolkes i lys av de traktater som Norge er part i.»

Man må imidlertid være oppmerksom på at noen rettighetsbestemmelser i Grunnloven, særlig eldre 
rettighetsbestemmelser, kanskje ikke sammenfaller helt med rettighetsbestemmelser i konvensjonene. Dette kan 
for eksempel skyldes at rettighetsbestemmelsene i Grunnloven tradisjonelt er bygget opp på en annen måte. 
Eiendomsrettsvernet i Grunnloven § 105 og EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 (P1-1) kan tjene som eksempel: 
Essensen i Grunnloven § 105 er at man har krav på full erstatning ved ekspropriasjon av eiendom. Den logiske 
vilkårssiden av rettsregelen er altså at det må foreligge en «eiendomsekspropriasjon», mens den logiske 
følgesiden av rettsregelen er «full erstatning». For EMK P1-1 stiller dette seg annerledes. Essensen i denne 
bestemmelsen er at man har krav på rimelig kompensasjon ved uforholdsmessige inngrep i eiendomsretten. 
Den logiske vilkårssiden av denne rettsregelen er «uforholdsmessige inngrep i eiendomsretten», mens den 
logiske følgesiden er «rimelig kompensasjon». Dette manglende samsvaret mellom Grunnloven § 105 og EMK 
P1-1 tilsier at det utvises et kyndig skjønn når praksis relatert til EMK P1-1 skal nyttes ved tolkningen av 
Grunnloven § 105.
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For andre menneskerettighetsbestemmelser vil det imidlertid kunne være et fullstendig samsvar både på 
vilkårssiden og på følgesiden, mens for atter andre kan det tenkes å foreligge samsvar på enten vilkårsiden eller 
følgesiden. Dette komplekse samspillet
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 mellom reglene gjør det vanskelig å uttrykke seg absolutt og generelt om den betydningen de internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene og tolkningspraksis fra deres håndhevingsorganer skal ha for tolkningen av 
Grunnloven ved løsningen av konkrete saker.

Det kan i den forbindelse være grunn til å minne om at konvensjonene ikke stiller krav om at nasjonale 
konstitusjoner dekker det samme som konvensjonene. I henhold til konvensjonene er det tilstrekkelig at 
rettighetene er vernet i nasjonal rett. Det kan også være grunn til å minne om at det normalt ikke er uforenlig 
med Grunnloven at beskyttelsen av en rettighet går lenger i den ordinære lovgivning enn Grunnloven pålegger. 
Dette vil bare være problematisk dersom rettigheten støter an mot andres rettigheter. Som nevnt tidligere må 
det da foretas en skjønnsmessig avveining mellom rettighetene. I enkelte tilfeller kan det tenkes at den 
nasjonale avveiningen vil arte seg litt forskjellig fra den som er lagt til grunn i internasjonal praksis. Slike avvik 
vil i noen grad også bli akseptert av de internasjonale håndhevingsorganene, for eksempel EMD, dersom de er 
godt begrunnet. Dette skjer ved at nasjonalstatene gis en viss skjønnsmargin («margin of appreciation») ved 
den konkrete avveiningen.

Dette endrer likevel ikke det forhold at Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser i fremtiden må tolkes i 
lys av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og praksis knyttet til disse. Dette følger av etablert 
tolkningspraksis i Norge, og selv om det kan foreligge tilfeller hvor skjønnsmarginen kan være aktuell å 
påberope seg, må det begrunnes hvorfor det gjøres avvik fra den internasjonale praksis på området. For flere av 
de bestemmelsene som utvalget foreslår grunnlovsfestet, finnes mer detaljerte formuleringer i konvensjonene. 
Disse vil naturlig nok bidra til å kaste lys over forståelsen av Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser.

Disse forholdene innebærer ikke at praksis fra et eller flere internasjonale håndhevingsorgan skal binde opp 
grunnlovstolkningen. I noen tilfeller kan det kanskje være på sin plass å fremheve at de internasjonale 
håndhevingsorganene har gått for langt, mens det i andre tilfeller kan være på sin plass å vise til at de 
internasjonale håndhevingsorganer ennå ikke har etablert en sikker og entydig praksis på området. Men praksis 
fra de internasjonale håndhevingsorganene bør alltid vurderes og tas i betraktning.

På denne bakgrunn finner utvalget at Grunnloven ikke bør inneholde en egen bestemmelse om tolkning av 
Grunnloven. Det foreligger en umiddelbar fare for at en tolkningsbestemmelse ikke vil la seg utforme på en 
måte som er nyansert og fleksibel nok. Avgjørelser fra noen håndhevingsorganer vil åpenbart være av større 
betydning enn andre, og noen bestemmelser i Grunnloven vil ha flere likhetstrekk med 
konvensjonsbestemmelsene enn andre.

Den foreliggende tolkningspraksis, der ulike kilder, som Grunnlovens tekst og forarbeider, reelle hensyn, 
rettspraksis og internasjonale rettskilder benyttes ved tolkning, har så langt ikke avstedkommet problemer som 
Høyesterett ikke har vært i stand til å løse. Tolkning av rettsregler står helt sentralt i den juridiske metode og 
dermed også i det juridiske profesjonsstudium, og det er selve kjernen i Høyesteretts virksomhet. Det kreves i 
så måte en grundig gjennomtenkning og utredning av konsekvenser, også med tanke på 
maktfordelingsprinsippet, før man i det hele tatt vedtar lovregler om hvordan andre lovregler skal fortolkes.

En tolkningsbestemmelse i Grunnloven kan også komme til å binde opp fremtidige generasjoner i større 
utstrekning enn det som er ønskelig. Dette hensynet gjør seg særlig gjeldende dersom det foreligger den minste 
uenighet om hvordan Grunnloven skal fortolkes. Utvalget ser ikke behovet for en endelig og absolutt avklaring 
av hvor stor vekt menneskerettighetskonvensjonene skal ha ved grunnlovstolkning som en så presserende og 
alvorlig problemstilling at den bør løses i selve Grunnloven. Diskusjon omkring enkelte sider ved 
grunnlovstolkning er et helt naturlig ledd i utviklingen av den generelle juridiske metode. Bevisstgjøring og 
debatt rundt disse spørsmål, både blant juridiske teoretikere, advokater og dommere, vil kunne bidra positivt til 
den generelle utviklingen og videreføringen av menneskerettighetene i Norge. Utvalget går etter dette ikke inn 
for å grunnlovsfeste en egen bestemmelse om hvordan Grunnloven skal fortolkes.
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om menneskerettigheter i Grunnloven

DEL IV. Sentrale menneskerettigheter

19. Rett til liv og forbud mot dødsstraff

19.4 Internasjonalt menneskerettighetsvern

19.4.2 Nærmere om emds tolkning av rett til liv

19.4.2.1 Livets begynnelse

I saken Vo v. Frankrike ble EMD stilt overfor spørsmålet om retten til liv inntrer før et barn er født. Saken 
gjaldt en sykehustabbe som kostet et seks måneder gammelt foster livet. EMD avsa dom i storkammer 8. juli 
2004. Her ga flertallet uttrykk for at det verken er ønskelig eller mulig i dagens Europa å besvare det abstrakte 
spørsmålet om det ufødte barn er en person i relasjon til EMK artikkel 2, se dommens avsnitt 85. Det er i stedet 
opp til statene å bestemme når retten til liv inntreffer.

EMK pålegger heller ikke statene å tillate provosert abort. I storkammerets dom 16. desember 2010 i saken 
A, B og C v. Irland uttalte EMD at et forbud mot å få gjennomført abort er et inngrep i morens rett til privatliv 
etter artikkel 8. Men slike inngrep kan på visse vilkår tillates, jf. artikkel 8 nr. 2. Ved vurderingen av om et 
forbud mot abort er nødvendig i et demokratisk samfunn, må statene innrømmes en vid skjønnsmargin. 
Domstolen konkluderte med at det ikke var en krenkelse av konvensjonen at A og B, som ønsket abort på grunn 
av sin helse og vanskelige livssituasjon, ikke kunne få abort i Irland, men måtte reise til utlandet for å få utført 
abort. Derimot var det en krenkelse at C, som hadde kreft og fryktet for sitt liv, også måtte reise ut av landet for 
å få utført abort. EMD la vekt på at den irske grunnloven ga rett til abort i slike tilfeller, men at denne 
rettigheten ikke var implementert.139

139 En nærmere redegjørelse for EMDs tolkning av livets begynnelse og slutt, finnes i Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 
2007 s. 143-148.

19.4.2.2 Livets avslutning

I EMDs dom i saken Pretty v. Storbritannia av 29. april 2002 ble det slått fast at EMK artikkel 2 ikke kan 
tolkes slik at den gir individene krav på at noen aktivt bistår med å ta deres liv (aktiv dødshjelp). Saken gjaldt 
en lam, døende kvinne som ønsket at ektefellen straffritt skulle kunne hjelpe henne til å dø. En lignende sak er 
Haas v. Sveits av 20. januar 2011, hvor artikkel 8 ble påberopt av en mann som ønsket hjelp til å ta sitt eget liv. 
Dette førte ikke frem.

EMK artikkel 2 stiller ikke krav om at det skal være forbudt å avslutte behandlingen til en døende person, slik 
at døden inntrer raskere (passiv dødshjelp). Hvorvidt bestemmelsen stiller krav om et forbud mot ønsket aktiv 
dødshjelp, er uklart.140
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140 Se Harris, O'Boyle & Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, 2009 s. 38-39.

19.4.2.3 Utvisning og utlevering

Utvisning eller utlevering av en person til en stat hvor vedkommende risikerer dødsstraff, vil være i strid med 
EMK tilleggsprotokoll 6 og tilleggsprotokoll 13 om forbud mot dødsstraff. Det samme gjelder tvungen retur til 
land hvor det er reell grunn til å tro at vedkommende på annen måte vil bli utsatt for behandling som ville 
innebære en krenkelse av EMK artikkel 2.

19.4.2.4 Positive plikter

EMK artikkel 2 er forstått slik at statene må ha straffelovgivning som beskytter retten til liv, samt sørge for 
en effektiv håndhevelse av denne lovgivningen. Statene må gjennomføre grundige undersøkelser i tilfeller hvor 
noen dør som følge av myndighetspersoners maktanvendelse eller i myndighetenes varetekt. Det samme gjelder 
der det er grunn til å tro at en person har vært utsatt for dødelige skader under mistenkelige omstendigheter, for 
eksempel ved arbeidsulykker og andre ulykker eller ved mistanke om legemsbeskadigelse. Statene har også 
plikt til å sørge for at ingen utsettes for unødig risiko, for eksempel fra miner,141 eller på grunn av manglende 
informasjon ved miljøkatastrofer mv. Videre har staten i visse situasjoner plikt til å beskytte private hvis deres 
liv er truet av andre private, men bare innenfor det som er mulig og forholdsmessig å kreve av statene.142

EMD har vært tilbakeholden med å innfortolke sosiale rettigheter i artikkel 2, men har uttalt at det kan være 
spørsmål om krenkelse av artikkel 2 dersom en stat utsetter en persons liv for fare ved å nekte vedkommende 
helseomsorg som den har påtatt seg å gjøre alminnelig tilgjengelig for befolkningen.143 Tilsvarende kan det 
også tenkes at helsefarlig miljø og forurensning kan true retten til liv.

141 Se EMD Pasa og Erkan Erol v. Tyrkia (2006).
142 Se for eksempel Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 2010 s. 190-199.
143 Se EMD Niketi v. Polen (2002).

Side 105

Dok.nr.16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget 
om menneskerettigheter i Grunnloven

DEL IV. Sentrale menneskerettigheter

30. Personvern og personopplysningsvern

30.4 Internasjonalt menneskerettighetsvern
Privatlivets fred er godt forankret i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Vern om privatlivets fred 

er uttrykkelig slått fast i Verdenserklæringen artikkel 12, som lyder:
«No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, 

nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against 
such interference or attacks.»
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Verdenserklæringen er fulgt opp i SP artikkel 17. Bestemmelsen lyder:
«1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.»

På europeisk plan er retten til respekt for privatlivets fred slått fast i EMK artikkel 8, som lyder:
«1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in 

accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public 
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.»

Det er knyttet en omfattende praksis til EMK artikkel 8 i EMD. Det er bl.a. sikker praksis at bestemmelsen 
omfatter både den fysiske og den psykiske integritet. Videre er det antatt at bestemmelsen forplikter statene til 
aktivt å iverksette tiltak for å verne om privatlivets fred, ved siden av plikten til å avstå fra å gripe inn i 
enkeltpersoner privatliv. Det er imidlertid uklart hvor langt plikten til aktiv iverksettelse går for å forhindre at 
andre griper inn i den enkeltes privatliv.

Tilsvarende er det uklart hvor langt artikkel 8 går i å verne om personopplysninger, samt retten til å kreve 
innsyn i egne personopplysninger som er oppbevart i personregistre. De seneste årene har EMD åpnet for at 
personopplysninger er vernet etter EMK artikkel 8.

Når det gjelder rett til respekt for «familieliv», har EMD tatt utgangspunkt i nasjonalstatens egen definisjon 
av familie, men domstolen har ikke akseptert at barn født utenfor ekteskap ikke omfattes av familiebegrepet.

Husundersøkelser omfattes av vernet i EMK artikkel 8 nr. 1, men som følge av at artikkel 8 nr. 2 gir større 
åpning for begrensninger i denne rettigheten, vil vernet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102 i denne 
sammenhengen trolig gi et bedre vern enn EMK artikkel 8. Imidlertid vil EMK artikkel 8 kunne sikre mot 
inspeksjoner og ransaking også utenfor hjemmet, dersom dette skulle krenke privatlivets fred. Et tilsvarende 
vern kan neppe utledes av Grunnloven § 102.

I tillegg har familien rett til særlig beskyttelse i henhold til ØSK artikkel 10, mens EMK artikkel 12, SP 
artikkel 23 og kvinnediskrimineringskonvensjonen artikkel 16 regulerer retten til å inngå ekteskap og stifte 
familie. Etter barnekonvensjonen artikkel 9, 10 og 16 har barnet rett til å være sammen med sin familie.
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til sosial trygghet skrives inn som et siste punktum i
første ledd, slik:

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt
Menneske kan skaffe sig Udkomme ved arbeid eller
næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopp-
hold, har rett til støtte fra det offentlige.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.»

38.6 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 101 oppheves, og at ny Grunnloven § 110 skal
lyde: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt
Menneske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide el-
ler Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Livs-
ophold, har Ret til Støtte fra det Offentlige.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.»

Se for øvrig særmerknad fra utvalgets medlem
Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2.

39. Sosial trygghet, helse og tilfredsstillende 
levestandard

39.1 Innledende bemerkninger

Rett til sosial trygghet, best mulig helse og til-
fredsstillende levestandard er ikke direkte omhandlet
i dagens Grunnlov. Dette er tidstypisk for de eldre
europeiske grunnlovene. På slutten av 1700-tallet og
utover på 1800-tallet var det i første rekke de grunn-
leggende rettsstatsprinsipper og folkestyret som
skulle vernes, ikke den enkeltes mulighet til å leve et
verdig liv i frihet fra sult og nød. I nyere tid, særlig
etter annen verdenskrig, er menneskerettighetsper-
spektivet etter hvert utvidet. Gjennomgående inne-
holder de moderne grunnlover nå mer eller mindre
forpliktende bestemmelser om sosiale rettigheter. 

I en internasjonal menneskerettighetssammen-
heng vektlegges det sterkt at både de sivile og poli-
tiske og de sosiale, økonomiske og kulturelle rettig-
heter må være oppfylt for at målet om et menneske-
verdig liv kan nås for alle.301 Dette er særlig fremhe-
vet i fortalene til de to FN-konvensjonene fra 1966,
SP og ØSK. Med dette som bakteppe gir de interna-
sjonale menneskerettighetskonvensjonene den
enkelte rett til sosial trygghet, best mulig helse og en
tilfredsstillende levestandard. 

Spørsmålet i dette kapitlet er om og eventuelt
hvordan rett til sosial trygghet, best mulig helse og en
tilfredsstillende levestandard bør grunnlovsfestes. 

39.2 Dagens rettstilstand

Grunnloven har ingen bestemmelser om retten til
sosial trygghet eller tilfredsstillende levestandard.
Rett til helse er imidlertid delvis fremhevet, men da i
en miljøkontekst. Grunnloven § 110b fastsetter at
enhver har rett til et miljø som sikrer sunnhet, men
bestemmelsen regulerer ikke de mange helserelaterte
problemstillinger som kan oppstå i andre situasjo-
ner.302 

I dag finnes en omfattende lovgivning som er
ment å ivareta behovet for sosial trygghet, tilfreds-
stillende levestandard og best mulig helse. Retten til
sosial trygghet og en tilfredsstillende levestandard
ivaretas først og fremst gjennom folketrygdloven.
Formålet med folketrygden er å gi økonomisk trygg-
het ved å sikre inntekt til den enkelte og kompensere
for særlige utgifter ved arbeidsledighet, svangerskap
og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade,
uførhet, alderdom og dødsfall, jf. folketrygdloven
28. februar 1997 nr. 19 § 1-1. Folketrygden skal gi
hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte til dag-
lig skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best
mulig.303 

Folketrygden fanger ikke opp alle hjelpebehov.
Den suppleres derfor av sosiale tjenester, se lov
18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen og sosialtjenestelo-
ven 13. desember 1991 nr. 81. Lov om sosiale tjenes-
ter i arbeids- og velferdsforvaltningen har som for-
mål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til
sosial og økonomisk trygghet, herunder at den
enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, samt
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og
aktiv deltakelse i samfunnet, jf. lovens § 1. Lovens
§ 18 fastsetter at de som ikke kan sørge for sitt livs-
opphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende
økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stø-
nad.  Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende
selvhjulpen. I særlige tilfeller kan det også ellers gis
stønad til personer som trenger det for å kunne over-
vinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, jf.
§ 19. Lovens § 20 bestemmer at det kan settes vilkår
for tildeling av økonomisk stønad, herunder at motta-
keren i stønadsperioden skal utføre passende arbeids-
oppgaver i bostedskommunen. Men vilkårene må

301. Se mer om forholdet mellom sivile og politiske rettigheter
og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i punkt 5.5.

302. Se mer om Grunnloven § 110b i kapittel 40.
303. Alle som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer av folke-

trygden, jf. § 2-1. Personer som har opphold i Norge, regnes
som bosatt dersom oppholdet har vart eller skal vare i minst
12 måneder, forutsatt at oppholdet er lovlig. Trygdedekning
for asylsøkere følger av en egen forskrift gitt i medhold av
§ 2-16.
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ikke være uforholdsmessig byrdefulle eller begrense
stønadsmottakerens handle- eller valgfrihet på en uri-
melig måte. Økonomisk stønad gis som bidrag, lån,
garanti for lån, eller varer og tjenester, jf. § 21. Etter
§ 27 er kommunen forpliktet til å finne midlertidig
botilbud for dem som ikke klarer det selv. 

Etter sosialtjenesteloven kan personer som ikke
kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhen-
gige av praktisk eller personlig hjelp for å greie dag-
liglivets gjøremål, motta ulike typer tjenester, se
lovens § 4-3 jf. § 4-2. Sosialtjenenesten skal også
medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv
kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, her-
under boliger med særlig tilpasning. I tillegg skal
sosialtjenesten iverksette hjelpe- og vernetiltak for
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonsned-
settelse eller andre årsaker, jf. § 3-4. 

Retten til helsehjelp er bl.a. nedfelt i pasientret-
tighetsloven 2. juli 1999 nr. 63. Lovens § 2-1 jf. § 1-
3 fastsetter at den som henvender seg til helsetjenes-
ten med anmodning om helsehjelp, har rett til øye-
blikkelig hjelp dersom det er nødvendig, og ellers til
nødvendig helsehjelp. Retten til øyeblikkelig hjelp
og hjelp fra kommunehelsetjenesten gjelder uten for-
behold for alle som oppholder seg i riket, jf. § 1-2.
Rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten gjelder bare
dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjel-
pen, og kostnadene står i et rimelig forhold til tilta-
kets effekt. Det er videre et vilkår at vedkommende
enten har fast bopel eller oppholdssted i riket og er
medlem av folketrygden med rett til stønad ved hel-
setjenester eller har rett til helsehjelp i henhold til
gjensidighetsavtale med annen stat (konvensjonspa-
sienter), jf. prioriteringsforskriften 1. desember 2000
§ 1, jf. lovens § 1-2. Rett til helsetjenester er samtidig
nedfelt i lov om helsetjenesten i kommunene
19. november 1982 nr. 66, se særlig lovens kapittel 2.

Videre følger det av plan- og bygningsloven
27. juni 2008 nr. 71 § 3-1 bokstav f) at planer i hen-
hold til lovens bestemmelser skal «fremme befolk-
ningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller,
samt bidra til å forebygge kriminalitet». En lignende
formulering er utdypet i den nye folkehelseloven og
i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester,
som vil avløse lov om helsetjenesten i kommunene
og sosialtjenesteloven når den trer i kraft.

For øvrig er en lang rekke andre lover med på å
sikre retten til sosial trygghet, helse, mat, vann og
bolig. Husleieloven hindrer for eksempel usaklig
oppsigelse, forurensningsloven hindrer forurensning
av vann og dyrkbar mark, matloven sikrer helsemes-
sige, trygge næringsmidler osv. 

Det bør også minnes om at ØSK gjelder som
norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. 

39.3 Grunnlovsforslag som ligger til 
behandling i Stortinget

Det er fremsatt et grunnlovsforslag om borgernes
rett til bolig.304 Forslaget er fremsatt av Inga Marte
Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Ander-
sen, og lyder som følger:

«Alternativ 1:
Enhver Borger har Ret til en Bolig. Nærmere Be-

stemmelser om Gjennemførelsen af denne Grundsæt-
ning fastsættes ved Lov.

Alternativ 2:
Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-

holdene til Rette saaledes, at enhver Borger har Ret
til en Bolig. Nærmere Bestemmelser om Gjennemfø-
relsen af denne Grundsætning fastsættes ved Lov.»

Lignende forslag er også tidligere fremsatt og
behandlet i Stortinget.305 I forrige periode avga Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen følgende merknad til
forslag om å grunnlovsfeste retten til bolig:

«Komiteen vil understreke statens ansvar for å
føre en boligpolitikk som sikrer alle innbyggere i
Norge et sted å bo. I tillegg har kommunene et ansvar
for å skaffe bostedsløse som ikke klarer det selv, et
sted å bo.

Komiteen viser til at retten til en rimelig levestan-
dard, blant annet retten til et tilfredsstillende sted å
bo, er omhandlet i FN-konvensjonen om økonomis-
ke, sosiale og kulturelle rettigheter, som er inkorpo-
rert i norsk lov i lov om styrking av menneskerettig-
hetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av
21. mai 1999. Menneskerettighetene generelt, og
dermed også retten til en rimelig levestandard, er
også gitt grunnlovsvern gjennom Grunnloven § 110
c, om at statlige myndigheter skal respektere og sikre
menneskerettighetene. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, mener derfor at retten til til-
fredsstillende bolig alt er gitt et tilstrekkelig grunn-
lovsvern.

Flertallet mener i utgangspunktet at Stortinget
bør være tilbakeholden med å ta inn programerklæ-
ringer på ulike politikkområder i Grunnloven. Rettig-
heter for det enkelte individ som er nedfelt særskilt i
Grunnloven, er i hovedsak bestemmelser som verner
den enkelte borger mot inngrep fra staten, som rett til
ytringsfrihet og rett til erstatning ved ekspropriasjon.

Slik retten til en tilfredsstillende levestandard er
omhandlet i FN-konvensjonen om økonomiske, sosi-
ale og kulturelle rettigheter, skal den i praksis gjen-
nomføres over tid, ved at myndighetene prioriterer ut
fra de økonomiske ressursene som foreligger. Bolig-
politikken er derfor slik flertallet ser det, et område
som hører hjemme i de politiske prioriteringer i bud-
sjettsammenheng. Flertallet viser til at det er brei
enighet om å føre en boligpolitikk som gir alle en
sjanse til å få egen bolig, selv om det er ulike syn på
hva slags virkemidler som skal benyttes.

304. Se Dokument nr. 12:4 (2007–2008).
305. Se Dokument nr. 12:18 (2003–2004).
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Flertallet vil ut fra dette ikke bifalle forslaget til
ny § 110 d i Grunnloven.»306

39.4 Internasjonalt menneskerettighetsvern

39.4.1 OVERSIKT OVER KONVENSJONSVERNET

I Verdenserklæringen om menneskerettigheter
fra 1948 finnes bestemmelser om retten til sosial
trygghet i artikkel 22 og retten til tilfredsstillende
levevilkår og helse i artikkel 25. 

FN har senere fulgt opp disse artiklene med mer
detaljerte bestemmelser, både i den generelle kon-
vensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter (ØSK) artikkel 9-12, i rasediskriminerings-
konvensjonen artikkel 5 e, iii, og iv, kvinnediskrimi-
neringskonvensjonen artikkel 12, 13 a og 14 nr. 2 h,
barnekonvensjonen artikkel 24-27 og konvensjonen
om rettigheter for personer med nedsatt funksjons-
evne artikkel 25 og 28. 

I Europarådet er bestemmelsene i Verdenserklæ-
ringen fulgt opp gjennom den europeiske sosialpakt,
og senere i dens reviderte versjon. 

I det følgende vil oppmerksomheten være kon-
sentrert om de sentrale bestemmelsene i ØSK artik-
kel 9, 11 og 12. Disse bestemmelsene lyder som
følger:

«Artikkel 9: The States Parties to the present Co-
venant recognize the right of everyone to social secu-
rity, including social insurance. 

Artikkel 11: 1. The States Parties to the present
Covenant recognize the right of everyone to an ade-
quate standard of living for himself and his family,
including adequate food, clothing and housing, and
to the continuous improvement of living conditions.
The States Parties will take appropriate steps to ensu-
re the realization of this right, recognizing to this ef-
fect the essential importance of international co-ope-
ration based on free consent.

2. The States Parties to the present Covenant, re-
cognizing the fundamental right of everyone to be
free from hunger, shall take, individually and through
international co-operation, the measures, including
specific programmes, which are needed: 

(a) To improve methods of production, conserva-
tion and distribution of food by making full use of
technical and scientific knowledge, by disseminating
knowledge of the principles of nutrition and by de-
veloping or reforming agrarian systems in such a way
as to achieve the most efficient development and
utilization of natural resources; 

(b) Taking into account the problems of both
food-importing and food-exporting countries, to en-
sure an equitable distribution of world food supplies
in relation to need. 

Artikkel 12: 1. The States Parties to the present
Covenant recognize the right of everyone to the en-
joyment of the highest attainable standard of physical
and mental health. 

2. The steps to be taken by the States Parties to
the present Covenant to achieve the full realization of
this right shall include those necessary for: 

(a) The provision for the reduction of the stillbir-
th-rate and of infant mortality and for the healthy de-
velopment of the child; 

(b) The improvement of all aspects of environ-
mental and industrial hygiene; 

(c) The prevention, treatment and control of epi-
demic, endemic, occupational and other diseases; 

(d) The creation of conditions which would assu-
re to all medical service and medical attention in the
event of sickness.»

Rettighetene i ØSK må leses i lys av ØSK artik-
kel 2, hvor det heter at statene påtar seg å sette alt inn
på at de rettighetene som anerkjennes i konvensjon,
gradvis blir gjennomført fullt ut. Til forskjell fra ret-
tighetene i konvensjonen om sivile og politiske ret-
tigheter (SP), som statene uten videre må respektere
og sikre, jf. SP artikkel 2, erkjennes det altså i ØSK
at retten til høyest oppnåelig helsestandard, tilfreds-
stillende levestandard og sosial trygghet ikke uten
videre kan oppfylles fullt ut fra dag én i alle stater.
Statene må like fullt respektere, beskytte og bidra til
å oppfylle kjernen i rettighetene, se nærmere punkt
5.5 og punkt 39.4.2.

Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (ØSK-komiteen) har etter hvert utarbeidet
generelle kommentarer til det nærmere innholdet i
rettighetene. Redegjørelsen i det følgende er basert
på kommentarene fra ØSK-komiteen. 

39.4.2 INNHOLDET I KONVENSJONSRETTIGHETENE

39.4.2.1 Tilfredsstillende levestandard

Retten til en tilfredsstillende levestandard frem-
kommer av ØSK artikkel 11. Sentrale elementer i ret-
ten til en tilfredsstillende levestandard er retten til til-
fredsstillende mat, klær og husvære, samt en målset-
ting om generell økning i den enkeltes levestandard.

ØSK-komiteens generelle kommentar nr. 4 fra
1991 omhandler retten til et adekvat husvære. Komi-
teen mener denne retten ikke skal tolkes snevert.
Menneskets iboende verdighet – som rettighetene i
ØSK er utledet av – tilsier at husværet må være et
sted man kan leve i trygghet, fred og verdighet. Lov-
givningen må sikre trygghet mot vilkårlig utkas-
telse,307 trakassering og trusler, og husværet må til-
fredsstille grunnleggende krav til sunnhet, trygghet,
komfort og ernæring. Det må være tilgang til rent
drikkevann, energikilder som muliggjør matlaging,
oppvarming og belysning, mulighet for å vaske seg
og adekvate sanitære forhold, mulighet for oppbeva-
ring av mat, drenering og tjenester i nødssituasjoner
(brann, ulykker mv.). Husværet må være plassert slik

306. Se Innst. S. nr. 99 (2006–2007).

307. ØSK-komiteens generelle kommentar 1997 nr. 7 vedrørende
vernet mot tvungen utkastelse.
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at man har tilgang til arbeidsmuligheter, helse- og
sosialtjenester, og ikke nær forurensningskilder som
truer beboernes helse. Boligene må også gi mulighet
for å uttrykke kulturell identitet og variasjon. Utgif-
tene til bolig må ikke være så høye at de utgjør en
trussel mot oppfyllelse av andre grunnleggende
behov. Det må i den forbindelse være ordninger som
beskytter mot urimelig høy husleie eller urimelig
husleieøkning.  

Generell kommentar nr. 12 fra 1999 omhandler
retten til mat. Heller ikke retten til mat skal tolkes
snevert – den omfatter mer enn bare retten til et visst
antall kalorier. Rettigheten er virkeliggjort når alle til
enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til ade-
kvat mat. Maten må være av slik kvantitet og kvalitet
at den dekker de ernæringsmessige behov, og den må
være fri for skadelige stoffer. Den må også, så langt
det er mulig, være kulturelt akseptabel. 

Generell kommentar nr. 15 fra 2002 omhandler
retten til vann. Rettigheten vil være virkeliggjort når
alle har tilgang på tilstrekkelig, trygt, akseptabelt og
fysisk tilgjengelig vann til en overkommelig pris.
Retten til vann omfatter både frihet fra vilkårlig fjer-
ning eller forurensning av vannforsyninger og rett til
et vannforsyningssystem som sikrer lik adgang til
rent til vann. Ordningen må være bærekraftig, slik at
også fremtidige generasjoner kan nyte godt av retten.
Ordningen må heller ikke diskriminere, og ingen
husstand skal nektes tilgang til vann, uansett hva
slags rett beboerne har til huset eller grunnen.

39.4.2.2 Best mulig helse 

Retten til helse fremkommer av ØSK artikkel 12.
ØSK-komiteens generelle kommentar nr. 14 fra 2000
omhandler retten til helse. Der er det presisert at
denne rettigheten ikke må oppfattes som en rett til
god helse, siden helsen også påvirkes av forhold sta-
tene ikke har kontroll over, for eksempel genetiske
forhold, livsstil og ulykker som vanskelig kan fore-
bygges. Konvensjonen taler derfor om «høyest opp-
nåelige helsestandard». 

Retten til helse omfatter, men er ikke begrenset
til, retten til nødvendige helsetjenester. Også andre
ytre faktorer påvirker helsen. Retten til helse er der-
for nært forbundet med retten til tilstrekkelig og
trygg mat, rent drikkevann, tilfredsstillende husvære
og sanitære forhold. I tillegg kommer trygge arbeids-
plasser, opplæring i og tilgang til informasjon om
helse og faktorer som påvirker helse, mv.  

Hvilke krav konvensjonen stiller til helsetjenes-
tene, vil variere med statenes utviklingsnivå. Men i
alle stater må det finnes tilgjengelige helsetjenester
som ikke diskriminerer på grunnlag av etnisitet,
kjønn osv., og tjenestene må ikke være så kostbare at
noen stenges ute. Helsetjenestene må samtidig opp-
fylle enkelte kvalitative minstekrav, og tilbudet skal

ta hensyn til kvinner og barns særlige behov, til kul-
turelle forhold og til behovene til marginaliserte
grupper i samfunnet. 

39.4.2.3 Sosial trygghet

Retten til sosial trygghet i ØSK artikkel 9 er
behandlet i ØSK-komiteens generelle kommentar nr.
19 fra 2007. Retten til sosial trygghet har til formål å
sikre beskyttelse dersom man mister inntekt på grunn
av sykdom, arbeidsledighet, alderdom mv., eller der-
som man ikke har råd til helsetjenester eller på annet
vis ikke makter å underholde seg og sin familie. Ret-
tigheten innebærer rett til å motta sosial støtte, enten
økonomisk eller i form av varer eller tjenester.  

Retten til sosial trygghet kan oppfylles gjennom
trygdesystemer eller gjennom andre lignende ordnin-
ger. Utover dette må det også eksistere et sikkerhets-
nett som ivaretar de som måtte falle utenfor slike
trygdeordninger. Et system som ivaretar sosial trygg-
het, må samtidig tilfredsstille visse minimumskrav:
Systemet bør være lovfestet, og myndighetene må ta
ansvar for effektiv administrasjon og overvåkning av
systemet. Systemet må dekke helseomsorg, og det
må gi kompensasjon for inntektsbortfall på grunn av
sykdom, arbeidsledighet eller arbeidsulykker, støtte
til livsopphold for familier med barn som trenger det,
støtte til fødselspermisjon og helsehjelp ved fødsel,
støtte til personer som på grunn av nedsatt funksjons-
evne har redusert eller ingen inntekt, samt gi støtte
ved tap av forsørger. I trygdeordninger som krever
bidrag fra medlemmene, må vilkårene for medlem-
skap være rimelige og tilgjengelige, og bidragene må
være forhåndsbestemte og ikke for kostbare. Det må
ikke være hindringer for å betale bidrag, og det må
gis informasjon om ordningen.

Både omfanget og varigheten av den støtten som
gis, må være tilstrekkelig til å gi en adekvat levestan-
dard og tilgang til helsehjelp. Hensynet til menneske-
lig verdighet og prinsippet om ikke-diskriminering
må iakttas. Det må i tillegg tas spesielt hensyn til per-
soner og grupper i samfunnet som tradisjonelt møter
vanskeligheter ved utøvelsen av retten til sosial
trygghet. 

39.5 Andre lands konstitusjoner

Retten til sosial trygghet, en tilfredsstillende
levestandard og helse er regulert i de fleste moderne
grunnlover. Sosial trygghet er omtalt i samtlige av de
øvrige nordiske konstitusjonene. Den svenske, den
finske og den islandske konstitusjonen har i tillegg
omtalt retten til helse og retten til en tilfredsstillende
levestandard. At den danske grunnloven ikke omtaler
retten til helse og retten til en tilfredsstillende leve-
standard, kan forklares med at den danske grunnlo-
ven både er eldre og vanskeligere å endre enn de
øvrige konstitusjonene.
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Den finske Grundlagen har i 19 § en bestemmelse
om sosial trygghet, tilfredsstillende levestandard og
retten til helse. Bestemmelsen lyder:

«Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet
som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till
oundgänglig försörjning och omsorg. 

Genom lag skall var och en garanteras rätt att få
sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslös-
het, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen
samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare. 

Det allmänna skall, enligt vad som närmare be-
stäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga
social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främ-
ja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också
stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen
om barn så att de har möjligheter att trygga barnens
välfärd och individuella uppväxt.

Det allmänna skall främja vars och ens rätt till
bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende.»

Den svenske Regeringsformen har en bestem-
melse om sosial trygghet, tilfredsstillende levestan-
dard og retten til helse i 1. kapittel 2 § annet ledd:

«Den enskildes personliga, ekonomiska och kul-
turella välfärd ska vara grundläggande mål för den
offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt
verka för social omsorg och trygghet och för goda
förutsättningar för hälsa.»

Den islandske grunnloven har en bestemmelse
om sosial trygghet, tilfredsstillende levestandad og
rett til helsehjelp i § 76. I forslag til ny islandsk
grunnlov er disse rettighetene foreslått styrket, bl.a.
med en egen bestemmelse om retten til et verdig liv i
forslag til ny § 8. Dagens § 76 lyder i engelsk over-
settelse:

«The law shall guarantee for everyone the neces-
sary assistance in case of sickness, invalidity, infir-
mity by reason of old age, unemployment and similar
circumstances. The law shall guarantee for everyone
suitable general education and tuition. For children,
the law shall guarantee the protection and care which
is necessary for their well-being.»

Den danske Grundloven har i § 75 annet ledd en
bestemmelse om rett til sosial trygghet for den som
ikke kan forsørge seg og sine, men ingen bestem-
melse om rett til tilfredsstillende levestandard eller
helsestandard. § 75 annet ledd lyder: 

«Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis
forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget
til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig
de forpligtigelser, som loven herom byder.»

I EUs Charter of fundamental rights finnes flere
bestemmelser om sosiale rettigheter. I artikkel 24 er
barns rettigheter slått fast, se nærmere punkt 32.4
foran. I henhold til artikkel 25 skal eldres rett til å

leve et verdig liv respekteres. I artikkel 26 er det ned-
felt enkelte rettigheter for personer med funksjons-
nedsettelse. Dernest fastsetter artikkel 34 at den
enkelte har krav på beskyttelse ved inntektsbortfall
forbundet med svangerskap, sykdom, alderdom mv.
Og i henhold til artikkel 35 har alle krav på helse-
hjelp. Artiklene 34 og 35 lyder som følger:

«Artikkel 34:
1. The Union recognises and respects the entitle-

ment to social security benefits and social services
providing protection in cases such as maternity, ill-
ness, industrial accidents, dependency or old age, and
in the case of loss of employment, in accordance with
the rules laid down by Community law and national
laws and practices.

2. Everyone residing and moving legally within
the European Union is entitled to social security be-
nefits and social advantages in accordance with
Community law and national laws and practices.

3. In order to combat social exclusion and pover-
ty, the Union recognises and respects the right to so-
cial and housing assistance so as to ensure a decent
existence for all those who lack sufficient resources,
in accordance with the rules laid down by Communi-
ty law and national laws and practices.

Artikkel 35:
Everyone has the right of access to preventive

health care and the right to benefit from medical tre-
atment under the conditions established by national
laws and practices. A high level of human health
protection shall be ensured in the definition and im-
plementation of all Union policies and activities.»

39.6 Utvalgets vurdering

39.6.1 GRUNNLOVSFESTING AV SOSIAL 
TRYGGHET, LEVESTANDARD OG HELSE 

For at enkeltindividene skal kunne leve et liv i
verdighet og samtidig benytte seg av den frihet som
alle mennesker er født med, er det essensielt at de
mest elementære og grunnleggende menneskelige
behov er dekket. Dette er tilgang til mat, vann, klær,
bolig og helsehjelp. Flere av de øvrige rettigheter,
som retten til deltakelse i demokratiske beslutnings-
prosesser, ytringsfrihet, rett til utdanning m.fl., vil
også være vanskeligere å benytte seg av dersom de
grunnleggende behov ikke er dekket. 

Kvaliteten og omfanget av disse godene må sam-
tidig holde et visst nivå. Dette er viktig både for den
enkelte og for samfunnets bekjempelse av fattigdom,
men det vil særlig ha betydning for barns mulighet til
fysisk og mental utvikling. Dette innebærer at tilgang
til mat, vann, klær, bolig og helsehjelp ikke kan være
forbeholdt de personer som er i stand til å betale for
seg. Også den som ikke er i stand til å skaffe inntekt
til eget livsopphold pga. sykdom, arbeidsledighet,
alderdom eller lignende, bør ha krav på sosial trygg-
het som gjør den enkelte i stand til å leve et verdig liv.
Daglig jakt etter nok mat, vann eller varme til seg og
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sin familie, kan raskt redusere muligheten og interes-
sen både for utdannelse og demokratisk deltakelse.
Skal demokratiet trygges og utvikles, og skal den
enkeltes menneskeverd ivaretas i vårt samfunn, må
menneskets grunnleggende behov være dekket.

Dette er noe av bakgrunnen for at sosial trygghet,
tilfredsstillende levestandard og best mulig helse er
vernet etter de internasjonale menneskerettighets-
konvensjoner, i EUs charter of fundamental rights og
i den svenske, finske og islandske konstitusjonen. 

I henhold til konvensjonsvernet ivaretas retten til
sosial trygghet, tilfredsstillende levestandard og en
best mulig helse på den ene siden ved at statens myn-
digheter legger forholdene til rette for at den enkelte
kan oppnå dette ved egen hjelp, herunder ved at for-
holdene legges til rette for informasjon til den enkelte
om tiltak som kan bedre egen helse og egen livssitu-
asjon. På den annen side har staten en forpliktelse til
å sørge for at disse rettighetene oppfylles gjennom
trygdeordninger, sosialhjelp og tilbud om sykehusbe-
handling eller andre helsetjenester for dem som har
behov for det.

Grunnlovsfesting av disse rettighetene vil i
utgangspunktet ikke medføre andre rettslige endrin-
ger enn selve grunnlovsfestingen. I dag sikrer den
ordinære lovgivning både sosial trygghet, tilfredsstil-
lende levestandard og best mulig helse, særlig gjen-
nom folketrygdloven, lov om sosiale tjenester, pasi-
entrettighetsloven mv., jf. punkt 39.2 ovenfor. Gjen-
nom denne lovgivningen har enkeltindivider allerede
rettigheter som kan påberopes overfor kommune og
stat, og de kan eventuelt få sin sak prøvet av domsto-
lene dersom kommune eller stat ikke følger opp på en
tilfredsstillende måte. De individuelle rettigheter på
dette området vil fortsatt og i all hovedsak frem-
komme av ordinær lovgivning, også om retten til
sosial trygghet, tilfredsstillende levestandard og
helse skulle grunnlovsfestes. Det vil bare være de
overordnede prinsippene om at disse verdiene skal
ivaretas i det norske samfunn, som bør grunnlovsfes-
tes. Dermed vil det være den ordinære lovgivningen
som virkeliggjør det overordnede prinsipp om sosial
trygghet, tilfredsstillende levestandard og best mulig
helse. 

En grunnlovsfesting av retten til sosial trygghet,
tilfredsstillende levestandard og helse vil likevel
kunne ha rettslig betydning. Grunnlovsfesting av
disse rettighetene bør ta sikte på å sikre den enkelte
et trygt og menneskeverdig liv, bl.a. slik at de abso-
lutte minimumskrav til sosial trygghet, tilfredsstil-
lende levestandard og helsehjelp må kunne prøves
for domstolene. I noen grad bør derfor grunnlovsfes-
ting av rettighetene kunne fungere som skranke for
lovgivers kompetanse. Men først og fremst vil en
grunnlovsfesting av rettighetene kunne fungere som
en sentral tolkningsfaktor for både forvaltning og

domstoler når bestemmelser i den ordinære lovgiv-
ning skal fortolkes. I den forbindelse bør det ikke
tapes av syne at selv om sosial trygghet, tilfredsstil-
lende levestandard og best mulig helse for alle er sen-
trale verdier i det norske samfunn i dag, kan det
komme tider hvor disse verdiene blir utfordret. En
grunnlovsbestemmelse om rett til sosial trygghet, til-
fredsstillende levestandard og helse vil dermed sikre
at statens myndigheter også i fremtiden prioriterer
det offentliges ressurser på en slik måte at mennesker
i Norge kan leve et menneskeverdig liv. Domstolene
bør derfor i noen grad ha kompetanse til å prøve om
lovgiver og forvaltningsorganer i stor nok utstrek-
ning ivaretar disse rettighetene.

Videre vil en grunnlovsfesting av retten til sosial
trygghet, tilfredsstillende levestandard og best mulig
helse bidra til å synliggjøre at disse rettighetene er
blant de overordnede verdier som staten Norge hviler
på. Bestemmelsen vil dermed kunne ha en viktig
symbolsk betydning. Den vil sende et signal om at
menneskerettigheter er mer enn bare sivile og poli-
tiske rettigheter, og at menneskerettigheter også
omfatter frihet fra nød og rett til et menneskeverdig
liv. For personer som mottar ulike former for offent-
lig støtte, for eksempel syke, arbeidsledige og eldre,
vil det kunne ha betydning at Grunnloven også syn-
liggjør deres behov.

Til sist vil en grunnlovsfesting av retten til sosial
trygghet, tilfredsstillende levestandard og helse
kunne ha politisk betydning. Grunnlovsfesting vil
kunne være retningsgivende ved utformingen av
regelverk, samt ved iverksettelse av tiltak som kan
fremme helse og levestandard i befolkningen. 

På denne bakgrunn er utvalget kommet frem til at
retten til sosial trygghet, tilfredsstillende levestan-
dard og best mulig helse bør grunnlovsfestes. 

39.6.2 UTFORMING AV GRUNNLOVS-
BESTEMMELSER

39.6.2.1 Sosial trygghet

Utvalget vil foreslå at retten til sosial trygghet,
tilfredsstillende levestandard og best mulig helse
deles på to bestemmelser i Grunnloven, hvor sosial
trygghet mest naturlig fremkommer som et tillegg til
arbeidsbestemmelsen i nåværende § 110. Retten til
en tilfredsstillende levestandard og best mulig helse
kan best komme til uttrykk i en ny bestemmelse i
Grunnloven.

Retten til sosial trygghet lest i sammenheng med
arbeidsbestemmelsen i § 110 vil få frem det viktige
poeng at den enkelte primært har ansvar for å sørge
for sitt eget livsopphold gjennom arbeids- eller
næringsinntekt. Det er bare i de tilfeller der den
enkelte pga. alderdom, sykdom, arbeidsledighet e.l.
ikke er i stand til å sørge for sitt eget livsopphold, at
han eller hun har en rett til trygd eller sosialstønad.
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En kombinert bestemmelse om arbeid og sosial
trygghet vil tydeliggjøre at ytelser som trygd og sosi-
alhjelp er subsidiære i forhold til arbeids- eller
næringsinntekt. Dersom retten til sosial trygghet
plasseres i denne konteksten, finner utvalget at retten
til sosial trygghet kan utformes som en rettighet for
den enkelte. 

En slik formulering av Grunnloven § 110 kan for
eksempel lyde (endringer fremhevet i kursiv):

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt
Menneske kan skaffe sig Udkomme ved arbeid eller
næring. Den som på grunn av sykdom, alder, ar-
beidsledighet, fødsel eller liknende forhold ikke selv
kan sørge for sitt livsopphold, har rett til trygd eller
sosiale ytelser.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.»

(eller)

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt
Menneske kan skaffe sig Udkomme ved arbeid eller
næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopp-
hold, har rett til støtte fra det offentlige.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.»

Uttrykkene «støtte» eller «trygd eller sosiale
ytelser» vil innebære at den enkelte har krav på pen-
ger, varer eller tjenester. Det vil være opp til de poli-
tiske myndigheter å ta stilling til hvordan slik støtte
skal gis, såfremt støtten ikke krenker den enkeltes
verdighet. 

Av disse mulige formuleringene foretrekker
utvalget den siste. Den lister ikke opp de ulike grunn-
lag for den enkeltes krav på offentlig støtte. Kriteriet
er bare at den enkelte ikke selv er i stand til å sørge
for sitt livsopphold gjennom arbeid eller næring. I det
store antall tilfeller vil dette skyldes svangerskap og
fødsel, arbeidsledighet, sykdom eller alder, men en
opplisting av disse grunnlagene vil kunne utelukke
enkelte grupper som man i dag ikke har tenkt på. For-
muleringen setter likevel strenge vilkår for når den
enkelte har krav på offentlig støtte. Det er åpenbart
ikke tilstrekkelig for å få offentlig støtte at den
enkelte de facto ikke forsørger seg selv. Formulerin-
gen er knyttet opp til den enkeltes evne til å skaffe
utkomme ved eget arbeid eller næring, ikke den
enkeltes vilje. Samtidig gir den siste formuleringen
ingen løfter om direkte økonomisk bistand fra det
offentlige. Støtten kan for eksempel gis i form av til-
bud om barnehageplass, etterutdanning eller norsk-
opplæring.

39.6.2.2 Tilfredsstillende levestandard og best 
mulig helse

Når det gjelder retten til tilfredsstillende leve-
standard og best mulig helse, bør disse rettighetene
formuleres i en egen bestemmelse, ikke inntas i
Grunnloven § 110. En slik bestemmelse kan enten
utformes som en plikt for statens myndigheter eller
som en individuell rettighet. 

I henhold til de internasjonale konvensjonene er
det på det rene at statene har en vid skjønnsmargin
knyttet til hvordan de sosiale rettighetene skal opp-
fylles. Bakgrunnen for dette er statenes ulike økono-
miske utviklingsnivå og behovet for ulike løsninger
basert på folketall, geografi, samfunnsstruktur mv.
Mange stater er for eksempel ute av stand til å opp-
fylle kravene om tilfredsstillende levestandard for
alle. Dette innebærer likevel ikke at rettighetene er
uten substans. Dersom statene ikke mangler evne,
men vilje til å etablere et adekvat system for trygd og
sosial støtte, vil de krenke ØSK. Og dersom statene
svekker eksisterende ordninger uten at dette er nød-
vendig for å ivareta andre rettigheter, eller det er
skjedd uten en grundig overveielse og en åpen pro-
sess, vil rettighetene kunne være krenket. 

Vender man blikket mot den norske lovgivnin-
gen, ser man at rettighetsfesting ikke er fremmed på
dette rettsområdet. Dersom en norsk grunnlovsbe-
stemmelse utformes som en rett for den enkelte, vil
dette innebære at en person som mener hun eller han
ikke får den rettighet vedkommende har krav på, kan
ta ut søksmål mot den aktuelle myndighet. Det vil
normalt være tale om søksmål som følge av avslag på
søknad om en ytelse eller som følge av fravær eller
mangelfull utøvelse av en tjeneste. Slike søksmål er
ikke uvanlige i dag under den ordinære lovgivning,
og svært mange av bestemmelsene i den ordinære
lovgivning gir individet rettigheter som kan påbero-
pes for domstolene. 

Domstolene vil ventelig prøve saker der en even-
tuell grunnlovsbestemmelse om sosiale rettigheter er
påberopt, ut fra de samme retningslinjer som er fast-
satt i de generelle kommentarene til ØSK. Dette inne-
bærer at domstolene vil tilstå lovgiver en vid
skjønnsmargin med hensyn til hvilke ordninger som
må etableres for å oppfylle rettighetene. Det er liten
grunn til å tro at domstolene vil sette seg i de politiske
myndigheters sted, selv om retten til best mulig helse
og tilfredsstillende levestandard grunnlovsfestes.
Men domstolene vil trolig føre kontroll med at myn-
dighetene lojalt har gjort det som står i deres makt for
å etablere adekvate, solide og ikke-diskriminerende
ordninger som gjør at minimumskravene i rettighe-
tene blir ivaretatt. I så måte vil formuleringen om best
mulig helse og en tilfredsstillende levestandard som
en individuell rettighet i Grunnloven neppe føre til
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økt domstolskontroll sammenliknet med dagens situ-
asjon. 

En mulig utforming, basert på individuelle rettig-
heter, kan for eksempel være:

«Enhver har rett til en tilfredsstillende levestan-
dard og nødvendig helsehjelp.»

Den samme formuleringen kan tenkes utbygget,
med tanke på en mer utdypende forklaring av rettig-
hetene i selve grunnlovsteksten: 

«Enhver har rett til en tilfredsstillende levestan-
dard, herunder rett til mat, vann, klær og bolig. Like-
ledes har enhver rett til nødvendig helsehjelp.»

Selv om disse rettighetsvariantene er mulige,
foreslår utvalget å legge vekt på myndighetenes plikt
til å respektere og sikre individenes rett til best mulig
helse og tilfredsstillende levestandard. Dette vil tyde-
liggjøre at det er myndighetene som er tilrettelegger
for disse rettighetene, samtidig som myndighetenes
plikt selvsagt ikke avskjærer mulighetene av private
ordninger eller den enkeltes egne initiativ. 

I denne sammenheng er det viktig å understreke
at det vil være tale om grader av plikt. Myndighetene
vil for eksempel ha en aktiv plikt til å sørge for rent
vann, elektrisitet og nødvendig helsehjelp, det vil
bl.a. si øyeblikkelig hjelp, generell tilgang på helse-
tjenester, oppfølging av spedbarn og vaksinasjons-
programmer. Utover å sørge for disse grunnleggende
behov vil plikten som påhviler statens myndigheter,
kunne beskrives som en plikt til å respektere private
ordninger, legge forholdene til rette for slike ordnin-
ger, informere og iverksette konkrete tiltak med
tanke på å bedre folks helse og levestandard, bidra til
og legge forholdene til rette for forskning på disse
områdene, etablere og opprettholde tilsynsordninger,
sørge for nødvendig lovgivning mv. 

I korte trekk kan det derfor sies at den plikten
som påhviler statens myndigheter, har en hard kjerne
bestående av visse minstekrav til helse, vann, mat,
varme og husvære. For disse minstekravene vil den
enkelte ha rettigheter som korresponderer med sta-
tens plikter. Det blir innenfor denne kjernen at det må
være adgang for domstolene til å prøve om de indivi-
duelle rettighetene og statens forpliktelser er oppfylt.
Jo lengre man beveger seg bort fra denne kjernen,
desto større vil det politiske handlingsrom være. 

For å få frem det aspekt at individet har en kjerne
av rettigheter på dette området, samtidig som statens
myndigheter har en plikt til tilrettelegging som strek-
ker seg utover den enkeltes konkrete rettigheter, kan
mulige utforminger av en grunnlovsbestemmelse
være:

«Det påligger statens myndigheter å respektere
og sikre retten til en tilfredsstillende levestandard,

herunder den enkeltes grunnleggende behov for mat,
vann, klær og bolig.

Likeledes påligger det statens myndigheter å
fremme befolkningens helse og sikre retten til nød-
vendig helsehjelp.»

(eller)

«Det påligger statens myndigheter å respektere
og sikre retten til en tilfredsstillende levestandard og
best mulig helse.»

(eller)

«Det påligger statens myndigheter å respektere
og sikre retten til en tilfredsstillende levestandard.

Likeledes påligger det statens myndigheter å
fremme befolkningens helse og sikre retten til nød-
vendig helsehjelp.»

Utvalget finner at den siste av disse formulerin-
gene er mest dekkende for dagens rettstilstand. I for-
muleringens første ledd reguleres retten til tilfreds-
stillende levestandard. Her er uttrykkene «respek-
tere» og «sikre retten til» benyttet. Formuleringen er
ment å vise at det er grader av myndighetenes plikt til
å gjennomføre disse rettighetene, og at den enkeltes
rett til å få dekket sine grunnleggende behov, særlig
for mat, vann, klær og husvære er en reell rettighet
som myndighetene aktivt må søke å oppfylle. De
individuelle rettighetene, der myndighetenes plikt er
særlig sterk, er knyttet til disse grunnleggende beho-
vene. Myndighetenes plikt til å dekke for eksempel
behovet for mat kan imidlertid ikke strekke seg len-
gre enn at det tilbys penger, matkuponger eller mat-
stasjoner. Om den enkelte bruker pengene på noe
annet eller ikke vil oppsøke matsstasjonene, vil myn-
dighetene normalt ikke ha plikt til å følge dette opp
på annet vis. Unntak vil være der vedkommende som
følge av funksjonsnedsettelse eller alder ikke har
mulighet til å oppsøke de matstasjoner man har fått
tilbud om.

Utvalget finner det imidlertid ikke nødvendig at
Grunnloven regner opp hvilke behov som er særlig
grunnleggende. Det er åpenbart at staten ikke passivt
kan være vitne til at folk sulter eller fryser i hjel, og
at dette tilhører en slik hard kjerne i rettigheten som
er dekket opp av uttrykket «sikre retten til». For
denne harde kjernen må retten til en tilfredsstillende
levestandard forstås som en individuell rettighet,
men utenfor den harde kjernen vil statens myndighe-
ter først og fremst ha en plikt til å legge forholdene til
rette for at befolkningen har en tilfredsstillende leve-
standard, landets ressurser tatt i betraktning.

Uttrykket «tilfredsstillende» må forstås strengt
objektivt. Den enkelte kan ikke kreve en god leve-
standard. Den enkelte kan heller ikke kreve at myn-
dighetene sikrer levestandarden på en slik måte som
er ønskelig for den enkelte. Og man kan normalt ikke
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kreve at myndighetene stiller med et tilbud som iva-
retar den enkeltes spesifikke behov.

I annet ledd reguleres retten til helse. Her er for-
muleringen «sikre retten til nødvendig helsehjelp»
benyttet. Formuleringen er ment å få frem at myndig-
hetene har en aktiv plikt til å sørge for at den enkelte
får et tilbud om nødvendig helsehjelp. Tilsvarende vil
den enkelte ha rett til nødvendig helsehjelp. Uttryk-
ket «nødvendig helsehjelp» er nærmere definert i
pasientrettighetsloven § 2-1. Utvalget forutsetter at
dagens definisjon av «nødvendig helsehjelp» i pasi-
entrettighetsloven benyttes som et utgangspunkt ved
fortolkningen av «nødvendig helsehjelp» i grunn-
lovsformuleringen. Dette omfatter i første rekke øye-
blikkelig hjelp, men også helsehjelp fra kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En grunn-
lovsfestet rett til nødvendig helsehjelp vil som i dag
måtte begrenses av hensyn til forventet effekt målt
opp mot kostnadene ved tilbudet.  

Øvrige helsefremmende tiltak vil også være vik-
tige, både med tanke på å bedre den enkeltes helse og
hele befolkningens helse. Dette kan være smittefore-
byggende arbeid, helseforskning, HMS-arbeid, tiltak
for å bedre folkehelsen, tannhelsepleie mv. Dette er
arbeid hvor statens myndigheter må kunne utøve stor
grad av skjønn, både med hensyn til innhold og
omfang. Dette har særlig sammenheng med myndig-
hetenes muligheter og kompetanse til å drive denne
typen arbeid. Det enkelte individ vil alene være
nokså maktesløs i kampen for å forebygge epidemier
og pandemier, for å sikre HMS-arbeid på en større
arbeidsplass, for å nyte godt av det siste innen fors-
kning på helse, medisin og ernæring osv. Det er først
når myndighetene stiller med lovverk og ressurser, at
det vil være mulig å lykkes med dette arbeidet. 

På denne bakgrunn er det tilføyd i annet ledd at
det påligger statens myndigheter en plikt til å
«fremme befolkningen helse». Tilsvarende formule-
ring finnes i plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav f).
I en grunnlovssammenheng er uttrykket ment å vise
at statens myndigheter ikke kan forsømme helse-
fremmende arbeid, men uttrykket «fremme» gir ikke
individet konkrete rettigheter. Uttrykket «fremme» er
ikke ment å legge en større plikt på statens myndig-
heter enn uttrykket «legge forholdene til rette for».
Dette er et uttrykk som bl.a. benyttes i Grunnloven
§ 110, og hvor utvalget ikke foreslår endringer, se
nærmere kapittel 12. Det lyder imidlertid lite tref-
fende å tale om «å legge forholdene til rette for
befolkningens helse». Av den grunn foreslås uttryk-
ket «fremme befolkningens helse», et uttrykk som
lovverket allerede er kjent med gjennom plan- og
bygningsloven.

Tilsvarende peker uttrykket «befolkningen» på at
myndighetenes plikt på dette området relaterer seg til
kollektivet. Dette innebærer igjen at myndighetene i

stor utstrekning har adgang til å prioritere enkelte
grupper og enkelte helsefremmende tiltak uten at
domstolene kan overprøve denne skjønnsvurderin-
gen. Det er imidlertid viktig at det politiske skjønn
respekterer øvrige menneskerettigheter, for eksempel
ikke-diskrimineringsprinsippet, hensynet til barnets
beste mv.

I likhet med øvrige grunnlovsbestemmelser gjel-
der myndighetenes forpliktelser bare for personer
som befinner seg på norsk territorium. Dette innebæ-
rer at myndighetene ikke får en plikt etter Grunnlo-
ven til å sørge for levestandarden eller helsen til nor-
ske eller utenlandske statsborgere bosatt i utlandet.
Tilsvarende vil myndighetenes plikt på dette området
også kunne begrenses gjennom den generelle
begrensningshjemmel, jf. kapittel 13, for personer
som oppholder seg på norsk territorium, uten norsk
statsborgerskap og uten lovlig opphold. Så lenge
disse personene har tilbud om et minimum av mat,
vann og husvære, samt tilgang på øyeblikkelig helse-
hjelp, kan ordinær lovgivning, under henvisning til
den generelle begrensningshjemmelen, ha et redusert
tilbud til disse personene. Dette vil først og fremst
kunne være aktuelt for personer uten lovlig opphold
og for personer på gjennomreise. 

39.7 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 110 skal lyde: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt
Menneske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide el-
ler Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Livs-
ophold, har Ret til Støtte fra det Offentlige.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.»

Utvalget foreslår også at ny Grunnloven § 111
skal lyde:

«Det paaligger Statens Myndigheder at respekte-
re og sikre Retten til en tilfredsstillende Levestan-
dard.

Ligeledes paaligger det Statens Myndigheder at
fremme Befolkningens Helbred og sikre Retten til
nødvendig Helbredshjelp.»

Se for øvrig særmerknad fra utvalgets medlem
Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2.

40. Rett til et sunt miljø

40.1 Innledende bemerkninger

Rettslige problemstillinger knyttet til miljø er
under stadig utvikling internasjonalt, også spørsmål
om forholdet mellom miljø og menneskerettigheter.
Stortinget tok stilling til noen av disse spørsmålene i
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1992 og skrev inn i Grunnloven den enkeltes rett til
et sunt miljø, der denne retten skulle benyttes under
hensyntaken til de fremtidige generasjoners rett til
det samme. Rettigheten har således en tidshorisont
som strekker seg utover det som er vanlig for de
øvrige menneskerettigheter.

Utvalget har sett nærmere på denne bestemmel-
sen med tanke på om og eventuelt hvordan miljøret-
tigheter kan styrkes i Grunnloven.  

40.2 Dagens rettstilstand

Grunnloven § 110b lyder som følger:

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed
og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud
fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivareta-
ger denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaa-
ende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af plan-
lagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmel-
ser til at gjennemføre disse Grundsætninger.»

Bestemmelsen kom inn i Grunnloven i 1992 og
kan sees som et resultat av anbefalinger fra FN gjen-
nom Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, se
Innst. S. nr. 163 (1991–1992) s. 3 flg. Det er lite tvil-
somt at denne bestemmelsen fra Stortingets side var
ment å være en rettslig forpliktende bestemmelse og
ikke bare en programerklæring. I Innst. S. nr 163
(1991–1992) sies det generelt (s. 5 sp. 1) at «[r]ettslig
vil en grunnlovsfesting innebære at en grunnlovsbe-
stemmelse vil gå foran ordinær lovgivning hvis de
strider mot hverandre». Det heter videre (s. 6 sp. 1):

«Komiteen viser til at grunnsetningene i grunn-
lovsforslagets første og annet ledd vil ha rettslig
betydning på flere måter. Det vil være en grunnlov-
festet retningslinje for Stortingets lovgivende myn-
dighet på dette området, og det vil også være et viktig
moment ved tolkingen av det regelverk som Stortin-
get selv har vedtatt eller gitt hjemmel for. Grunnset-
ningene vil også legge bånd på forvaltningen ved å
være retningsgivende når et forvaltningsorgan utøver
myndighet eller fritt skjønn. Grunnsetningene vil
også være de som skal anvendes når det gjelder mil-
jøproblemer som lovgiverne ikke har tatt stilling til.»

I stortingsdebatten understreket saksordføreren
det samme.308 

Stortinget la også til grunn at private borgere eller
organisasjoner i gitte tilfelle kan fremme sine miljø-
rettigheter etter § 110b for domstolene. Dette var for-
utsatt i det opprinnelige grunnlovsforslag309 og synes
lagt til grunn av utenriks- og konstitusjonskomiteen

og av Stortinget.310 Det er likevel ikke klart under
hvilke omstendigheter slike direkte krav kan gjøres
gjeldende, hvilket kan ha svekket bestemmelsens
betydning. 

Det er også lagt til grunn at Grunnloven § 110b
skal kunne fungere som et tolkningsprinsipp ved for-
tolkningen av øvrige rettsregler. Dette er kommet til
uttrykk i forarbeidene, hvor det bl.a. heter at bestem-
melsen vil være «et viktig moment ved tolkningen av
det regelverk som Stortinget selv har vedtatt eller gitt
hjemmel for».311 

Det må trolig legges til grunn at Stortinget under
sin behandling av Grunnloven § 110b anså beskyt-
telse av miljøet som en menneskerettighet. Det frem-
går bl.a. av henvisningen til Stockholmserklæringen
og forslaget fra Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling at bestemmelsen har menneskerettslig
karakter.312 Verdenskommisjonen bruker begrepet
«menneskerett» om sine forslag.313 Under «Grunn-
leggende menneskerettigheter» i punkt 1 heter det:
«Alle mennesker har en grunnleggende rett til et
miljø som er tilstrekkelig for helse og trivsel», mens
det under punkt 2 samme sted heter «Statene skal
bevare og bruke miljøet og naturressursene til beste
for nålevende og framtidige generasjoner». Disse
foreslåtte prinsipper er i hovedtrekk blitt innholdet i
Grunnloven § 110b første ledd. Det er for øvrig
understreket i utenriks- og konstitusjonskomiteens
innstilling at «rett til en viss miljøkvalitet er en
grunnleggende menneskerettighet».314

Miljøbestemmelsen tar sikte på å verne både
fremtidige generasjoners og individets livskvalitet og
helse. Det er ikke uvanlig at menneskerettighetsbe-
stemmelser som er ment å sikre den enkelte, også har
et sentralt fellesskapsformål. Ytringsfriheten er for
eksempel ment å sikre både individuell utfoldelse og
demokratiets eksistens, jf. også Grunnloven § 100
annet ledd. At miljøbestemmelsen i § 110b sikrer
menneskehetens eksistens som sådan, kan således
ikke være avgjørende for om rett til et sunt miljø kan
utgjøre en menneskerettighet.

For Høyesterett har bestemmelsen til nå vært
påberopt eller omhandlet i tretten saker.315 I åtte av
disse sakene synes Høyesterett å ha tillagt Grunnlo-
ven § 110b betydning som et tolkningsprinsipp ved
fortolkningen av øvrige lovbestemmelser. I den for-
bindelse har Høyesterett bl.a. vist til at «bestemmel-

308. Se forhandlinger i Stortinget 1992 nr. 254 s. 3736 og 3737.
309. Se Innst. S. nr. 163 (1991–1992) s. 2.

310. Se Innst. S. nr 163 (1991–1992) s. 6 og forhandlinger i Stor-
tinget 1992 nr. 254, s. 3737.

311. Se Innst. S. nr.163 (1991–1992) s. 6.
312. Se Innst. S. nr 163 (1991–1992) s. 3 og 4.
313. Se eksempelvis norsk oversettelse «Vår felles framtid» s.

247, som omtaler «… foreslåtte rettslige prinsipper for mil-
jøvern og bærekraftig utvikling …».

314. Se Innst. S. nr 163 (1991–1992) s. 5.
315. Søk utført i Lovdata pr. 1. desember 2011.
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sen står plassert i vår høyeste rettskilde som uttrykk
for hvilken betydning et godt natur- og livsmiljø til-
legges».316 

Når bestemmelsen ikke kan sees å ha hatt større
betydning i praksis, kan dette skyldes flere forhold.
Praksis omkring Grunnloven § 110b har vært analy-
sert i en artikkel av Ole Kristian Fauchald. Han kon-
kluderer slik:

«§ 110 b gir rettigheter til enhver. Funnene oven-
for viser at private parter, inklusive representanter for
disse, som miljøorganisasjoner og advokater, verken
anser § 110 b som noe viktig rettsgrunnlag eller som
noe sentralt rettslig eller politisk argument. Det for-
hold at bestemmelsen ikke trekkes frem av hørings-
instanser, er spesielt bemerkelsesverdig».317

Forfatteren finner det «særlig bemerkelsesverdig
at Miljøverndepartementet i stor grad har unnlatt å
følge opp § 110b i de saker Departementet har frem-
met». Han mener «… at erfaringen med § 110b er
illustrerende for en generell holdning til Grunnloven
som gjelder for store deler av Stortinget og forvalt-
ningen».

Det kan ikke utelukkes at utformingen av Grunn-
loven § 110b tredje ledd kan være en medvirkende
årsak til bestemmelsens begrensede betydning i prak-
sis. At «Statens Myndigheder give nærmere Bestem-
melser til at gjennemføre disse Grundsætninger», kan
tenkes påberopt som grunnlag for anførsler om bety-
delig skjønnsmessig frihet for myndighetene når lov-
givning skal utformes. En slik argumentasjon harmo-
nerer imidlertid dårlig med bestemmelsens menne-
skerettslige utgangspunkt og uttalelsene i forarbei-
dene om at grunnlovsbestemmelsen skal være for-
pliktende for bl.a. Stortinget, og, i tilfelle motstrid, gå
foran annen lovgivning. At den generelle norm i
Grunnloven § 110b, første ledd i praksis må opera-
sjonaliseres i form av lovgivning, er én ting, se Innst.
S. nr. 1630 (1991–1992) s. 6 sp. 2. Av denne grunn
påhviler det myndighetene en plikt til å vedta lover.
At man ved utforming av slik lovgivning skulle stå
mer eller mindre fritt i forhold til påbudet i Grunnlo-
ven § 110b, første ledd, er imidlertid i strid med ord-
lyden og formålet med bestemmelsen.

Grunnloven § 110b er i større grad enn §§ 110 og
110a formulert som en rettighetsbestemmelse. Para-
grafene 110 og 110a åpner med at «det påligger sta-
tens myndigheter å legge forholdene til rette for»
ulike rettigheter, mens § 110b konkretiserer at det
foreligger en «rett til et sunt miljø». Denne språklige
forskjellen og forarbeidenes klare uttalelser tilsier at

bestemmelsen må anses som en rettighetsbestem-
melse.

40.3 Internasjonalt menneskerettighetsvern

Det er ingen bestemmelser som direkte gjelder
rettigheter til miljø i Verdenserklæringen eller i de
internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. 

Enkelte konvensjonsforpliktelser kan like fullt
tolkes dithen at statene har en forpliktelse til å ivareta
et sunt miljø, særlig gjennom de generelle forpliktel-
ser til å sikre individenes velferd, helse, privat- og
familieliv. EMD har for eksempel avsagt flere dom-
mer hvor den har funnet at myndighetenes passivitet
overfor forurensing, støy og andre miljøproblemer
har representert krenkelser av EMK.318

40.4 Andre lands konstitusjoner

I de øvrige nordiske land finnes en miljøbestem-
melse i Finlands Grundlag § 20. Bestemmelsen
understreker at enhver har ansvar for miljøet, og at
statens oppgave er å sikre et sunt miljø. I tillegg skal
alle ha mulighet til å påvirke beslutninger av betyd-
ning for eget livsmiljø. Bestemmelsen lyder:

«Var och en bär ansvar för naturen och dess
mångfald samt för miljön och kulturarvet.

Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras
en sund miljö och att var och en har möjlighet att på-
verka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.»

I tillegg finnes en miljøbestemmelse i den sven-
ske Regeringsformen 1. kapittel 2 § tredje ledd.
Bestemmelsen lyder:

«Det allmänna ska främja en hållbar utveckling
som leder till en god miljö för nuvarande och kom-
mande generationer.»

I den islandske grunnloven er det i dag ingen
bestemmelse til vern om miljøet, men i forslag til ny
islandsk grunnlov er menneskerettighetskapitlet
foreslått å omhandle både menneskerettigheter og
naturen. I den forbindelse er det foreslått fire paragra-
fer til vern om naturmiljøet, jf. forslag til §§ 33-36.
Forslag til ny § 36 slår fast at lovgivning skal
beskytte dyr mot mishandling og mot utryddelse.
Forslag til ny § 33 innledes med følgende formule-
ring i engelsk oversettelse:

«Iceland’s nature constitutes the basis for life in
the country. All shall respect and protect it.»

I Vest-Europa for øvrig finnes miljøbestemmel-
ser i konstitusjonene til Frankrike, Nederland, Portu-

316. Se Rt. 1993 s. 321, på s. 325.
317. Ole Kristian Fauchald, Forfatning og miljøvern – en analyse

av Grunnloven § 110b, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s.
1-84, på s. 82.

318. Se bl.a. EMDs avgjørelser i Powell og Rayner v. Storbritan-
nia (1990), Moreno Gomez v. Spania (2004), DEÉS v. Un-
garn (2010), Mileva m.fl. v. Bulgaria (2010) og Dubetska
m.fl. v. Ukraina (2011). 
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gal og Hellas.319 I tillegg har EU satt krav om bære-
kraftig utvikling i Lisboa-traktaten.

I Frankrike er det inntatt et omfattende tillegg til
konstitusjonen om miljø. Det lyder i engelsk overset-
telse:

«The French People,
Having considered that
Natural resources and equilibria have conditio-

ned the emergence of mankind;
The future and very existence of mankind are

inextricably linked with its natural environment;
The environment is the common heritage of all

human beings;
Man exerts ever-increasing influence over the

conditions for life and over his own evolution; 
Biological diversity, the fulfilment of the indivi-

dual and the progress of human societies are affected
by certain types of consumption or production and by
excessive exploitation of natural resources;

The safeguarding of the environment is a goal to
be pursued in the same way as the other fundamental
interests of the Nation;

In order to ensure sustainable development, choi-
ces designed to meet the needs of the present genera-
tion should not jeopardise the ability of future gene-
rations and other peoples to meet their own needs,

Hereby proclaim:
Art 1 – Each person has the right to live in a ba-

lanced environment which shows due respect for
health.

Art 2 – Each person has a duty to participate in
preserving and enhancing the environment.

Art 3 – Each person shall, in the conditions pro-
vided for by law, foresee and avoid the occurrence of
any damage which he or she may cause to the envi-
ronment or, failing that, limit the consequences of
such damage.

Art 4 – Each person shall be required, in the con-
ditions provided for by law, to contribute to the ma-
king good of any damage he or she may have caused
to the environment. 

Art 5 – When the occurrence of any damage, al-
beit unpredictable in the current state of scientific
knowledge, may seriously and irreversibly harm the
environment, public authorities shall, with due re-
spect for the principle of precaution and the areas
within their jurisdiction, ensure the implementation
of procedures for risk assessment and the adoption of
temporary measures commensurate with the risk in-
volved in order to deal with the occurrence of such
damage.

Art 6 – Public policies shall promote sustainable
development. To this end they shall reconcile the
protection and enhancement of the environment with
economic development and social progress.

Art 7 – Each person has the right, in the condi-
tions and to the extent provided for by law, to have
access to any information pertaining to the environ-
ment in the possession of public bodies and to parti-
cipate in the public decision-making process likely to
affect the environment.

Art 8 – Education and training with regard to the
environment shall contribute to the exercising of the
rights and duties set out in this Charter.

Art 9 – Research and innovation shall contribute
to the preservation and development of the environ-
ment.

Art 10 – This Charter shall inspire France’s ac-
tions at both a European and an international level.»

I Nederland følger miljøbestemmelsen av konsti-
tusjonene artikkel 21:

«It shall be the concern of the authorities to keep
the country habitable and to protect and improve the
environment.» 

40.5 Utvalgets vurdering

For utvalget er spørsmålet om retten til et sunt
miljø bør styrkes i Grunnloven, og eventuelt hvordan
dette kan gjøres. Bakgrunnen for spørsmålet er at
menneskeheten står overfor store miljøutfordringer i
fremtiden, både globalt og nasjonalt. Noen av disse
miljøproblemene er åpenbart menneskeskapte. For
andre miljøutfordringer, som for eksempel klimaend-
ringer, er det i noen grad uenighet knyttet til hvor
mye av disse problemene som skyldes menneskelig
aktivitet. Det er imidlertid ikke tvilsomt at miljøut-
fordringer kan lede til alvorlige problemer som
ørkenspredning, ekstremvær etc. Dette er problemer
som igjen vil kunne lede til utryddelse av arter, vann-
og matmangel, folkevandringer, spredning av epide-
mier etc.

Det er på denne bakgrunn at det må reises spørs-
mål om ikke retten til et sunt miljø er minst like viktig
for individets eksistens og livsutfoldelse som de
øvrige menneskerettigheter som naturlig hører
hjemme i Grunnloven, og om ikke dette grunnlovs-
vernet bør skjerpes ytterligere.

Etter utvalgets oppfatning har Grunnlovens
§ 110b første ledd fått en tilfredsstillende utforming.
Den er i overensstemmelse med Verdenskommisjo-
nens anbefalinger om «rettslige prinsipper for miljø-
vern og bærekraftig utvikling». Bestemmelsen er fra
Stortingets side ment å representere en rettslig
skranke for myndighetene, samtidig som den har et
menneskerettslig utgangspunkt.

Etter utvalgets oppfatning bør derfor utformin-
gen av Grunnlovens § 110b første ledd videreføres.

Bestemmelsens annet ledd foranlediger ingen
bemerkninger fra utvalgets side.

Utvalget har imidlertid overveiet om tredje ledd i
bestemmelsen bør få en mer hensiktsmessig utfor-
ming, først og fremst for å tydeliggjøre plikten for
myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd
om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å
sikre miljøet. Det antas at dette er hovedbegrunnel-
sen for bestemmelsen, slik den i dag lyder. Bestem-
melsen kunne likevel ha vært mer presis med tanke

319. Se oversikt i Perspektiv 02/06 for Stortingets utredningssek-
sjon s. 14.
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på at det er en plikt for statens myndigheter å følge
opp retten til et sunt miljø. Tredje ledd kunne for
eksempel lyde:

«Det påligger Statens myndigheter å iverksette
tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Et annet alternativ vil være å oppheve tredje ledd
uten å erstatte den med noen ny formulering.

Utvalget vil anbefale at tredje ledd erstattes med
en formulering om at statens myndigheter har plikt til
å iverksette tiltak til gjennomføring av Grunnloven
§ 110b første og annet ledd. Dette vil tydeliggjøre at
myndighetene har en aktiv plikt til å ivareta miljøet
gjennom ulike former for tiltak. Det vil fortsatt være
stort rom for politisk skjønn med hensyn til hvilke til-
tak som settes i verk på hvilke tidspunkt. Det fremgår
imidlertid av forarbeidene (Innst. S. s. 4) at noe av
hovedformålet med dagens grunnlovsbestemmelse
var å knytte rettsvirkninger til de fundamentale mil-
jøprinsipper som i sin tid var formulert av Brundt-
land-kommisjonen. Denne forutsetningen ble også
gjentatt under Stortingets forhandlinger.320 I overens-
stemmelse med dette og praksis fra EMD kan myn-
dighetene ikke være passive vitner til større miljøø-
deleggelser, men må iverksette tiltak som kan bidra
til å sikre et sunt miljø for nåtidige og fremtidige
generasjoner. Dette bør komme tydeligere til uttrykk
i Grunnloven.

I tråd med utvalgets forslag om et eget mennes-
kerettighetskapittel i Grunnlovens del E foreslås
Grunnloven § 110b flyttet til ny Grunnloven § 112.

40.6 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 110b oppheves, og at ny § 112 skal lyde:

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed
og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud
fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivareta-
ger denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaa-
ende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af plan-
lagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Det paaligger Statens Myndigheter at træffe For-
anstaltninger der gjennemføre disse Grundsætnin-
ger.»

Se for øvrig særmerknad fra utvalgets medlem
Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2.

41. Legalitetsprinsippet – generelt

41.3 Innledende bemerkninger

I enhver rettsstat vil makthaverne utøve sin makt
over borgerne i henhold til lovgivning. At maktha-
verne er avhengige av lovgivning for å gjennomføre
handlinger eller treffe avgjørelser som får rettsvirk-
ninger overfor borgerne, er et prinsipp som finnes i
alle moderne rettsstater. I Norge er dette kravet til
lovgivning gjennomgående omtalt som «legalitets-
prinsippet».

Legalitetsprinsippet har tradisjonelt vært forstått
slik at ethvert inngrep i borgernes rettssfære trenger
hjemmel i lov. På strafferettens område ble prinsippet
tydeliggjort i Grunnloven allerede i 1814, gjennom
lovskravet i § 96 første punktum. Det generelle lega-
litetsprinsippet gjelder imidlertid på alle rettsområ-
der, men det er uklart hvor langt legalitetsprinsippet
strekker seg som skranke for domstolenes virksom-
het. I lengre tid har det vært bred enighet om at lega-
litetsprinsippet i Norge er en sedvanebasert rettsregel
med grunnlovs rang, såkalt konstitusjonell sedvane-
rett. Dette reiser spørsmål om det ulovfestede legali-
tetsprinsipp nå bør grunnlovsfestes.

41.2 Dagens rettstilstand

I dag inneholder Grunnloven ikke et generelt
krav om at myndighetenes inngrep overfor den
enkelte trenger hjemmel i lov eller annet rettsgrunn-
lag, men Grunnloven § 96 inneholder et spesifikt lov-
skrav på strafferettens område, jf. punkt 24.2. I til-
legg til lovskravet i Grunnloven § 96 følger det et
lovskrav i § 99 første ledd for fengsling og arrest, jf.
punkt 22.2.

Utenfor strafferettens område har det over tid
utviklet seg en ulovfestet lære der inngrep i borgernes
rettssfære trenger hjemmel i lov (det materielle eller
positivt formulerte legalitetsprinsipp). Dette legali-
tetsprinsippet er antatt å være konstitusjonell sedva-
nerett, og det omfatter både myndighetenes beslut-
ninger og myndighetenes faktiske handlinger. I sin
kjerne forbyr prinsippet offentlige myndigheter å
gjøre inngrep i individuelle tilfeller uten hjemmel i
formell lov.321 Med formell lov siktes det til lover gitt
av Stortinget i henhold til Grunnloven §§ 76 flg. eller
øvrige rettsregler som kan utledes av slik formell lov-
givning. Utgangspunktet etter den tradisjonelle lære

320. Se Stortingets forhandlinger 1992 nr. 253, s. 3736.

321. Se T.H. Aschehoug, Norges nuværende statsforfatning,
1892 bind II s. 143–145; Bredo Morgenstierne, Lærebok i
den norske statsforfatningsret, 1927 bind II s. 194; Frede
Castberg, Norges statsforfatning, 1965 bind II s. 58–58;
Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, 2004 s. 167;
Roald Hopsnes/Raymond Solberg, Legalitetsprinsippet,
Jussens Venner 2005 s. 77–155; og Alf Petter Høgberg/Mor-
ten Kinander, Det formelle legalitetsprinsippet og retts-
kildelæren, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011, s. 15–55, på
s. 18–24.
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Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin
Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir
Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om
grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kultu-
relle menneskerettigheter

Til Stortinget

Bakgrunn
Undertegnede fremmer med dette forslag om

grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter på bakgrunn av forslaget i Dokument 16
(2011–2012). 

Forslaget fremmes av en tverrpolitisk gruppe
representanter for å gi Stortinget et bredest mulig
vurderingsgrunnlag for behandlingen i neste periode.
Det er gitt at ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak
samtlige paragrafer og/eller alternativer.

Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni
2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme for-
slag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det
formål å styrke menneskerettighetenes stilling i
nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
grunnlovs rang. 

Utvalget ble gitt følgende mandat:

«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg
som skal utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det mål å styrke men-
neskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sent-
rale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets
arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser
i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende
menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltre-
visjoner av bestemmelser gjør at både tema og inn-
fallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling
i kommende periode foreligger det flere grunnlovs-
forslag blant annet om diskriminering, retten til bolig
og rett til asyl.

Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovs-
bestemmelsene om menneskerettigheter i en sam-
menheng med tanke på en opprydding i og tilpassing
av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110
c lyder. 'Det paaligger Statens myndigheder at
respektere og sikre menneskerettighederne. Nær-
mere bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater
herom fastsættes ved lov.'

Norge har inkorporert en rekke internasjonale
menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i
dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis
det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir fore-
tatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneske-
rettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet
til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet
om rettighetene skal kunne påberopes for domsto-
lene, trekkes inn.

Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre
de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i
Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettig-
heter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgiv-
ning.

Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan
Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør
utformes.

Det forutsettes at den politiske avtalen som ble
inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april
2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S. nr.
287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets
arbeid.

Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangspunkt
i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov skal
være retningsgivende med hensyn til tekstens
omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget
kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endrin-
ger som følge av de materielle endringer som fore-
slås.

0 
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Utvalgets rapport avgis til Stortingets president-
skap innen 1. januar 2012.»

Som medlemmer i utvalget ble oppnevnt: 

Inge Lønning (leder), professor emeritus i teologi
ved Universitetet i Oslo og tidligere president i Lag-
tinget.

Carl I. Hagen, rådgiver og tidligere visepresident
i Stortinget.

Jan E. Helgesen, førsteamanuensis i rettsviten-
skap ved Universitetet i Oslo.

Hilde Indreberg, høyesterettsdommer.
Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark.
Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat, Bergen. 
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap

ved Universitetet i Oslo. 

Kari Nordheim-Larsen erstattet tidligere utvalgs-
medlem Grete Faremo etter at Faremo ble utnevnt til
forsvarsminister høsten 2009. 

Utvalget avga 19. desember 2011 sin rapport til
Stortingets presidentskap. Rapporten er trykt som
Dokument 16 (2011–2012).

Inndeling av rettigheter

Menneskerettighetsutvalget har vurdert ulike inn-
delinger av rettigheter.

Menneskerettighetene har i noen sammenhenger
vært delt inn i det som gjerne er omtalt som første,
andre og tredje generasjons rettigheter, der man kan
tenke seg at første generasjons rettigheter er mer sent-
rale enn øvrige rettigheter. Det har vært vanlig å ope-
rere med en slik inndeling som en forklaringsmodell
for rettighetenes utvikling, men modellen er vanske-
lig å forene med FNs forutsetning om at rettighetene
i de ulike menneskerettighetskonvensjonene må for-
stås i sammenheng. Utvalget viser derfor til at inn-
delingen er omstridt. Utvalget viser videre til at den
norske grunnloven i dag inneholder bestemmelser
som kan henføres til samtlige av disse kategoriene.

Med første generasjons rettigheter siktes det
gjerne til de klassiske sivile og politiske rettigheter.

Til andre generasjons rettigheter har det vært van-
lig å regne de økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter. Dette er de rettighetene som sikrer indivi-
dene en rimelig levestandard, grunnleggende
skolegang, nødvendig helsehjelp mv. Enkelte grunn-
lovsbestemmelser, som ekspropriasjonserstatnings-
vern i § 105, rett til utkomme fra arbeid i § 110 og
samisk språk og kultur i § 110 a, kan sies å falle i
denne kategorien. 

Med tredje generasjons rettigheter har det gjerne
vært siktet til de kollektive rettighetene som omfatter
menneskeheten, som for eksempel retten til fred og

retten til et sunt miljø, jf. for eksempel Grunnloven
§ 110 b.

Menneskerettighetsutvalget viser til at et særlig
spørsmål er hvorvidt økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettigheter kan regnes blant de sentrale mennes-
kerettighetene. I NOU 1993:18 drøftet Menneskeret-
tighetslovutvalget hvor egnet målsettingsbestemmel-
ser som for eksempel ØSK artikkel 12 om retten til
høyest oppnåelig grad av fysisk og psykisk helse er
til lovfesting og håndheving av domstolene. Det ble
pekt på at slike bestemmelser åpner for et stort inn-
slag av skjønnsmessige overveielser. Hvilke «skritt»
som er nødvendige med sikte på for eksempel
bekjempelse av sykdommer, gir rom for vurderinger
av hvor betydelige ressurser staten bør stille til dispo-
sisjon for dette formål, sammenholdt med andre vik-
tige samfunnsoppgaver. Slike prioriteringsspørsmål
vil være av «politisk» karakter. 

Menneskerettighetslovutvalget foreslo likevel å
inkorporere også ØSK i menneskerettsloven, og man
pekte blant annet på at det hadde vært en utvikling i
synet på de økonomiske, sosiale og kulturelle rettig-
hetene. 

I den videre drøftelsen pekte Menneskerettighets-
lovutvalget på at når det gjaldt de av konvensjonens
bestemmelser som dreier seg om ressurser, viser
ØSK-komiteens praksis at folkerettsbrudd først og
fremst kan tenkes ved diskriminerende bruk av res-
surser, eller hvis en stat ikke sikrer det minimums-
nivå som den ut fra sine ressurser er forpliktet til. Når
det gjelder påstander om uriktig prioritering av res-
surser, pekte utvalget på at norske domstoler tradi-
sjonelt vil utvise tilbakeholdenhet, og at en inkorpo-
rering av ØSK ikke var ment å endre dette. 

Den internasjonale utviklingen Menneskerettig-
hetslovutvalget viste til, har fortsatt i årene etter at
dets utredning ble lagt frem. Tallet på generelle kom-
mentarer fra ØSK-komiteen er steget fra fire til 21,
og det ble i 2008 vedtatt en individklageordning som
– når den trer i kraft – vil føre til ytterligere klargjø-
ring av konvensjonens innhold. Menneskerettighets-
utvalget viser til at økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter i stor grad er blitt rettighetsfestet i lovgiv-
ningen for øvrig. Endelig nevner utvalget at inkorpo-
reringen av ØSK ikke har ført til at domstolene i nev-
neverdig grad er blitt stilt overfor spørsmål som
krever at de tar stilling til ressursallokering.

Hvis ikke annet følger av motivene, vil domsto-
lene ventelig prøve saker der grunnlovsbestemmelser
om økonomiske, sosiale eller kulturelle rettigheter er
påberopt, ut fra de samme retningslinjer som er fast-
satt i de generelle kommentarene fra ØSK-komiteen.
Dette innebærer at domstolene vil tilstå lovgiver en
vid skjønnsmargin for spørsmål om hvilke ordninger
som må etableres for å oppfylle rettighetene, slik til-
fellet også er i dag for anvendelsen av for eksempel
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Grunnloven § 110 (rett til utkomme fra arbeid) og
§ 110 a (samisk språk og kultur). Men domstolene vil
føre kontroll med at myndighetene lojalt har gjort det
som står i deres makt for å etablere adekvate, solide
og ikke-diskriminerende ordninger som gjør at kjer-
nen i rettighetene blir ivaretatt, og at de rettigheter
det er tale om, ikke faller under det minimumsnivå
som skal til for å oppfylle konvensjonens krav om
ivaretakelse av frihet, likhet og menneskeverd. 

I den forbindelse oppstår spørsmålet om even-
tuelle grunnlovsbestemmelser bør utformes som indi-
viduelle rettigheter eller som plikter for statens myn-
digheter. I hovedtrekk innebærer de økonomiske,
sosiale og kulturelle rettighetene både individuelle
rettigheter, men da i kjerneområdet for de enkelte ret-
tigheter, og plikter for statens myndigheter. Grunnlo-
ven kan eventuelt søke å reflektere at den plikten som
påhviler statens myndigheter har en hard kjerne
bestående av visse minstekrav, blant annet til helse,
vann, mat, varme og husvære. For disse minstekra-
vene vil individet ha rettigheter som korresponderer
med statens plikter. Utover å søke tilfredsstillelse av
disse basale minstekravene er det først og fremst sta-
tens myndigheter som tar stilling til hvordan rettighe-
tene bør oppfylles.

Utvalget viser til at retten til å skaffe seg
utkomme ved eget arbeid har vært verdsatt høyt, og
dette har kommet til uttrykk i Grunnloven § 110.
Likeså har retten til sosial trygghet og retten til et ver-
dig liv for den som ikke kan sørge for seg og sin
familie, stått sterkt i den norske velferdslovgivningen
etter annen verdenskrig.

Å løfte disse rettighetene inn i Grunnloven vil
etter utvalgets syn sikre at de sentrale verdiene som
disse rettighetene representerer, vil være retningsgi-
vende også for fremtiden. Tanken er at Grunnloven
skal gi uttrykk for de grunnleggende prinsippene,
mens detaljer i ordinær lovgivning fortløpende må
tilpasses ulike forhold, som for eksempel samfunns-
økonomi, teknologisk utvikling, endringer i boset-
tingsmønstre, endring i moraloppfatninger og ikke
minst endringer som følge av skiftende politisk fler-
tall. En viss forutsigbarhet og beskyttelse mot raske
og inngripende endringer i rettighetene vil imidlertid
være sikret gjennom de grunnleggende prinsippene i
Grunnloven.

Utvalgets flertall, alle unntatt Carl I. Hagen, har
vurdert det slik at rettighetene i Grunnloven i størst
mulig grad bør gjenspeile og søke å realisere indivi-
denes frihet, likhet og menneskeverd, slik dette er
kommet til uttrykk i fortalen til Verdenserklæringen
og EMK. Ved vurderingen av hvilke rettigheter som
står sentralt, er det derfor tatt utgangspunkt i Ver-
denserklæringen og de rettigheter som fremkommer
av denne.

Det er samtidig tatt hensyn til de verdier og rettig-
heter som har stått sentralt i Norge etter annen ver-
denskrig, selv om ikke alle disse er grunnlovfestet i
dag. Det er et nærliggende behov for å ajourføre
Grunnloven i forhold til det samfunn vi lever i. Dette
innebærer ikke at Grunnloven skal gi oss svarene på
vanskelige og viktige samfunnsutfordringer, men
den bør knesette noen sentrale prinsipper og grunn-
leggende verdier som i dag utgjør fundamentet for de
beslutninger som treffes. På den måten vil man i
større utstrekning kunne sikre at individenes frihet,
likhet og menneskeverd blir ivaretatt i beslutnings-
prosessene også i fremtiden.

I den forbindelse er det tatt hensyn til at dagens
Norge ikke bare er et annet samfunn enn da Grunnlo-
ven ble skrevet i 1814, men også et annet samfunn
enn den gang Verdenserklæringen ble utformet i
1948. De viktigste samfunnsendringene er den øko-
nomiske og teknologiske utvikling, fremveksten av
velferdssamfunnet, utdanningseksplosjonen, enighet
om at det skal være like muligheter for kvinner og
menn, økt forståelse for barns rettigheter, og en
økning i antall nordmenn med annen etnisk, språklig,
religiøs og kulturell bakgrunn. Denne flerkulturelle
og moderne velferdsstaten bør derfor gjenspeiles i
Grunnlovens rettighetsbestemmelser, uten at en slik
tilpasning til dagens samfunnsutvikling overskygger
de grunnleggende sivile og politiske rettigheter som
Grunnloven har vært bærer av siden 1814. De sivile
og politiske rettighetene er nødvendige både for å
opprettholde individenes likeverd og like rett til del-
takelse i samfunnet, og for å sikre gjennomføringen
av et levedyktig demokrati. 

I forlengelsen av dette har utvalget lagt vekt på at
Grunnloven har hatt stor symbolverdi for det norske
folk og for nasjonen Norge, samtidig som den til tider
har spilt en sentral rolle rettslig og politisk. Utvalgets
flertall ser det som viktig å forsøke å bevare Grunn-
lovens rolle som symbol for nasjonen, men samtidig
videreføre Grunnloven som et rettslig og politisk
verktøy. Grunnlovens menneskerettighetsbestem-
melser bør derfor ikke begrenses til bare å bestå av
bestemmelser som med relativt enkle juridiske grep
kan håndheves av domstolene. Noen av Grunnlovens
bestemmelser bør også inneholde rettigheter som har
et kjerneinnhold som kan prøves rettslig, selv om
bestemmelsenes betydning først og fremst vil være
verdimessig og politisk.

Utvalget finner videre at norsk grunnlovstradi-
sjon, der Grunnloven stadfester noen grunnleggende
og prinsipielle utgangspunkter, bør videreføres. Det
vil neppe være vellykket å forsøke å detaljregulere
rettigheter i Grunnloven. Dette ville gi liten grad av
fleksibilitet til bestemmelser som ofte blir stående i
lang tid. Av rettspraksis på området, både nasjonalt
og i EMD, fremgår det tydelig at anvendelsen av
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menneskerettighetsbestemmelser ofte vil måtte
avgjøres etter en nærmere vurdering av en lang rekke
konkrete forhold, der også hensynet til samfunnsut-
viklingen trekkes inn. Detaljreguleringer i Grunnlo-
ven vil i for stor utstrekning kunne binde opp fremti-
dige generasjoner, og dermed bidra til å svekke
Grunnlovens symbolske og politiske funksjon. 

Utvalgets mindretall, Carl I. Hagen, har ikke slut-
tet seg til utvalgets forslag til §§ 104, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 115 og 116, jf. mindretallsmerknaden
gjengitt i Dokument 16 (2011–2012) punkt 11.4.2.

Nærmere om forslagene

Grunnloven § 107

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 107 i Grunnloven om retten til kulturell identitet og
deltakelse i det kulturelle liv.

Utvalget viser til at Grunnloven i dag ikke inne-
holder en generell bestemmelse om rett til å delta i
kulturelt liv eller rett til å ivareta ens kulturelle iden-
titet. Slik grunnlovfesting vil etter utvalgets syn syn-
liggjøre at deltakelse i kulturelt liv er en viktig verdi
i det norske samfunnet. Grunnlovfesting vil være en
anerkjennelse av at kulturell utfoldelse og deltakelse
i kulturelle aktiviteter er av stor betydning for per-
sonlig utvikling, etablering og markering av identitet
og tilhørighet, og for livsglede og livsutfoldelse.

Om den nærmere begrunnelsen for forslaget vises
det til Dokument 16 (2011–2012) s. 205 flg.

Forslagsstillerne fremmer seks alternative forslag
til første ledd. 

Alternativ 1 samsvarer med Menneskerettighets-
utvalgets forslag om at statens myndigheter skal
respektere «den enkeltes kulturelle identitet», mens
det i alternativ 2 er vist til «den enkeltes identitet».
Alternativene varierer med hensyn til om den enkelte
skal kunne «delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk», eller om den enkelte
skal kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk og i tillegg «nyte godt av
vitenskapelige fremskritt». Alternativ 1 til 5 går ut på
at statens myndigheter «skal respektere», mens alter-
nativ 6 går på at «enhver har rett» til fritt å delta i kul-
turelt liv.

Forslagsstillerne fremmer tre alternative forslag
til annet ledd. Alternativ 1 er i samsvar med Mennes-
kerettighetsutvalgets forslag om respekt for vitenska-
pens og kunstens frihet. Alternativ 2 og 3 omhandler
kunstens og forskningens frihet.

Grunnloven § 108

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 108 i Grunnloven om retten til samisk språk, kultur
og samfunnsliv. 

Bestemmelsen skal erstatte nåværende Grunnlo-
ven § 110 a, som lyder:

«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge
Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe
kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Sam-
fundsliv.»

Bestemmelsen bygger på et forslag som ble frem-
satt og grundig omtalt i Samerettsutvalgets første
utredning, NOU 1984:19 om samenes rettsstilling.

Utvalget viser til at vekten etter hvert er flyttet fra
samene som en minoritet til samene som et urfolk.
Norge ratifiserte i 1989 konvensjon nr. 169 om
urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Det var
klart forutsatt at konvensjonen skulle gjelde for
samene i Norge.

Etter utvalgets oppfatning tilsier utviklingen etter
at Grunnloven § 110 a ble vedtatt at bestemmelsen
bør endres, slik at det fremgår at samene er et folk
eller urfolk.

Om den nærmere begrunnelsen for forslaget vises
det til Dokument 16 (2011–2012) s. 214 flg.

Forslagsstillerne fremmer to alternative forslag
som er basert på Menneskerettighetsutvalgets forslag.
Alternativ 1 inneholder formuleringen «samene, som
urfolk», mens alternativ 2 inneholder formuleringen
«det samiske folk».

Grunnloven § 109

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 109 i Grunnloven om rett til utdanning. Ingen
bestemmelser i Grunnloven regulerer i dag utdan-
ningsspørsmål. Rett til skole og utdanning er nedfelt
i en rekke konvensjoner. 

For å kunne oppnå Grunnlovens målsetting om
ivaretakelse av demokrati, rettsstat og menneskeret-
tigheter, vil utdanning etter utvalgets syn stå helt sent-
ralt. Utvalget viser til at en grunnlovfesting av retten
til utdanning ikke vil endre rettstilstanden i Norge
ettersom dagens opplæringslov og lov om universitet
og høyskoler må antas å tilfredsstille kravene i de
internasjonale menneskerettighetskonvensjonene ved-
rørende retten til utdanning. Grunnlovfesting vil etter
utvalgets syn kunne fungere som en rettslig skranke
for lovgiver, i den forstand at lovgiver ikke kan la
skoletilbudet falle under de minstekrav som en even-
tuell grunnlovsbestemmelse oppstiller.

Utvalget foreslår videre at prinsippet om at vide-
regående utdanning skal være tilgjengelig for alle,
grunnlovfestes. Utvalget finner også at det overord-
nede prinsipp om at statens myndigheter skal sikre at
alle har de samme formelle muligheter til å ta utdan-
ning på bakgrunn av kvalifikasjoner, bør grunnlov-
festes.

Om den nærmere begrunnelsen for forslaget vises
det til Dokument 16 (2011–2012) s. 218 flg.
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Forslagsstillerne fremmer to alternative forslag til
bestemmelsens første ledd og ett forslag til bestem-
melsens annet ledd. Første ledd omhandler retten til
utdannelse og grunnleggende opplæring som skal
ivareta den enkeltes evner og behov og fremme
respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskeret-
tighetene. Alternativ 1 er i samsvar med Menneske-
rettighetsutvalgets forslag. Det som skiller alterna-
tivene er hvorvidt barn skal ha plikt eller rett til å
motta grunnleggende opplæring.

Bestemmelsens annet ledd omhandler en plikt for
statens myndigheter til å sikre adgang til videregå-
ende opplæring og like muligheter til høyere utdan-
nelse på grunnlag av kvalifikasjoner. 

Grunnloven § 110

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en end-
ring i § 110 første ledd i Grunnloven som pålegger
statens myndigheter å legge til rette for at alle kan
skaffe seg utkomme av sitt arbeid. 

I et menneskerettslig perspektiv har retten til å
skaffe seg utkomme ved arbeid eller næring vært sett
på som en viktig forutsetning både for bekjempelse
av fattigdom og for demokratiutvikling. Utvalget
foreslår at Grunnloven § 110 bør utvides til å omfatte
retten til å skaffe seg utkomme ved næring. Utvalget
foreslår videre at retten til sosial trygghet skrives inn
som et siste punktum i første ledd. 

Om den nærmere begrunnelsen for forslaget vises
det til Dokument 16 (2011–2012) s. 231 flg.

Forslagsstillerne fremmer 3 alternative forslag.
Alternativ 1 er i samsvar med Menneskerettig-

hetsutvalgets forslag. I alternativ 2 er det inntatt et
annet punktum om at «ethvert menneske har plikt til
å forsøke å sørge for sitt livsopphold.» 

I alternativ 3 er det tatt inn en presisering om at
«den som på grunn av sykdom, alder, arbeidsledig-
het, fødsel eller liknende forhold ikke selv kan sørge
for sitt livsopphold», har rett til trygd eller sosiale
ytelser.

Grunnloven § 111

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 111 om rett til en tilfredsstillende levestandard og
helse. 

Utvalget viser til at for at enkeltindivider skal
kunne leve et liv i verdighet og samtidig benytte seg
av den frihet som alle mennesker er født med, er det
essensielt at de mest elementære og grunnleggende
menneskelige behov er dekket. Dette er tilgang til
mat, vann, klær, bolig og helsehjelp. Utvalget viser
videre til at grunnlovfesting av disse rettighetene
ikke vil medføre andre rettslige endringer enn selve
grunnlovfestingen. I dag sikrer den ordinære lovgiv-

ningen både sosial trygghet, tilfredsstillende leve-
standard og best mulig helse. Etter utvalgets syn vil
en grunnlovfesting sikre at statens myndigheter også
i fremtiden prioriterer det offentliges ressurser på en
slik måte at mennesker i Norge kan leve et mennes-
keverdig liv. Grunnlovfesting vil etter utvalgets syn
også kunne være retningsgivende ved utforming av
regelverk, samt ved iverksettelse av tiltak som kan
fremme helse og levestandard i befolkningen.

Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 234 flg.

Forslagsstillerne fremmer seks alternative for-
slag. Alternativ 1 er i samsvar med forslaget fra Men-
neskerettighetsutvalget. Det fremgår av forslaget at
statens myndigheter skal respektere og sikre retten til
en tilfredsstillende levestandard. Likeledes skal sta-
tens myndigheter fremme befolkningens helse og
sikre retten til helsehjelp.

Etter alternativ 2 har «enhver» rett til en tilfreds-
stillende levestandard og nødvendig helsehjelp. I
alternativ 3 og 4 er det inntatt en nærmere presisering
av hva som ligger i en tilfredsstillende levestandard.

Alternativ 5 og 6 er basert på tidligere fremsatt
grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hall-
geir H. Langeland og Karin Andersen, jf. Dokument
12:4 (2007–2008) (retten til bolig).

Grunnloven § 112

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 112 i Grunnloven om retten til et sunt miljø.
Bestemmelsen er en videreføring av Grunnloven
§ 110 b. 

Utvalget viser til at rettigheter knyttet til miljø er
under stadig utvikling internasjonalt, også spørsmål
om forholdet mellom miljø og menneskerettigheter.
Bestemmelsen i § 110 b kom inn i Grunnloven i 1992
og kan sees som et resultat av anbefalinger fra FN
gjennom Verdenskommisjonen for miljø og utvik-
ling. Utvalget finner det lite tvilsomt at denne
bestemmelsen fra Stortingets side var ment å være en
rettslig forpliktende bestemmelse og ikke bare en
programerklæring.

Etter utvalgets syn har § 110 b første ledd fått en
tilfredsstillende utforming, og denne bestemmelsen
bør derfor videreføres. Utvalget foreslår at bestem-
melsen flyttes til § 112 og at ny § 112 får et nytt
tredje ledd for å tydeliggjøre plikten for myndighe-
tene til å etterleve prinsippene i første ledd om å
iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre
miljøet.

Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 242 flg.

Forslagsstillerne fremmer Menneskerettighetsut-
valgets forslag til § 112 nytt tredje ledd.
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Grunnloven § 115

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 115 i Grunnloven om begrensninger i de grunnlov-
festede rettighetene. 

Utvalget finner at begrensninger i rettighetene må
fastsettes i Grunnloven, ikke bare følge av domstole-
nes praksis. Dette vil tydeliggjøre at de fleste rettig-
heter i noen utstrekning vil kunne være gjenstand for
begrensninger dersom de støter an mot andre men-
neskerettigheter eller mot viktige samfunnsinteres-
ser. Utvalget foreslår å presisere i bestemmelsen
hvilke rettigheter det ikke kan gjøres begrensninger i.

Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 69 flg.

Forslagsstillerne fremmer 2 alternative forslag.
Alternativ 1 bygger på Menneskerettighetsutval-

gets forslag til ny § 115 med den forskjell at ordet
«tungtveiende» er tilføyd i første ledd annet punk-
tum.

I alternativ 2 er formuleringen «enhver begrens-
ning i rettigheter som er anerkjent i denne grunnlov»
i første ledd første punktum, erstattet av formulerin-
gen «enhver begrensning av rettigheter i denne
grunnlov». 

Grunnloven § 116

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 116 i Grunnloven om derogasjon fra menneskeret-
tigheter.  

Utvalget viser til at konstitusjonell nødrett er en
betegnelse på handlinger som innebærer at man på
bakgrunn av en nødrettssituasjon legitimt kan fravike
de rettsregler som følger av Grunnloven eller av kon-
stitusjonell sedvanerett. Det blir vist til at en egen
bestemmelse i Grunnloven om unntak eller deroga-
sjon fra menneskerettighetene vil gjøre det mulig å
lese ut av sammenhengen når menneskerettighetene
i Grunnloven kan fravikes. En slik bestemmelse vil
også etablere en større grad av forutsigbarhet i
rettspleien; det vil bare være adgang til å fravike
menneskerettighetene i Grunnloven dersom vilkå-
rene i derogasjonsbestemmelsen er oppfylt. Det bør
etter utvalgets syn slås fast at enkelte rettigheter er av
en slik karakter at de aldri kan fravikes. Dette har
sammenheng med at unntak fra enkelte bestemmel-
ser vil representere et så fundamentalt angrep på
menneskeverdet og rettsstaten at ingen situasjoner
kan berettige at det besluttes å gjøre unntak fra disse
rettighetene. Det blir derfor foreslått å ta inn et tillegg
til derogasjonsadgangen, der det presiseres hvilke
bestemmelser i Grunnloven som aldri kan fravikes.

Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 90 flg.

Forslagsstillerne fremmer 2 alternative forslag. 
Alternativ 1 er i samsvar med Menneskerettig-

hetsutvalgets forslag til § 116, der det i annet ledd

fremgår at det ikke i noe tilfelle kan treffes beslut-
ning om å fravike §§ 93, 96 og 99 første punktum.
Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

Alternativ 2 er basert på forslag fra Norsk senter
for menneskerettigheter og innebærer at derogasjon
av § 99 ikke skal være begrenset til første punktum. 

Språkform

Forslagsstillerne fremmer forslagene både i gjel-
dende grunnlovsspråk og på tidsmessig bokmål og
nynorsk. Stortinget fattet 21. mai 2012 vedtak om å
be presidentskapet legge til rette for å få utarbeidet
nye versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål
og nynorsk. Det ble 31. mai 2012 oppnevnt et utvalg
som fikk i mandat å «utarbeide nye, språklig oppda-
terte versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål
og nynorsk». Utvalget skulle også «omsette grunn-
lovsforslagene utarbeidet av Menneskrettighetsut-
valget i Dokument 16 (2011–2012) til nynorsk, og
språklig kvalitetssikre Menneskerettighetsutvalgets
forslag utformet på tidsmessig bokmål».

Forslaget i dette dokumentet bygger på forslaget
i Dokument 19 (2011–2012) Rapport fra Grunnlovs-
språkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte
tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :

I

Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt 
paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 1 A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
den Enkeltes kulturelle Identitet og lægge Forhol-
dene til Rette for at den Enkelte kan deltage i Kultur-
aktiviteter og opleve et Mangfold af Kulturudtryk.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes
kulturelle identitet og legge forholdene til rette for at
den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk. 

–

Dei statlege styresmaktene skal respektere den
kulturelle identiteten til kvar einskild og leggje til
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rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og opp-
leve eit mangfald av kulturuttrykk. 

Alternativ 2 A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
den Enkeltes Identitet. 

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes
identitet.

–

Dei statlege styresmaktene skal respektere identi-
teten til kvar einskild.

Alternativ 3 A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
den Enkeltes kulturelle Identitet. 

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes
kulturelle identitet.

–

Dei statlege styresmaktene skal respektere den
kulturelle identiteten til kvar einskild.

Alternativ 4 A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
den Enkeltes kulturelle Identitet og lægge Forhol-
dene til Rette for at den Enkelte kan deltage i Kultur-
aktiviteter og opleve et Mangfold af Kulturudtryk og
nyde godt af videnskabelige Fremskridt. 

Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes
kulturelle identitet, og legge forholdene til rette for at
den enkelte kan delta i kulturaktiviteter, oppleve et
mangfold av kulturuttrykk og nyte godt av vitenska-
pelige fremskritt.

–

Dei statlege styresmaktene skal respektere den
kulturelle identiteten til kvar einskild og leggje til
rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar, oppleve
eit mangfald av kulturuttrykk og nyte godt av vit-
skaplege framskritt.

Alternativ 5 A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
og lægge Forholdene til rette for at den Enkelte kan

deltage i Kulturaktiviteter og opleve et Mangfold af
Kulturudtryk. 

Alternativ 5 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere og legge for-
holdene til rette for at den enkelte kan delta i kultur-
aktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

–

Dei statlege styresmaktene skal respektere og leg-
gje til rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og
oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.

Alternativ 6 A (originaltekst):

Enhver har Ret til frit at tage Del i kulturelt Liv.
Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forhol-
dene til rette for at den Enkelte kan deltage i Kultur-
aktiviteter og opleve et Mangfold af Kulturudtryk.

Alternativ 6 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til fritt å ta del i kulturelt liv. Sta-
tens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk.

–

Alle har rett til fritt å delta i kulturelt liv. Dei stat-
lege styresmaktene skal leggje til rette for at alle kan
delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av
kulturuttrykk.

II

Ny § 107 annet ledd skal lyde:

Alternativ 1 A (originaltekst):

Videnskabens og Kunstens Frihed skal respekte-
res.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Vitenskapens og kunstens frihet skal respekteres.

–

Den vitskaplege og kunstnarlege fridommen skal
respekterast.

Alternativ 2 A (originaltekst):

Kunstens og Forskningens Frihed skal respekte-
res.

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Kunstens og forskningens frihet skal respekteres.
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–

Fridom for kunst og forsking skal respekterast.

Alternativ 3 A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheter at respektere
Kunstens og Forskningens Frihed.

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere kunstens og
forskningens frihet.

–

Dei statlege styresmaktene skal respektere fri-
dommen for kunst og forsking.

III

Nåværende § 108 flyttes til nytt kapittel F og får nytt 
paragrafnummer. 

Nåværende § 110 b blir ny § 108 i nytt kapittel E og 
skal lyde: 

Alternativ 1 A (originaltekst):

§ 108

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at Samerne, som Urfolk, kunne
sikre og udvikle deres Sprog, Kultur og Samfundsliv.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 108

Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette for at samene, som urfolk, kan sikre og utvikle
sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

–

§ 108

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at samane, som urfolk, kan tryggje og utvikle samisk
språk, kultur og samfunnsliv.

Alternativ 2 A (originaltekst):

§ 108

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at det samiske Folk kunne sikre
og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 108

Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette for at det samiske folk kan sikre og utvikle sitt
språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

–

§ 108

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at det samiske folket kan tryggje og utvikle samisk
språk, kultur og samfunnsliv.

IV

Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt 
paragrafnummer. 

Ny § 109 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 1 A (originaltekst):

Enhver har Ret til Uddannelse. Børn have Pligt til
at modtage grundlæggende Oplæring. Oplæringen
skal ivaretage den Enkeltes Evner og Behov, og
fremme Respekt for Demokratiet, Retsstaten og
Menneskerettighederne.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til utdannelse. Barn har plikt til å
motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal
ivareta den enkeltes evner og behov og fremme
respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskeret-
tighetene.

–

Alle har rett til utdanning. Born har plikt til å ta
imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal
utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei
behova det har, og fremje respekt for demokratiet,
rettsstaten og menneskerettane.

Alternativ 2 A (originaltekst):

Enhver har Ret til Uddannelse. Børn have Ret til
at modtage grundlæggende Oplæring. Oplæringen
skal ivaretage den Enkeltes Evner og Behov, og
fremme Respekt for Demokratiet, Retsstaten og
Menneskerettighederne.

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å
motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal
ivareta den enkeltes evner og behov og fremme
respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskeret-
tighetene.
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–

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta
imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal
utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei
behova det har, og fremje respekt for demokratiet,
rettsstaten og menneskerettane.

V

Ny § 109 annet ledd skal lyde: 

Alternativ A (originaltekst):

Det paaligger Statens Myndigheder at sikre
Adgang til videregaaende Oplæring og lige Mulighe-
der til høiere Uddannelse på Grundlag af Kvalifikati-
oner.

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal sikre adgang til videre-
gående opplæring og like muligheter til høyere
utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.

–

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til
vidaregåande opplæring og likt høve til høgare
utdanning på grunnlag av kvalifikasjonar.

VI

§ 110 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 A (originalspråk):

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Men-
neske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide eller
Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Livsop-
hold, har Ret til Støtte fra det Offentlige.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene
til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som
ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til
støtte fra det offentlige.

–

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet
sitt eller næringsverksemda si. Den som ikkje sjølv
kan forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege.

Alternativ 2 A (originalspråk):

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Men-
neske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide eller
Næring. Ethvert Menneske har Pligt til at forsøge at
sørge for sit Livsophold. Den, som ikke selv kan
sørge for sit Livsophold, har Ret til Støtte fra det
Offentlige.

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene
til livets opphold ved arbeid eller næring. Ethvert
menneske har plikt til å forsøke å sørge for sitt livs-
opphold. Den som ikke selv kan sørge for sitt livs-
opphold, har rett til støtte fra det offentlige. 

–

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet
sitt og næringsverksemda si. Alle har plikt til å søkje
å forsyte seg sjølv. Den som ikkje kan forsyte seg
sjølv, har rett til stønad frå det offentlege.

Alternativ 3 A (originalspråk):

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Men-
neske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide eller
Næring. Den som paa grund av Sygdom, Alder,
Arbeidsledighed, Fødsel eller lignende Forhold ikke
selv kan sørge for sit Livsophold, har Ret til Trygd
eller sosiale Ydelser.

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene
til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som på
grunn av sykdom, alder, arbeidsledighet, fødsel eller
liknende forhold ikke selv kan sørge for sitt livsopp-
hold, har rett til trygd eller sosiale ytelser.

–

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet
sitt og næringsverksemda si. Den som på grunn av
sjukdom, alder, arbeidsløyse, fødsel eller liknande
høve ikkje kan forsyte seg sjølv, har rett til trygd eller
sosiale ytingar. 

VII

Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt 
paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:
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Alternativ 1 A (originalspråk):

§ 111

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
og sikre Retten til en tilfredsstillende Levestandard.

Ligeledes paaligger det Statens Myndigheder at
fremme Befolkningens Helbred og sikre Retten til
nødvendig Helbredshjelp.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Statens myndigheter skal respektere og sikre ret-
ten til en tilfredsstillende levestandard. 

Likeledes skal statens myndigheter fremme
befolkningens helse og sikre retten til nødvendig hel-
sehjelp.

–

§ 111

Dei statlege styresmaktene skal respektere og
tryggje retten til ein tilfredsstillande levestandard. 

Like eins skal dei statlege styresmaktene fremje
folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helsehjelp.

Alternativ 2 A (originalspråk):

§ 111

Enhver har Ret til en tilfredsstillende Levestan-
dard og nødvendig Helbredshjelp.

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Enhver har rett til en tilfredsstillende levestan-
dard og nødvendig helsehjelp.

–

§ 111

Alle har rett til tilfredsstillande levestandard og
naudsynt helsehjelp.

Alternativ 3 A (originalspråk):

§ 111

Enhver har Ret til en tilfredsstillende Levestan-
dard, herunder Ret til Mad, Vand, Klær og Bolig.
Ligeledes har enhver Ret til nødvendig Helbreds-
hjelp.

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Enhver har rett til tilfredsstillende levestandard,
herunder rett til mat, vann, klær og bolig. Likeledes
har enhver rett til nødvendig helsehjelp.

–

§ 111

Alle har rett til tilfredsstillande levestandard,
medrekna rett til mat, vatn, klede og husvære. Like
eins har alle rett til naudsynt helsehjelp.

Alternativ 4 A (originalspråk):

§ 111

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
og sikre Retten til en tilfredsstillende Levestandard,
herunder den Enkeltes Behov for Mad, Vand, Klær
og Bolig. Ligeledes paaligger det Statens Myndighe-
der at fremme Befolkningens Helbred og sikre Ret-
ten til nødvendig Helbredshjelp.

Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Statens myndigheter skal respektere og sikre ret-
ten til en tilfredsstillende levestandard, herunder den
enkeltes grunnleggende behov for mat, vann, klær og
bolig. Likeledes skal statens myndigheter fremme
befolkningens helse og sikre retten til nødvendig
helsehjelp.

–

§ 111

Dei statlege styresmaktene skal respektere og
tryggje retten til ein tilfredsstillande levestandard,
medrekna den einskildes behov for mat, vatn, klede
og husvære. Like eins skal dei statlege styresmaktene
fremje folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helse-
hjelp.

Alternativ 5 A (originalspråk):

§ 111

Enhver Borger har Ret til en Bolig. Nærmere
Bestemmelser om Gjennemførelsen af denne Grund-
sætning fastsættes ved Lov.

Alternativ 5 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Enhver borger har rett til en bolig. Nærmere
bestemmelser om gjennomføringen av denne grunn-
setning fastsettes i lov. 
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–

§ 111

Kvar borgar har rett til husvære. Nærare føreseg-
ner om gjennomføringa av denne grunnsetninga blir
fastsette i lov. 

Alternativ 6 A (originalspråk):

§ 111

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge For-
holdene til Rette saaledes, at enhver Borger har Ret
til en Bolig. Nærmere Bestemmelser om Gjennemfø-
relsen af denne Grundsætning fastsættes ved Lov.

Alternativ 6 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette slik at enhver borger har rett til en bolig. Nær-
mere bestemmelser om gjennomføringen av denne
grunnsetning fastsettes i lov. 

–

§ 111

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at kvar borgar har rett til husvære. Nærare føresegner
om gjennomføringa av denne grunnsetninga blir fast-
sette i lov. 

Alternativ 5 (A eller B) og 6 (A eller B) kan eventuelt
vedtas som annet eller tredje ledd til alternativene 1
(A eller B) eller 2 (A eller B). 

VIII

Nåværende § 112 flyttes til nytt kapittel F og får nytt 
paragrafnummer.

Nåværende § 110 b blir ny § 112 i nytt kapittel E, og 
skal lyde: 

Alternativ A (originaltekst):

§ 112

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed,
og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud
fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivareta-
ger denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaa-
ende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af plan-
lagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Det paaligger Statens Myndigheder at træffe For-
anstaltninger der gjennemføre disse Grundsætninger.

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og
til en natur der produksjonsevne og mangfold beva-
res. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en lang-
siktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett
også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets
tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har
etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.

–

§ 112

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur
der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved
lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein lang-
siktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten
òg for kommande slekter. 

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står
til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde
og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje
den retten dei har etter førre leddet. 

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak
som gjennomfører desse grunnsetningane.

IX

Ny § 115 skal lyde:

Alternativ 1 A (originalspråk):

§ 115

Enhver Begrænsning i Rettigheder, som ere aner-
kjendte i denne Grundlov, maa være fastsat ved Lov
og respektere Kjernen i Rettighederne. Begrænsnin-
gen maa være forholdsmæssig og nødvendig for at
ivaretage tungtveiende almene Interesser eller
Andres Menneskerettigheder.

Der kan i intet Tilfælde gjøres slige Begrænsnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første Punktum og § 105.
Tilsvarende gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om
Straf.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 115

Enhver begrensning i rettigheter som er anerkjent
i denne grunnlov, må være fastsatt ved lov og respek-
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tere kjernen i rettighetene. Begrensningen må være
forholdsmessig og nødvendig for å ivareta tungtvei-
ende allmenne interesser eller andres menneskeret-
tigheter. 

Det kan ikke i noe tilfelle gjøres slike begrensnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første punktum og § 105.
Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

–

§ 115

All avgrensing av rettar som er stadfeste i denne
grunnlova, må vere fastsett i lov og respektere kjer-
nen i rettane. Avgrensinga må vere samhøveleg og
naudsynt for å tryggje tungtvegande allmenne inter-
esser eller andres menneskerettar. 

Det må ikkje i noko tilfelle gjerast slike avgren-
singar i §§ 93, 94, 95, 96, 99 fyrste punktum og
§ 105. Tilsvarande gjeld for § 97 i spørsmål om
straff. 

Alternativ 2 A (originalspråk):

§ 115

Enhver Begrænsning af Rettigheder i denne
Grundlov maa være fastsat ved Lov og respektere
Kjernen i Rettighederne. Begrænsningen må være
forholdsmæssig og nødvendig for at ivaretage tungt-
veiende almene Interesser eller Andres Menneskeret-
tigheder.

Der kan i intet Tilfælde gjøres slige Begrænsnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første Punktum og § 105.
Tilsvarende gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om
Straf.

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 115

Enhver begrensning av rettigheter i denne grunn-
lov må være fastsatt ved lov og respektere kjernen i
rettighetene. Begrensningen må være forholdsmessig
og nødvendig for å ivareta tungtveiende allmenne
interesser eller andres menneskerettigheter. 

Det kan ikke i noe tilfelle gjøres slike begrensnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første punktum og § 105.
Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

–

§ 115

All avgrensing av rettar i denne grunnlova må
vere fastsett i lov og respektere kjernen i rettane.
Avgrensinga må vere samhøveleg og naudsynt for å
tryggje tungtvegande allmenne interesser eller
andres menneskerettar. 

Det må ikkje i noko tilfelle gjerast slike avgren-
singar i §§ 93, 94, 95, 96, 99 fyrste punktum og
§ 105. Tilsvarande gjeld for § 97 i spørsmål om
straff. 

X

Ny § 116 skal lyde:

Alternativ 1 A (originalspråk):

§ 116

Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fravi-
ges, medmindre der træffes Beslutning om midlerti-
dige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller
Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at
sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. 

Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at
fravige §§ 93, 96 og 99 første Punktum. Tilsvarende
gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om Straf.

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 116

Rettighetene i denne grunnlov kan ikke fravikes
med mindre det treffes beslutning om midlertidige
unntak når en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand
gjør det åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet,
rettsstaten eller rikets eksistens. 

Det kan ikke i noe tilfelle treffes beslutning om å
fravike §§ 93, 96 og 99 første punktum. Tilsvarende
gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

–

§ 116

Rettane i denne grunnlova kan ikkje fråvikast så
sant det ikkje blir teke avgjerd om mellombels unn-
tak når ein kunngjord krigs- eller krisetilstand gjer
det klårt naudsynt for å tryggje demokratiet, rettssta-
ten eller eksistensen til riket. 

Ikkje i noko tilfelle kan det takast avgjerd om å
fråvike §§ 93, 96 og 99 fyrste punktum. Tilsvarande
gjeld for § 97 i spørsmål om straff.

Alternativ 2 A (originalspråk):

§ 116

Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fravi-
ges, medmindre der træffes Beslutning om midlerti-
dige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller
Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at
sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. 

Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at
fravige §§ 93, 96 og 99. Tilsvarende gjælder for § 97
ved Spørgsmaal om Straf.
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Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 116

Rettighetene i denne grunnlov kan ikke fravikes,
med mindre det treffes beslutning om midlertidige
unntak når en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand
gjør det åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet,
rettsstaten eller rikets eksistens. 

Det kan i intet tilfelle treffes beslutning om å fra-
vike §§ 93, 96 og 99. Tilsvarende gjelder for § 97
ved spørsmål om straff.

–

§ 116

Rettane i denne grunnlova kan ikkje fråvikast så
sant det ikkje blir take avgjerd om mellombels unn-
tak når ein kunngjord krigs- eller krisetilstand gjer

det klårt naudsynt for å sikre demokratiet, rettsstaten
eller eksistensen til riket.

Ikkje i noko tilfelle kan det takast avgjerd om å
fråvike §§ 93, 96 og 99. Tilsvarande gjeld for § 97 i
spørsmål om straff.

XI

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig fler-
tallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og
henvisninger til bestemmelser som berøres av at det
blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om men-
neskerettigheter eller som berøres av at alternativer i
forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012
som angår bestemmelser som berøres av at det blir
vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir
vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd-
og paragrafnummerering. 

28. september 2012

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første,
annet eller tredje storting etter neste valg.»

Per-Kristian Foss Martin Kolberg Marit Nybakk

Jette F. Christensen Hallgeir H. Langeland Per Olaf Lundteigen

Geir Jørgen Bekkevold Trine Skei Grande

Dag Terje Andersen
president
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Innst. 169 S
(2012–2013) 

Innstilling til Stortinget 
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Dokument 16 (2011–2012) 

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om rapport til Stortingets presidentskap fra Men-
neskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i
Grunnloven

Til Stortinget 

1. Sammendrag
1.1 Bakgrunn

Som et ledd i Stortingets forberedelser av grunn-
lovsjubileet i 2014 nedsatte Stortingets presidentskap
den 18. juni 2009 et utvalg til å utrede og fremme for-
slag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det
formål å styrke menneskerettighetenes stilling i na-
sjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
grunnlovs rang. 

Utvalget har hatt følgende sammensetning:  

Inge Lønning (leder), professor emeritus i teologi
ved Universitetet i Oslo og tidligere president i Lag-
tinget.

Carl I. Hagen, rådgiver og tidligere visepresident
i Stortinget.

Jan E. Helgesen, førsteamanuensis i rettsviten-
skap ved Universitetet i Oslo.

Hilde Indreberg, høyesterettsdommer.
Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark.
Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat, Bergen. 
Janne Haaland Matlary, professor i statsviten-

skap ved Universitetet i Oslo.  

Kari Nordheim-Larsen erstattet tidligere utvalgs-
medlem Grete Faremo etter at Faremo ble utnevnt til
forsvarsminister høsten 2009. Nordheim-Larsen ble

oppnevnt av Stortingets presidentskap den 3. desem-
ber 2009.  

1.1.1 Utvalgets mandat
Utvalget ble gitt følgende mandat: 

«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg
som skal utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det mål å styrke men-
neskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sen-
trale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets
arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser
i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende
menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltre-
visjoner av bestemmelser gjør at både tema og inn-
fallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling
i kommende periode foreligger det flere grunnlovs-
forslag blant annet om diskriminering, retten til bolig
og rett til asyl.

Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovs-
bestemmelsene om menneskerettigheter i en sam-
menheng med tanke på en opprydding i og tilpassing
av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110
c lyder. 'Det paaligger Statens myndigheder at re-
spektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere
bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater he-
rom fastsættes ved lov.'

Norge har inkorporert en rekke internasjonale
menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i
dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis
det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir fore-
tatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneske-
rettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet
til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet
om rettighetene skal kunne påberopes for domstole-
ne, trekkes inn.

Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre
de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i
Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettig-

• 
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heter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgiv-
ning.

Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan
Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør ut-
formes.

Det forutsettes at den politiske avtalen som ble
inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april
2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S. nr.
287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets ar-
beid.

Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangs-
punkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunn-
lov skal være retningsgivende med hensyn til tek-
stens omfang, utforming, struktur og inndeling. Ut-
valget kan foreslå nødvendige redigeringsmessige
endringer som følge av de materielle endringer som
foreslås.

Utvalgets rapport avgis til Stortingets president-
skap innen 1. januar 2012.» 

Innhenting av innspill til utvalgets arbeid har
skjedd på ulike måter. Utvalget forsøkte å oppmuntre
både faglig ekspertise, media, interessegrupper og
andre interesserte til å komme med innspill underveis
i arbeidet med rapporten med tanke på å sikre et
størst mulig tilfang av argumenter. Det har også inn-
kommet skriftlige innspill til utvalgets arbeid, enten
til utvalget direkte eller gjennom media. 

Utvalget innhentet også informasjon om hvordan
menneskerettighetsspørsmål er forsøkt løst i andre
land. Utvalgets leder og medlemmer har deltatt i flere
debatter i media og på møter og seminarer/konferan-
ser om problemstillinger som har vært relevante for
utvalgets arbeid.

Utvalgets forslag er fremsatt både i en moderne
språkform og i dagens grunnlovsspråk.

Det er nærmere redegjort for utvalgets arbeid i
Dokument 16 (2011–2012) punkt 2.3. 

1.2 Menneskerettigheter – i Grunnloven og 
internasjonalt

Grunnloven av 17. mai 1814 er det enkeltdoku-
ment som over tid har hatt størst politisk, rettslig og
symbolsk betydning for nasjonen Norge. Den ble et
symbol på Norges frihetskamp, avskaffet den enevel-
dige kongemakt, etablerte maktfordeling mellom de
tre statsmaktene, gjennomførte folkesuverenitets-
ideen ved å etablere Stortinget som den lovgivende
forsamling, og den satte enkelte absolutte skranker
for myndighetenes maktutøvelse overfor landets bor-
gere. Disse absolutte skrankene omtales gjerne i dag
som menneskerettigheter.

Grunnlovens rolle som symbolsk, politisk og
rettslig dokument har også betydning for rettighets-
bestemmelsene. Men i likhet med det som gjelder for
de øvrige grunnlovsbestemmelsene, vil det være fly-

tende overganger mellom Grunnlovens rolle som
symbol, som politisk dokument og som rettslig verk-
tøy. Samfunnet har undergått en rekke endringer si-
den Grunnloven ble utformet og vedtatt, og Grunnlo-
ven har selv tatt høyde for den nødvendige balansen
mellom kontinuitet og forandring, bl.a. gjennom mu-
ligheten for grunnlovsendringer, supplering gjennom
konstitusjonell sedvanerett og gjennom domstolenes
dynamiske fortolkning av grunnlovsbestemmelser
over tid. 

Til tross for endringer, konstitusjonell sedvane-
rett og dynamisk fortolkning har utviklingen av kon-
stitusjonen gått langsommere i Norge enn i de fleste
andre land. Nyere og mer moderne konstitusjoner er
bedre tilpasset dagens samfunn, særlig hva gjelder
menneskerettigheter. På dette området har den nor-
ske grunnloven blitt hengende etter på flere områder.

Utvalget viser til at menneskerettighetsvernet i
dagens grunnlov er fragmentert, i den forstand at det
bare er noen av de sentrale menneskerettighetene
som er kommet til uttrykk i Grunnloven. Det er der-
med fare for at den som leser Grunnloven, vil danne
seg et skjevt og mangelfullt bilde av hvilke verdier
det norske samfunn er tuftet på. 

Etter annen verdenskrig er det vokst frem et om-
fattende internasjonalt vern av menneskerettighete-
ne. Det er for det første skjedd en identifisering, ut-
dyping og utvikling av rettigheter. Dernest er det eta-
blert mekanismer for overvåking av statenes gjen-
nomføring av menneskerettighetene. 

Verdenserklæringen om menneskerettigheter
(«Universal Declaration of Human Rights») ble ved-
tatt av FNs generalforsamling 10. desember 1948. 

Verdenserklæringen var ikke rettslig bindende da
den ble vedtatt. I dag er så å si alle stater enige om at
ingen stat kan foreta omfattende, alvorlige og gjen-
tatte krenkelser av menneskerettighetene i Verdens-
erklæringen uten å krenke folkeretten. Noen av ret-
tighetene har også karakter av ufravikelige folke-
rettslige normer som gjelder for alle stater (jus co-
gens). Hvilke rettigheter dette er, er det ikke allmenn
enighet om, men det må anses som sikkert at forbudet
mot slaveri, folkemord, rasediskriminering og tortur
omfattes av den alminnelige folkeretten.

Til forskjell fra resolusjoner og erklæringer er in-
ternasjonale konvensjoner (tidvis også benevnt som
pakter eller charter) folkerettslig bindende for de sta-
tene som har ratifisert eller sluttet seg til dem. Nøy-
aktig hvilke internasjonale konvensjoner som skal
omtales som menneskerettighetskonvensjoner, er det
neppe noen alminnelig enighet om. 

I 1966 lyktes det for FNs generalforsamling å få
vedtatt de to konvensjonene om henholdsvis sivile og
politiske rettigheter (SP) og økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheter (ØSK). Verdenserklæringen,
ØSK og SP regnes i FN-systemet for å utgjøre Det in-
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ternasjonale menneskerettighetsscharteret («The In-
ternational Bill of Human Rights/Charte internatio-
nale des droits de l’homme»).

I FN er det også utarbeidet flere konvensjoner
som tar sikte på å styrke vernet av enkelte rettigheter
eller av mennesker i utsatte situasjoner. Disse kon-
vensjonene inneholder i hovedsak bestemmelser som
gjentar og utdyper de rettighetene som også er inntatt
i SP og ØSK, men også enkelte «nye» bestemmelser
som bare er relevante for det livsområdet konvensjo-
nene regulerer. 

I Europa stiftet ti stater i 1949 den mellomstatlige
organisasjonen Europarådet med det formål å sikre
respekt for menneskerettigheter, demokrati og retts-
stat i Europa. Europarådet vedtok i november 1950
konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighe-
tene og de grunnleggende friheter, gjerne omtalt som
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK). EMK er senere endret og supplert gjennom
14 protokoller. EMK inneholder, med noen mindre
avvik, de samme sivile og politiske rettighetene som
er inntatt i Verdenserklæringen. Tilslutning til EMK
er en forutsetning for medlemskap i Europarådet,
som i dag har 47 medlemsstater. 

I regi av Europarådet er det vedtatt andre men-
neskerettighetskonvensjoner enn EMK. I 1961 ble
det vedtatt en konvensjon om sosiale og økonomiske
rettigheter, Den europeiske sosialpakten (ESP). Pak-
ten ble revidert og omformet til en ny konvensjon –
Den europeiske sosialpakten (revidert) – i 1999. I
1987 vedtok Europarådet konvensjonen til forebyg-
gelse av tortur og annen umenneskelig eller nedver-
digende behandling eller straff, i 1992 et charter for
regionale språk og minoritetsspråk, og i 1995 en ram-
mekonvensjon om nasjonale minoriteter. 

ILO, som etter annen verdenskrig har status som
en særorganisasjon under FN, har fortsatt å utarbeide
konvensjoner av betydning for beskyttelse av men-
neskerettighetene. 

Nevnes bør også UNESCOs konvensjoner mot
diskriminering i utdannelse fra 1969 og for beskyttel-
se og fremme av kulturelt mangfold fra 2005. 

Alle menneskerettighetskonvensjonene fastsetter
mekanismer som gjør det mulig å overvåke om state-
ne overholder sine konvensjonsforpliktelser. Noen
av mekanismene er obligatoriske for stater som er
parter (som regel rapporteringsordninger), andre er
valgfrie (som regel klage- eller undersøkelsesprose-
dyrer). Noen av de valgfrie mekanismene er kommet
til i ettertid og er inntatt i protokoller til konvensjo-
nene. Det foregår også internasjonal overvåkning av
menneskerettighetene uten at dette er forankret i
menneskerettighetskonvensjonene. 

Etter først å ha hatt en frivillig klageordning fikk
EMK i 1998 en obligatorisk ordning der individer
(og juridiske personer) som mener de har vært utsatt

for brudd på EMK, kan klage til Den europeiske
menneskerettighetsdomstol (EMD). EMD har én
dommer fra hvert medlemsland. I motsetning til FN-
komiteene avsier EMD rettslig bindende dommer.
Forutsetningen for å få behandlet en klage er at alle
nasjonale rettsmidler er uttømt – klageren må altså ha
gitt statens egne domstoler en mulighet til å ordne
opp – og at det ikke har gått mer enn seks måneder
fra den endelige nasjonale dommen ble avsagt. Mer
enn 95 prosent av klagene til EMD avvises fordi dis-
se vilkårene ikke er oppfylt, eller fordi klagen er
åpenbart grunnløs. Skjer ikke det, er hovedregelen at
EMD avsier dom i et kammer bestående av sju dom-
mere. Saker av prinsipiell betydning kan behandles i
storkammer bestående av 17 dommere.

Europarådets ministerkomité har ansvar for å
overvåke at statene etterlever dommene fra EMD,
både slik at konkrete krenkelser så langt mulig blir
reparert, og ved at det iverksettes tiltak slik at nye til-
svarende konvensjonsbrudd unngås, jf. EMK artikle-
ne 19–46. 

Norge bidrar i liten utstrekning til den store saks-
mengden i EMD. Frem til 31. juli 2011 var 30 saker
mot Norge realitetsbehandlet av EMD, med 21 fel-
lende og 9 frifinnende dommer som utfall. Generelt
er det imidlertid et problem at flere stater ikke etter-
lever sine menneskerettslige forpliktelser. 

Det er kun EMDs avgjørelser som er bindende
overfor de statene som er tilsluttet Europarådet, men
utover dette har de ulike overvåkingsmekanismene
ingen bindende kraft. Det kan heller ikke stilles
tvangsmakt bak de beslutningene som treffes, hvilket
gjør at det blir opp til statene alene å gjennomføre
menneskerettighetsforpliktelsene. 

1.3 De internasjonale menneskerettighetenes 
stilling i norsk rett 

I noen land er det et forfatningsrettslig prinsipp at
de internasjonale konvensjoner som er folkerettslig
bindende for staten, har status som nasjonale rettsreg-
ler med grunnlovs, lovs eller forskrifts rang (monis-
me). I Norge og i Norden for øvrig har det imidlertid
vært vanlig å si at folkerett og intern rett i prinsippet
er to atskilte rettssystemer (dualisme), og at det kre-
ves en særskilt gjennomføringsakt for at folkerettsli-
ge regler skal få status som nasjonal rett. Gjennomfø-
ringsakten kan være vedtak i lov eller forskrifts form,
som gir konvensjonen direkte status som nasjonal lov
eller forskrift (inkorporasjon), eller den kan være
vedtak om å gjengi konvensjonsbestemmelsene på
norsk i den norske loven eller forskriften (transfor-
masjon). En lov eller forskrift kan også bestemme at
de nasjonale reglene skal anvendes i samsvar med
navngitte konvensjoner eller med Norges traktatfor-
pliktelser. I prinsippet kan gjennomføring av konven-
sjoner i norsk rett også skje ved grunnlovsvedtak.
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Ofte vil det ikke bli vedtatt noen gjennomfø-
ringsakt i forbindelse med at Norge ratifiserer en
konvensjon. I stedet konstateres det at norsk rett alle-
rede oppfyller konvensjonens krav (konstatering av
rettsharmoni eller passiv transformasjon). Dersom
slik rettsharmoni ikke foreligger, vil Norge enten ta
forbehold til konvensjonen eller endre norsk rett.  

1.3.1 Menneskerettsloven
Da Norge ratifiserte EMK, Den europeiske sos-

ialpakten, SP, ØSK, barnekonvensjonen og konven-
sjonene mot rasediskriminering, kvinnediskrimine-
ring og tortur, ble verken inkorporasjon eller trans-
formasjon vurdert. Som vanlig ble norsk retts forhold
til konvensjonene gjennomgått, og der det var uover-
ensstemmelser, ble det enten tatt forbehold eller fore-
tatt nødvendige lovendringer. 

Den 15. juli 1994 vedtok Stortinget Grunnloven
§ 110 c, som fastsetter at det påligger statens myn-
digheter å respektere og sikre menneskerettighetene,
og at nærmere bestemmelser om gjennomføring av
menneskerettighetskonvensjoner fastsettes ved lov. 

En egen lov om gjennomføringen av menneske-
rettighetskonvensjoner ble gitt ved lov 21. mai 1999
nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling
i norsk rett (menneskerettsloven). 

Menneskerettslovens formål er å styrke mennes-
kerettighetenes stilling i norsk rett, jf. § 1. 

I § 2 fastsettes det at de konvensjonene og proto-
kollene som er nevnt i paragrafen, skal gjelde som
norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge.
Ved vedtakelsen var EMK, SP og ØSK med de pro-
tokollene Norge hadde ratifisert, nevnt i § 2. Menne-
skerettsloven var altså begrenset til de FN-konven-
sjonene som inngår i Det internasjonale menneske-
rettighetscharteret og EMK. Under Stortingets be-
handling av lovforslaget mente imidlertid et flertall i
justiskomiteen at også barnekonvensjonen og kvin-
nediskrimineringskonvensjonen burde innlemmes i
menneskerettsloven, og ba regjeringen komme med
forslag om det. I dag er også disse konvensjonene
omfattet av loven.

I lovens § 3 heter det at bestemmelsene i konven-
sjoner og protokoller som er nevnt i § 2, ved motstrid
skal gå foran bestemmelsene i annen lovgivning.
Forrangsregelen i menneskerettsloven § 3 gjør det
klart at i de tilfellene hvor domstoler og forvaltning –
etter å ha tolket den norske loven og en konvensjons-
bestemmelse som er omfattet av menneskerettsloven
– skulle komme til at det foreligger motstrid mellom
bestemmelsene, skal de la konvensjonsbestemmel-
sen gå foran norsk lov på det aktuelle område.

Høyesterett har etter hvert behandlet flere saker
hvor det har vært spørsmål om å fravike det som el-
lers følger av norsk lov under henvisning til menne-
skerettslovens forrangsregel. I den forbindelse har

Høyesterett måttet ta stilling til hvordan den skal gå
frem for å fastlegge menneskerettighetskonvensjone-
nes innhold, og hvordan den skal forholde seg der det
er tvil om forståelsen av konvensjonsbestemmelsen. 

I enkelte saker har Høyesterett kommet til at det
som ellers ville følge av norsk lov, måtte settes til
side under henvisning til menneskerettighetskonven-
sjonene. 

Forrangsregelen har bidratt til den sterke stillin-
gen menneskerettskonvensjonene har fått i norsk rett.
I tillegg til å fjerne tvil om hvordan eventuelle mot-
stridssituasjoner skal håndteres, gir den et sterkt sig-
nal om konvensjonenes betydning. Dette gjelder selv
om forrangsregelen ikke har annen status enn lov, og
dermed kan oppheves ved lovvedtak om Stortinget
skulle ønske det. Det har så langt ikke vært aktuelt.  

1.4 Menneskerettighetsvernet i andre 
konstitusjoner

De fleste land har skrevne konstitusjoner som
inneholder bestemmelser om menneskerettigheter el-
ler grunnleggende fri- og rettigheter. Variasjonene er
store – noen har bare et knippe rettigheter, andre sto-
re kataloger, noen har kortfattede generelle bestem-
melser, andre detaljreguleringer. Utformingen beror
blant annet på samfunnssystem, tradisjon og på tids-
punktet for vedtakelsen. 

Det er ikke gitt at det er samsvar mellom omfan-
get av grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter
og den faktiske stilling menneskerettighetene har i et
land. Den faktiske beskyttelsen beror blant annet på
hvordan lovgivningen for øvrig ivaretar menneske-
rettighetene, i hvilken grad det skjer en samvittig-
hetsfull vurdering av relevante menneskerettigheter
ved forberedelsen av lover og forvaltningsvedtak, og
i hvilken grad private har rettslig og faktisk adgang
til å få prøvd påstander om menneskerettighetsbrudd
for domstolene. 

Ved vurderingen av hvordan individets grunn-
lovsvern i Norge kan styrkes, er likevel studier av an-
dre lands skrevne grunnlover av interesse, både med
tanke på hvilke rettigheter som er ivaretatt, hvordan
disse er utformet, og hvordan de er håndhevet. 

For utvalget har det vært naturlig å vie størst opp-
merksomhet til konstitusjoner i land hvor rettssyste-
mer og samfunnsforhold likner våre egne. Siden en
eventuell grunnlovsreform i Norge skal ta sikte på å
tilpasse Grunnloven til dagens forhold, har utvalget i
tillegg konsentrert oppmerksomheten om nyere
grunnlover eller nyere reguleringer av menneskeret-
tighetene i eldre grunnlover. Utvalget har derfor sær-
lig studert grunnlovene i våre nordiske naboland,
spesielt Finland, Island og Sverige, se den nærmere
omtalen nedenfor. Men også andre lands konstitusjo-
ner er vurdert nærmere og i noen grad trukket frem.
Det gjelder særlig den tyske og den sveitsiske. Dess-
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uten har utvalget sett nærmere på Charter of funda-
mental rights i Den europeiske union (EU). 

Dokument 16 (2011–2012) redegjør nærmere for
menneskerettighetsvernet i andre konstitusjoner. 

1.5 Hva menes med menneskerettigheter?
Utvalget legger til grunn at menneskerettigheter

kan begrunnes på ulike måter. Et utgangspunkt er li-
kevel at menneskerettighetene springer ut av et
grunnsyn om at alle mennesker er født frie og like og
med samme menneskeverd. Gjennom Verdenserklæ-
ringen om menneskerettigheter fra 1948 er det gitt en
basis for forståelsen av hvilke rettigheter den enkelte
har i kraft av sitt menneskeverd. Disse rettighetene er
nærmere utdypet i FNs to konvensjoner fra 1966 –
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)
og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettigheter (ØSK), og i andre konvensjoner. Et
utgangspunkt er at rettighetene ikke kan forstås løs-
revet fra hverandre, og dette er også den forståelsen
som er lagt til grunn for menneskerettsloven av 1999.
Også utvalget legger til grunn denne forståelsen av
menneskerettighetene.

I praksis innebærer disse utgangspunktene at
menneskerettighetene ikke er forbeholdt landets
egne statsborgere, med mindre det er saklig grunn til
å forskjellsbehandle utlendinger. Slik forskjellsbe-
handling vil for eksempel være saklig begrunnet for
stemmerett ved valg. Tilsvarende kan forskjellsbe-
handling, etter en nærmere vurdering, også begrun-
nes saklig dersom det er tale om økonomiske og so-
siale rettigheter, herunder rett til utdanning, helse-
hjelp og sosialhjelp.

Menneskerettighetene er i utgangspunktet indi-
vidrettigheter, ikke rettigheter for juridiske personer
eller offentlige instanser. Likevel har enkelte av be-
stemmelsene i EMK og Grunnloven vært forstått slik
at de også verner om juridiske personer. Dette gjelder
særlig eiendomsrettsvernet og ekspropriasjonserstat-
ningsvernet i EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og
Grunnloven § 105. Det gjelder også for lovskravet på
strafferettens område og tilbakevirkningsforbudet i
EMK artikkel 7 og Grunnloven § 97, samt ytringsfri-
het i EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100. Utvalget
finner at den norske grunnlovstradisjonen bør videre-
føres på dette punkt, men likevel slik at ikke alle nye
grunnlovsbestemmelser kan påberopes av juridiske
personer. Utvalget ser behov for å sondre mellom uli-
ke typer av rettigheter og vil derfor kommentere dis-
se forholdene særskilt i forbindelse med fremstillin-
gen av de enkelte grunnlovsforslag.

Forståelsen av menneskerettigheter åpner for å
inkludere kollektive rettigheter. Urfolkrettigheter vil
først og fremst være rettigheter som tilkommer same-
ne som gruppe, men det vil også være adgang for den
enkelte til å påberope seg denne rettigheten. Tilsva-

rende vil miljø som menneskerettighet kunne påbe-
ropes av både enkeltindividet, berørte grupper og på
vegne av fremtidige generasjoner. 

Pliktsubjektet til menneskerettighetene vil pri-
mært være statens myndigheter. Etter de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjonene er det bare
statene som er pliktsubjekt. I Norge har det også vært
tradisjon for at det er statens myndigheter som er
pliktsubjekt til rettighetene i Grunnloven. Det inne-
bærer at statens myndigheter både plikter å gjennom-
føre rettighetene og samtidig iverksette tiltak for å
forhindre at private begår overgrep. Dette siste kan
statens myndigheter forsøke å hindre gjennom effek-
tiv og håndhevbar lovgivning. Med statens myndig-
heter siktes det her til alle offentlige institusjoner
som representerer myndighetene, enten som ledd i
virksomheten til den utøvende, den lovgivende eller
den dømmende makt. Ved gjennomgåelsen av de en-
kelte rettigheter i del IV gjør utvalget nærmere rede
for hvem som er rettighetssubjekt til de enkelte be-
stemmelsene. 

Til sist peker utvalget på at selv om uttrykket
«menneskerettigheter» mangler en helt presis defini-
sjon, finner utvalget det likevel hensiktsmessig å tale
om menneskerettigheter. Uttrykket er vel etablert i
internasjonale konvensjoner, i nasjonal og interna-
sjonal lovgivning og faglitteratur, i rettspraksis og i
folks alminnelige rettsbevissthet. Dette peker i ret-
ning av at betegnelsen menneskerettigheter bør vide-
reføres i Grunnloven som en felles betegnelse for in-
dividenes rettighetsvern. 

1.6 Bør menneskerettigheter grunnlovfestes?
Et av de viktigste spørsmålene som reises i utval-

gets mandat, er hvorvidt menneskerettigheter bør
grunnlovfestes. For å svare på dette har utvalget vur-
dert flere hensyn. 

Sentralt for denne redegjørelsen vil være vurde-
ringen av Grunnlovens rettslige, politiske og symbol-
ske betydning. Utvalget viser til at spørsmålet om
grunnlovfesting av menneskerettigheter i stor grad er
et spørsmål om hvilken rolle eller funksjon det er øn-
skelig at Grunnloven skal ha i fremtiden, enten dette
er for nasjonen som sådan, for befolkningen og sam-
funnet, eller for den enkelte. 

Utvalget viser til at Grunnloven historisk sett har
bidratt til å samle nasjonen Norge, på tvers av sosiale
lag og på tvers av generasjoner. Den har vært et vik-
tig redskap i Norges frihetskamp og for etableringen
av det moderne demokratiet. I vanskelige tider med
hunger, krig eller sosial uro, har grunnlovsfeiringen
den 17. mai likevel forent nasjonen. Det kan ikke
utelukkes at denne samlingen omkring Grunnloven
og selve grunnlovsfeiringen har vært av sentral be-
tydning for oppbyggingen og ivaretakelsen av det
norske samfunn. Dette gjør det verdifullt å forsøke å
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bevare den samlende effekten som Grunnloven histo-
risk har hatt. 

Fremtidens grunnlov bør av den grunn synliggjø-
re og sikre statens allmenne verdigrunnlag, dvs. sikre
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene, jf.
forslag til ny Grunnloven § 2. En konsekvens er at
Grunnloven i større utstrekning enn i dag bør inne-
holde de sentrale menneskerettighetene. Grunnlovs-
vernet er modent for oppdatering, og det er behov for
en mer helhetlig utforming. Skal Grunnlovens rolle
som et levende og samlende dokument for nasjonen
videreføres inn i en ny tid, vil det være behov for å
ruste opp rettighetsvernet, slik at rettighetene også
blir forståelige og relevante i dagens samfunn. 

Gjennom det tverrpolitiske forlik av 10. april
2008 har de politiske partiene på Stortinget samlet
seg om en ny formålsbestemmelse i Grunnloven § 2,
der formålet med Grunnloven er å ivareta nettopp de-
mokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. For-
muleringen støtter opp under tanken om at Grunnlo-
ven fortsatt skal være et levende dokument, der men-
neskerettighetene står sentralt. Fragmenteringen av
rettigheter i Grunnloven i dag gir imidlertid begren-
sede muligheter til å oppfylle formålsbestemmelsen i
forslaget til ny § 2. Man savner bl.a. flere av de ret-
tighetene som står sentralt i de internasjonale men-
neskerettighetskonvensjonene og i andre lands kon-
stitusjoner. Dernest savnes en ryddig og pedagogisk
formulering og fremstilling av disse rettighetene. En
slik fremstilling vil det være naturlig å forvente at
man finner i landets grunnlov. For å virkeliggjøre
formålet i ny § 2 er det derfor utvalgets oppfatning at
Grunnlovens rettighetsvern bør bygges ut og supple-
res med flere sentrale menneskerettigheter.

Det som her er anført, understøttes av at Norge er
folkerettslig forpliktet til å følge de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene. For det interna-
sjonale menneskerettighetsarbeidet er det viktig at de
enkelte statene følger opp menneskerettighetsarbei-
det nasjonalt, slik at Europarådets og FNs institusjo-
ner ikke belastes unødig med problemstillinger og
saker som kunne vært løst på nasjonalt nivå. Ved at
Grunnlovens rettighetsbestemmelser utelukkende
kan endres gjennom to tredjedels flertall, jf. en-
dringsbestemmelsen i dagens § 112, vil grunnlov-
festing av rettighetene være et bidrag til stabilitet og
forutsigbarhet på området.

Utvalget kan heller ikke se at det vil føre til økt
rettsliggjøring å løfte de sentrale menneskerettighe-
tene inn i Grunnloven. Ivaretakelse av de sentrale ret-
tighetene vil snarere styrke rettsstaten og demokra-
tiet. Samtidig er de rettighetene det her er tale om, al-
lerede en del av norsk rett, først og fremst gjennom
menneskerettsloven. Utvalgets forslag vil derfor ikke
føre til flere rettigheter i norsk rett.

Utvalget finner at Grunnlovens rettighetsvern
minst bør dekke de sentrale menneskerettighetene
som ligger til grunn for de internasjonale menneske-
rettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg
til. Det er en forutsetning for det internasjonale men-
neskerettighetsarbeidet at disse spørsmål først og
fremst finner en hensiktsmessig og effektiv løsning
nasjonalt, slik at internasjonale organer opprettet av
FN og Europarådet ikke unødig belastes med retts-
spørsmål eller konflikter som kunne ha vært løst på
nasjonalt nivå. Selv om Norge i liten grad belaster
disse organene, er det likevel viktig at Norge tar det
samme ansvar som andre medlemsland for å finne
gode nasjonale løsninger på menneskerettighets-
spørsmål. Fordi Grunnloven er vanskeligere og mer
tidkrevende å endre enn annen lovgivning, jf. Grunn-
loven § 112, vil grunnlovfesting av de sentrale men-
neskerettighetene bidra til stabilitet og forutsigbarhet
i det norske samfunn.

Etter utvalgets oppfatning vil grunnlovfesting av
de sentrale menneskerettighetene ikke lede til det
som ofte omtales som rettsliggjøring av samfunnet.
Menneskerettighetenes funksjon er først og fremst
ivaretakelse av den enkeltes frihet, likhet og mennes-
keverd, jf. fortalen til Verdenserklæringen om men-
neskerettigheter fra 1948. 

Ved utarbeidelsen av konkrete forslag til hvordan
menneskerettighetsvernet bør styrkes i Grunnloven,
har utvalget tatt utgangspunkt i mandatets forutset-
ning om at det er de «sentrale» menneskerettighetene
eller de «allmenngyldige prinsipper» som skal løftes
inn i Grunnloven. Ved identifiseringen av de sentrale
menneskerettighetene har utvalget tatt flere hensyn i
betraktning. Utvalget har bl.a. tatt hensyn til det mi-
nimumsvern som er utviklet globalt og i Europa: Ver-
denserklæringen om menneskerettigheter fra 1948
og senere FN-konvensjoner har hatt stor betydning
for hvilke menneskerettigheter som er å anse som
«sentrale» i en internasjonal kontekst. Dernest har
Europarådets konvensjoner, særlig Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen av 1950 slik den er
tolket av Den europeiske menneskerettighetsdom-
stol, spilt en betydelig rolle for utviklingen og ivare-
takelsen av sentrale menneskerettigheter i Europa. 

Utvalget har videre tatt hensyn til hvordan men-
neskerettighetene er kommet til uttrykk i moderne
konstitusjoner i Vest-Europa, spesielt konstitusjone-
ne til våre nordiske naboland og EUs Charter of fun-
damental rights. Samtidig har utvalget lagt betydelig
vekt på norsk tradisjon og norske verdier, både med
tanke på å synliggjøre de verdiene det norske sam-
funn er tuftet på og med tanke på at Grunnloven skal
være bedre egnet i møte med Norges fremtidige ut-
fordringer. 
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Utvalget har på denne bakgrunn kommet til at da-
gens rettighetsbestemmelser i Grunnloven bør revi-
deres og suppleres. 

1.6.1 Utvalgets syn på hvilke rettigheter som er 
sentrale

Utvalgets flertall, alle unntatt Carl I. Hagen, har
vurdert det slik at rettighetene i Grunnloven i størst
mulig grad bør gjenspeile og søke å realisere indivi-
denes frihet, likhet og menneskeverd, slik dette er
kommet til uttrykk i fortalen til Verdenserklæringen
og EMK. Ved vurderingen av hvilke rettigheter som
står sentralt, er det derfor tatt utgangspunkt i Ver-
denserklæringen og de rettigheter som fremkommer
av denne.

Det er samtidig tatt hensyn til de verdier og ret-
tigheter som har stått sentralt i Norge etter annen ver-
denskrig, selv om ikke alle disse er grunnlovfestet i
dag. Det er et nærliggende behov for å ajourføre
Grunnloven i forhold til det samfunn vi lever i. Dette
innebærer ikke at Grunnloven skal gi oss svarene på
vanskelige og viktige samfunnsutfordringer, men
den bør knesette noen sentrale prinsipper og grunn-
leggende verdier som i dag utgjør fundamentet for de
beslutninger som treffes. På den måten vil man i stør-
re utstrekning kunne sikre at individenes frihet, lik-
het og menneskeverd blir ivaretatt i beslutningspro-
sessene også i fremtiden.

I den forbindelse er det tatt hensyn til at dagens
Norge ikke bare er et annet samfunn enn da Grunnlo-
ven ble skrevet i 1814, men også et annet samfunn
enn den gang Verdenserklæringen ble utformet i
1948. De viktigste samfunnsendringene er den øko-
nomiske og teknologiske utvikling, fremveksten av
velferdssamfunnet, utdanningseksplosjonen, enighet
om at det skal være like muligheter for kvinner og
menn, økt forståelse for barns rettigheter, og en øk-
ning i antall nordmenn med annen etnisk, språklig,
religiøs og kulturell bakgrunn. Denne flerkulturelle
og moderne velferdsstaten bør derfor gjenspeiles i
Grunnlovens rettighetsbestemmelser, uten at en slik
tilpasning til dagens samfunnsutvikling overskygger
de grunnleggende sivile og politiske rettigheter som
Grunnloven har vært bærer av siden 1814. De sivile
og politiske rettighetene er nødvendige både for å
opprettholde individenes likeverd og like rett til del-
takelse i samfunnet, og for å sikre gjennomføringen
av et levedyktig demokrati. 

I forlengelsen av dette har utvalget lagt vekt på at
Grunnloven har hatt stor symbolverdi for det norske
folk og for nasjonen Norge, samtidig som den til tider
har spilt en sentral rolle rettslig og politisk. Utvalgets
flertall ser det som viktig å forsøke å bevare Grunn-
lovens rolle som symbol for nasjonen, men samtidig
videreføre Grunnloven som et rettslig og politisk
verktøy. Grunnlovens menneskerettighetsbestem-

melser bør derfor ikke begrenses til bare å bestå av
bestemmelser som med relativt enkle juridiske grep
kan håndheves av domstolene. Noen av Grunnlovens
bestemmelser bør også inneholde rettigheter som har
et kjerneinnhold som kan prøves rettslig, selv om be-
stemmelsenes betydning først og fremst vil være ver-
dimessig og politisk.

Utvalget finner videre at norsk grunnlovstradi-
sjon, der Grunnloven stadfester noen grunnleggende
og prinsipielle utgangspunkter, bør videreføres. Det
vil neppe være vellykket å forsøke å detaljregulere
rettigheter i Grunnloven. Dette ville gi liten grad av
fleksibilitet til bestemmelser som ofte blir stående i
lang tid. Av rettspraksis på området, både nasjonalt
og i EMD, fremgår det tydelig at anvendelsen av
menneskerettighetsbestemmelser ofte vil måtte av-
gjøres etter en nærmere vurdering av en lang rekke
konkrete forhold, der også hensynet til samfunnsut-
viklingen trekkes inn. Detaljreguleringer i Grunnlo-
ven vil i for stor utstrekning kunne binde opp fremti-
dige generasjoner, og dermed bidra til å svekke
Grunnlovens symbolske og politiske funksjon. 

Utvalgets flertall har etter dette kommet frem til
at de grunnleggende menneskerettighetsprinsipper
som bør vurderes nærmere med tanke på revidering
og supplering av dagens grunnlovsbestemmelser, er
de følgende. Rettighetene presenteres i den rekkeføl-
gen som følger av utvalgets forslag til paragrafnum-
merering, men rekkefølgen sier ingenting om hvor
viktig eller sentral rettigheten er. Dette vil avhenge
av den konkrete konteksten som rettigheten inngår i: 

– Rett til liv og forbud mot dødsstraff
– Frihet fra tortur og andre inngripende integritets-

krenkelser
– Forbud mot slaveri og tvangsarbeid
– Forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse og rettig-

heter for frihetsberøvede
– Retten til rettferdig rettergang 
– Vern på strafferettens område, herunder lovs-

krav, uskyldspresumsjon og forbud mot dobbelt-
straff

– Forbud mot tilbakevirkende lover
– Likhetsprinsipp og ikke-diskrimineringsprinsipp
– Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet
– Ytringsfrihet og offentlighet
– Forenings- og forsamlingsfrihet
– Personvern og personopplysningsvern
– Rett til å inngå ekteskap og vern om familien
– Barns rettigheter
– Eiendomsvern og ekspropriasjonserstatnings-

vern
– Bevegelsesfrihet
– Rett til kulturell identitet, deltakelse i kulturlivet

og kunstens og forskningens frihet
– Vern om samisk språk, kultur og samfunnsliv
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– Rett til utdanning
– Rett til utkomme fra arbeid eller næring
– Rett til helse, tilfredsstillende levestandard og so-

sial trygghet
– Rett til et sunt miljø
– Legalitetsprinsippet
– Deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser,

herunder stemmerett, rett til å danne politiske
partier og rett til å ta del i hemmelige og frie valg. 

Utvalgets flertall presiserer at denne utvelgelsen
av rettigheter ikke innebærer at øvrige rettigheter er
å anse som mindre viktige, eller at krenkelser av an-
dre rettigheter nødvendigvis er å anse som mindre al-
vorlige enn krenkelse av bestemmelsene i Grunnlo-
ven. Utvalgets flertall har imidlertid vurdert det slik
at de rettighetene som er nevnt ovenfor, må anses for
å representere grunnleggende menneskerettighets-
prinsipper som er sentrale for det moderne norske
samfunn. Det er disse sentrale rettighetene som må
vurderes ivaretatt på grunnlovs nivå. Den nærmere
detaljregulering av disse og øvrige rettigheter bør
finne sted i ordinær lovgivning.

Det følger av Carl I. Hagens særmerknad, gjen-
gitt i Dokument 16 (2011–2012) punkt 11.4.2, at han
ikke gir sin tilslutning til forslagene om følgende nye
paragrafer: § 104, § 107,§ 108, § 109, § 110, § 111,
§ 112, § 115 og § 116. Hagen uttaler blant annet at
han vil skille de sentrale og primære menneskerettig-
hetene fra de mer subsidiære og idealistiske målset-
inger og erklæringer. De sentrale og primære rettig-
heter bør inkluderes i Grunnloven, mens de øvrige
bør inkluderes i ordinære lovbestemmelser. 

1.6.2 Grunnloven § 110 c første ledd
Spørsmålet om det fortsatt er behov for en gene-

rell bestemmelse om myndighetenes plikt til å res-
pektere og sikre menneskerettighetene, bør bl.a. be-
dømmes i lys av at Grunnloven § 2 vil bli endret som
følge av stat/kirke-forliket. 

Utvalget har kommet frem til at formuleringen i
Grunnloven § 110 c første ledd bør videreføres i uen-
dret form, men da i en ny § 92. Den nye § 92 vil inn-
lede Grunnlovens nye menneskerettighetskapittel. I
praksis foreslår derfor utvalget bare at Grunnloven
§ 110 c første ledd får et nytt paragrafnummer.

Bakgrunnen for forslag til ny paragrafnummere-
ring er at Grunnloven § 110c i dag er en litt «bort-
gjemt» bestemmelse. I motsetning til de andre rettig-
hetsbestemmelsene pålegger § 110c statens myndig-
heter en generell plikt til å ivareta menneskerettighe-
tene. Utvalget finner at denne generelle plikten bør
tre tydeligere frem i Grunnloven, men uten at innhol-
det i bestemmelsen endres. 

Utvalget har etter dette kommet frem til at formu-
leringen i Grunnloven § 110c første ledd bør videre-
føres. Bestemmelsen bør imidlertid flyttes til ny
§ 92, for å innlede et nytt kapittel om «Menneskeret-
tighetene» i Grunnloven, jf. kapittel 17.

Utvalget anser det som overflødig å beholde
§ 110c annet ledd. Utvalget foreslår derfor at annet
ledd ikke videreføres i ny Grunnloven § 92.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 110c oppheves, og at ny Grunnloven § 92 skal
lyde: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at respekte-
re og sikre Menneskerettighederne.» 

1.6.3 Begrensning av menneskerettigheter
Det er slik med mange rettigheter at de kan være

gjenstand for begrensninger med hensyn til rekke-
vidden av rettighetsvernet, enten dette skyldes hen-
synet til samfunnet for øvrig eller hensynet til andres
menneskerettigheter. Spørsmålet som stilles er derfor
om og eventuelt på hvilken måte adgangen til å be-
grense rettighetene skal komme til uttrykk i Grunnlo-
ven. Et alternativ til ikke å skrive inn adgangen til be-
grensninger i Grunnloven vil være at begrensningene
i rettighetsvernet utelukkende kommer til uttrykk
gjennom domstolenes praksis. 

Utvalget finner at begrensninger i rettighetene
må fastsettes i Grunnloven, ikke bare følge av dom-
stolenes praksis. Dette vil tydeliggjøre at de fleste
rettigheter i noen utstrekning vil kunne være gjen-
stand for begrensninger dersom de støter an mot an-
dres menneskerettigheter eller mot viktige samfunns-
interesser. 

På denne bakgrunn finner utvalget at Grunnloven
bør inneholde en generell begrensningshjemmel.

Ved utforming av en generell begrensningshjem-
mel bør det tas hensyn til de krav som nasjonal prak-
sis og de internasjonale konvensjoner har oppstilt. 

Utvalget foreslår at ny Grunnloven § 115 skal ly-
de: 

«Enhver Begrænsning i Rettigheder, som ere
anerkjendte i denne Grundlov, maa være fastsatte
ved Lov og respektere Kjernen i Rettighederne. Be-
grænsningen må være forholdsmæssig og nødvendig
for at ivaretage almene Interesser eller Andres Men-
neskerettigheder.

Der kan i intet Tilfælde gjøres slige Begrænsnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første Punktum og 105.
Tilsvarende gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om
Straf.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 
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1.6.4 Domstolenes prøvingsrett
Det er på det rene at domstolene kan prøve både

om forvaltningens beslutninger er i overensstemmel-
se med norsk lovgivning, og om lovgivning og for-
valtningsvedtak er i overensstemmelse med Grunn-
loven. Dette innebærer på den ene side at forvaltnin-
gens forskrifter kan bli satt til side, og at forvaltnin-
gens enkeltvedtak kan bli ansett som ugyldige der-
som de er truffet i strid med menneskerettigheter i
lov eller grunnlov. På den annen side kan domstolene
sette til side ordinær lovgivning dersom denne strider
mot Grunnloven eller menneskerettsloven.

Det kan reises spørsmål om Grunnloven ekspli-
sitt bør inneholde en bestemmelse om prøving ut fra
internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. I
praksis er dette et spørsmål om det bør grunnlovfes-
tes en rett for domstolene til å prøve om lov eller for-
valtningsvedtak er i overensstemmelse med mennes-
kerettighetsbestemmelsene i menneskerettsloven av
1999, eventuelt også med øvrige menneskerettig-
hetskonvensjoner som pr. i dag ikke er inntatt i men-
neskerettsloven. 

Slik grunnlovfesting kan formuleres på flere må-
ter. Én mulighet ville være å innta en forrangsbe-
stemmelse i Grunnloven, for eksempel ved at de in-
ternasjonale menneskerettighetskonvensjoner gis
forrang fremfor annen lovgivning. En slik formule-
ring kan kombineres med en rett og en plikt for dom-
stolene til å prøve om lovene er i overensstemmelse
med de menneskerettighetskonvensjonene som Nor-
ge har sluttet seg til.

Utvalget vil imidlertid ikke foreslå å løfte de in-
ternasjonale menneskerettighetskonvensjonene inn i
Grunnloven. Utvalget finner at det ikke har mandat
til å fremme et slikt forslag. All den tid konvensjone-
ne ikke løftes inn i Grunnloven, vil utvalget heller
ikke foreslå grunnlovfesting av domstolenes prøving
av om konvensjonene er krenket. Utvalgets forslag

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 114 skal lyde: 

«I Sager som reises for Domstolerne, have Dom-
stolerne Ret og Pligt til at prøve hvorvidt Love og an-
dre Beslutninger trufne af Statens Myndigheder stri-
de mod Grundloven.»  

1.6.5 Derogasjon fra menneskerettigheter
Menneskerettighetene vil være gjenstand for be-

grensninger eller avveininger. Dette kan enten være
av hensyn til andres menneskerettigheter eller av
hensyn til allmenne interesser. I tillegg til denne ge-
nerelle begrensningshjemmelen vil utvalget foreslå
at det i tilknytning til noen av de konkrete rettighete-
ne inntas spesielle begrensninger. Dette vil være be-
grensninger som ikke så lett lar seg utlede av den ge-
nerelle begrensningshjemmelen.

Slike begrensninger innebærer ikke at det gjøres
positivrettslige unntak fra rettighetene, eller at rettig-
hetene fravikes midlertidig eller med endelig virk-
ning for en bestemt type saker. Begrensninger i ret-
tighetene kan aldri gripe inn i rettighetenes kjerne-
område, dvs. de sentrale og viktigste verdiene som
rettighetene er satt til å ivareta. Som eksempel kan
nevnes at reportasjer og kommentarer vedrørende
politiske diskusjoner og vedtak befinner seg i kjerne-
området for Grunnloven § 100 (ytringsfrihet).

Konstitusjonell nødrett er en betegnelse på de
handlinger som innebærer at man på bakgrunn av en
nødrettssituasjon legitimt kan fravike de rettsregler
som følger av Grunnloven eller av konstitusjonell
sedvanerett. Læren har ingen presis avgrensning, og
den har heller ikke vært mye praktisert eller påbe-
ropt. Det byr derfor på utfordringer å beskrive det
nærmere innholdet i læren om konstitusjonell nød-
rett.

På denne bakgrunn finner utvalget at det ikke kan
derogeres fra utvalgets forslag til §§ 93, 96, 99 første
punktum, samt § 97 ved spørsmål om straff. Dette vil
ikke endre dagens rettstilstand, og det vil heller ikke
komme i konflikt med dagens beredskapslov. 

Utvalget foreslår at ny Grunnloven § 116 skal ly-
de: 

«Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fra-
viges, medmindre der træffes Beslutning om midler-
tidige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller
Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at
sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. 

Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at
fravige §§ 93, 96 og 99 første Punktum. Tilsvarende
gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om Straf.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.7 Menneskerettighetenes plassering i 
Grunnloven

I hovedsak er det to mulige modeller for plasse-
ring av nye menneskerettighetsbestemmelser i
Grunnloven. 

Modell 1 innebærer at de nye bestemmelsene
skrives inn mellom de allerede eksisterende bestem-
melser i Grunnloven del E Almindelige Bestemmel-
ser. Dette betinger at man slår sammen enkelte be-
stemmelser, og at man utvider § 110-serien til å om-
fatte også en ny § 110d, § 110e og § 110f.

Modell 2 innebærer at man flytter de paragrafene
i Grunnloven del E som ikke omhandler menneske-
rettigheter, til en ny del F under overskriften Almin-
delige Bestemmelser. Del E kan da forbeholdes men-
neskerettighetene, for eksempel under overskriften
Menneskerettighederne. Da vil man kunne plassere
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etter hverandre de rettighetene som oftest må leses i
sammenheng.

Av disse to modellene foretrekker utvalget mo-
dell 2. I dag står rettighetsbestemmelsene i Grunnlo-
ven innimellom øvrige bestemmelser, som bl.a. Nor-
ges tilslutning til internasjonale organisasjoner, flag-
get, verneplikt og vilkår for endring av Grunnloven.
Dette fremstår som uryddig, og moderne konstitusjo-
ner har gjerne egne kapitler som omhandler mennes-
kerettigheter. En klar fordel med modell 2 er derfor
at det vil komme tydelig frem hvilke bestemmelser
som utgjør menneskerettigheter. Modell 2 vil dermed
være klargjørende og samtidig gjøre menneskerettig-
hetsbestemmelsene lettere tilgjengelig. I tillegg vil
bestemmelsene kunne utformes uten at de må skytes
inn mellom andre typer bestemmelser, og uten at man
må utvide § 110-serien. 

Fordelen med modell 1 er at flere av de kjente pa-
ragrafnumrene vil kunne videreføres enn om man
velger modell 2. For i størst mulig grad å bøte på den-
ne ulempen ved modell 2 har utvalget valgt å beholde
de mest kjente paragrafene også innenfor modell 2.
Dette gjelder § 96 første punktum (lovskravet i straf-
feretten), § 97 (forbud mot tilbakevirkende lover),
§ 100 (ytringsfrihet), § 105 (ekspropriasjonserstat-
ningsvern) og § 110 (rett til utkomme av arbeid). 

Derimot vil et par andre kjente paragrafer, som
§ 112 (endringer i Grunnloven) og § 93 (tilslutning
til internasjonale organisasjoner), få nytt paragraf-
nummer. Utvalget ser dette som en mindre ulempe
sammenliknet med den fordelen man får ved å samle
menneskerettighetsbestemmelsene i en egen men-
neskerettighetsdel i Grunnloven. I den forbindelse
kan også nevnes at § 112 ble vedtatt som § 110 i
1814, og at paragrafnummereringen ble endret for
senere tilpasning til unionen med Sverige. Går man
tilbake til forarbeidene til dagens § 112, må man der-
for uansett finne frem til et annet paragrafnummer. 

Det er heller ikke mange bestemmelser det vil
være tale om å flytte. De grunnlovsbestemmelser
som ikke hører naturlig hjemme i en oppdatert frem-
stilling av menneskerettighetene i del E, er følgende: 

– embeter i staten (§ 92)
– tiltredelse til internasjonale organisasjoner (§ 93)
– sivillovbok (§ 94)
– geistlighetens gods (§ 106)
– odels- og åsetesrett (§ 107)
– adelsforbud (§ 108)
– verneplikt (§ 109)
– regler om flagget (§ 111)
– endringer av Grunnloven (§ 112). 

Et annet spørsmål er om noen av disse bestem-
melsene bør oppheves med endelig virkning, fordi de

mangler relevans i dagens samfunn. Utvalget har sett
nærmere på om Grunnloven §§ 94, 107 og 108 over-
hodet bør videreføres i en ny del F i Grunnloven. De
øvrige bestemmelsene vil utvalget ikke vurdere nær-
mere, fordi disse bestemmelsene faller helt utenfor
utvalgets mandat. Dette er bestemmelser som i stedet
foreslås videreført i uendret form i ny del F.

Grunnloven § 94 er en overgangsbestemmelse
som først og fremst gir uttrykk for at lov- og skatte-
vedtak truffet forut for 17. mai 1814 fortsatt er gyldi-
ge i og med vedtakelsen av Grunnloven. Bestemmel-
sen har stått uendret siden 1814.

Grunnloven § 94 har vært foreslått opphevet fle-
re ganger tidligere, men dette har ikke fått gjennom-
slag. Begrunnelsen har vært at dette ville skape
«uklarhet i rettskildesystemet». Med presiseringen i
§ 17 med virkning fra 1. oktober 2009 skulle det
være mindre grunn til at slik uklarhet vil oppstå.
Gjennom dagens § 17 skulle det være en sikker for-
ståelse, både basert på ordlyd og praksis i årene etter
1814, at lover gitt forut for 1814 ikke vil ha gjennom-
slag overfor provisoriske anordninger dersom det
foreligger motstrid. Det vil derfor ikke ha noen retts-
lig betydning om hele Grunnloven § 94 oppheves. 

Grunnloven § 107 fastslår at odels- og åsetesret-
ten ikke kan oppheves. Bestemmelsen har stått uen-
dret siden 1814. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 94 oppheves, og at Grunnloven §§ 92, 93, 106,
107, 108, 109, 111 og 112 flyttes til ny del F. 

1.8 Sentrale menneskerettigheter
I Dokument 16 (2011–2012) del IV foreslår ut-

valget grunnlovfesting av en rekke sentrale mennes-
kerettigheter.  

1.8.1 Rett til liv og forbud mot dødsstraff
Retten til liv blir ofte fremhevet som den mest

grunnleggende av menneskerettighetene, og rettighe-
ten er gitt en fremtredende plass i de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene. 

I korte trekk innebærer retten til liv en plikt for
myndighetene til å respektere den enkeltes rett til liv,
dvs. at myndighetene ikke kan ta liv (med visse unn-
tak, se nedenfor), og til å beskytte den enkelte mot at
andre tar deres liv. Retten til best mulig helse, trygge
arbeidsforhold og sosial sikkerhet kan også leses i
sammenheng med retten til liv.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 93 første ledd skal lyde: 

«Ethvert Menneske har en iboende Ret til Liv.
Ingen kan dømmes til Døden.» 
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1.8.2 Frihet fra tortur, umenneskelig eller ned-
verdigende behandling eller straff

Rett til frihet fra tortur, umenneskelig eller ned-
verdigende behandling eller straff regnes blant de
helt sentrale menneskerettighetene. 

Forbud mot bruk av tortur under avhør av mis-
tenkte er nedfelt i Grunnloven, men forbudet i de in-
ternasjonale konvensjonene rekker videre enn dette.
Spørsmålet er i hvilken grad grunnlovsvernet mot
tortur og andre alvorlige integritetskrenkelser bør ut-
vides, og i tilfelle hvordan. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 96 annet punktum oppheves, og at ny Grunnlo-
ven § 93 annet ledd skal lyde: 

«Ingen maa udsættes for Tortur eller anden
umenneskelig eller nedværdigende Behandling eller
Straf.» 

1.8.3 Forbud mot slaveri og tvangsarbeid
Prinsippet om at ingen må holdes i slaveri, er en

helt grunnleggende og unntaksfri menneskerettighet.
Det regnes nå som folkerettslig sedvanerett og er bin-
dende for alle stater, uavhengig av statenes konven-
sjonsforpliktelser (jus cogens). Tilsvarende gjelder
også for tvangsarbeid, men her er det etablert enkelte
unntak fra eller presiseringer til rettigheten, bl.a. som
følge av tvungen verneplikt og arbeidsplikt i fengs-
ler. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 93 tredje og fjerde ledd skal lyde: 

«Ingen skal holdes i Slaveri eller Tvangsarbeide.

Det paaligger Statens Myndigheder at beskytte
Retten til Liv og bekjæmpe Tortur, Slaveri, Tvangs-
arbeide og andre Former for umenneskelig eller ned-
værdigende Behandling.» 

1.8.4 Frihetsberøvelse
Retten til å være fri, samt trygghet for at man

ikke vil bli berøvet friheten vilkårlig, er en grunnleg-
gende menneskerettighet. Dette var også erkjent i
1814, og det er reflektert i Grunnloven § 99 første
ledd. 

Spørsmålet i dette kapitlet er om den eksisteren-
de grunnlovsbestemmelsen i tilstrekkelig grad verner
om den enkeltes frihet, eller om frihetsvernet bør ut-
vides, eventuelt moderniseres. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 99 oppheves og at ny Grunnloven § 94 skal ly-
de: 

«Ingen maa fængslig anholdes eller paa anden
Maade berøves Friheden, uden i lovbestemt Tilfælde
og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. Friheds-
berøvelsen maa være nødvendig og ikke udgjøre et
uforholdsmessigt Indgreb.

Anholdte skulle snarest mulig fremstilles for en
Domstol. Andre som ere berøvede deres Frihed, kun-
ne faa Frihedsberøvelsen prøvet for Domstoler uden
ugrundet Ophold.

For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staa
Vedkommende den Fængslede til Ansvar.» 

1.8.5 Rettferdig rettergang og uavhengige dom-
stoler

Retten til en rettferdig rettergang regnes som en
helt grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i moderne
rettsstater. 

Retten til en rettferdig rettergang vil arte seg for-
skjellig alt etter som det er tale om sivile saker eller
straffesaker, men de sentrale elementene i en rettfer-
dig rettergang kan i hovedtrekk likevel sies å være
følgende: retten til å la seg representere av advokat,
retten til å bli kjent med anklagene mot seg, retten til
å forsvare seg mot anklagene (kontradiksjon), retten
til tilstrekkelig tid til å forberede sitt forsvar, retten til
å føre og eksaminere vitner, retten til tolk, retten til
offentlig rettergang, retten til begrunnelse for avgjø-
relsen, retten til anke, og retten til å få saken prøvet
for en uavhengig og upartisk domstol med habile
dommere innen rimelig tid. 

Utvalget foreslår at Grunnloven § 98 oppheves,
og at ny Grunnloven § 95 skal lyde: 

«Enhver har Ret til at faa sin Sag afgjort af en
uafhængig og upartisk Domstol inden rimelig Tid.
Rettergangen skal være retfærdig og offentlig. Retten
kan imidlertid lukke Retsmødet dersom Hensynet til
Parternes Privatliv eller tungtveiende almene Interes-
ser gjøre det nødvendigt.» 

1.8.6 Vernet på strafferettens område
Et kjernepunkt i den europeiske rettsstatstradi-

sjon er at straff bare kan ilegges som følge av en lov-
overtredelse og på bakgrunn av en rettferdig retter-
gang. Av den grunn tilhører rettigheter som verner
om rettskaffenhet for den enkelte i strafferetten og i
straffeprosessen, de helt sentrale rettighetene i vårt
samfunn.

Vernet på strafferettens område er sammensatt.
Et spesifikt lovskrav på strafferettens område er for
eksempel utslag av det generelle legalitetsprinsipp,
dvs. at myndighetenes inngrep overfor den enkelte
må ha hjemmel i lov. 

Et annet viktig prinsipp i strafferetten er at den
som er mistenkt eller beskyldt for å ha begått en lov-
overtredelse, skal anses uskyldig inntil skyld er be-
vist etter loven. Denne uskyldspresumsjonen kan
også sies å være en del av et mer omfattende prinsipp
om at rettergangen skal være rettferdig, men
uskyldspresumsjonen strekker seg utover det rene
prosessuelle vern, bl.a. fordi offentlige myndigheter
er avskåret fra å beskylde enkeltpersoner for straffba-
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re handlinger uten at myndighetene samtidig sørger
for at det reises tiltale, eventuelt meddeles påtaleunn-
latelse. 

Et tredje prinsipp er at man bare kan straffefor-
følges for samme handling én gang, eller at straff
bare skal idømmes én gang for samme handling.
Prinsippet omtales gjerne som et forbud mot dobbelt-
straff.

Utvalget foreslår at Grunnloven § 104 oppheves
og at ny Grunnloven § 96 skal lyde: 

«Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes
uden efter Dom.

Enhver har Ret til at blive anset som uskyldig in-
dtil Skyld er bevist efter Loven.

Ingen kan straffes mere end een Gang for samme
Handling. 

Ingen kan dømmes til at afstaa fast Eiendom eller
samlet Formue, medmindre Værdierne ere benyttede
til eller ere Udbytte fra en strafbar Handling.» 

1.8.7 Forbud mot tilbakevirkende lover
I norsk rett er forbudet mot å gi lover tilbakevir-

kende kraft nedfelt i Grunnloven § 97. Slik forbudet
er utformet, gjelder det på alle rettsområder. Også øv-
rige europeiske land har gjerne et tilbakevirknings-
forbud i sine rettstradisjoner, men dette følger enten
av ulovfestet rett eller av landets konstitusjon be-
grenset til strafferettens område. Det er særlig i den
amerikanske forfatningen at man finner et like bredt
formulert tilbakevirkningsforbud som i Grunnloven
§ 97.

I de internasjonale menneskerettighetskonven-
sjonene fremkommer tilbakevirkningsforbudet først
og fremst i sammenheng med lovskravet i strafferet-
ten. Men i noen grad vil også andre menneskerettig-
hetsbestemmelser kunne gi et vern som tilsvarer det
norske tilbakevirkningsforbudet. Dette gjelder særlig
vernet om eiendomsretten.

De ulike tilnærmingene til forbudet mot tilbake-
virkende lover reiser spørsmål om det bør foretas
endringer i Grunnlovens tilbakevirkningsforbud.

Utvalget foreslår at Grunnloven § 97 videreføres
i uendret form. 

1.8.8 Likhetsprinsippet og ikke-diskrimine-
ringsprinsippet

Menneskerettighetene bygger på det grunnsyn at
alle mennesker er født frie og med samme menneske-
verd. Likhet og ikke-diskriminering er derfor helt
sentrale menneskerettslige prinsipper. Dette reiser
spørsmål om og eventuelt på hvilken måte likhet og
ikke-diskriminering bør komme til uttrykk i Grunn-
loven.

Spørsmålet om Grunnloven bør inneholde en be-
stemmelse om ikke-diskriminering, er nylig utredet
av Diskrimineringslovutvalget, se NOU 2009:14, Et
helhetlig diskrimineringsvern, kapittel 25. Denne
NOU-en og dens høringsuttalelser har vært viktige
grunnlagsdokumenter for utvalgets vurderinger av
om og eventuelt hvordan likhetsprinsippet og ikke-
diskrimineringsprinsippet bør grunnlovfestes.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 95 og § 103 oppheves, og at ny Grunnloven
§ 98 skal lyde: 

«Alle ere lige for Loven. 

Intet Menneske maa udsættes for usaglig eller
uforholdsmæssig Forskelsbehandling.» 

Utvalget går ikke inn for å liste opp de ulike dis-
krimineringsgrunnlag, men viser til at en mulig for-
mulering av en slik bestemmelse i Grunnloven vil
kunne være: 

«Ingen må utsettes for diskriminering på grunn-
lag av kjønn, etnisitet, språk, funksjonsevne, seksuell
orientering, kjønnsuttrykk, religion, livssyn, politisk
syn, helse, alder eller andre liknende vesentlige for-
hold ved en person.» 

1.8.9 Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet
Grunnloven har ingen uttrykkelig bestemmelse

om tanke- eller samvittighetsfrihet. Derimot kom
prinsippet om religionsfrihet inn i Grunnloven § 2
første ledd i 1964. Et senere forslag om å føye til
«livsanskuelse» i første ledd ble avvist som unødven-
dig, og det er i dag bred enighet om at bestemmelsen
omfatter retten til å ha og utøve også ikke-religiøse
livssyn. Bestemmelsen forstås slik at religionsutø-
velse må skje slik at rett og sømmelighet ikke blir
krenket eller skadelidende, jf. lov om trudomssam-
funn og ymist anna § 1. Bestemmelsen må forstås og
anvendes i lys av EMK artikkel 9 og SP artikkel 18,
som begge tillater nødvendige innskrenkninger i ret-
ten til religionsutøvelse.

Religionsfrihet er foreslått videreført i forslag fra
stat/kirkeforliket til ny § 16 første punktum.

Utvalget foreslår at Grunnloven § 16 første
punktum, slik bestemmelsen er foreslått i stat/kirke-
forliket, oppheves og videreføres i ny del E i Grunn-
loven. Ny Grunnloven § 99 skal lyde: 

«Enhver har Frihed for Tanke, Samvittighed, Re-
ligion og Livsanskuelse. Denne Frihed omfatter Ret
til at ændre Religion eller Livssyn efter eget Valg og
til at praktisere sin Religion eller sit Livssyn alene el-
ler i Fællesskab med Andre.» 

1.8.10 Ytringsfrihet og offentlighet
Ytringsfrihet har lang tradisjon som en av de sen-

trale menneskerettighetene i Europa. Rettigheten er
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likevel under et stadig press, også i vår del av verden,
og mange viktige og prinsipielle ytringsfrihetssaker
har funnet sin løsning i de nasjonale domstolene og i
EMD.

I 2004 skrev Stortinget inn en ny grunnlovsbe-
stemmelse om ytringsfrihet og offentlighet. Bestem-
melsen er mer detaljert enn det som har vært vanlig
for øvrige grunnlovsbestemmelser, og et av spørsmå-
lene for utvalget har derfor vært om formen til denne
grunnlovsbestemmelsen i større grad bør tilpasses de
øvrige menneskerettighetsbestemmelsene.

Utvalget foreslår at Grunnloven § 100 viderefø-
res i uendret form. 

1.8.11 Forenings- og forsamlingsfrihet
I dag er verken foreningsfrihet eller forsamlings-

frihet vernet i Grunnloven. Grunnloven § 99 annet
ledd om bruk av militærmakt mot forsamlinger forut-
setter imidlertid at forsamlinger normalt vil være til-
latt. Også Grunnloven § 100 siste ledd om at det på-
ligger statens myndigheter å legge forholdene til rette
for en åpen og offentlig samtale, kan tas til inntekt for
at foreninger og forsamlinger må være tillatt.

Den generelle retten til forenings- og forsam-
lingsfrihet følger i dag av de internasjonale konven-
sjonene, hvorav flere er gjort til norsk rett gjennom
menneskerettsloven av 1999. For øvrig har både for-
eningsfrihet og forsamlingsfrihet nå vært praktisert i
Norge gjennom mange tiår.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 99 oppheves og at ny Grunnloven § 101 skal
lyde: 

«Enhver har Ret til at danne, slutte sig til og mel-
de sig ud af Foreninger, herunder Fagforeninger og
politiske Partier.

Alle kunne mødes i fredelige Forsamlinger og
Demonstrationer.

Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts
Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de
i Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen
Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed
og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler
i Landsloven, som angaa Oprør, ere den trende Gan-
ge lydelig forelæste af den civile Øvrighed.» 

1.8.12 Personvern og personopplysningsvern
Personvern og respekten for privatlivets fred har

lange tradisjoner i Norge og i de internasjonale men-
neskerettighetskonvensjonene. I de senere år har det
også vokst frem et vern om personopplysninger i den
ordinære lovgivning. 

Bare i meget begrenset utstrekning er respekten
for privatlivets fred nedfelt i Grunnloven, gjennom
forbudet mot husundersøkelser i § 102. Dette aktua-
liserer spørsmålet om og eventuelt hvordan person-

vern, personopplysningsvern og respekten for privat-
livets fred kan styrkes i Grunnloven.

Ved kgl.res. 25. mai 2007 oppnevnte regjeringen
Personvernkommisjonen, som fikk et omfattende
mandat. Kommisjonen foreslo i NOU 2009:1, Indi-
vid og integritet, en rekke tiltak til forbedring i per-
sonvernet. Kommisjonen drøftet hvorvidt privatli-
vets fred/personvern burde grunnlovfestes og gikk
enstemmig inn for slik grunnlovfesting. Det ble ikke
fremsatt konkrete forslag, men det ble gitt enkelte fø-
ringer med hensyn til utformingen av en grunnlovs-
bestemmelse.

Menneskerettighetsutvalget har kommet frem til
at respekten for privatlivets fred, personvern og per-
sonopplysningsvern bør grunnlovfestes og foreslår
på denne bakgrunn at Grunnloven § 102 oppheves,
og at ny Grunnloven § 102 skal lyde: 

«Enhver har Ret til Respekt for sit Privatliv og
Familieliv, sit Hjem og sin Kommunikation.

Det paaligger Statens Myndigheder at sikre et
Værn om den personlige Integritet og om personlige
Oplysninger.  Systematisk Indhenting, Opbevaring
og Brug af Oplysninger om Andres personlige For-
hold kan kun finde Sted i Henhold til Lov.» 

1.8.13 Ektefellers rettigheter og vern om familien
Ekteskapet og familien er omtalt i Verdenserklæ-

ringen, i SP og i ØSK. Samlet gir disse bestemmelse-
ne uttrykk for at familien er den grunnleggende enhet
i samfunnet, at statene har særlig plikt til å bistå bar-
nefamilier, at familien har rett til beskyttelse fra sta-
ten, at den enkelte har rett til å stifte familie og selv
velge sin ektefelle, og at ektefeller skal ha like rettig-
heter ved inngåelse av ekteskap, i ekteskap og ved
oppløsning av ekteskap.

Dette aktualiserer spørsmålet om det bør inntas
bestemmelser om familien og/eller ekteskapet i den
norske grunnloven. Slike bestemmelser vil i noen
grad pålegge statens myndigheter positive forpliktel-
ser, og utvalget vil i det følgende se nærmere på dette. 

Utvalget foreslår at ny Grunnloven § 103 skal ly-
de: 

«Familien er en grundlæggende Enhed i Samfun-
det. Enhver, som har opnaaet giftefærdig Alder, har
Ret til at stifte Familie, indgaa Ægteskab og opløse
Ægteskab i Henhold til nærmere Bestemmelser giv-
ne ved Lov. Ægteskab kan kun indgaaes med Ægte-
fællernes Samtykke og frie Vilje.» 

Utvalgets mindretall, Kari Nordheim-Larsen, har
foreslått en ny § 103 i Grunnloven om rett til å stifte
familie og rett til å inngå ekteskap uten en innledende
setning om at familien er en grunnleggende enhet i
samfunnet.  
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1.8.14 Barns rettigheter
Et kjennetegn ved de fleste sentrale menneske-

rettigheter er at de gjelder alle mennesker, også barn.
Barn har i likhet med voksne rett til liv, rett til
ytringsfrihet, rett til å møtes i forsamlinger og å dan-
ne foreninger, rett til ikke å bli utsatt for usaklig for-
skjellsbehandling, rett til nødvendig helsehjelp og
rett til å delta i det kulturelle liv. 

At barn i hovedsak er i besittelse av de samme
sentrale menneskerettigheter som voksne, får likevel
ikke frem det poeng at barn er særlig sårbare og har
særlige behov. Dette reiser spørsmål om det ved si-
den av de øvrige menneskerettighetsbestemmelsene
bør inntas en egen bestemmelse til vern om barns ret-
tigheter i Grunnloven. 

Utvalget foreslår at ny Grunnloven § 104 skal ly-
de: 

«Børn have Krav paa Respekt for deres Mennes-
keværd. De have Ret til at blive hørt i Spørgsmaal
som gjælde dem selv, og deres Mening skal tillægges
Vægt i Overensstemmelse med deres Alder og Ud-
vikling.

Ved Afgjørelser som berøre Børn, skal Barnets
Bedste være et grundlæggende Hensyn.

Børn have Ret til Værn om deres personlige Inte-
gritet. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for Barnets Udvikling, herunder
at sikre at Barnet faar den nødvendige økonomiske,
sociale og sundhedsmæssige Tryghed, fortrinsvis i
egen Familie.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.15 Eiendomsvern og ekspropriasjons-
erstatningsvern

I Europa finnes en lang tradisjon for at eiendoms-
rettsvern og ekspropriasjonserstatningsvern er en del
av menneskerettighetene. I Norge har dette vernet
bl.a. vært sikret gjennom ekspropriasjonserstatnings-
vernet i Grunnloven § 105. 

Det har vært omdiskutert hvor langt ekspropria-
sjonserstatningsvernet strekker seg. Bestemmelsen
er samtidig en av de paragrafene i Grunnloven som
har vært oftest påberopt for domstolene.

Disse forholdene reiser spørsmål om det bør gjø-
res endringer i Grunnloven § 105, enten for å styrke
eiendomsrettsvernet eller for å presisere nærmere
hva det innebærer.

Utvalget foreslår at Grunnloven § 105 viderefø-
res i uendret form. 

1.8.16 Bevegelsesfrihet og asylrettigheter
Bevegelsesfrihet innebærer en rett for alle med

lovlig opphold i et land til å bevege seg fritt innenfor
landets grenser og til fritt å velge hvor i landet man
vil bosette seg. Dernest innebærer bevegelsesfrihet
en rett for statsborgere til å forlate landet og til å reise
inn igjen. Et eksempel på alvorlige inngrep i bevegel-
sesfriheten vil være tilfeldig bruk av portforbud eller
lignende unntakslovgivning. Vilkårlig fengsling vil
være et annet eksempel på et alvorlig inngrep. 

I forlengelse av retten til fri bevegelse finnes en
århundrelang tradisjon for at personer som forfølges
i sitt hjemland, skal gis beskyttelse i et annet. Dette
omtales gjerne som asyl. Utvalget har kommet til at
det ikke vil foreslå grunnlovfesting av rett til asyl el-
ler rett til å søke asyl.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 106 skal lyde: 

«Enhver, som opholder sig lovlig i Riget, kan frit
bevæge sig indenfor Rigets Grænser og vælge sit Bo-
sted der.

Ingen kan negtes at forlade Riget, medmindre det
er nødvendigt af Hensyn til en effektiv Retsforfølgel-
se eller for Aftjening af Værnepligt. Norske Statsbor-
gere kunne ikke negtes Adgang til Riget.» 

1.8.17 Kultur, åndsverk og vitenskap
Blant menneskerettighetene inngår også kultu-

relle rettigheter. Sentralt i flere av de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene står retten til å ta
del i kulturlivet, retten til å ivareta og utvikle sin kul-
turelle identitet og retten til å uttrykke seg fritt gjen-
nom kunst, litteratur eller gjennom andre kulturut-
trykk. I tillegg er retten til eget åndsverk og forsknin-
gens frihet og tilgjengelighet vernet. Grunnloven
inneholder i dag ikke en generell bestemmelse om
rett til å delta i kulturelt liv eller rett til å ivareta sin
kulturelle identitet.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 107 skal lyde: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at respekte-
re den Enkeltes kulturelle Identitet og lægge Forhol-
dene til Rette for at den Enkelte kan deltage i Kultur-
aktiviteter og opleve et Mangfold af Kulturudtryk.

Videnskabens og Kunstens Frihed skal respekte-
res.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.18 Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Grunnlaget for norsk samepolitikk i dag er at sta-

ten Norge er etablert på territoriet til to folk – nord-
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menn og samer – og at begge folkene har den samme
rett til og det samme krav på å kunne utvikle sin kul-
tur og sitt språk. 

Samene er et urfolk, som har et folkerettslig krav
på et særlig kulturvern. Det forhold at flertallet av sa-
mene i verden bor i Norge, gir staten Norge særlige
forpliktelser overfor samisk kulturutvikling i vid for-
stand. 

Utvalget viser til at veksten etter hvert er flyttet
fra samene som en minoritet til samene som et urfolk.
Norge ratifiserte i 1989 konvensjon nr. 169 om urfolk
og stammefolk i selvstendige stater. Det var klart for-
utsatt at konvensjonen skulle gjelde for samene i
Norge. Etter utvalgets oppfatning tilsier utviklingen
etter at Grunnloven § 110a ble vedtatt at bestemmel-
sen bør endres, slik at fremgår at samene er et folk el-
ler urfolk. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Grunnlo-
ven § 110a oppheves, og at ny Grunnloven § 108 skal
lyde: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at Samerne, som Urfolk, kan
sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Sam-
fundsliv.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.19 Rett til utdanning
Skolegang og utdanning er en nøkkelfaktor for

bekjempelse av fattigdom og for utvikling av demo-
krati overalt i verden. Den enkeltes mulighet til å ta
vare på og realisere seg selv er avhengig av at man
har fullført en helt grunnleggende skolegang. En rek-
ke internasjonale menneskerettighetskonvensjoner
slår derfor fast retten til skolegang og utdanning.

Retten til skolegang og utdanning består av flere
elementer, herunder retten til gratis grunnleggende
skolegang, plikten til slik skolegang og lik rett til vi-
deregående opplæring og høyere utdanning basert på
kvalifikasjoner. I tillegg slår konvensjonene fast flere
innholdsmessige krav til undervisningen, samt at for-
eldrenes religiøse og filosofiske overbevisning skal
respekteres.

Ingen bestemmelser i Grunnloven regulerer i dag
utdanningsspørsmål.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 109 skal lyde: 

«Enhver har Ret til Uddannelse. Børn have Pligt
til at modtage grundlæggende oplæring. Oplæringen
skal ivaretage den Enkeltes Evner og Behov, og
fremme Respekt for Demokratiet, Retsstaten og
Menneskerettighederne.

Det paaligger Statens Myndigheder at sikre Ad-
gang til videregaaende Oplæring og lige Muligheder
til høiere Uddannelse på Grundlag af Kvalifikatio-
ner.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.20 Arbeid og næring
Grunnloven § 110 første ledd pålegger statens

myndigheter å legge til rette for at alle kan skaffe seg
utkomme av sitt arbeid. Bestemmelsen ble tilføyd
ved grunnlovsendring 16. november 1954 og har si-
den vært endret ved grunnlovsendring 5. mai 1980
og 3. mars 2006.

I et menneskerettslig perspektiv har retten til å
skaffe seg utkomme ved arbeid eller næring vært sett
på som en viktig forutsetning både for bekjempelse
av fattigdom og for demokratiutvikling. Utvalget fin-
ner at bestemmelsen bør utvides til å omfatte retten
til å skaffe seg utkomme ved næring. Utvalget fore-
slår videre å grunnlovfeste retten til sosial trygghet
sammen med retten til utkomme fra arbeid eller næ-
ring.

Utvalget foreslår at Grunnloven § 101 oppheves,
og at ny Grunnloven § 110 skal lyde:  

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge
Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt
Menneske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide el-
ler Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Livs-
ophold, har Ret til Støtte fra det Offentlige.

Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbe-
stemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved
Lov.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.21 Sosial trygghet, helse og tilfredsstillende 
levestandard

Rett til sosial trygghet, best mulig helse og til-
fredsstillende levestandard er ikke direkte omhandlet
i dagens grunnlov. Dette er tidstypisk for de eldre eu-
ropeiske grunnlovene. På slutten av 1700-tallet og
utover på 1800-tallet var det i første rekke de grunn-
leggende rettsstatsprinsipper og folkestyret som
skulle vernes, ikke den enkeltes mulighet til å leve et
verdig liv i frihet fra sult og nød. I nyere tid, særlig
etter annen verdenskrig, er menneskerettighetsper-
spektivet etter hvert utvidet. Gjennomgående inne-
holder de moderne grunnlover nå mer eller mindre
forpliktende bestemmelser om sosiale rettigheter. Ut-
valget viser til at for at enkeltindivider skal kunne
leve et liv i verdighet og samtidig benytte seg av den
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frihet som alle mennesker er født med, er det essen-
sielt at de mest elementære og grunnleggende men-
neskelige behov er dekket. Dette er tilgang til mat,
klær, bolig og helsehjelp.

Utvalget foreslår også at ny Grunnloven § 111
skal lyde: 

«Det paaligger Statens Myndigheder at respekte-
re og sikre Retten til en tilfredsstillende Levestan-
dard.

Ligeledes paaligger det Statens Myndigheder at
fremme Befolkningens Helbred og sikre Retten til
nødvendig Helbredshjelp.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.22 Rett til et sunt miljø
Rettslige problemstillinger knyttet til miljø er un-

der stadig utvikling internasjonalt, også spørsmål om
forholdet mellom miljø og menneskerettigheter.
Stortinget tok stilling til noen av disse spørsmålene i
1992 og skrev inn i Grunnloven den enkeltes rett til
et sunt miljø, der denne retten skulle benyttes under
hensyntaken til de fremtidige generasjoners rett til
det samme. Rettigheten har således en tidshorisont
som strekker seg utover det som er vanlig for de øv-
rige menneskerettigheter.

Utvalget har sett nærmere på denne bestemmel-
sen med tanke på om og eventuelt hvordan miljøret-
tigheter kan styrkes i Grunnloven.

Utvalgets foreslår at Grunnloven § 110b opphe-
ves, og at ny § 112 skal lyde: 

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed
og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud
fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivareta-
ger denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaa-
ende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om
Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af plan-
lagte og iværksatte Indgreb i Naturen. 

Det paaligger Statens Myndigheter at træffe For-
anstaltninger der gjennemføre disse Grundsætnin-
ger.» 

Det vises for øvrig til særmerknad fra utvalgets
medlem Carl I. Hagen, jf. punkt 11.4.2 i Dokument
16 (2011–2012). 

1.8.23 Legalitetsprinsippet – generelt
I enhver rettsstat vil makthaverne utøve sin makt

over borgerne i henhold til lovgivning. At maktha-
verne er avhengige av lovgivning for å gjennomføre
handlinger eller treffe avgjørelser som får rettsvirk-

ninger overfor borgerne, er et prinsipp som finnes i
alle moderne rettsstater. I Norge er dette kravet til
lovgivning gjennomgående omtalt som «legalitets-
prinsippet».

Legalitetsprinsippet har tradisjonelt vært forstått
slik at ethvert inngrep i borgernes rettssfære trenger
hjemmel i lov. Dette reiser spørsmål om det ulovfes-
tede legalitetsprinsipp nå bør grunnlovsfestes.

Utvalget foreslår at ny Grunnloven § 113 skal ly-
de: 

«Myndighedernes Indgrep overfor den Enkelte
maa have Grundlag i Lov.» 

1.8.24 Deltakelse i demokratiske beslutnings-
prosesser

Vårt moderne demokrati er bygget opp omkring
den enkeltes deltakelse i beslutningsprosessene. I
praksis skjer dette gjennom valg til beslutningsorga-
ner som Stortinget, fylkestinget og kommunestyret.
Valgene skal være frie, i den forstand at den enkelte
står fritt til å velge hvem han eller hun skal stemme
på. Videre skal valgene være hemmelige, først og
fremst for å sikre at andre ikke kontrollerer eller
overvåker hva man stemmer på. Og til sist er det fol-
ket som skal velge, og som skal la seg representere i
Stortinget, fylkestinget og kommunestyret. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ny
Grunnloven § 49 skal lyde: 

«Folket udøver den lovgivende Magt ved Stor-
thinget. Storthingets Ræpresentanter vælges gjen-
nom frie og hemmelige Valg.» 

1.8.25 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Utvalgets forslag innebærer en revidering av ek-
sisterende menneskerettighetsbestemmelser og en
supplering med nye bestemmelser. Ingen av forslage-
ne innebærer at dagens materielle rettstilstand en-
dres. Forslagene til grunnlovsendringer gir enten ut-
trykk for rettigheter som allerede følger av menne-
skerettsloven av 1999 eller av annen lovgivning.
Vedtakelse av forslagene vil derfor ikke begrense den
eksisterende lovgivning eller gjøre det nødvendig
med endringer i denne lovgivningen. 

Vedtakelse av forslagene forutsetter heller ikke
administrative endringer. Menneskerettighetene i
Grunnloven må iakttas og håndheves på tilsvarende
vis som tidligere. Slik ivaretakelse vil skje gjennom
forvaltningens virksomhet, på samme måte som for-
valtningen ivaretar menneskerettsloven og annen ret-
tighetslovgivning i dag. Domstolenes håndhevelse
av disse rettighetene skjer i dag i henhold til menne-
skerettsloven, i henhold til de menneskerettighetene
som utledes av Grunnloven, eller i henhold til annen
rettighetslovgivning. Ved at de sentrale menneskeret-

314



Innst. 169 S – 2012–2013 17

tighetsprinsipper løftes inn i Grunnloven, vil domsto-
lene kunne vise til Grunnlovens menneskerettighets-
bestemmelser ved siden av menneskerettsloven. Si-
den forslagene ikke strekker seg utover det vern som
allerede er til stede i dagens lovgivning, vil domsto-
lene ikke få økte administrative forpliktelser. 

Vedtakelse av forslagene vil trolig ha liten øko-
nomisk betydning. Forslagene til grunnlovsendring
vil ikke føre til et økt antall rettigheter. Det gjør at
fremtidige rettstvister om Grunnlovens rettighetsbe-
stemmelser kunne ha vært reist under henvisning til
menneskerettsloven eller annen lovgivning. Den ek-
sisterende rettighetslovgivning er velkjent for dagens
advokater og dommere, og i den grad den enkelte
mener menneskerettighetene er krenket, vil slike
rettstvister bli reist og avklart helt uavhengig av en
eventuell grunnlovsrevisjon. Vedtakelsen av utval-
gets forslag vil derfor trolig være tema i de rettstvis-
ter som uansett ville ha vært fremmet for domstolene. 

Utvalget kan imidlertid ikke helt utelukke at
grunnlovfesting av de sentrale menneskerettighetene
i Grunnloven vil lede til økt oppmerksomhet om-
kring rettighetene, som igjen kan lede til noen flere
søksmål vedrørende disse problemstillingene. Det er
likevel grunn til å tro at det vil være tale om en mar-
ginal økning i saker for domstolene, all den tid men-
neskerettsloven i dag ivaretar de samme hensyn og
med en større detaljeringsgrad enn det som frem-
kommer av utvalgets forslag til grunnlovsendringer.
Utvalget vil også anta at dersom man får en liten øk-
ning i antall saker for domstolene, vil dette bare skje
i en kortere overgangsperiode, inntil domstolene har
trukket opp prinsipielle retningslinjer som senere kan
gi grunnlag for å avvise åpenbart ugrunnede søks-
mål. 

2. Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  J e t t e  F .  C h r i s t e n s e n ,  M a r -
t i n  K o l b e r g  o g  M a r i t  N y b a k k ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  l e d e r e n  A n d e r s
A n u n d s e n ,  U l f  E r i k  K n u d s e n  o g  Ø y v i n d
V a k s d a l ,  f r a  H ø y r e ,  P e r - K r i s t i a n  F o s s ,
f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  H a l l g e i r
H .  L a n g e l a n d ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  P e r
O l a f  L u n d t e i g e n ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i ,  G e i r  J ø r g e n  B e k k e v o l d ,  o g  f r a
V e n s t r e ,  T r i n e  S k e i  G r a n d e , viser til Doku-
ment 16 (2011–2012) Rapport fra Menneskerettig-
hetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,
som ble avgitt til Stortingets presidentskap 19. de-
sember 2011. Utvalget under ledelse av tidligere
stortingsrepresentant og president i Lagtinget, Inge
Lønning, arbeidet i over to år og har etter k o m i t e -
e n s  syn lagt frem en svært grundig og omfattende

rapport som er et solid og godt grunnlag for videre
politisk drøftelse. Rapporten ble 31. januar 2012 re-
ferert i Stortinget og oversendt Stortingets kontroll-
og konstitusjonskomité for behandling.

K o m i t e e n  vil vise til at det som ledd i behand-
lingen av saken ble gjennomført en åpen høring
16. april 2012. Følgende deltok: 

– Norsk senter for menneskerettigheter 
– Den norske Helsingforskomité 
– Menneskerettsalliansen 
– Frivillighet Norge 
– Human-Etisk Forbund 
– UNICEF Norge 
– Juss-Buss 
– Sivilombudsmann Arne Fliflet
– Professor dr. juris Eivind Smith
– Professor Karl Harald Søvig, Universitetet i

Bergen
– Leder av Menneskerettighetsutvalget, professor

emeritus Inge Lønning 
– Medlem av Menneskerettighetsutvalget, første-

amanuensis Jan Helgesen. 

K o m i t e e n  har i tillegg mottatt skriftlige inn-
spill i saken fra blant andre Likestillings- og diskri-
mineringsombudet, Barneombudet, Norsk Kvinne-
saksforening, Den Norske Dommerforenings men-
neskerettighetsutvalg, Advokatforeningen, Norsk
Journalistlag, Norsk senter for menneskerettigheter,
førsteamanuensis dr. Bjørnar Borvik, Universitetet i
Bergen, professor Henriette Sinding Aasen, Univer-
sitetet i Bergen, førsteamanuensis dr. juris Jens Petter
Berg, Høgskolen i Oslo og Akershus samt enkelte
privatpersoner. Innspillene er publisert på Stortin-
get.no. K o m i t e e n  har videre hatt tilgang på debatt-
innlegg med kommentarer til Menneskerettighetsut-
valgets rapport og fagartikler fra bl.a. professor dr.
juris Eivind Smith og seniorrådgiver Morten Holm-
boe, Politihøgskolen. De enkelte komitémedlemmer
har i tillegg deltatt på ulike seminarer og konferanser
der Grunnlovens vern om menneskerettigheter har
vært tema.

K o m i t e e n  vil vise til at kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen ikke som komité har kunnet fremsette
grunnlovsforslag i innstillingen til Dokument 16
(2011–2012). 

Forslag til endringer eller tilføyelser i Grunnlo-
ven skal formelt fremsettes av en eller flere stortings-
representanter. Det følger av Grunnloven § 112 at
grunnlovsforslag skal fremsettes i løpet av en av de
tre første sesjonene i en valgperiode. Det er først i
den påfølgende valgperiode at forslagene tas opp til
behandling. Ved starten av perioden sendes de til for-
beredende behandling i kontroll- og konstitusjonsko-
miteen, som fremmer innstilling for Stortinget på
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vanlig måte. Forslagene må behandles av Stortinget i
løpet av de tre første sesjonene i perioden. 

K o m i t e e n  understreker at det neste storting
ved sin behandling vil være bundet av forslagene slik
de er fremsatt. Det er ikke anledning til å gjøre end-
ringer eller tilføyelser i den teksten som er foreslått. 

Fristen for å fremsette forslag til behandling i
stortingsperioden 2013 til 2017 var i praksis 28. sep-
tember 2012, da det siste møtet i sesjonen ble av-
holdt.

K o m i t e e n  vil vise til at det i Dokument 12
(2011–2012) er fremsatt til sammen ti forslag om
grunnlovfesting av ulike menneskerettigheter, som i
større eller mindre grad er basert på forslagene i Do-
kument 16 (2011–2012). Fire av forslagene er i ho-
vedsak bygget direkte på Menneskerettighetsutval-
gets forslag (Grunnlovsforslag 30, 31, 32 og 34).

Samtlige av forslagene fra Menneskerettighets-
utvalget er formelt fremsatt. Når det gjelder forslaget
til ny § 115 om begrensning av rettigheter, jf. Doku-
ment 12:31 (2011–2012), er ordet «tungtveiende» til-
føyd i første ledd annet punktum. 

I tillegg er det i de fleste grunnlovsforslagene
fremsatt alternative formuleringer av de fleste be-
stemmelsene. Disse alternativene bygger i stor grad
på skriftlige og muntlige innspill som k o m i t e e n
har mottatt fra eksterne aktører.

De fleste av forslagene med alternativer er frem-
met av en tverrpolitisk gruppe representanter. Inten-
sjonen har vært å gi Stortinget et bredest mulig vur-
deringsgrunnlag for behandlingen i neste periode.
Det er presisert i flere av forslagene at det er gitt at
ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak samtlige be-
stemmelser eller alternativer. 

Forslag om grunnlovfesting av sivile og politiske 
rettigheter

K o m i t e e n  viser til at det i grunnlovsforslag 30
(Dokument 12:30 (2011–2012)) er fremsatt forslag
til en rekke sivile og politiske menneskerettigheter.
Dette gjelder §§ 49, 50, 52 om deltakelse i demokra-
tiske beslutningsprosesser, § 92 (generell bestem-
melse), § 94 (vern mot frihetsberøvelse), § 95 (rett til
rettferdig rettergang og uavhengige domstoler), 96
(uskyldspresumsjonen, vern mot dobbeltstraff
m.m.), § 98 (grunnlovfesting av likhetsprinsippet og
ikke-diskrimineringsprinsippet), § 99 (frihet for tan-
ke, samvittighet, religion og livsanskuelse), § 101
(forenings- og forsamlingsfrihet), § 102 (personvern
og personopplysningsvern), § 104 (barns rettighe-
ter), § 106 (bevegelsesfrihet), § 113 (legalitetsprin-
sippet) og § 114 /alternativt § 89 (domstolenes prø-
velsesrett). Forslagsstillere er representantene Per-
Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette
F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Lan-
geland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold

og Trine Skei Grande. De fleste av forslagene til be-
stemmelser blir fremmet i flere alternativer med ut-
gangspunkt i Menneskerettighetsutvalgets forslag
supplert med faglige innspill som har kommet i løpet
av prosessen. Det er også på noen områder fremmet
alternative forslag som bygger på grunnlovsforslag
fremsatt i tidligere perioder. 

Det fremgår innledningsvis i dokumentet at det
er gitt at ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak
samtlige paragrafer/alternativer.  

Forslag om grunnlovfesting av økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter

K o m i t e e n  viser til at det i grunnlovsforslag 31
(Dokument 12:31 (2011–2012)) er fremsatt forslag
til en rekke økonomiske, sosiale og kulturelle men-
neskerettigheter. Dette gjelder § 107 (rett til kulturell
identitet og deltakelse i det kulturelle liv), § 108 (rett
til samisk språk, kultur og samfunnsliv), § 109 (rett
til utdanning), § 110 (rett til sosial trygghet), § 111
(rett til tilfredsstillende levestandard og helse), § 112
(retten til et sunt miljø), § 115 (begrensninger i de
grunnlovfestede rettighetene) og § 116 (derogasjon
fra menneskerettigheter). Forslagsstillere er repre-
sentantene Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit
Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland,
Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Tri-
ne Skei Grande. De fleste av forslagene til bestem-
melser blir fremmet i flere alternativer med utgangs-
punkt i Menneskerettighetsutvalgets forslag supplert
med faglige innspill som har kommet i løpet av pro-
sessen. Det er også på noen områder fremmet alter-
native forslag som bygger på grunnlovsforslag frem-
satt i tidligere perioder. 

Det fremgår innledningsvis i dokumentet at det
er gitt at ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak
samtlige paragrafer/alternativer. 

Øvrige forslag
K o m i t e e n  viser til at både grunnlovsforslag 32

og 33 (Dokument 12:32 og 12:33 (2011–2012)) om-
handler § 93 om rett til liv og forbud mot dødsstraff,
tortur og slaveri. Forslagsstillere bak forslag 32 er re-
presentantene Per-Kristian Foss, Anders Anundsen
og Per Olaf Lundteigen. Forslaget er i samsvar med
Menneskerettighetsutvalgets forslag til ny Grunnlo-
ven § 93.

Forslagsstillere bak forslag 33 er representantene
Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande. Det
fremmes to alternative formuleringer til § 93 første
ledd, som ifølge forslagsstillerne i større grad enn
Menneskerettighetsutvalgets forslag presiserer da-
gens rettstilstand. Annet, tredje og fjerde ledd i be-
stemmelsen bygger på forslaget fra Menneskerettig-
hetsutvalget.
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K o m i t e e n  viser også til at grunnlovsforslag 16
(Dokument 12:16 (2011–2012)) fremsatt av repre-
sentantene Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette
Hjemdal og Øyvind Håbrekke, omhandler vern av liv
fra unnfangelse til død. Forslagsstillerne foreslår en
ny Grunnloven § 93, alternativt § 95 a.

K o m i t e e n  viser videre til at det er fremsatt to
alternative forslag til ny Grunnloven § 103 om rett til
å stifte familie mv. I forslag 34 (Dokument 12:34
(2011–2012), fremmer representantene Per-Kristian
Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og
Geir Jørgen Bekkevold forslaget fra flertallet i Men-
neskerettighetsutvalget.

I forslag 35 (Dokument 12:35 (2011–2012))
fremmer representantene Martin Kolberg, Marit Ny-
bakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og
Trine Skei Grande forslaget fra Menneskerettighets-
utvalgets mindretall, Kari-Nordheim Larsen, til ny
§ 93 i Grunnloven. Forskjellen er at formuleringen
«familien er en grunnleggende enhet i samfunnet»
her er utelatt.

K o m i t e e n  vil bemerke at det i Dokument 12
(2011–2012) er fremmet forslag om grunnlovfesting
av menneskerettigheter utover det som ble foreslått i
Dokument 16 (2011–2012). 

Menneskerettighetsutvalget har ikke fremmet
forslag til endring av ytringsfrihetsbestemmelsen i
Grunnloven § 100. I forslag 15 (Dokument 12:15
(2011–2012), fremmer representantene Trine Skei
Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir
H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knud-
sen forslag til endring i Grunnloven § 100 tredje ledd
første punktum. Forslaget går ut på å legge til ordet
«religion».

K o m i t e e n  viser til at Menneskerettighetsut-
valget heller ikke har fremmet forslag om å grunn-
lovfeste rett til asyl eller rett til å søke asyl. I forslag
14 (Dokument 12:14 (2011–2012)) har representan-
tene Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland
fremmet ulike forslag til § 93 femte ledd, alternativt
106 tredje ledd om rett til asyl. 

K o m i t e e n  viser videre til at Menneskerettig-
hetsutvalget foreslo at Grunnloven § 97 om forbudet
mot tilbakevirkende lover skulle videreføres i uen-
dret form. I forslag 36 (Dokument 12:36 (2011–
2012)) har representantene Per-Kristian Foss, Martin
Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hall-
geir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen fremmet
forslag om et nytt annet ledd i § 97 om unntak fra til-

bakevirkningsforbudet for handlinger som var straff-
bare etter folkeretten.

K o m i t e e n  viser til at samtlige forslag om
menneskerettigheter er fremmet både i gjeldende
grunnlovsspråk og på tidsmessig bokmål og nynorsk.
Stortinget fattet 21. mai 2012 vedtak om å be presi-
dentskapet legge til rette for å få utarbeidet nye ver-
sjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og ny-
norsk. Det ble 31. mai 2012 oppnevnt et utvalg som
fikk i mandat å «utarbeide nye, språklig oppdaterte
versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og
nynorsk». Utvalget skulle også «omsette grunnlovs-
forslagene utarbeidet av Menneskerettighetsutvalget
i Dokument 16 (2011–2012) til nynorsk, og språklig
kvalitetssikre Menneskerettighetsutvalgets forslag
utformet på tidsmessig bokmål.»

Forslagene i Dokument 12 bygger på forslaget i
Dokument 19 (2011–2012), Rapport fra Grunnlovs-
språkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte
tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk.

K o m i t e e n  viser videre til at Stortinget i Doku-
ment 12 (2011–2012) har fått fullmakt til ved almin-
nelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og ledd-
nummer i og henvisninger til bestemmelser som be-
røres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunn-
loven om menneskerettigheter eller som berøres av at
alternativer i forslaget blir vedtatt. 

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012
som angår bestemmelser som berøres av at det blir
vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller av at alternativer i forslaget blir ved-
tatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd- og
paragrafnummerering. 

Dette åpner for at Stortinget i neste periode kan
velge å bifalle et utvalg paragrafer og i noen tilfeller
bare enkelte ledd i en paragraf. For å få god regeltek-
nisk orden i Grunnloven kan ledd- og paragrafnum-
mereringen redigeres av Stortinget i etterkant, ved al-
minnelig flertallsvedtak. 

3. Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, vi-

ser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Dokument 16 (2011–2012) Rapport fra Mennes-
kerettighetsutvalget om menneskerettigheter i
Grunnloven – vedlegges protokollen. 

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 18. desember 2012

Anders Anundsen Per-Kristian Foss
leder ordfører
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Møte mandag den 18. mars 2013 kl. 12

President: D a g Te r j e A n d e r s e n

D a g s o r d e n (nr. 60):

1. Debatt om grunnlovsforslag om menneskerettigheter
og innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om rapport til Stortingets presidentskap fra Mennes-
kerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunn-
loven
(Innst. 169 S (2012–2013), jf. Dokument 16 (2011–
2012))

2. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
(Innst. 231 S (2012–2013), jf. Dokument 3:5 (2012–
2013))

3. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
sak om Nærings- og handelsdepartementets eierskaps-
utøvelse
(Innst. 209 S (2012–2013))

4. Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til hel-
se- og omsorgsministeren:

«Det er en stor belastning for barn når foreldre blir
alvorlig syke. Det er iverksatt en rekke tiltak for å styr-
ke oppfølgingen av barn som pårørende de siste årene,
men det skjer fortsatt svikt. Eksempelvis viser en gjen-
nomgang fra kompetansesenteret BarnsBeste at helse-
foretakene i ulik grad setter av egne ressurser til å følge
opp barn som pårørende. Uten tilstrekkelig oppfølging
risikerer barna selv å utvikle helseproblemer. Det er
dokumentert blant annet gjennom forskning fra Torunn
Arntsen Sajjad at mange barn også må fungere som
tolker for syke familiemedlemmer i møte med helse-
tjenesten. Dette innebærer at barn pålegges et uaksep-
tabelt voksenansvar, noe som i seg selv er en betydelig
belastning.

Hva gjør statsråden for å sikre at helseforetakene
setter av nok ressurser til å følge opp barn som pårør-
ende, og for å sikre at ingen barn skal behøve å være
tolker for syke familiemedlemmer i deres kontakt med
helsetjenesten?»

5. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Se meg!
En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol – narkotika –
doping
(Innst. 207 S (2012–2013), jf. Meld. St. 30 (2011–
2012))

6. Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skattelo-
ven (om skatt av formue og inntekt)
(Innst. 242 L (2012–2013), jf. Prop. 70 L (2012–2013))

7. Referat

Presidenten: Representanten Morten Høglund, som har
vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en
settepresident for Stortingets møter i innværende uke – og
anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Sigvald Oppebøen Hansen.
– Andre forslag foreligger ikke, og Sigvald Oppebøen
Hansen anses enstemmig valgt som settepresident for
denne ukens møter.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil
presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.

S a k n r . 1 [12:01:31]

Debatt om grunnlovsforslag om menneskerettigheter og
innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rap-
port til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighets-
utvalget om menneskerettigheter i Grunnloven (Innst. 169
S (2012–2013), jf. Dokument 16 (2011–2012))

Per-Kristian Foss (H) [12:02:14] (ordfører for saken):
Det forrige stortings presidentskap oppnevnte den 18. juni
2009 et utvalg som skulle foreslå en begrenset revisjon av
Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighete-
nes stilling. Tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning
ble leder i utvalget.

La meg understreke at selv om det er omtalt i mandatet
til utvalget at dette er i anledning Grunnlovens 200-årsju-
bileum i 2014, er det i mandatet veldig tydelig at det er det
å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven som
er den avgjørende bakgrunnen for oppnevnelsen av utval-
get. Det er det viktig å understreke fordi en del i det fag-
juridiske miljøet har påpekt at det å feire 200-årsjubileum
for Grunnloven i seg selv ikke er noen god begrunnelse for
å endre Grunnloven. Det er jeg enig i. Det er ikke en fei-
ring, men det er en erkjennelse av at mye mangler i Grunn-
loven. Men dette er ikke et ledd i feiringen. Det nye stor-
ting står i neste periodes tre første år fritt til å vedta det som
foreligger av ulike varianter.

Det var et bredt sammensatt utvalg. Alle partier har fo-
reslått representanter i utvalget, og utvalget leverte sin rap-
port i januar 2012. Deretter ble rapporten offentliggjort,
selvfølgelig. I Dokument nr. 16 for 2011–2012 er det re-
degjort for forslagene, og rapporten ble av presidentska-
pet oversendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen for be-
handling. Denne gangen ikke for å avgi innstilling, naturlig
nok, fordi man kan ikke avgi innstilling til grunnlovsfor-
slag, det må det grunnlovsforslag til, undertegnet av repre-
sentanter, men for å foreta en behandling av rapporten som
favnet bredest mulig ved å invitere til en bred høring. Det
har vært hovedformålet med arbeidet i komiteen. Det har
vært gjennomført en bred høring, som det står redegjort for
i innstillingen.

La meg si det slik at grunnlovsforslag aldri har hatt
noen bred folkelig appell. Hvis du ser tilbake i tid på de
gangene hvor Grunnloven har blitt revidert, og det gjelder
ca. to tredjedeler av dagens grunnlovsbestemmelser, har
det sjelden vært noe folkekrav om det, men det er faktisk
en av hovedoppgavene for parlamentet, Stortinget, å foreta
jevnlige revisjoner.

Noen ganger har grunnlovsbestemmelser vakt politisk
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debatt, ikke minst i forbindelse med våre avstemminger
om medlemskap i EEC og EU, Den europeiske union, men
da har det mer vært saken og ikke Grunnloven som har vakt
debatt. Det var bakgrunnen for at vi inviterte til en bredest
mulig høring. Og la meg si det sånn, hele det juridiske mil-
jøet, i både Oslo og Bergen og resten av landet, engasjerte
seg ganske sterkt ved skriftlige henvendelser, og det ble ar-
rangert seminarer hvor komiteens medlemmer deltok. Det
var en debatt over flere måneder.

På denne bakgrunn ble det fremmet grunnlovsforslag
av medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen, og
jeg understreker medlemmer, med ulike alternativer. På
den måten har man søkt å tilrettelegge for at det neste stor-
ting kan stå mest mulig fritt til å behandle de forslag som
foreligger. Da har jeg lyst til å legge til at det betyr nok
at det er fremmet forslag her som man ikke nødvendigvis
personlig ivrer for og står bak, men som er ment å gi det
neste storting, som har beslutningsmyndighet når det gjel-
der disse forslagene, en mulighet for å se på ulike alter-
nativer – og det foreligger ulike alternativer. Jeg tror nes-
ten ikke det er ett av de faglig kvalifiserte innspill vi har
fått, som ikke er hensyntatt i denne sammenheng ved at
deres alternativer er lagt til de forslag som er fremmet fra
Lønning-utvalget.

Jeg minner om at Lønning-utvalget jobbet i nesten to år
basert på betydelig politisk og faglig juridisk innsikt. Sjel-
den har vi vel sett en forberedelse av grunnlovsforslag som
har vært mer omfattende og mer grundig faglig og politisk
enn denne prosessen.

Jeg synes vi skal sende en takk til det foregående presi-
dentskap, gjerne ved den tidligere stortingspresident Jag-
land, for initiativet til denne grundige behandling. For skal
vi være ærlige, og det skal man fra denne talerstol, er det
ikke alltid at grunnlovsforslag er de forslagene som for-
beredes lengst og mest, selv om de er viktige nok. Denne
prosessen har vært annerledes. Den har skilt seg ut ved at
den har søkt å komme frem til bredest mulig forslag. Det
foreligger faktisk en innstilling fra Lønning-utvalget med
usedvanlig få dissenser.

Etter min oppfatning er Grunnloven et verdidokument,
som både skal avspeile grunnleggende verdier i et samfunn
og rettigheter i et samfunn. Leser man dagens grunnlov, er,
som jeg sa tidligere, ca. to tredjedeler av bestemmelsene
forandret, så Grunnloven har vært gjenstand for en grad-
vis forandring opp igjennom mange år. En stortingsperio-
de uten endringer i Grunnloven hører til unntakene – altså
uten behandling av grunnlovsforslag som blir vedtatt.

Dagens samfunn er et annet enn det var i 1814, og det
er et annet enn det var i 1948. Hvorfor velger jeg 1948?
Jo, det var året da FNs verdenserklæring om menneskeli-
ge rettigheter ble vedtatt. Det har skjedd også ganske store
endringer etter den tiden.

Jeg har lyst til å sitere fra komiteens innstilling, side
7 – og det er ingen uenighet om dette:

«De viktigste samfunnsendringene er den økono-
miske og teknologiske utvikling, fremveksten av vel-
ferdssamfunnet, utdanningseksplosjonen, enighet om
at det skal være like muligheter for kvinner og menn,
økt forståelse for barns rettigheter, og en økning i antall

nordmenn med annen etnisk, språklig, religiøs og kul-
turell bakgrunn. Denne flerkulturelle og moderne vel-
ferdsstaten bør derfor gjenspeiles i Grunnlovens rettig-
hetsbestemmelser, uten at en slik tilpasning til dagens
samfunnsutvikling overskygger de grunnleggende si-
vile og politiske rettigheter som Grunnloven har vært
bærer av siden 1814.»
Dette synes jeg på mange måter også svarer på spørs-

målet: Er rene velferdsrettigheter riktig å plassere i Grunn-
loven? Til det vil jeg si at dette ikke er noe nytt. Dagens
grunnlov inneholder også slike prinsipielle bestemmelser
om retten til arbeid, retten til utkomme av arbeid, retten til
et sunt og godt miljø osv.

Jeg minner om at rettighetene jo også må være utfor-
met prinsipielt. Det er altså ingen ting i rettigheter om
f.eks. rett til utdanning, rett til helse, rett til tilfredsstillende
levestandard og sosial trygghet som sier noe om de poli-
tiske beslutningene om hvilke rettigheter, hvor omfattende
de skal være, hvilke satser som skal legges til grunn osv.
Men det gir en ramme, og det gir en tolkningsmulighet. I
dette ligger det også en fare enkelte har sett, i den såkalte
rettsliggjøring. Skal vi ha grunnlovsbestemmelser – eller,
mer generelt, skal vi ha et samfunn som sørger for at den
enkeltes rettigheter styrer politikken, eller skal politikken
styre rettighetene? Det er et interessant og grunnleggende
spørsmål. Jeg tror ikke at Grunnloven er det som egentlig
skaper skillet når det gjelder rettsliggjøringen i et samfunn.
Jeg ser faren for at en for sterk rettsliggjøring kan gjøre
politikken mindre viktig. Der er trekk f.eks. i det ameri-
kanske samfunn som jeg synes kan minne om dette – ulikt
vårt eget samfunn. Men rettsliggjøring i denne forbindelse
tror jeg er en avsporing av debatten. Derfor har jeg til slutt
lyst til å sitere fra en kronikk som tidligere stortingspresi-
dent Thorbjørn Jagland skrev i Aftenposten den 7. mars i
år, og jeg slutter meg til disse synspunkter om rettsliggjø-
ring. Han siterer faktisk en uttalelse fra stortingsrepresen-
tant Hallgeir H. Langeland, og det er en stor ære, vil jeg si,
å bli sitert med sikte på svekke folkestyret. Jagland skrev
følgende:

«Det er velkjent at regjering og statsapparat ser på
dette som en fare. Men det forbauser meg at man på
Stortinget ikke oppfatter sin rolle annerledes. Et demo-
krati må ha motmakt som kan kontrollere og balanse-
re et ofte byråkratisk statsapparat. Stortingets rolle er å
etablere en slik motmakt. Vi har sett det så ofte: Dom-
stolene er ikke en trussel mot borgernes rettigheter,
men det kan et ansiktsløst byråkrati være.»
Jeg deler i grunnen disse synspunktene og mener at

disse tankene også bør følge saken videre.
Jeg vil ikke her gå inn på enkeltbestemmelser som har

vært omstridt, fordi de endelige vedtak skal fattes sene-
re, men jeg har anført et par prinsipielle synspunkter på
hvordan en grunnlov bør være. Og jeg tror at de for-
slag som foreligger, også representerer det mangfold av
synspunkter som er i saken, og som gir det neste stor-
ting – i dets tre første år – en god mulighet til å fore-
ta en skikkelig og på tide revisjon av Grunnloven slik at
allmenne menneskerettigheter nedfelt i Verdenserklærin-
gen – økonomiske og sosiale rettigheter – og Den euro-
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peiske menneskerettskonvensjonen også gjenspeiles i den
norske grunnlov.

Martin Kolberg (A) [12:13:37]: Jeg begynner med å
si noe som jo er selvfølgelig, nemlig at Grunnloven eies
av Stortinget, og at det er de folkevalgte representantene
som er forslagstillere til grunnlovsendringer. Det er der-
for ikke partiene som sådan som stiller seg bak forslagene
som vi debatterer her i dag. Men like fullt forholder det
seg slik som saksordfører Foss nettopp har sagt, at men-
neskerettighetenes plass i Grunnloven har fått en helt spe-
siell behandling som går langt utover det som er vanlig før
grunnlovsforslag fremmes av enkeltrepresentanter.

Som også representanten Foss sa, var det jo daværen-
de stortingspresident Jagland som i 2009 tok initiativet til
å styrke menneskerettighetene i Grunnloven, og som førte
til at Stortingets presidentskap den 18. juni 2009 besluttet
å nedsette et utvalg til å utrede og fremme forslag til en
begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styr-
ke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi
sentrale menneskerettigheter grunnlovs rang.

Utvalgets arbeid var ment å inngå som en del av Stor-
tingets forberedelser i anledning av Grunnlovens 200-års-
jubileum i 2014. Utvalget som ble ledet av Inge Lønning,
som jeg ser også er til stede her i dag, avga sin rapport til
Stortingets presidentskap den 19. desember 2011. Presi-
dentskapet oversendte så rapporten til kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen for videre behandling.

Vi har i Arbeiderpartiet gjennomført en grundig be-
handling, og Arbeiderpartiets representanter i kontroll- og
konstitusjonskomiteen står som forslagstillere bak den hel-
hetlige vurdering som Menneskerettighetsutvalget har lagt
til grunn – med unntak som vi vil komme nærmere tilbake
til i debatten fra Arbeiderpartiets side.

Jeg vil først og fremst komme med noen betraktninger
om hvordan Arbeiderpartiet – selv om jeg igjen vil under-
streke at det er enkeltrepresentanter som er forslagsstille-
re – og hvordan vi som representanter i kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen har vurdert Menneskerettighetsutvalgets
rapport.

Men jeg vil aller først igjen berømme presidentskapet
for å ha tatt initiativet til denne debatten om grunnlovsfor-
slagene som er fremmet denne perioden, og som skal rea-
litetsbehandles av neste storting. Det er i Grunnlovens ånd
og vil forhåpentligvis gi velgerne innsikt og mulighet til å
ta i betraktning de grunnlovsforslagene som er fremmet,
før de går til valg i september.

Før jeg går inn på vurderingen av menneskerettighetene
i Grunnloven, synes jeg det er på sin plass kortfattet å gjen-
ta noen av premissene som Menneskerettighetsutvalget har
lagt til grunn for sitt arbeid.

For det første: Grunnloven gir ikke et helhetlig bilde av
det menneskerettighetsvern som faktisk eksisterer i norsk
lovgivning, da det bare er noen av de sentrale menneske-
rettighetene som er kommet til uttrykk i Grunnloven. Da-
gens fragmentering vil kunne lede til at det oppstår retts-
lig uklarhet om de verdiene som er kommet til uttrykk
er viktigere eller mer overordnet enn menneskerettighe-
ter i annen lovgivning. Større offentlige utredninger om

diskrimineringsvern og personvern har konkludert med at
rettighetsvernet i Grunnloven må styrkes.

For det andre: Grunnlovens rettighetsvern bør minst
dekke de sentrale menneskerettighetene som ligger til
grunn for de internasjonale menneskerettighetskonvensjo-
nene som Norge har sluttet seg til.

For det tredje: Grunnlovfesting av de sentrale mennes-
kerettighetene vil ikke lede til det som ofte omtales som
rettsliggjøring av samfunnet.

For det fjerde: Utvalget har tatt hensyn til hvordan men-
neskerettighetene kommer til uttrykk i moderne konstitu-
sjoner i Vest-Europa, særlig i våre naboland. Det er lagt
vekt på norske tradisjoner og norske verdier i betydningen
synliggjøring av verdiene det norske samfunn er tuftet på,
og med tanke på at Grunnloven skal være bedre egnet i
møte med Norges framtidige utfordringer.

Til sist: Menneskerettighetene i Grunnloven samles i en
ny del E som bare omhandler menneskerettigheter.

I Arbeiderpartiets behandling har vi selvfølgelig vært
oppmerksom på at også disse forutsetningene har vært og
er gjenstand for debatt og ulike oppfatninger både innen-
for og utenfor det juridiske miljøet, og likeledes at det har
vært ulike syn på både resultatet av Menneskerettighetsut-
valgets arbeid og prosessen både før og etter nedsettelsen
av utvalget.

Vårt utgangspunkt er at det er viktig å ha et relativt kon-
servativt utgangspunkt når det gjelder endringer i Grunn-
loven. Grunnloven bør fortsatt være overordnet og ikke de-
taljert – dette for at den fortsatt skal stå seg slik den har
gjort, siden den ble skrevet for snart 200 år siden.

På den annen side må vi ikke bli så grunnlovskonser-
vative at vi ikke sørger for en grunnlov som kan fange opp
og speile den nye virkeligheten i samfunnet, og som ikke
ser framover i tilstrekkelig grad. Endringer som foreslås
nå, kan virke selvfølgelige og unødvendige i dag, men de
er kanskje ikke det om 50 år.

Hensikten med grunnlovsendringer må være å sikre
våre barnebarn og barnebarns barn de samme grunnleg-
gende rettigheter som vi nyter godt av i det norske sam-
funnet i dag. Dette er det overordnede perspektivet for de
endringene som Arbeiderpartiet har gått inn for.

Vi har derfor tatt utgangspunkt i de foreliggende end-
ringsforslag fra Menneskerettighetsutvalget som de la
fram i sin rapport. Mange av dem er etter vårt syn upro-
blematiske og kan nærmest betraktes som en grunnlov-
festing av den samfunnsmodellen vi har i dag, og som Ar-
beiderpartiet mener å ha mye av æren for og er stolt av.
Etter vårt syn er det i et slikt perspektiv viktig faktisk å
grunnlovfeste denne modellen.

Jeg synes forslaget som foreligger, balanserer godt de
ulike hensyn som må tas. Sitat fra utvalget:

«En grunntanke må være at Grunnloven skal ivare-
ta sentrale verdier i dagens norske samfunn, men sam-
tidig gjenspeile de verdiene som har overlevd over tid.
Å grunnlovsfeste disse verdiene vil være et bidrag til
å sikre at også fremtidige generasjoner vil kunne nyte
godt av disse rettighetene.»
Jeg er videre enig med Menneskerettighetsutvalget i at

det er behov for å ajourføre Grunnloven i forhold til det
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samfunnet vi lever i i dag. Dette innebærer ikke at Grunn-
loven skal gi oss svarene på vanskelige og viktige sam-
funnsutfordringer, men at den bør knesette noen sentrale
prinsipper og grunnleggende verdier som i dag utgjør fun-
damentet for de beslutningene som treffes. På den måten
vil man i større utstrekning kunne sikre at individets frihet,
likhet og menneskeverd blir ivaretatt i beslutningsproses-
sene også i vår framtid.

For Arbeiderpartiet er noen av forslagene problematis-
ke og kan støte mot viktige prinsipper som vårt parti har
kjempet fram, som f.eks. abortloven. Vi har derfor laget
egne alternative formuleringer der vårt syn ivaretas og lagt
dem inn som egne grunnlovsforslag. Dette vil de andre re-
presentantene for Arbeiderpartiet i kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen komme tilbake til og redegjøre nærmere for
senere i debatten.

Det er det neste storting som skal realitetsbehandle for-
slagene vi debatterer i her i dag, som representanten Foss
også har understreket. Det har vært veldig viktig for oss i
Arbeiderpartiet å skape et stort handlingsrom for dem som
skal gjøre det viktige arbeidet det er å endre Grunnloven i
neste stortingsperiode.

Anders Anundsen (FrP) [12:24:03]: Jeg vil først
takke saksordføreren for et godt arbeid med innstillingen
og kanskje en enda større takk for å ha koordinert og arbei-
det frem de grunnlovsforslagene som er en konsekvens av
Menneskerettighetsutvalgets innstilling. Der har det vært
en ganske stor koordinerings- og samordningsjobb som
saksordføreren har ledet på en god måte, selv om det
er enkeltrepresentanter i komiteen som står bak de ulike
forslagene.

Jeg deler også i hovedsak synet som saksordføreren og
for så vidt også siste taler ga uttrykk for, med ett unntak
hva gjelder siste taler: Han kom i skade for å si at Grunn-
loven eies av Stortinget. Etter Fremskrittspartiets syn eies
den av folket, og så får vi representere folket når vi skal
vedta Grunnloven. Poenget med Grunnloven er at dette er
vårt fundament som nasjon og det fundamentet eies, etter
vår oppfatning, av folket.

Menneskerettighetsutvalgets arbeid har vært svært om-
fattende, og det danner grunnlaget for de fleste forslagene
som er fremmet om grunnlovsendringer på menneskeret-
tighetsområdet i denne perioden. Behandlingen av de en-
kelte forslag vil som begge de foregående har vært inne
på, bli behandlet i neste stortingsperiode. Jeg skal ikke
gå inn på de enkelte forslagene, men gi noen generelle
betraktninger.

Det er tverrpolitisk enighet om at menneskerettighete-
ne skal gjenspeile oss som samfunn, og i en egen mennes-
kerettighetslov har vi som lovgivere gitt menneskerettighe-
tene forrang over nasjonal øvrig lovgivning ved motstrid.
Allerede i dag er menneskerettighetene sikret et slags eget
lovnivå mellom ordinær lov og grunnlov. Det rettslige ut-
gangspunket for menneskerettighetene i Norge er altså al-
lerede meget sterkt. Menneskerettighetsutvalget skulle så
se nærmere på om enkelte menneskerettigheter likevel
burde finne sin naturlige plass i Grunnloven. Det arbeidet
utvalget har nedlagt, er antakelig i overkant av det som var

utgangspunktet ved nedsettelsen av utvalget. Men det har
samtidig gitt og bidratt til et grunnlag for debatt om men-
neskerettighetenes plassering som vi neppe har sett noen
gang tidligere, og det er bra.

Utgangspunktet for debatten er altså et land som alle-
rede står i fremste rekke for å rettsliggjøre sine forplik-
telser etter menneskerettighetene. Vi skal i neste periode
vurdere å gå fra å være blant de aller beste i klassen til å
bli enda bedre. Ambisjoner er viktig, men vi må sette det
perspektivet i en litt større sammenheng.

Etter min mening er ikke spørsmålet egentlig hvordan
menneskerettighetene skal sikres enda bedre rettslig sta-
tus, men spørsmålet er: Hva slags grunnlov vil vi ha? Selv
vil jeg ha en grunnlov som gir rettigheter, sikrer borgerne
friheter, og som er relevant i folks liv. Det er mange poli-
tiske programerklæringer i Grunnloven allerede, men jeg
frykter at vi risikerer å blåse enda mer luft inn i Grunn-
loven med det som resultat at den ikke vil ha noen reell
betydning for borgerne lenger. Dersom en grunnlovfester
sosiale rettigheter i enda større omfang, som er utvalgets
forslag, lager en på en måte et slags nasjonalt partiprogram
fremfor å tydeliggjøre rettigheter og plikter for borgerne.
Det er foreløpig ingen som kan ta med seg et partiprogram
til domstolene for å sikre en rettighet oppfylt. Jeg mener
at en bør kunne bruke Grunnloven for å sikre konkrete ret-
tigheter. Jeg sier «jeg», for Fremskrittspartiet som sådan
har ikke behandlet de ulike menneskerettighetsforslagene
ennå. Det er noe den neste stortingsgruppen skal ta stilling
til.

Grunnloven er et rettslig dokument, ikke bare et over-
ordnet politisk manifest for nasjonen. Etter min oppfat-
ning er det viktig at Grunnloven skal samle styrke på sin
vei mot 200-årsjubileet, ikke risikere en svekkelse ved å
bli fylt opp med flere luftige programerklæringer, hvilket
noen av de forslagene som kommer til behandling i neste
periode, bærer preg av. Dersom en adopterer hele innstil-
lingen fra Menneskerettighetsutvalget, mener jeg en risi-
kerer akkurat det, å svekke Grunnloven både som politisk
og rettslig fundament. Derfor er jeg veldig glad for at det er
fremmet en rekke ulike endringsforslag til Grunnloven til
behandling i neste periode, for da får vi tid til å debattere
hva slags grunnlov vi vil ha og deretter ta stilling til hvor-
dan menneskerettighetene skal få sin naturlige plass i den.
Der har Menneskerettighetsutvalgets innstilling en veldig
viktig rolle.

De forslagene som fremmes, har bred støtte på veldig
mange områder, samtidig som det er stor uenighet på en
del andre områder. Etter min oppfatning går det et klart
skille mellom det å sikre borgernes rett til frihet, ytring og
fravær av innblanding på den ene siden, og til å grunnlov-
feste statens plikt til å yte dem goder på fellesskapets reg-
ning på den andre siden. I et slikt bilde må vi vurdere om
politiske erklæringer styrker Grunnloven vår og gjør den
mer relevant i folks liv, eller om vi på den måten lufter ut
den resterende rollen Grunnloven har i folks liv.

Jeg tror det er viktig at fortsettelsen av denne debatten
ikke blir fremstilt som om noen er for menneskerettigheter,
mens andre er imot. Vi er alle i denne sal, formoder jeg, for
menneskerettighetene – et enstemmig storting gjorde det
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klart i 1999 gjennom menneskerettighetsloven. Sånn skal
det fortsatt være. Vi må imidlertid tåle en skikkelig debatt
om hvordan Grunnloven skal se ut i fremtiden, uten å falle
for fristelsen til å karakterisere hverandre som å være mer
eller mindre for menneskerettighetene.

Så er det naturligvis slik at partiene ikke har tatt stil-
ling til disse forslagene, og hvordan innretningen skal bli i
neste stortingsperiode. Det er en jobb som det neste Stor-
tinget må ta, og jeg er trygg på at den jobben blir gjort
grundig. Jeg vil også understreke viktigheten av at kon-
troll- og konstitusjonskomiteen som da skal behandle disse
grunnlovsendringsforslagene, ser dette i sammenheng og
kanskje i et litt større perspektiv i forkant. Der er jo, uten
sammenligning for øvrig, en del av de seminarene som
presidentskapet har arrangert i forbindelse med 200-årsju-
bileet et veldig viktig bidrag til å øke oppmerksomheten
rundt Grunnloven og Grunnloven som et viktig fundament
for det samfunnet vi lever i, og skal bidra til styringen av.

Det er viktig at vi på alle mulige måter forsøker å
bidra til mer diskusjon om Grunnloven. Menneskerettig-
hetsutvalgets forslag er et godt bidrag i den diskusjonen,
som bør være fri, og jeg er helt overbevist om at det neste
storting vil fatte mange gode beslutninger når det gjelder
Grunnloven.

Hallgeir H. Langeland (SV) [12:31:37]: Eg vil òg gje
honnør til saksordføraren Per-Kristian Foss for det grun-
dige arbeidet og samordningsansvaret som han har hatt i
denne saka. Det er eg veldig fornøgd med.

Så vil eg, i dag óg – det skal ikkje bli ein vane – skry-
ta av presidentskapets initiativ knytt opp mot debatt om
Grunnlova, både dei seminara og det nye me heldt på med
på torsdag, nemleg bordlegging av forslag for å forsøka
å få ein debatt om Grunnlova. Det trur eg er veldig lurt,
for som både Foss og andre har vore inne på, er det ikkje
nødvendigvis sånn at folk diskuterer Grunnlova så mykje.

Saksordføraren var inne på dette med rettsleggjerin-
ga – og Jagland som var litt kritisk til det eg har sagt i den
forbindelse. Men så er jo dette ein del av ein debatt, og då
må jo det temaet koma opp som ei problemstilling som kan
ha ulike utgangar. Det er utgangspunktet mitt. Eg bur og
lever i Noreg og håper å følgja godt med på debatten her.
Det er gjerne ikkje like lett å følgja med på det dersom du
sit i Europa og tenkjer på korleis du skal koma inn i EU
fortast mogleg.

Me har fremja nokre forslag som vil vera problema-
tiske for mange å vera med på, nettopp for å skapa de-
batt om Grunnlova og om rettar knytte opp mot Grunnlova
– ikkje minst på landsmøtet me hadde i helga, som var
vellykka. Eg ønskjer å ta opp mykje av det me fokuserte
på der, i innlegget mitt her i dag. Så kan det vera at andre
representantar frå SV seinare i debatten kjem tilbake med
problemstillingar som òg er tatt opp.

Det eine er bustad – retten til bustad. Me ser korleis bu-
stadmarknaden nærmast har fått utvikla seg fritt over lang
tid, og veit at veldig mange ikkje kjem inn på bustadmark-
naden. Dei blir på ein måte dømde til å betala utgifter til ein
som leiger ut ei bustadeining, fordi dei ikkje har råd til å
koma inn på marknaden. Det kan gjelda lærarar, sjukeplei-

arar, arkeologar – «you name it» – som ikkje får lånt pen-
gane som må til for å kjøpa ein bustad. Dersom dei ikkje
skaffar seg ein mann eller ei kone som tener gode pengar,
blir dei dømde til å leva i utleigemarknaden. Det meiner
me er synd, og derfor vil me pressa på for endå meir aktivi-
tet for å få bygd fleire bustadar. Me set ein standard dersom
det står i Grunnlova og er grunnlovfesta.

I mitt eige område, som er Nord-Jæren, er det ein veldig
aktivitet i olje- og gassverksemda, slik at du må vera søkk-
rik for å skaffa deg ein bustad. Det er umogleg for vanlege
folk å kjøpa bustad der, for det kostar altfor mykje.

Nå har regjeringa begynt å ta nokre grep, og det er eg
veldig glad for. Me hadde dereguleringa i bustadsamvir-
ket på 1980-talet, med Willoch i spissen, som gjorde at
sånne som eg, som kjøpte bustad då, som singel kom ri-
meleg greitt inn på bustadmarknaden i ei burettslagsleileg-
heit. Men då det blei oppheva, steig prisane sånn at det blei
umogleg for folk å koma seg inn i marknaden gjennom bu-
stadsamvirket. Det var ei beklageleg politisk endring som
skjedde på 1980-talet, som har gjort meg søkkrik, men som
har gjort det endå vanskelegare for ungdom å koma inn på
marknaden.

Nå har altså regjeringa lagt fram ei bustadmelding som
legg vekt på bustad- og transportløysingar. Det er kjempe-
lurt, trur eg. Når du skal byggja ut noko, må du tilrettelegg-
ja for kollektivtransport, og på den måten redusera klima-
gassutsleppa. Så skal ein òg gå igjennom saksbehandlinga
for å få ho meir effektiv. Ein skal òg sjå på om låna i Hus-
banken kan gjerast om til lån der du leiger, for så på sikt
å eiga, med lengre kontraktar. Regjeringa legg òg opp til
startlån for folk som har store vanskar med å koma seg inn
på bustadmarknaden. Så ein tar nokre grep når det gjeld
den frie marknaden som me har hatt til nå – nå skal ein
altså forsøka å regulera dette slik at fleire skal få bustad. Då
meiner me at det er realpolitisk fornuftig at me seier noko
veldig klart om dette i Grunnlova.

Så til ei anna problemstilling – diskrimineringsvern.
Formelt sett har me likestilling her i Noreg. Me har på
plass mange lovreguleringar som gjer at det er bra likestil-
ling, men samfunnet er ikkje likestilt. Dessutan diskrimi-
nerast funksjonshemma og ofte òg folk med anna seksu-
ell legning, religiøs tilhøyrsle, etnisk opphav, hudfarge og
sånne ting. Det er blitt mindre av det, men det er der fram-
leis. Dersom ein tenkjer berre på kvinner og arbeidsliv, er
det heilt tydeleg at damene tener mindre enn mennene i
arbeidslivet. Dei har 65 pst. av mennenes lønn. Derfor øn-
skjer me òg at det skal vera heilt tydeleg at Noreg skal vera
eit land der du ikkje blir diskriminert – og den standarden
set me allereie i Grunnlova.

Til slutt til eit forslag som gjeld asyl. Det var eit vel-
dig heit tema på SVs landsmøte, og det har vore eit heit
tema ute blant folk flest i lang tid. Eg trur veldig mange
blir opprørte av den politikken me har i Noreg når det
gjeld barn. 600 barn er fødde i Noreg, har budd her i over
tre år, men har fått beskjed om at dei vil bli sende ut til
eit land dei aldri har vore i. Det gjer veldig mange folk
opprørte – for det gjer ein faktisk i Noreg i dag. Det er
dei store partia på Stortinget som står for den politikken,
mens dei mindre partia, som Kristeleg Folkeparti, Venstre
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og SV, ønskjer å ha ein meir liberal asyl- og flyktningpoli-
tikk, ikkje minst når det gjeld barn. Me meiner at den poli-
tikken me har, ikkje samsvarar heilt med det som står bl.a.
i menneskerettserklæringa, som me òg kan visa til når det
gjeld bustad og diskrimineringsvern. Derfor ønskjer me å
grunnlovfesta dette.

Rettsleggjering, som eg starta med, er ei problemstil-
ling, sjølvsagt, men samtidig er det viktig at me, ved dei
grunnlovsendringane som me vil gjera i neste periode, set
ein standard for kva Noreg står for, korleis me ønskjer
å styra Noreg gjennom Grunnlova, og er tydelege på dei
punkta som skal visa det samfunnet me vil ha.

Eg ser fram til at Grunnlova blir eit endå heitare tema
ute blant folk flest, og eg meiner at debatten me har i dag,
kan vera med å bidra til det, med utgangspunkt i Lønning-
utvalets rapport og den lange og gode prosessen me har
hatt på temaet i forbindelse med behandlinga i kontroll- og
konstitusjonskomiteen.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [12:40:00]: Forslaget dreier
seg om å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnlo-
ven. Som flere har vært inne på, vil jeg understreke behovet
for debatten og gi ros til dem som har medvirket til å sikre
den, en debatt som gir økt oppmerksomhet mot hvordan vi
skal sikre menneskerettighetene, og hvordan menneskeret-
tighetene skal følges opp. Her er det berettiget tvil i mange
miljøer om hva som er det klokeste. Sjøl er jeg blant disse
tvilerne.

Det som representanten Langeland var inne på når det
gjaldt bolig, er et eksempel på i hvilken grad det er klokt å
ta slike spørsmål inn i Grunnloven.

Stortingets presidentskap oppnevnte et utvalg med Inge
Lønning som leder, og mandatet var å fremme forslag om
begrenset revisjon – og jeg vil understreke det først: be-
grenset revisjon – med mål om å styrke menneskerettig-
hetenes stilling i nasjonal rett. Det dreier seg altså om et
betydelig handlingsrom, en begrenset revisjon og å styrke
menneskerettighetenes stilling. Vi står overfor et krevende
politisk skjønn med hensyn til hvordan vi skal gjennom-
føre dette.

Thorbjørn Jagland var Stortingets president i forrige
periode og en av initiativtakerne til nedsettelsen av utvalget
som Inge Lønning var leder av. Nåværende generalsekre-
tær i Europarådet heter Thorbjørn Jagland, og han uttalte
i Aftenposten den 7. mars i år at vi «har endt opp med en
grunnlov som er stivnet og umoderne». En slik omtale av
Grunnloven er jeg sterkt uenig i. Grunnloven har vært og
er av uvurderlig verdi for Norge. Den har gitt et fast an-
kerfeste i krisetider, og den har vært retningsgivende under
skiftende samfunnsforhold. Dens overordnede autoritet og
dens store slitestyrke skyldes både at den har hatt sin basis i
grunnleggende verdier som folket har identifisert seg med,
og at den har blitt fornyet gjennom endring og tillegg av
paragrafer så vel som gjennom sedvane.

Det er nettopp et kjennetegn ved vår konstitusjon at
den kombinerer stabilitet og fornyelse. Det er også karak-
teristisk at fornyelsen har skjedd ved utviklingen av demo-
kratiet og som følge av grunner som utviklingen av vårt
samfunn har gjort rimelig. Etter Thorbjørn Jaglands opp-

fatning bør «kampen for «det norske» knyttes opp mot ti-
dens tyngste trender i det internasjonale samfunn – som
uten tvil er menneskerettighetene». Menneskerettighetene
og spørsmålet om hvilke av dem som bør med i Grunn-
loven, og hvordan de best kan realiseres i Europa, er viktig.
Men når det gjelder hvilke trender som gjør seg gjeldende,
synes den dominerende trenden i Europa nå å være at ikke-
folkevalgte – direktører, generalsekretærer, kommisjonæ-
rer og andre internasjonale sjefer – forteller folkevalgte
representanter hva som er viktig.

Grunnlovens mest overordnede verdi ligger i å sikre de-
mokratiet. Av denne verdien kan en rekke andre verdier
og rettigheter avledes. Jeg mener vi må ha en langt mer
grundig debatt før vi tar standpunkt til hvilke menneske-
rettigheter som eventuelt bør inn i Grunnloven. For meg
er det viktig at det ikke bare er ideelle mål, men rettighe-
ter vi mener må realiseres, og som vi kan realisere, som er
sentrale. Derfor er altså hva vi må og kan realisere viktig
for meg ved grunnlovsendringene, ikke bare idealistiske
ønskemål.

Grunnloven må sikre at makten oppnås og utøves gjen-
nom demokratiske, politiske prosesser. Jeg har mer tro på
demokratiet enn på jussen, i den forstand at demokratiet
må være overordnet jussen for å sikre rettferdighet og ri-
melighet i vårt samfunn. Jo mer rettighetslogikk som gjø-
res gjeldende i styringen av samfunnet, jo mer kan det
føre til en rettsliggjøring og en overføring av makt fra
folkevalgte forsamlinger til domstolene.

Juristene har hatt en viktig rolle under utviklingen av
vårt demokratiske styre, både som profesjon og som aktø-
rer i det politiske liv. Særlig viktig har innsatsen til mange
universitetsjurister vært, og i den videre utviklingen av
samfunnet vårt vil juristene ha en viktig rolle, men de må
ikke få større makt og innflytelse. I særdeleshet bør vi være
tilbakeholdne med å overgi mer makt til juristene i de in-
ternasjonale og overnasjonale organene. Makten bør ligge
i de folkevalgte forsamlingene der representantene ikke
bare er valgt, men også er ansvarlige overfor folket som
har valgt dem. Det politiske ordskiftet og demokratiet er
avgjørende.

Mye kan gjøres bedre i vårt land. Den beste måten det
kan skje på, er ved å sikre demokratiet gjennom et opp-
lysende og skarpt ordskifte. Eksemplet på det er slik det
var i forbindelse med tilslutning til Den europeiske union,
fordi demokratiet er den eneste styreformen der de som
blir styrt, har makt over dem som styrer.

Jeg valgte her å holde et prinsipielt innlegg uten å gå inn
på innholdet i de enkelte forslagene. Det er de folkevalg-
tes rolle som er det sentrale, og ikke enkeltbestemmelsene,
som en vil komme tilbake til når en har drøftet den folke-
valgtes rolle, hva som skal tas inn i Grunnloven, og hvor-
dan vi sikrer at det politiske ordskiftet er vitalt, for det er
den forståelsen og det ordskiftet som er styrken i et aktivt
demokrati.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [12:47:17]: La meg
starte med å takke sakens ordfører for en god redegjørel-
se og for et godt stykke arbeid med å holde sammen dette
viktige arbeidet. Jeg mener at vi på en grundig måte, både
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i partiene og i komiteen, har gått inn i Lønning-utvalgets
rapport og inn i menneskerettighetsspørsmålet knyttet til
Grunnloven, på en slik måte at vi nå har kunnet invitere
det neste storting til å ta stilling til menneskerettighetenes
plass i Grunnloven.

Kristelig Folkeparti er med på å fremme flere av forsla-
gene. Det er ikke dermed sagt at det neste storting og Kris-
telig Folkepartis neste stortingsgruppe kommer til å støt-
te alle de forslagene vi har vært med på å fremme. Det er
det neste storting helt suverent til å ta stilling til. Selv om
Kristelig Folkeparti ikke er med og fremmer noen av de
andre forslagene, betyr ikke det at det neste storting og den
neste stortingsgruppe kommer til å være imot. Poenget er
at vi gjennom de forslagene som er fremmet, inviterer det
neste storting til å ta stilling til bl.a. grunnlovsforslag om
retten til bolig og grunnlovsforslag om retten til asyl. Jeg
tror den store debatten kommer til å handle om hva det er
som bør grunnlovfestes, og hva det er som egentlig hører
mest hjemme i det politiske ordskiftet. Det er noe som jeg
tror det neste storting blir nødt til å ta stilling til.

Et av de forslagene som Kristelig Folkeparti har frem-
met – og som for så vidt er et forslag Kristelig Folkepar-
ti har fremmet ved flere anledninger – er det grunnlegg-
ende spørsmålet om retten til liv. Jeg har lyst til bare å
knytte noen ord til akkurat det forslaget, som for Kristelig
Folkeparti er en kjernesak.

Ved flere anledninger har vi stilt oss bak forslag til
en egen grunnlovsbestemmelse som fastslår menneskever-
dets ukrenkelighet og alle menneskers rett til liv og legem-
lig integritet. Retten til liv og menneskeverd er jo et bæren-
de grunnprinsipp i vår kulturarv, og som en naturlig følge
av det burde det også vært nedfelt i vår grunnlov – ikke
minst burde dette vært naturlig i en tid da vi opplever at
menneskeverdet og menneskelivet er mer utsatt en noen
gang.

For ca. tusen år siden ble kristenretten innført i Norge.
Den banet veien for et nytt menneskesyn, og med det
skjedde det er markert oppgradering av menneskeverdet.
Gjennom tiden ble dette synet på mennesket videreutvik-
let – vi vil kanskje si kvalitetssikret og aktualisert – i
møte med nye utfordringer. Det er en prosess som fortsatt
pågår. Denne forståelsen av hva et menneskeliv er, legger
til grunn at alle har samme ukrenkelige verdi, uavhengig
av funksjonsdyktighet, kjønn, tro, alder, sivil status og et-
nisk opprinnelse. Disse verdiene er også sentrale elementer
i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948,
som også sakens ordfører henviser til, og andre internasjo-
nale konvensjoner. Så langt – i 2013 – har det ikke vært
stemning her i Stortinget for å nedfelle dem i den nors-
ke grunnloven, men det blir det neste storting invitert til å
gjøre ved at det nå foreligger forslag, ikke bare Kristelig
Folkepartis forslag, men også andre forslag, som tar opp
noe av det samme temaet.

Kristelig Folkeparti og undertegnede tviler ikke på at
retten til liv og legemlig integritet har stor oppslutning i det
norske folk og også her i denne sal. Om vi spurte, ville vi
sikkert få bekreftet at alle betrakter retten til trygghet for
liv og legeme som fundamentalt. Ingen vil protestere mot
en slik tanke, der snarere faren er at vi tar disse verdiene

som en selvfølge, men på dette området vet vi at intet er
selvfølgelig. Ser vi oss rundt, må vi erkjenne at menneske-
livet er mer truet enn noen gang. Bruken av vold øker både
i vårt samfunn og andre samfunn. Etniske konflikter, men-
neskehandel og slaveri er ikke noe som hører historien til,
det er en del av virkeligheten i dag. Vi føler alle en uro for
at ideologier som svekker respekten for liv og menneske-
verd, skal få feste seg, særlig blant yngre mennesker, og i
en slik situasjon bør det ikke være grunn til å legge mindre
vekt på respekten for liv og menneskeverd enn før – snarere
tvert imot.

Kristelig Folkeparti mener imidlertid at vi mer enn
noen gang trenger en faneparagraf i vårt mest fundamen-
tale lovverk som løfter retten til liv høyt, ikke fordi at en
slik paragraf alene kanskje vil føre til så mye konkret på
kort sikt, men fordi den for all framtid vil være et viktig
signal til påminnelse for alle og enhver – og ikke minst lov-
giverne – om hvilke grunnleggende verdier vårt samfunn
og vårt lovverk skal bygge på.

Vårt samfunn blir stadig mer komplisert, ikke minst
gjelder dette på teknologiens område. Forskerne viser sta-
dig fram sine nyvinninger, og dette gjelder også den me-
disinske forskningen. En del av denne forskningen foregår
jo i grenseområdene mellom liv og død. Bioteknologiloven
utfordrer oss stadig. Stadig blir det viktig å finne den rette
balansen mellom etikk og teknikk. I debatten om tidlig
ultralyd utfordres vi også til å ta den store debatten om
sorteringssamfunnet. Bioteknologien gir oss muligheter og
kan gjøre mye for mennesker. Disse mulighetene skal vi
også gripe, og vi skal gripe dem samtidig som vi tar hensyn
til at bioteknologien også rører ved verdier som er sentrale
for samfunnet vårt, menneskets verdi og et samfunn med
plass til alle.

Retten til liv er den mest grunnleggende av alle men-
neskerettigheter, og det er derfor jeg bruker tid til å snak-
ke om det i dag. Respekten for menneskeliv og mennes-
keverd er også helt grunnleggende for vår egen kulturarv,
og den er selve bærebjelken i vårt verdisyn. Vår kultur er
bygd på at alle mennesker har samme verdi, uavhengig av
funksjonsdyktighet, alder, kjønn, sivil status og etnisk opp-
rinnelse. Denne retten har preget vår lovgivning og etiske
normer i vårt land. Mennesket har krav på både menneske-
verd og liv fordi det er et menneske. Det er utgangspunktet
for vår holdning til tendensen vi i dag ser til et begynnende
sorteringssamfunn.

Den medisinske utviklingen har gjort at man stadig står
overfor nye problemstillinger, både i livets første fase og
ved livets slutt. Stadig flere sykdommer kan fastslås alle-
rede på fosterstadiet, og med en stadig mer avansert fos-
terdiagnostikk åpnes det for å sortere bort barn på grunn-
lag av kjønn eller funksjonshemninger. Det reises også
mange vanskelig etiske dilemmaer rundt avslutningen av
livet, f.eks. om hvor lenge en behandling skal fortsette.
Uten lov som konkret verner livet, kan faren være at det blir
gjort kvalitative vurderinger av menneskeverdet. Det er en
utvikling jeg vil advare imot.

Jeg avslutter der jeg begynte, med å si at for Kristelig
Folkeparti er kampen for grunnlovfesting av retten til liv et
kjernespørsmål. Så jeg håper at det finnes politikere også i
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den kommende perioden som vil heise fanen for den mest
fundamentale av alle verdier, nemlig retten til liv og men-
neskeverd. Uansett er det viktig at også framtidige aktører i
det politiske liv blir konfrontert med disse spørsmålene og
må ta stilling til dem.

Trine Skei Grande (V) [12:56:16]: Jeg har også lyst til
å begynne med å takke saksordføreren og presidentskapet
for den prosessen som har vært for å bringe oss hit.

Først noen kommentarer om Grunnlovens posisjon: Vi
må huske at Grunnloven oppsto verken i et historisk va-
kuum eller i et vakuum ut fra den tids tankegang. Vi fikk
en grunnlov som var ekstremt moderne, inspirert både av
den franske og den amerikanske revolusjonen. Men den
har også klare røtter i norsk rettstradisjon, og det er det
viktig for oss å ha med. Den norske grunnloven bygger
på en tanke knyttet til rettigheter for individer, rettferdig-
het frambrakt ved debatt, og den gamle tingtradisjonen i
Norge. Det er det viktig for oss å huske, for den norske
rettstradisjonen, den norske grunnlovstradisjonen, bygger
på veldig sterke bånd bakover, og som er veldig forskjellig
fra mange av de klanstrukturene som mange av de andre
landene rundt oss var bygd på.

I norsk rettstradisjon har alltid individet stått veldig
sterkt. Rettighetene til enkeltindividet har stått veldig mye
sterkere enn i veldig mange andre samfunn rundt oss – helt
fra vikingtida og opp til nå – med gårdsting, landskapsting
og større og større enheter, der man møtes og drøfter og
finner fram til enighet. Bakgrunnen for og tankegangen i
alt dette ligger i rettferdigheten mellom individene. Det er
en veldig individorientert rettighetslovgiving. Den er fun-
damentalt annerledes enn den en f.eks. finner i klanstruk-
turer i Øst-Europa eller i andre land, der familie, klan og
tradisjon er utgangspunktet for lovgivinga.

Derfor har vi en sterk rettighetslovgiving, en sterk indi-
viduell tankegang i norsk rettslovgiving, fra tidenes mor-
gen. Derfor var det så lett for eidsvollsmennene å aksep-
tere det som lå i tankegangen knyttet til den amerikanske
og den franske revolusjonen, og derfor var det også så lett
for dem å overta de tankene. Det syns jeg også er et viktig
bakteppe å ha når man nå skal diskutere både menneske-
rettighetenes rolle og rettsliggjøring.

Først noen kommentarer knyttet til menneskerettighe-
tene: Jeg tror at det er utrolig naivt å påstå at menneskeret-
tighetene leves ut fullt og helt i det norske samfunnet. Jeg
vil påstå at man lever i en liten boble som stortingsrepre-
sentant hvis man ikke merker de overgrep som mange gan-
ger skjer. Man kan bare spole tilbake til det som har skjedd
i norske rettssaler det siste året, og avsløre hvor mange
barn som blir utsatt for overgrep, hvor mange barn som
blir drept uten av vi egentlig får rettssaker om det, fordi
det er så ubehagelig å gå gjennom den prosessen. Vi har
f.eks. hatt overgrep knyttet til kjønnslemlestelse på jenter,
der man har sagt at det blir så ubehagelig for familien hvis
rettssaken gjennomføres. For meg er det en grunnleggen-
de misforståelse av troen på hvordan en rettsstat skal utøve
sine prinsipper.

Oppdagelsene våre f.eks. med hensyn til det vi har sett
av barnedrap i Norge, er sånne at samfunnet nærmest luk-

ker seg rundt, fordi det er så ubehagelig å gå gjennom det
å skulle kunne anklage noen pårørende for å ha påført ting
på sitt barn som gjør at barnet har mistet livet. For meg er
det et varsko om at vi er ikke så gode på menneskerettighe-
tene som vi ofte snakker om. Alle som sitter i denne salen,
har i løpet av sin folkevalgte karriere fått henvendelser fra
mange enkeltindivider som har fått sine rettigheter tråkket
på, og som ikke har hatt ressurser til å klare å ivareta dem.
Vi skal ikke være naive og tro at menneskerettighetene et-
terleves fullt og helt i Norge i dag. De som ikke har makt til
å sette krav bak sine rettigheter, har fortsatt problemer, og
hvis ikke vi sørger for å ha et lovverk som er godt nok, og
et lovverk som gjør at disse rettighetene håndheves, mener
jeg at vi ikke gjør jobben vår. For poenget for demokratiet
er ikke, som Lundteigen sa, at flertallet skal ha makta, og
flertallet skal bestemme. Nei, poenget med demokratiet er
at mindretallet skal ha noe å si. Poenget med demokratiet
er at individet faktisk skal ha en verdi utover det at det kan
ha et flertall imot seg. Det er det som ligger i rettighets-
tankegangen knyttet til å implementere menneskerettighe-
tene i en mye sterkere rolle i norsk grunnlov enn hva de har
i dag.

Jeg satt i referansegruppa knyttet til maktutredninga,
som var veldig bekymret for rettsliggjøringa i det norske
samfunnet. Men jeg mener at det var en helt annen retts-
liggjøring enn en implementering av menneskerettigheter.
Den rettsliggjøringa det var snakk om, var at vi bruker
lovverket, ikke på grunnlovsnivå, men vanlig lovverk, til
å innbefatte en god del rettigheter som det bare er de res-
surssterke som kan kreve inn. Vi holder på med det hele
tida – vi lovfester rett til barnehageplass, vi lovfester rett til
skoleplass, vi lovfester retten til det ene etter det andre. Det
er den rettsliggjøringa som egentlig er en trussel imot det
som handler om de politiske prioriteringene, som Lundtei-
gen tok opp. Det handler om en rettsliggjøring som egent-
lig bare kan «cashes» inn av dem som har ressurser til det.
Når vi vedtar makspris i denne sal, høres det fint ut for
barnehager, men det er en enormt stor inngripen i hvordan
en skal lage gode lokale løsninger for hver enkelt kommu-
ne på hvordan en skal nå akkurat de målsettingene som
loven har. Jeg vil være veldig raus når det gjelder rettslig-
gjøring i Grunnloven knyttet til menneskerettigheter, men
jeg er veldig skeptisk til rettsliggjøringa i normalt lovverk
der vi avvikler lokalt sjølstyre, og der vi avvikler dialogen
mellom enkeltmennesker i lokalsamfunn for å finne gode
løsninger for å løse de utfordringene en står overfor.

Så har jeg lyst til å kommentere to av forslagene som
ligger der, som Venstre er med på å fremme, og som lig-
ger til behandling til neste stortingsperiode. Det gjelder yt-
ringsfrihetspunktet, som vi ønsker å styrke slik at det ikke
bare gjelder friheten til ytringer, men også retten til å kriti-
sere religion. Det er en av de ytringene som vi ser blir mest
presset rundt omkring i verden, og som også presses i det
norske samfunnet. Jeg syns det er viktig å ha inn i norsk
grunnlov at vi alle sammen også har lov til å ytre oss med
hensyn til kritiske bemerkninger når det gjelder tro, at det
er en rettighet du har på lik linje med andre rettigheter.

Den andre rettigheten er retten til å søke asyl, som er
en grunnleggende menneskerettighet som jeg mener bør
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grunnlovfestes, og som jeg mener stadig vekk utsettes for
press. Når vi f.eks. diskuterer i denne salen hvorvidt man
skal internere mennesker uten lov og dom fordi man har
levert en asylsøknad, mener jeg at det er et klart menneske-
rettighetsbrudd. Det å internere folk for å levere en søknad
om noe det er en klar menneskerettighet å levere en søknad
om, mener jeg er et menneskerettighetsbrudd, og det bør
klarlegges i norsk grunnlov at det ikke er lov.

Norge har flere dommer mot seg knyttet til EMK. Alle
dem bør man være flau over i dette rommet. Målet er ikke
å flytte mer makt til EMK, målet er at vi skal ha en så god
grunnlov og et så godt rettsgrunnlag i Norge at vi ikke tren-
ger å bli dratt inn knyttet til EMK eller få dommer imot
oss på europeisk menneskerettighetsnivå. Men så mener
jeg også at det er viktig å sette rammer rundt hva som er de
menneskerettighetene som ligger innbefattet i det interna-
sjonale lovverket som vi har tilsluttet oss. Det er selvføl-
gelig sånn at samfunnet skal sørge for at folk skal ha tak
over hodet, men når SV har utviklet sosialismen til å bli et
punkt der man skal ha rett til eiendom – som jo er et nytt
utviklingstrekk innenfor sosialismen – syns jeg kanskje at
man drar menneskerettighetene noe langt. For det å ha rett
til å ha eiendom mener ikke jeg er en menneskerettighet,
men at vi har ansvar for at alle skal ha tak over hodet, er
et fellesskapsansvar. Så mange av de rettighetene som lig-
ger der nå, syns jeg er å dra de europeiske menneskeret-
tighetene for langt. Jeg tror likevel at Venstre kommer til
å være blant de mer positive til å innføre en mye større
katalog av menneskerettigheter i den norske grunnloven,
fordi det er en riktig historisk utvikling av det lovverket vi
har. Vi mener at det fortsatt er store hull i norsk lovgivning
når det gjelder menneskerettigheter, og jeg mener at det er
mange mennesker som tråkkes på i det norske samfunnet,
og som ikke har et lovverk som er godt nok for å kunne stå
for sine saker. Så jeg tror at den neste – store – Venstre-
stortingsgruppa kommer til å være positiv til mange av de
forslagene som ligger i dette.

Helga Pedersen (A) [13:06:56]: Jeg ønsker å si noen
ord om forslagene 16, 32 og 33, altså de forslagene som
handler om retten til liv.

Det er tverrpolitisk enighet om at vi ikke skal ha døds-
straff i Norge. En grunnlovfesting av forbudet mot døds-
straff vil legge reelle bånd på lovgiver ved at dødsstraff
ikke kan gjeninnføres i Norge uten at det nødvendige kva-
lifiserte flertall i Stortinget stiller seg bak. Så dette er
åpenbart et fornuftig, riktig og viktig forslag.

Men når det gjelder andre sider av grunnlovsforslage-
ne som handler om rett til liv, mener jeg at vi må se dette
i sammenheng med dagsaktuell politikk. Kristelig Folke-
parti har lang tradisjon for å være motstander av abort-
loven. Det er derfor ikke overraskende at det partiet vil
ha formuleringen «Enhver har Ret til Liv og legemlig In-
tegritet fra Undfangelse til naturlig Død» inn i Grunnlo-
ven, for det er en naturlig konsekvens av standpunktet om
abortloven. Men jeg stiller meg spørrende til forslaget om
at ethvert menneske har en «iboende Ret til Liv», som
er stilt av representantene Foss, Anundsen og Lundteigen.
Mitt spørsmål er: Hva ligger i begrepet en «iboende Ret

til Liv»? Når skal denne iboende retten inntre, og er dette
egentlig et forsøk på å stramme inn rammene for abort-
loven? Når jeg stiller det spørsmålet her i dag, er det fordi
Høyre i sitt nylig framlagte forslag til partiprogram igjen
tar til orde for å endre og stramme inn abortloven. I tillegg
ser Høyre ut til å innta flere andre restriktive standpunkter
i gen- og bioteknologipolitikken. Når vi så ser alle disse
standpunktene i sammenheng, er det det som er bakgrun-
nen for min skepsis til å bruke formuleringen en «iboende
Ret til Liv» i Grunnloven.

Så skal jeg på ingen måte være med og bagatellisere
mange av de dilemmaene vi som enkeltmennesker og sam-
funn blir stilt overfor når vi stadig får tilgang til ny kunn-
skap og ny teknologi som gir oss mennesker nye mulighe-
ter for å styre over liv og død. Jeg ønsker i hvert fall ikke
en samfunnsutvikling der foreldrene kan velge egenskape-
ne til sine barn på mer eller mindre kommersielle vilkår.
Jeg og Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med mangfold
og rom for alle. Det samfunnet må vi klare å utvikle samti-
dig som vi ivaretar kvinnens rett til å bestemme over egen
kropp og eget liv.

Jeg er helt sikker på at det å ta abort er en av de vans-
keligste avgjørelsene en kvinne kan bli stilt overfor. Men
det er likevel den det gjelder, som er best kvalifisert til å
ta den avgjørelsen. Det å stramme inn abortloven vil være
en alvorlig inngripen i kvinners liv og enkeltmenneskets
valgfrihet. Derfor mener jeg det er svært viktig at vi unngår
enhver tvil om abortlovens framtid når vi i dag diskuterer
grunnlovsforslagene.

Jeg ønsker å gi min støtte til forslaget fra Kolberg med
mange flere som lyder: «Ethvert Menneske har Ret til Liv
fra Fødselen.» Da vil det ikke herske noen tvil om retten til
abort opp mot bestemmelsene i Grunnloven.

Marit Nybakk (A) [13:11:12]: La meg også takke
saksordføreren for å ha lost denne saken i havn på en veldig
ryddig måte og bidratt til at det er lagt fram grunnlovsfor-
slag.

Så vil jeg vise til det som representanten Trine Skei
Grande sa om Grunnloven av 1814 og eidsvollsmenne-
ne – det var som kjent bare menn – og hvor utrolig radikal
vår grunnlov må ha vært i sin tid, influert av den amerikan-
ske uavhengighetserklæringen og den franske menneske-
rettserklæringen og den franske grunnloven.

Jeg skal, som forrige taler, si en del om grunnlovsfor-
slag 33, og vil da – naturlig nok – komme inn på grunn-
lovsforslagene 16 og 32. Grunnlovsforslag 33 er fra repre-
sentanter for Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Venstre og dreier seg om ny § 93 i Grunnloven. Det dreier
seg om rett til liv, og det er her vi skiller oss fra de andre
partiene, fordi det er et spørsmål om når man skal grunn-
lovfeste retten til liv – når skal man starte den grunnlovfes-
tingen? Vi er selvfølgelig ikke uenig med de andre partiene
i forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri – det sier seg selv.

Mens vi holdt på å jobbe med disse sakene, kom det
høringsinnspill fra flere kanter, også fra en del kvinne-
organisasjoner, og vi fikk reaksjoner på det opprinnelige
forslaget fra Menneskerettighetsutvalget om alles «iboen-
de Ret til Liv», fordi det, som det står i høringsuttalelsen
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fra Norsk Kvinnesaksforening, kan reises spørsmål om da-
gens abortlovgivning vil kunne hevdes å være i strid med
en slik grunnlovsbestemmelse om retten til liv.

For å forstå dette må vi også se på grunnlovsforslag 16,
som er fra Kristelig Folkeparti. Dette handler om abort. Nå
har representanten fra Kristelig Folkeparti gått ut – hvis
han ikke har kommet inn igjen. Kristelig Folkeparti og en-
keltrepresentanter fra andre partier, blant dem tidligere re-
presentant Inge Lønning, i forrige periode, har flere ganger
fremmet grunnlovsforslag om «Ret til Liv fra Undfangel-
se til naturlig Død». I årets versjon brukes uttrykket «Ret
til Liv og legemlig Integritet fra Undfangelse til naturlig
Død».

La meg først da understreke at jeg deler det meste av det
representanten Bekkevold sa om menneskelivets ukrenke-
lighet og menneskeverd, vel å merke fra fødselen, og at
grunnlovfesting bør skje fra fødselen. Det betyr ikke at
man ikke skal forsøke å redde barn som er nesten fullbår-
ne, i en situasjon der det kommer en tidlig fødsel, uten at
man behøver å grunnlovfeste det. Jeg mener at forslaget
fra Kristelig Folkeparti betyr grunnlovfestet forbud mot
abort i Norge, helt uavhengig av hvor i svangerskapet og
på hvilke kriterier.

Det kan faktisk i tillegg bety grunnlovfesting av forbud
mot enkelte prevensjonsmidler som ikke hindrer befrukt-
ning, spiral f.eks., som absolutt ikke hindrer unnfangelse
eller befruktning, men som sørger for at befruktede egg
blir støtt ut, altså ikke setter seg fast i livmoren. Jeg be-
klager å måtte gå så detaljert til verks, men det er faktisk
nødvendig i en sak som denne.

Da Menneskerettighetsutvalget kom med sitt forslag til
ny § 93, ringte alarmklokkene, for forslaget lød: «Ethvert
Menneske har en iboende Ret til Liv.» Jeg vil bare vise
til det som Helga Pedersen sa: Hva betyr «iboende Ret til
Liv»? Vi har også selvfølgelig sett på hvordan vi kunne
formulere et forslag hvor vi også er veldig klare på å un-
derstreke menneskeverd, menneskerettigheter og mennes-
kelivets ukrenkelighet. Vi kunne selvfølgelig bare ha lagt
inn grunnlovsforslag om forbud mot dødsstraff, slaveri og
tortur, men retten til liv i en eller annen form er inntatt i
de fleste moderne konstitusjoner i Europa og i EUs «Char-
ter of Fundamental Rights» og også i Verdenserklæringen
etc., dvs. retten til ikke å bli fratatt det livet man har fått når
man kommer til verden.

Vi har altså to alternativer. Det ene er «Ethvert Men-
neske har Ret til Liv», uten «iboende». Men det som jeg
personlig mener er det riktigste her, er å grunnlovfeste «Et-
hvert Menneske har Ret til Liv fra Fødselen», altså det å
grunnlovfeste det livet som er gitt oss. Det livet som vi har,
og som vi skal ta vare på, bør grunnlovfestes. Dette er også
så vidt vi vet, gjort på Island, hvor man holder på med noe
lignende.

Annet, tredje og fjerde ledd i forslaget vårt er i sam-
svar med forslaget fra Menneskerettighetsutvalget. Det å
grunnlovfeste forbud mot dødsstraff, fordi retten til ikke
å bli dømt til døden må være universell helt uavhengig
av hvilke rammebetingelser som et samfunn har, er veldig
viktig. Det er på høy tid at det gjøres. Det samme gjelder
frihet fra tortur og annen nedverdigende og umenneske-

lig behandling, og selvfølgelig bør forbud mot slaveri og
tvangsarbeid grunnlovfestes.

Andre vil komme tilbake til flere av de forslagene som
vi har alternative forslag til. La meg bare likevel bruke
noen få ord på grunnlovsforslag 35, som også er fra Arbei-
derpartiet, SV og Venstre. Det gjelder forslaget fra Men-
neskerettighetsutvalget, som er fulgt opp av Høyre, Frem-
skrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, om at
«Familien er en grundlæggende Enhed i Samfundet». Så
kommer formuleringen om rett til giftemål, samtykke, fri
vilje osv.

Vi er uenig i formuleringen «Familien er en grundlæg-
gende Enhed i Samfundet». Ordet «familie» kan by på en
del utfordringer i dagens mangfoldige samfunn. La meg se
på det fra et likestillingssynspunkt og rett og slett under-
streke at vi i økende grad når det snakkes om likestilling,
har understreket individet, enten det er lønn eller pensjon,
retten til å forsørge seg selv, retten til utdanning, retten
til arbeid, karriere og barn for begge kjønn, den enkeltes
integritet. Vi foreslår å sløyfe den formuleringen og sier
isteden:

«Enhver, som har opnaaet giftefærdig Alder, har Ret
til at stifte Familie, indgaa Ægteskab og opløse Ægte-
skab i Henhold til nærmere Bestemmelser givne ved
Lov. Ægteskab kan kun indgaaes med Ægtefællernes
Samtykke og frie Vilje.»
Det siste er svært viktig i dagens samfunn. Vi får sta-

dig innspill og stadig meldinger om nye tvangsekteskap.
Jeg tror at ved å grunnlovfeste at ekteskap bare kan inn-
gås «med Ægtefællernes Samtykke og frie Vilje» kan vi
komme et skritt videre.

Jeg mener at vi i dag i stor grad lukker øynene for sær-
lig de unge jentene, men også en del unge gutter, som blir
tvangsgiftet, og jeg finner grunn til å stille spørsmål om vi
hadde sett så lemfeldig på denne saken dersom det hadde
vært folk som i utgangspunktet hadde norsk bakgrunn og
ikke minoritetsbakgrunn.

La meg også bare kort understreke når det gjelder § 98
om usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, at
det selvfølgelig ikke må komme i strid med kjønnskvote-
ring eller positiv forskjellsbehandling. Det er også ivare-
tatt, og andre vil snakke mer om det senere.

Siden debatten også har dreid seg litt om hva som skal
grunnlovfestes og hva som ikke grunnlovfestes, har jeg
ikke minst behov for å si noe om det. Igjen vil jeg sitere
Norsk Kvinnesaksforening, som sier at jo mer de har job-
bet med Dokument 16, desto mer problematiske framstår
en del av forslagene. Dette er ikke mine ord, men dette er
en røst som kanskje fortjener å bli hørt, fordi de sier:

«Når rettigheter grunnlovfestes som allmenne prin-
sipper, blir de nødvendigvis formulert på et høyt ab-
straksjonsnivå, fjernt fra den konkrete virkeligheten
der rettighetene skal anvendes. Begreper som nyttes,
blir gjerne vage og generelle, upresise og mangetydi-
ge. Dermed øker risikoen ikke bare for at de kan tolkes
ulikt, men for at de kan nyttes i kontekster som ikke var
forutsett fra lovgivernes side. De kan gi svakere vern
enn mer konkret lovgivning, og i verste fall nyttes i strid
med den opprinnelige hensikten.»
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La meg for egen del legge til at Grunnloven gir forrang,
og den er vanskelig å endre. Det bør også bli en debatt i
neste periode – når grunnlovsforslagene vi drøfter i dag,
skal opp – om forholdet mellom grunnlovfesting og lovfes-
ting. Jeg vil også vise til de to debattene vi faktisk har hatt
her om lovfesting av lokalt selvstyre – både da vi hadde
saken og også den i forrige uke – og vise til innleggene fra
representanten Jette F. Christensen i den forbindelse.

Grunnloven er et rettslig dokument som gir en del ret-
tigheter. Man grunnlovfester overordnede prinsipper for
staten, som kan håndteres av domstolene. Vi tar prinsipper
inn i Grunnloven fordi de er overordnet politiske disku-
sjoner. Hvis vi grunnlovfester prinsipper som er for vage,
kan vi komme dit hen at slike prinsipper og rettigheter ikke
kan bli gjenstand for politisk debatt senere. Jeg vil bare
understreke det også.

Lovfesting betyr at vi endrer lover – det gjør vi hele
tiden – ut ifra utviklingen i samfunnet og rammebetingel-
sene som til enhver tid gjelder.

Samtlige av representantene som har vært oppe på ta-
lerstolen, har for så vidt understreket ganske kraftig at det
vi gjør nå, ikke kommer til å føre til noen maktforskyv-
ning i neste periode – fra den lovgivende forsamling til en
annen konstituert makt, nemlig domstolene. Jeg mener li-
kevel det er grunn til å ta den debatten når disse sakene skal
opp til behandling i neste periode.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [13:24:07]: Jeg skal
ikke forlenge denne debatten i særlig grad, og jeg sitter
heller ikke i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men jeg
reagerer litt på debattens form og en del av kommentarene
som kommer fra talerstolen.

Taler nummer to var Arbeiderpartiets Martin Kolberg.
Han brukte begreper som minner meg om et ordtak: hva
som sies og hvem som sier det. Representanten Kolberg
snakket om norske verdier, men hva er det? Hva er disse
norske verdiene som er svært viktige for representanten
Kolberg?

Representanten Kolberg sa videre at han ønsket grunn-
lovfesting av noe i Arbeiderpartiets samfunnsmodell. Hva
i all verden er det? Det skulle gjenspeile sentrale verdier
i det norske samfunnet. Hva er det? Det skal også gjen-
speile historien. Ja, dette er tåketale og veldig vanskelig å
sette ord på. Jeg skulle likt å vite om representanten Kol-
berg kunne definere spesielt begrepet «norske verdier».
Jeg synes ikke man skal bruke begreper, fra denne talersto-
len, hvor det ligger en slags udefinert forståelse, som man
håper og tror at folk der ute har et forhold til.

En menneskerettighet skal være noe vi får i kraft av å
være mennesker. En menneskerettighet kan da ikke være
noe som noen andre har en plikt til å gi deg. Det er en selv-
motsigelse, hvis du får en rettighet som noen andre har en
plikt til å gi deg. Det tror jeg også bør være en bærebjelke
i grunnlovsendringene vi gjør.

En menneskerettighet er noe som er «a priori» – før
politikken. Politikkens verden er det vi holder på med
her inne primært, nemlig å ha ulike løsninger. Vi har alle
samme målet, nemlig å få det best mulige samfunnet og det
mest mulig rettferdige samfunnet. Vi bør ikke trekke hver-

andres motiver i tvil når det gjelder hva slags samfunn vi
ønsker.

Til representanten Langeland, som mente at det skulle
være en grunnlovfestet rett å ha en bolig: Ja, det er mange
ting jeg gjerne skulle hatt grunnlovfestet, og som jeg gjer-
ne skulle hatt, men det vil da si at noen andre har en plikt
til å gi deg denne boligen. Andre mener man skal ha en
grunnlovfestet rett til arbeid, men da er det selvfølgelig
klokere at man har rettighet til at myndighetene gjør det
beste de kan for å legge til rette for at du kan få en mulighet
til en jobb og et arbeid – ikke at du har en grunnlovfestet
rettighet til en jobb eller en bolig. Ja, hva er «en bolig»?
Hvor stor er «en bolig»? Hvor mange mennesker er det
plass til? Hvor dyr er den? Har alle rett på det fra de er 16,
18 eller 21 år? Når er man per definisjon menneske? Når
får man denne rettigheten til å ha en bolig, og hvem er det
som har plikten til å gi deg denne boligen?

Det aller vesentligste når det gjelder rettigheter, er de
rettighetene som ikke andre må gi deg, nemlig de som er
der i kraft av at man er et menneske. Det går på ytringsfri-
het, likeverd, likestilling – selv om det også er utfordrende
mange steder – det å kunne kritisere og fravær av ting som
tortur. Dette er ting som ikke avhenger av at noen må gi
deg noe eller som koster noe for andre. Du har det i kraft
av å være menneske. Det bør være menneskerettigheter,
og det er også noe som bør være grunnlovfestet, etter min
mening.

Det er grenser for politikk – det er vi alle enige om.
Men da må det også være grenser for menneskerettighets-
liggjøring – hvis ikke kan det ikke være grenser for po-
litikk, ellers kan vi egentlig lovfeste alt, grunnlovfeste alt
og menneskerettighetsliggjøre alt. Da er det ikke behov
for ulike løsninger, for da har vi i grunn kommet frem
til én løsning og sier at det er slik det skal vi være. Da
får vi et A4-samfunn hvor det eneste vi gjør, er å utføre
rettighetsbaserte beslutninger.

Jeg vil rett og slett bare avslutte med å si at vi alle øns-
ker det beste samfunnet for borgerne i dette landet, og til
tross for at i hvert fall jeg og sikkert de fleste i Fremskritts-
partiet ikke vil mene at det er en menneskerettighet eller
skal være en grunnlovfestet rettighet å ha en bolig eller noe
som helst annet materielt – verken bil, bane, tog, bolig eller
noe annet – så ønsker vi at alle skal få muligheten til å ha en
bolig og vil legge til rette for at man skal kunne få tilgang
til en bolig, men det må ligge arbeid til grunn for at man
skal kunne ha råd til å skaffe seg en bolig, selv om det har
blitt veldig dyrt, som representanten Langeland sa.

Karin Andersen (SV) [13:29:51]: Jeg oppfatter det
sånn at menneskeretter er noe man har, og som staten eller
andre mennesker kan krenke, og at når vi har en grunnlov
og diskuterer menneskerettigheter, er det for å ilegge staten
å sikre at helt grunnleggende menneskerettigheter, altså
rettigheter for det enkelte individ, blir ivaretatt. Det baserer
seg, slik jeg ser det, på et syn der staten er til for mennes-
kets skyld, og ikke omvendt. Menneskerettighetene er for
meg, som medlem i SV, de mest grunnleggende politiske
verdiene.

Det blir sagt at mye av dette er felles gods, og at vi alle
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vil det samme. Ja, på en del områder tror jeg det er riktig,
på en del andre tror jeg faktisk ikke det.

Det har vært flere talere før meg i dag, og jeg vil si at på
veldig mange områder er jeg enig i det som både represen-
tanten Skei Grande sa, det som representanten Helga Pe-
dersen sa, og det som representanten Marit Nybakk sa. Når
det gjelder det representanten Skei Grande fra Venstre sa,
er det to områder der jeg er uenig, og det skal jeg komme
tilbake til.

Representanten Lundteigen diskuterte litt dette med
menneskerettighetenes stilling i forhold til trender i samti-
den. Mitt utgangspunkt er litt annerledes, nemlig at når vi
diskuterer menneskerettigheter og grunnlov, diskuterer vi
konstituerende rettigheter, ikke for på en måte å tilpasse
oss en trend, men for å skape en trend og skape en realitet
for en villet utvikling i samfunnet.

Det er mange trender. Det er byråkratisering. Det er
også trender rundt oss i Europa, bl.a. likestillings- og reli-
gionskamp. Det kommer så det suser. Holdninger til like-
stilling blant kvinner og menn, holdninger vi trodde var et
tilbakelagt stadium, kommer opp igjen. Vi ser også at det er
trender som handler om hvorvidt det skal være en mennes-
kerettighetsbasert tilnærming til stat og lovgivning, eller
om det skal være en nasjonalistisk og etnisitetsbasert til-
nærming til utviklingen framover. Det er sterke trender på
det i Europa i dag, og det er veldig viktig at vi gjennom
vår lovgivning og vår diskusjon om våre konstitusjonelle
prinsipper sier noe om hvilken retning vi vil ha. Da er jeg
veldig glad for at vi nå diskuterer å få menneskerettighete-
ne inn i vår grunnlov på en mye mer gjennomarbeidet måte
enn det vi har hatt før.

Så har det vært litt diskusjon her om rettsliggjøringen i
samfunnet. Representanten Skei Grande var bekymret for
det – ikke for hva som sto i Grunnloven, men for hva som
sto i de andre lovene. Hun nevnte også at Norge flere gan-
ger er dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol.
Det er helt riktig, men det er jo nettopp fordi vi ikke har
hatt et regelverk og et lovverk som har fulgt opp de konsti-
tusjonelle menneskerettighetene som folk har. Derfor blir
vi dømt: fordi vi ikke har det regelverket som faktisk sikrer
dette i praksis.

Jeg vil også minne om at det i maktutredningen var
et mindretall, Hege Skjeie, som påpekte nettopp det jeg
mener er riktig å legge vekt på, altså ikke denne veldige be-
kymringen for at folk får rettigheter som gjør at de faktisk
får det vi sier at de skal ha, men at det mangler en del fy-
siske og sosiale rettigheter også i det norske samfunn for å
realisere at menneskerettigheter og muligheter til likeverd
skal være der for alle. Disse fysiske og sosiale godene er
en forutsetning nettopp for å få likestilte rettigheter, for å
være likestilt og ha mulighet til å bli hørt i demokratiet.
Særlig kan det gjelde for vanskeligstilte mennesker eller
for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hvordan skal
man kunne være en likestilt borger og utøve sine demo-
kratiske rettigheter i dette landet hvis man i utgangspunk-
tet ikke kommer ut av senga, hvis man ikke kan forstå det
språk som blir talt, eller det språk som blir skrevet, at man
f.eks. ikke ser eller hører? Da vil jeg påstå at man faktisk
er i et demokratisk underskudd og ikke likestilt med andre

innbyggere i dette landet. Derfor er de sosiale rettighetene
så utrolig viktige, og det er ikke en trussel verken mot de-
mokratiet eller noe annet, det er tvert imot vedtatt politisk.
Det kan forandres politisk, men lovene og reglene og også
konstitusjonen og Grunnloven er politisk vedtatt, og det er
disse rettssystemet og byråkratiet skal forholde seg til. Så
det er mulig å endre på dette. Det er ikke sånn at dette er
et vesen som lever helt av seg sjøl, på siden av politisk
styring.

Så er det noen temaer som jeg synes det er viktig å dis-
kutere. Det ene er noen av dilemmaene mellom menneske-
rettighetene. Jeg sitter i Europarådet, og vi diskuterer ofte
konflikter som handler om enten etniske minoriteter, eller
om likestilling mellom kvinner og menn – typisk. Der er
det noen dilemmaer knyttet til likestilling for kvinner opp
mot fri religionsutøvelse. Vi har hatt religiøse ledere i Eu-
roparådets parlamentarikerforsamling, og de har vært hyg-
gelige og sympatiske mennesker, men de har ingen løsnin-
ger for oss når disse menneskerettighetene kolliderer med
hverandre. De har ingen svar å gi oss. Det er bare vi po-
litikere som kan gi svarene når disse menneskerettighete-
ne kolliderer mot hverandre. Da må vi velge. Og jeg – og
SV – velger likestilling mellom kvinner og menn og alle
mennesker foran noen religioners rett til å si at noen er un-
derordnet andre. Det er veldig viktig for oss, og disse di-
lemmaene må vi da ta stilling til, både i grunnlov og i de
andre lovene vi har i samfunnet.

Representanten Marit Nybakk var inne på et tema, og
det er dette forslaget som handler om familien og ekteska-
pet. Vi er opptatt av at ekteskap handler om noe man inngår
fritt og med fullt samtykke. Det er en av grunnplankene,
og der har vi utfordringer med både tvang og vold, tradi-
sjoner og religioner, som sier noe om underordning, ikke
bare mellom kvinner og menn, men også mellom individ
og familie. Det er derfor jeg er så enig med mindretallet i
utvalget, Kari Nordheim-Larsen, og det som jeg oppfatter
at også representanten Marit Nybakk tar opp, nemlig at den
første setningen i dette forslaget ikke bør stå der – også
fordi familier er i endring, og at menneskerettigheter hand-
ler om individets rett i utgangspunktet; det handler ikke
om andre enheter enn individet. Derfor er det individet
som skal beskyttes gjennom de reglene vi legger inn i vår
grunnlov. Dette går fram av innstillingen fra utvalget. Det
sies også der at det selvfølgelig er vanskelig å slå fast hva
som menes med en familie, og at det kan være ulikt, men
at prinsippet handler om at det er den enkelte det gjelder.

Så har det vært noe diskusjon rundt forslaget om retten
til liv fra unnfangelsen. Jeg er veldig enig i det som ble
sagt både av representanten Helga Pedersen og Marit Ny-
bakk om disse to spørsmålene. Det er veldig grunnleggen-
de og prinsipielt vanskelige temaer, selvfølgelig, men det
er også vanskelig å gradere det hvis man ikke er prinsipi-
elt imot abort. Hvis man er det, kommer man jo også opp
i noen voldsomme politiske dilemmaer, som vi ser i andre
land rundt oss, med svangerskap etter voldtekt, etter in-
cest, etter overgrep og der det er fare for mors liv. Man må
faktisk ta stilling til en rekke av disse tingene, og da er det
veldig mange som faller ned på at det er noen situasjoner
som kan unntas.
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Da har man etter mitt syn ikke noe prinsipielt godt svar
på hvorfor det ikke skal være en lovlig og medisinsk for-
svarlig mulighet til abort etter en kvinnes eget valg – for
det handler om et menneskes kropp.

Til slutt skal jeg si litt om det forslaget som SV har
fremmet i flere år. Jeg har holdt på med det siden jeg kom
på Stortinget, nemlig å fremme forslag om retten til bolig.
Det handler ikke om retten til eiendom, som representan-
ten Skei Grande sier. Nei, det er nok en mye mer grunnleg-
gende og gjennomtenkt tankegang med hensyn til hvorfor
vi har ønsket å ha det inn i Grunnloven. Det står en del
andre materielle rettigheter i Grunnloven som heller ikke
er uttalt – man har jo ikke rett til en jobb, selv om det står
i Grunnloven at man skal ha rett til jobb, men poenget er
prinsippet.

I Norge er det slik at hvis man skal kunne være et like-
stilt menneske i demokratiet og stemme ved valg, f.eks.,
må man ha en adresse. Hvordan skulle man ellers kunne
gjøre det? Samfunnet er organisert rundt at folk faktisk har
en adresse og en bolig. Fundamentet for at arbeid, sam-
funnsdeltagelse og andre ting skal være på plass, er jo at
man faktisk har en slik grunnleggende rettighet i bånn. De
andre materielle rettighetene som står i Grunnloven, f.eks.
arbeid, handler om et deltagende og verdiskapende an-
svar og en rettighet. Men bolig er en sosial grunnmur for
at samfunnet skal kunne ivareta de grunnleggende men-
neskerettighetene som ethvert individ har. Jeg kunne også
kanskje legge til at det er noen klimatiske forhold i Norge
som gjør det nærmest livsfarlig i dette landet ikke å ha
bolig, men det er en annen sak. Men poenget her er altså
hvor viktig dette er: punkt 1, for at man skal kunne være
likestilt i de demokratiske situasjonene, men, punkt 2, skal
man kunne utøve sine muligheter som et likestilt menneske
i dette samfunnet, er man faktisk avhengig av å ha et sted
å bo.

Bolig er en materiell ting. Det er ikke nødvendigvis
sånn at individet behøver å eie denne boligen, men det er
faktisk av de tingene vi politisk sett også kan realisere. For
boliger er fysiske ting. De kan bygges, og vi kan telle dem.
Det er litt verre med både klima, miljø, arbeid og alle disse
tingene, som vi ikke nødvendigvis kan vedta politisk. Men
dette er faktisk en av de helt fundamentale tingene vi kunne
sikret gjennom politiske vedtak, og som kunne realisert at
alle sammen hadde hatt et langt bedre utgangspunkt for
å være likestilt også med tanke på menneskerettigheter i
dette landet.

Jette F. Christensen (A) [13:43:19]: Me diskuterer
ofte endringar i Grunnloven i denne salen, og det er veldig
bra. Eg har lyst til òg å gje ros til dei som har vore med
og lyfta grunnlovsdebatten ut av huset og inn i samfunnet
elles. Det er veldig viktig for oss alle.

Det som er viktig med at me diskuterer endringar ofte,
er at ein god konstitusjon er ein som reflekterer grunn-
leggjande verdiar i eit samfunn, grunnleggjande rettar
og – ikkje minst – grunnleggjande pliktar. Utvalet peiker
på at Grunnloven historisk har bidratt til å samle nasjonen
på tvers av sosiale lag, på tvers av generasjonar, i krig,
i vanskelege tider og i sosial nød. Sjølve Grunnloven og

feiringa av han samlar oss framleis og er ein stor del av
vår identitet. Derfor er det avgjerande viktig å bevare den
samlande effekten Grunnloven har.

Menneskerettsutvalet meiner at det er «et nærliggen-
de behov», som dei sjølve skriv, å ajourføre Grunnloven
sånn at han passar til det samfunnet me lever i. Det er eg
veldig einig i. Respekt og verdiar endrar seg, og då må
Grunnloven òg følgje med.

Representanten Christian Tybring-Gjedde spurde i stad
om kva norske verdiar eigentleg er. Det ser ikkje ut til
at han er så interessert i svaret, for han har jo gått ut
av salen. Men norske verdiar er like pliktar, like mog-
legheiter, uavhengig av kjønn, bakgrunn, religion, kultur,
funksjonshemming og tilknyting. Det er tilfeldigvis også
grunnleggjande og sosialdemokratiske verdiar. Eg kan for-
stå at representanten Tybring-Gjedde synest at det er litt
irriterande, men sånn er det no.

Fleire av dei som forfatta Grunnloven for fyrste gong,
hadde eit syn på kvinner og arbeidsfolk som ikkje hadde
passa inn i denne salen eller i nokon av dei partia som er
representerte i denne salen – ikkje eingong i møte med
Facebook.

Når ein skal endre Grunnloven, må ein justere Grunn-
loven etter den tida me er i, ikkje motsett. Dei som forfatta
Grunnloven, skreiv for framtida, men dei var jo ikkje i det
heile i stand til å kunne drøyme om kva for eit velferds-
samfunn og kva for ei teknologisk og økonomisk utvikling
me skulle få, og kva for eit mangfaldig samfunn me skulle
bli, der målet er at alle skal ha like moglegheiter. Det er lett
å tilgje, for det var langt fram dit – den gong då. Men me
må gjere som dei, og me må lære av dei. Me må skrive for
framtida ut frå notida. Men me må òg formulere oss sånn
at Grunnloven er noko som alle eig, og som alle kan feire.

Nokre av dei forslaga som ligg til grunn, er ikkje sånn.
Det verkar ikkje som om dei er sette fram med det føremå-
let å styrkje våre rettar eller beskrive våre verdiar. Særleg
eitt av forslaga luktar det politisk kamp om dagsaktuelle
spørsmål av. Geir Jørgen Bekkevold snakka ein del om det
i sitt innlegg, og det dreier seg om rett til liv.

Ein kan stille klokka etter kvar gong Kristeleg Folkeparti
i denne salen fremjar grunnlovforslag mot abortloven, som
dei kallar «rett til liv». Å vere imot abortloven og ønskje å
innskrenke den er det langt frå politisk einigheit om, og det
er langt frå politisk ro om det i Noreg. Derfor synest ikkje
eg det høyrer heime i ein grunnlov som skal fungere som eit
samlande verdifotografi av landet vårt.

Ein kan kanskje skru klokka etter Kristeleg Folkepar-
ti, men ein kan ikkje skru tida tilbake. Ein kan seie veldig
mykje fint om før i tida, om dei som skreiv Grunnloven og
deira verdiar, men eg ønskjer meg ikkje tilbake til deira syn
på kjønn. I seg sjølv høyrest det jo ikkje feil ut å grunn-
lovfeste rett til liv. Men dersom ein ser med eit halvt auge,
og høyrer på debatten med eit halvt øyre, skjønar ein fort
at den vil bli brukt som politisk brekkstang mot ein annan
abortlov enn den som er blitt kjempa fram av norske kvin-
ner. Derfor meiner eg at det er feil beskriving av våre fel-
les verdiar. Å seie at det ikkje er det, fell på si eiga urime-
legheit. Grunnloven må jo skrivast for å bli lesen og for at
han skal bli teken til følgje. Altså: Korleis skal ein handhe-

18. mars – Debatt om grunnlovsforslag om menneskerettigheter og innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

25612013

331



ve ein lov om at alle har rett til liv frå unnfanging? Dette
er eit spørsmål som me snart er nøydde til å få svar på. Eg
etterlyser meir openheit i den diskusjonen.

Dersom ein grunnlovfestar at alle har rett til liv frå ein
blir unnfanga, korleis blir det då med angrepille? Skal spi-
ral forbydast? Er Kristeleg Folkeparti verkeleg villig til å
ta konsekvensane av det? Dei politiske konsekvensane av
å gjere det forbode med abort, med å avgrense ein del pre-
vensjonsmiddel me allereie har i Noreg, er enorme. Abort
vil ikkje forsvinne. Det handlar berre om kor farleg det
skal vere for kvinna å utføre den. Å ville innskrenke retten
for kvinner – og familiar – til å ta denne type val høyrer
ikkje heime i Grunnloven; det høyrer heime i gamal tid.
Ein felles verdi er derimot rett til liv og friheit frå døds-
straff, og at alle menneske har rett til liv. Derfor har vi
fremja eit alternativ – som det har vore snakk om tidlegare.

Me politikarar er ikkje flinkare enn andre folk til noko
særleg. Men det er ein ting som eg meiner me er eksper-
tar på, og det er å misforstå med vilje. Ingenting seier at
framtidige generasjonar av sånne folk som oss, vil leggje
det frå seg. Derfor meiner eg at det er viktig å verne oss
mot det. Dette gjeld særleg § 98 om likheitsprinsippet og
ikkje-diskrimineringsprinsippet. At ingen skal utsetjast for
diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge, nasjonal eller
etnisk opphav, språkleg eller religiøs tilhøyring, funksjons-
hemming, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder eller
status elles, er ein norsk verdi.

Men kva er diskriminering? Kva er forskjellsbehand-
ling? Me har ulike definisjonar på det mellom partia.
Nokre parti meiner at kvotering er urimeleg forskjellsbe-
handling. Arbeidarpartiet og mange andre meiner at det
er nødvendig for å rette opp i ei sosial og samfunnsmes-
sig forskjellsbehandling som gjer at moglegheiter allereie
er fordelte ulikt mellom kjønna. Den definisjonseinighei-
ta er ikkje til å skimte, iallfall i nærmaste framtid. Derfor
ønskjer ikkje eg det inn i Grunnloven.

Om nokre år vil dei som sit her, gjerne oppfatte våre
endringar som gammaldagse og utdaterte. Eg håpar det
betyr at me er komne framover. Men me kan på ein måte
ikkje begynne på minussida. Me må skrive ein grunnlov
som ikkje skal kunne takast til inntekt for marginale po-
litiske standpunkt, og som i sum verkar imot det som bør
vere vårt felles mål – nemleg at begge kjønn er likeverdige
og skal ha like plikter og moglegheiter.

Martin Kolberg (A) [13:50:48]: Det er min opprik-
tige mening at dette har vært en veldig god debatt. Stor-
tinget har vist seg fra en veldig god side, og det er en
samstemmighet om Grunnlovens betydning i den norske
samfunn – slik jeg hører det.

Så var selvfølgelig representanten Tybring-Gjedde
oppe og sa at jeg hadde framstått med «tåketale», og at jeg
ikke burde gjøre det fra Stortingets talerstol. Jeg forsto – og
det mener jeg også oppriktig, det er i og for seg ikke ment
som noe negativt – ikke hva han mente. Jeg forsto at han
ikke likte det jeg hadde sagt – det forsto jeg. Det jeg sa, var
at de verdiene som også Arbeiderpartiet har vært med på å
bygge i det norske samfunn, var det viktig at vi nå vurderte
å ta inn i Grunnloven. Det var det jeg sa, og det var dette

representanten Tybring-Gjedde – på vegne av seg selv, for-
moder jeg – mente var tåkeprat. Man skulle ikke påberope
seg dette, og det var uklart hva jeg mente med «de nors-
ke verdiene». Jeg tror Tybring-Gjedde er ganske alene om
å ha en oppfatning om hva som er uklart med de norske
verdiene, og da inkluderer jeg faktisk ikke Fremskrittspar-
tiet som politisk parti, for dette handler om de helt grunn-
leggende tingene. Det handler om rettferdigheten, likever-
det, friheten, rettssikkerheten, religionsfriheten og retten
til arbeid – som eksempler på konkrete verdier.

Grunnen til at jeg tok ordet på nytt, var for å få sagt at
jeg syntes jeg hørte noe som jeg reagerte veldig på i Ty-
bring-Gjeddes innlegg – innholdet i det at han mener at
politikken skal ha en grense. Han relaterte det til Grunnlo-
vens status i det norske samfunnet. Det vil jeg advare vel-
dig sterkt imot – hvis det skulle være en oppfatning Frem-
skrittspartiet har, jeg tror faktisk ikke det er det, men det
var det han sa – fordi jeg mener at politikken, slik som
også representanten Lundteigen klokt sa i sitt innlegg, må
stå over alt. Det er demokratiets forståelse. Det er kjernen
i demokratiet. Politikkens plass må ha så stor autoritet at
den også gjenspeiles i Grunnloven. Det er det vi diskuterer
her.

Det jeg hørte representanten Tybring-Gjedde sa – og jeg
tror ikke jeg overtolker dette – sto i motstrid til det repre-
sentanten Anundsen sa. Jeg inviterer ikke til noen stor de-
batt mot slutten av denne debatten – det gjør man normalt
ikke i Stortinget – men jeg ville holde dette andreinnlegget
for å markere meg mot det representanten Tybring-Gjedde
sa. Det kan ikke være en oppfatning av hva som er Grunn-
lovens posisjon. Grunnloven er et juridisk dokument, men
den er også et politisk dokument. Det var det siste jeg
hørte Tybring-Gjedde ikke sluttet seg til, i alle fall hvis den
skulle inneholde det han kalte for «tåkete» verdier, som de
norske, framført fra Stortingets talerstol. Jeg tror Tybring-
Gjedde er ganske alene om den oppfatningen.

Hans Olav Syversen (KrF) [13:54:52]: Det har vært
interessant å følge debatten – både i salen og når man har
hørt på den fra litt andre steder i denne bygningen. Ikke
minst spørsmålet om rettsliggjøring synes jeg er et meget
interessant tema, som flere av kontrollkomiteens medlem-
mer har berørt i denne debatten. Jeg synes ikke rettsliggjø-
ring er særlig relevant knyttet til de endringer som her leg-
ges fram. Her snakker vi om å verne enkeltmenneskets rett
til de mest fundamentale menneskerettigheter. Hvis man
er redd for rettsliggjøring i den sammenheng, vil jeg si at
man har noen grunnleggende utfordringer i å problema-
tisere hva den rettsliggjøringen eventuelt skulle være for
slags problem. Så er det sagt – også fra vår side.

Det er klart at vi registrerer noen kommentarer knyttet
til Kristelig Folkepartis forslag om retten til liv. La meg si
det sånn: Av og til når jeg hører debatten knyttet til dette,
får man inntrykk av at selve abortloven er opphøyet som
om den var en del av Grunnloven. Det er den vitterlig ikke.
Jeg tror man skal være litt forsiktig med nærmest ikke å til-
late – for det ligger litt under at dette må man ikke plukke
på, for da blir det problemer – å reflektere litt over hva også
den gjeldende abortlov innebærer. Det må være tillatt.

18. mars – Debatt om grunnlovsforslag om menneskerettigheter og innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

2562 2013

332



Vi er fullt på det rene med at vi ikke kan detaljregule-
re Grunnloven – hva en ny lov som skulle komme til er-
statning for den gjeldende, ville måtte innebære. Det må
faktisk gjøres i en spesiallov. La meg si det sånn: Det kan
heller ikke være uten interesse for dem som angriper oss, å
reflektere over dagens abortlov og hva den innebærer. Der
har man faktisk sagt at hvis man tar abort før 12. uke, er
det greit, etter 12. uke er det ikke greit. Så kan man dis-
kutere hvorfor den grensen er satt. Den grensen er satt av
ulike grunner, men vi merker oss også at flertallet i denne
sal har satt en annen grense – for det ufødte liv som har
noen egenskaper man mener er av en slik karakter at da kan
man utvide abortgrensen. Da har man satt en annen gren-
se for når det er riktig å få utført selvbestemt abort. Mitt
poeng er å markere at selv om man er tilhenger av dagens
abortlov, er jeg overbevist om at man faktisk må gå inn og
se på hva for realiteter den innebærer. Selv om jeg synes
det nærmest blir proklamert at det er tilbakeskuende spørs-
mål som ikke har så mye med dagens situasjon å gjøre, er
dette veldig viktig for framtiden – fordi vi har en teknisk
utvikling som gjør at vi settes på etiske prøver f.eks. med
kommende revisjon av bioteknologiloven, som også den
gjeldende abortlov faktisk må adressere.

Vi er fullt klar over at det å innføre en grunnlovsbestem-
melse, slik vi har foreslått, selvfølgelig også innebærer at
man må ha en spesiallov i tillegg. Men jeg vil også tro at
de som er tilhengere av dagens abortlov, ser at det er di-
lemmaer som er vel verdt å diskutere – om ikke akkurat i
denne sammenheng.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [13:59:13]: Jeg hadde egent-
lig ikke tenkt å delta i denne debatten, men jeg ble litt
engasjert. Jeg vil gjøre noe jeg vanligvis ikke gjør, nem-
lig skryte av de arbeiderpartidamene som på en utmerket
måte har argumentert mot dette forslaget fra Kristelig Fol-
keparti. Jeg har stor sans for Arbeiderpartiets alternativ på
området.

Dessverre får jeg ikke selv ikke stemme for det, for
jeg ikke kommer til å bli innvalgt til høsten, jeg stiller
ikke til gjenvalg. Men jeg vil anta og håpe at Fremskritts-
partiet også i kommende perioder vil sørge for at vi har
selvbestemt abort i Norge.

Det er et perspektiv som kanskje ikke har kommet så
klart frem i debatten.

Man har fokusert på at et forslag som det Kriste-
lig Folkeparti ønsker, bl.a. vil påvirke bruken av pre-
vensjonsmidler og føre til flere uønskede svangerskap,
med de sosiale og økonomiske konsekvenser det har. En
annen sak er at befolkningen nå – i motsetning til tid-
ligere – er veldig flyttbar. Det har vi sett bl.a. på hvor
mange som gjør bruk av klinikker i Danmark til forskjel-
lige ting. Jeg tror at vi – hvis et slikt forslag blir ved-
tatt – vil få en industri som vil vokse opp i både Sve-
rige og Danmark, hvor abortsøkende fra Norge vil bli
betjent. I tillegg vil vi få illegale klinikker som driver
her i Norge, med de helsemessige problemer det vil ut-
sette norske kvinner for. Jeg vil bruke dette innlegget og
denne talerstol til å gi ros til Arbeiderpartiet på dette
området.

Marit Nybakk (A) [14:01:14]: Det er ikke alltid jeg
kan si at jeg slutter meg til representanten Ulf Erik Knud-
sens innlegg fra denne talerstolen, men det gjør jeg nå.

Så vil jeg si at jeg synes representanten Syversen for-
søker å bagatellisere det som egentlig er Kristelig Folke-
partis forslag, for ikke å snakke om at han bortforklarer
det. For hva er det? Kristelig Folkepartis forslag til ny § 16
i Grunnloven er ikke et forslag som diskuterer dilemmaer
ved hva slags abortlovgivning vi skal ha, altså hvilke gren-
ser vi skal ha, hvilke kriterier vi skal ha – langt ifra. Hvis
du grunnlovfester rett til liv fra unnfangelse, da grunnlov-
fester du rett til liv fra befruktning – unnfangelse betyr be-
fruktning. For det første betyr det forbud mot ethvert abort-
inngrep, uansett hvilke grenser, uansett hvilke betingelser.
Er det det som er Kristelig Folkepartis mening? Ja, repre-
sentanten Syversen rister på hodet, men det står faktisk
«retten til liv fra unnfangelse» i dette forslaget. Så da må
vi gjenta det som både Ulf Erik Knudsen, Jette F. Chris-
tensen, undertegnede og andre har vært inne på tidligere.
Det er faktisk slik at vi har prevensjonsmidler – ikke bare
i Norge, men også i andre land det er grunnlag for å sam-
menligne seg med – som ikke hindrer befruktning. Det
gjelder spiral – særlig spiral, og Jette Christensen var også
innom abortpillen som noe som selvfølgelig også ville bli
forbudt. Jeg synes ikke at Kristelig Folkeparti skal kunne
komme unna med å definere at dette bare dreier seg om ret-
ten til liv – et eller annet uspesifisert – og at det dreier seg
om en diskusjon om etiske kjøreregler knyttet til eventuelle
betingelser fra tolvte uke og utover. Hvis du grunnlovfes-
ter retten til liv fra unnfangelse, ja, da betyr det jo retten til
liv fra befruktning, og du grunnlovfester forbud mot abort
i Norge.

La meg også kort si noe om det som dreier seg om § 98,
andre ledd:

«Intet Menneske maa udsættes for usaglig eller
uforholdsmæssig Forskelsbehandling».
Det er vi jo i og for seg for, men la meg problema-

tisere det slik som også representanten Christensen gjor-
de. Vi har i Norge kjønnskvotering i mange sammenhen-
ger – flere partier har det, men vi har også kjønnskvotering
til offentlige utvalg og til private styrer. Derfor har vi spilt
inn et nytt tredje ledd i det store og omfattende grunnlovs-
forslaget hvor det er ulike alternativer som er tatt opp, og
hvor vi skriver:

«Kvinner og menn har samme rettigheter og plikter.
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for
at særlig kvinner kan utøve sine rettigheter.»
Dette er nå tatt inn og ivaretatt i grunnlovsforslag nr. 30.

A k h t a r C h a u d h r y hadde her overtatt president-
plassen.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [14:04:50]: Ikke
overraskende ønsker jeg å gi noen kommentarer til repre-
sentanten Kolbergs innspill fra talerstolen i sted. Han var
svært hårsår da han forsto at jeg hadde tråkket ham på en
øm tå. «Tåkeprat», kalte jeg det representanten Kolberg sa.
Jeg antar at Kolberg nå vil være så voksen at han ikke tar
ordet om igjen, men at han ser at han kanskje gikk litt langt.
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Mitt innlegg kan leses i referatet, og representanten Kol-
berg kan se hva som står der, i stedet for å mistenkeliggjø-
re og misforstå det med vilje, slik representanten Kolberg
gjorde.

Det finnes ikke norske verdier – basta bom. Det finnes
universelle verdier, og det finnes verdier som sosialdemo-
kratiet sverger til, men de er ikke unikt norske. Rettssik-
kerheten eller likeverdet eller likestillingen, som represen-
tanten Kolberg nevnte som en unik, norsk verdi, er ikke
en unik, norsk verdi. Jeg er overbevist om at resten av det
meste av Europa vil være fullstendig uenig med represen-
tanten Kolberg når han sier at det er unike, norske verdier.
Det er verdier som det norske demokratiet har tatt til seg,
og som vårt samfunn er basert på – det er korrekt, men
det er ikke norske verdier. Representanten Kolberg la også
til retten til arbeid. Det var den siste verdien han kom på
som var norsk. Ja vel, har vi rett til arbeid i dette landet?
Det var interessant å vite. Jeg trodde faktisk det var det vi
debatterte nå.

Representanten Kolberg reagerte også på at jeg antydet
at det var grenser for politikk. Nei, det skulle han ikke ha
noe av. Selvfølgelig finnes det ikke noen grenser for poli-
tikk i representanten Kolbergs hode – nei, politikken gjel-
der overalt. I liberalismen finnes det grenser for politikk,
og jeg antar at det finnes det også i sosialdemokratiet. Det
er noe som heter familieliv, og det er noe som heter pri-
vatliv. Det er grenser for politikk, og det er grenser for
hvor langt politikken kan nå herfra, eller fra kommunesty-
ret eller fylkesstyret eller andre beslutningsorganer. Det er
grenser for politikk, og det er noe som heter privatlivet. Jeg
håper representanten Kolberg er enig i det, og jeg håper vi
kan legge det bak oss. For mitt innlegg var faktisk et spørs-
mål til representanten Kolberg, ikke et angrep. Angrepet
tilbake på meg var faktisk veldig personlig, og hvor han
pekte ut meg – ikke Fremskrittspartiet, men meg person-
lig – som en som hadde noen spesielle meninger om verdi-
er og så videre, og det lå noe der i luften fra representanten
Kolberg. Så jeg håper at han enten kommer på talersto-
len og sier at det ikke var sånn ment, at det ikke var hans
intensjon, eller så håper jeg at han ikke tar ordet.

Jette F. Christensen (A) [14:07:48]: Eg tok ordet for
å følgje opp Kristeleg Folkepartis innlegg om abortlova,
men det er jo nærmast umogleg å ikkje kommentere det
som akkurat kom frå denne talerstolen.

Eg trudde det var slik at når eit land eller nokon har
verdiar, så er det ikkje slik at det ikkje går an å sjå på dei
som norske verdiar, sjølv om det er andre som har dei i til-
legg – det må jo berre vere ein styrke. Det er ikkje sånn at
i det Noreg eller andre land, statar eller kulturar deler ein
verdi, så er den oppteken, og at ein ikkje kan seie at det er
ein norsk verdi. Men eg skal la det liggje.

Eg synest det representanten Syversen sa om abortlo-
va, var veldig interessant og eit veldig godt eksempel på
kvifor me ikkje bør ta inn det forslaget dei har lagt inn
om rett til liv. Det er fordi representanten Syversen snak-
kar om alt anna enn det forslaget handlar om. Han snakkar
om at me må ha lov til å diskutere abortlova. Ja, sjølvsagt
skal det vere lov, men då må me diskutere det når me skal

diskutere abortlova, ikkje når me skal diskutere eit forslag
om å gjere abort forbode i Noreg, for det er det Kristeleg
Folkeparti har foreslått. Eg diskuterer gjerne teknisk utvik-
ling og etiske dilemma knytt til dette, men ikkje når det er
eit heilt anna forslag som er levert. Me fekk heller ikkje
svar på våre spørsmål, og det skjønner eg veldig godt. For
svara på våre spørsmål veit me jo eigentleg: Dei er vans-
kelege, dei har enorme konsekvensar. Konsekvensane av å
forby abort i eit land, eller å forby angrepille eller andre
former for prevensjon som kan hindre eit svangerskap, er
ekstremt store for den det gjeld, og eg skjønner at represen-
tanten Syversen ikkje har lyst til å hente fram verken dei
historiske eksempla eller dei eksempla som finst i land me
ikkje ynskjer å samanlikne oss med, som ikkje har lovleg
abort. Dei historiene høyrer ikkje heime i Noreg, og derfor
høyrer heller ikkje forslaget til Kristeleg Folkeparti heime
i Grunnlova.

Per-Kristian Foss (H) [14:10:21]: Uten å ha ambisjon
om å tilføre abortdebatten noe nytt synes jeg det er verdt
bare å gjøre oppmerksom på følgende:

Når det gjelder omtale av retten til liv, er det bare Kris-
telig Folkeparti som i sitt eget forslag bruker uttrykket
«unnfangelse». Det Inge Lønnings utvalg mener, er hele
utvalgets oppfatning. De bruker begrepet «iboende Ret til
Liv». Jeg understreker at det er enstemmighet i utvalget.
Også Arbeiderpartiet har hatt folk i utvalget. Det er min
kommentar til det. La det ligge.

Så en liten kommentar til debatten mellom Martin Kol-
berg og Christian Tybring-Gjedde. Jeg hørte innlegget fra
begge to, og jeg må si at jeg for en gangs skyld ikke re-
agerte på noe av det Martin Kolberg sa. Jeg synes han ga
uttrykk for det som også er mitt syn, at de grunnlovsbe-
stemmelser som er fremmet av utvalget, er samfunnsverdi-
er som alle partier har stått bak. Han brukte selv uttrykket
«sosialdemokratiet har vært med på å bygge» – jeg gjen-
tar, «vært med på å bygge». Det er for en gangs skyld en
erkjennelse av at mange partier har vært med på å bygge
disse verdier. Høyre, mitt parti, har vært med på det i den
tid partiet har eksistert – og det er for den saks skyld lenger
enn Arbeiderpartiet. Det er delte oppfatninger om hvor-
dan man på ulike tidspunkter har deltatt i dette, men at det
er felles verdier, både rettighetsverdier og velferdsverdier,
som jeg tror kan dekke hele det norske samfunn, er det
ingen tvil om.

Det er et enstemmig utvalg som også står bak defini-
sjonen av verdier. Fremskrittspartiets Carl I. Hagen, som
er medlem av utvalget, har ikke dissentert på at dette er
verdier, men på at noen av dem skal inn i Grunnloven. Det
kan man gjerne diskutere. Dette som definisjon av verdi-
er står altså Carl I. Hagen bak, og la meg si det slik: Han
har vel vanligvis selv vært Fremskrittspartiet i en lang
periode.

Så har jeg bare lyst til å gjøre oppmerksom på når det
gjelder hva Tybring-Gjedde sa: Enhver må få lov til å stille
spørsmål og gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens
eget hode, det skal jeg ikke angripe. Men når man synes
at retten til arbeid er noe vi skal diskutere og så sette inn i
Grunnloven, kan man ikke ha lest Grunnloven særlig nøye.
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Det står faktisk i dagens grunnlov. Retten til miljø – et vel-
ferdsgode, for å kalle det det – er en samfunnsverdi som
er definert og satt inn i Grunnloven. Det er kanskje verdt
å kikke litt på den eksisterende grunnlov før man skal for-
andre den, eller før man går til angrep på dem som vil
forandre den.

For øvrig er det å bli nevnt ved navns nevnelse – som
stortingsrepresentant – fra Stortingets talerstol vanligvis
ikke å regne som et personangrep, det vil jeg gjerne ha
sagt. Ved mange anledninger i debatter heretter kommer
jeg til å nevne enkeltrepresentanter, ikke minst herr Kol-
berg, men det er ikke en innvarsling av et personangrep.
Det er heller en ære å bli nevnt, vil jeg si.

Presidenten: Representanten Martin Kolberg får ordet
til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Martin Kolberg (A) [14:13:54]: Tre ting, kort.
Selvsagt er ikke dette et personangrep på representan-

ten Tybring-Gjedde. Jeg hørte hva han sa og respekterte
det. Derfor tok jeg ordet – og hadde en annen oppfatning.

Det andre jeg vil si, er at selvfølgelig er norske verdi-
er også europeiske verdier – og andre lands verdier. De er
universelle, men de er også norske. Når vi diskuterer det
vi diskuterer nå, diskuterer vi utformingen av den norske
grunnloven for framtiden. Da er det helt relevant å snakke
om de norske verdier.

Det er helt riktig som det nettopp ble sagt: Jeg sa at
norsk sosialdemokrati også hadde vært med på å bygge
disse verdiene.

Jeg vil til slutt si at når jeg hører Tybring-Gjedde, ser
vi behovet for å få en grunnlov som får de formuleringene
som vi har her. Det er veldig viktig at vi har en grunnlov
som sikrer disse verdiene på en god måte.

Hans Olav Syversen (KrF) [14:15:14]: Jeg er helt
overbevist om at jeg ikke trenger å fortelle den ærede kon-
troll- og konstitusjonskomité om lovgivningsteknikk. Men
jeg tror alle ser at Grunnloven i mange tilfeller først og
fremst er verdiparagrafer, som trenger spesiallovgivning
som utdyper hva som i det praktiske liv skal bli et resul-
tat av disse verdiparagrafene. Det var vel det jeg prøv-
de å si noe om i mitt innlegg, siden det ble tatt opp fra
Arbeiderpartiets side.

Vi ønsker en verdiparagraf som sier noe om retten til
liv – fra unnfangelse til naturlig død. Det innebærer selv-
følgelig at man i spesiallovgivningen må gi nærmere reg-
ler for dette, som jeg påpekte i mitt innlegg. Jeg registre-
rer at Arbeiderpartiet – og også Fremskrittspartiet fikk sagt
sitt i den anledning, her var det i hvert fall full harmoni
mellom de to partier – synes det ville være svært uheldig.
Det er greit. Det har vi en skikkelig debatt om, jeg regner
med at dette ikke blir den siste. Men la det være sagt at for
oss er det også en viktig debatt. Det er et viktig verdisig-
nal hva man legger til grunn i en grunnlov også på dette
punktet.

Presidenten: Representanten Marit Nybakk får ordet
til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Marit Nybakk (A) [14:17:02]: Kristelig Folkepartis
forslag sier ikke at man skal grunnlovfeste retten til liv,
men at man skal grunnlovfeste retten til liv fra unnfangel-
se, altså fra befruktning. Da hjelper det ganske lite hvor
mye særlovgivning man har. Den første som prøver en slik
sak for domstolene eller for Høyesterett, vil selvfølgelig
få medhold, fordi man da har grunnlovfestet et forbud mot
abort, og man har grunnlovfestet forbud mot enkelte typer
av prevensjon. Jeg synes Kristelig Folkeparti bør tenke seg
litt om. Kanskje de heller skal stemme for det andre forsla-
get som foreligger, istedenfor det forslaget som de selv har
fremmet.

Dette dreier seg ikke om verdier, dilemmaer, proble-
mer, grenser og betingelser. Vi er alle klar over – og alle
mener – at det er knyttet dilemmaer og problemer til hele
abortdebatten, men dette dreier seg faktisk om et grunnlov-
festet forbud mot abort.

Anders Anundsen (FrP) [14:18:25]: Jeg hadde egent-
lig bestemt meg for å la debatten fare – uten ytterligere
deltakelse fra min side.

Jeg synes egentlig vi har kommet i skade for å lage en
abortdebatt ut av en debatt som egentlig handler om noe
enda større, nemlig hvordan menneskerettighetene skal
innpasses i Grunnloven. Dette er det største forarbeidet til
grunnlovsendringer knyttet til menneskerettighetene som
noen gang er gjort. Store deler av debatten har dreid seg
om ett – til dels to – grunnlovsforslag. Det er en debatt vi
gjerne skal ta, men vi bør ta den når grunnlovsforslagene
skal debatteres i neste stortingsperiode.

Det har vært mange gode innlegg. Det som til slutt gjor-
de at jeg måtte ta ordet, var at Kristelig Folkepartis parla-
mentariske leder kom i skade for å si at Grunnloven i ut-
gangspunktet er et verdidokument. Det mener jeg ikke kan
bli stående uimotsagt fra denne talerstol. Grunnloven er
først og fremst et rettslig dokument, som medfører rettslige
plikter og friheter. I tillegg er det et politisk dokument, som
reflekterer over verdier vi bygger samfunnet vårt på. Å
karakterisere det grunnlovsforslaget som Syversen snak-
ket om, som et verdispørsmål, er for så vidt riktig, men i
Grunnloven ville det ikke fremstå som en verdi, det ville
være en rettslig skranke.

Jeg tror det er viktig at vi fra Stortingets side i hvert fall
ikke bidrar til å blåse mer luft i Grunnloven enn det det al-
lerede er grunnlag for. Denne typen absolutte skranker vil
ha konsekvenser for hva slags lovgivning denne salen med
alminnelig flertall kan være i stand til å vedta. Jeg hadde
bare behov for å si det, slik at det ikke ble stående uimot-
sagt at Grunnloven bare er et verdidokument, for det er så
mye, mye mer.

Presidenten: Representanten Hans Olav Syversen har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merk-
nad, begrenset til 1 minutt.

Hans Olav Syversen (KrF) [14:20:38]: Jeg er helt
enig at det er rettslige skranker i Grunnloven. Det har vi
sett ved behandlingen av flere saker i denne sal i denne
perioden, hvor forslag fra regjeringen er blitt tilsidesatt av
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Høyesterett fordi det strider mot Grunnloven. Men poenget
mitt var at i den type paragrafer vi her snakket om, så føl-
ges det ofte at av en spesiallovgivning som gir det nærmere
rammeverk for hvordan Grunnlovens mer verdiorienterte
paragrafer skal forstås.

Bare for å si det: Det vi ønsker å fremme, er vern av liv
fra unnfangelse til død. Det var nærmest snakk om at det
var et forbud mot et eller annet i ulike sammenhenger – det
er faktisk ikke korrekt. Det er en positiv betegnelse som
selvfølgelig må avstedkomme spesiallovgivning.

Så vil jeg si som svar til Marit Nybakk at vi absolutt er
der hvor vi vurderer hvilken grunnlovsbestemmelse vi skal
stemme for i neste periode, men vi ville ha dette på bordet
også i denne sammenheng, slik at vi har flere muligheter.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

S t a t s r å d M a r i t A r n s t a d overbrakte 8kgl.pro-
posisjoner (se under Referat).

S a k n r . 2 [14:23:09]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
(Innst. 231 S (2012–2013), jf. Dokument 3:5 (2012–
2013))

Øyvind Vaksdal (FrP) [14:23:43] (ordfører for
saken): Det er et mål at innkreving av bompenger skal skje
med lavest mulige kostnader.

«Undersøkinga viser at dette ikkje er realisert.»
Dette hevdet riksrevisor Jørgen Kosmo da denne under-

søkelsen ble presentert for Stortinget 11. desember i fjor.
Det ble også fastslått i undersøkelsen at det har vært en ve-
sentlig økning i bruk av bompenger de siste ti årene. Mens
bilistene betalte inn 3,2 mrd. kr i 2002 hadde beløpet økt
til 6,6 mrd. kr i 2011, altså mer enn en fordobling.

Undersøkelsen, som hadde som mål å vurdere effekti-
viteten i bompengeforvaltningen i denne tidsperioden, slo
fast at innkreving av bompenger ikke skjer til lavest mu-
lige kostnader, og at så mye som 12,5 pst. av bompenge-
ne går med til driftskostnader. Økende automatisering av
bompengeinnkrevingen har imidlertid bidratt til at målet
om minst mulig ulemper for trafikantene langt på vei er
nådd. Automatiseringen skulle også etter planen bidra til at
driftskostnadene gikk ned. Det har dessverre ikke skjedd.
Kostnadene ble redusert fra 2002 til 2005, mens de økte
etter 2005 og var i 2011 over nivået i 2005.

En enstemmig komité uttrykker i innstillingen bekym-
ring for at målsettingen om at innkrevingen av bompenger
skal skje med lavest mulige kostnader ikke er nådd. Vi re-
gistrerer også at statsråden i brev til Riksrevisjonen slutter
seg til konklusjonen om at det er et effektiviseringspoten-
sial på kostnadssiden.

Fra Samferdselsdepartementets side påpekes det at an-
delen trafikanter som bruker brikke, er den faktoren som i
størst grad påvirker effektiviteten. Det vises i den forbindel-
se til at det arbeides med planer om å innføre en ordning

med obligatorisk bompengebrikke for visse kjøretøyklasser
med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, altså i hovedsak nytte-
kjøretøy. Vi hørte for få minutter siden at proposisjonen ble
overlevert Stortinget, og den er også omtalt i dagens VG.
Dette kan være et nyttig tiltak, som også kan medføre at an-
tallet utenlandske nyttekjøretøy som i dag ikke betaler, blir
sterkt begrenset hvis vi innfører obligatorisk brikke.

Selskapene har også store tap på fordringer som følge
av at trafikanter ikke gjør opp for seg. Dette utgjorde i 2011
så mye som 172 mill. kr. I Riksrevisjonens undersøkelse
påpekes det også at svakheter i tekniske løsninger ved inn-
krevingsutstyret har medført inntektstap, og at svakheter i
utførelsen av vedlikeholds- og driftstjenester har gitt lavere
inntjening. Ett selskap tapte så mye som 10,5 mill. kr pga.
feil i innkrevingsutstyret i perioden 2008–2012.

Riksrevisjonen reiser i tillegg kritikk mot svakheter i
Samferdselsdepartementets styring og oppfølging, der det
framgår at departementet i liten grad gir styringssignaler
om selve bompengeforvaltningen. Jeg er tilfreds med at
en enstemmig komité slutter seg til denne kritikken. Sam-
ferdselsdepartementet uttaler til Riksrevisjonen at det i dag
er Vegdirektoratet som har det overordnede styringsansvar
slik bompengeforvaltningen er organisert, mens departe-
mentet kun har en overordnet rolle. Departementet hevder
de kan ta et tydeligere styringsansvar, og en enstemmig ko-
mité forutsetter at dette blir gjort. Rapporten har i tillegg
avslørt vesentlige mangler knyttet til konkurranseutsettin-
gen ved selskapenes anskaffelse av driftsoperatør. Sam-
ferdselsdepartementet hevder at Vegdirektoratet skal sikre
bedre rutiner for rapportering om anskaffelser og hvordan
dette følges opp i Statens vegvesen.

Uavhengig av politisk ståsted og uavhengig av hva vi
måtte mene om bruk av bompenger, er vi alle enige om at
vi må ha en mest mulig kostnadseffektiv drift av innkre-
vingen, slik at pengene i størst mulig grad blir brukt til det
de skal: bygging av veier og annen infrastruktur. Jeg for-
utsetter derfor at Samferdselsdepartementet nå tar alvorlig
det signalet som gis både fra Riksrevisjonen og fra Stortin-
get, slik at vi i framtiden får en langt mer kostnadseffektiv
innkreving enn vi har i dag.

Fremskrittspartiet mener at vi i hovedsak må finansiere
utbygging av riks- og fylkesveier samt annen infrastruktur
ved hjelp av statlige penger og uten bruk av bompenger.
Vi registrerer at det i dag innkreves betydelige beløp i bil-
og drivstoffavgifter, mens bare en liten del av dette tilbake-
føres til veisektoren. Samtidig med dette veltes stadig nye
byrder over på bilistene i form av et voksende antall bom-
stasjoner. Fremskrittspartiet er uenig i denne utviklingen.
Jeg skal ikke dra opp den store debatten rundt dette i dag,
men jeg kan love at vi vil komme tilbake til dette i egnede
debatter framover.

Jette F. Christensen (A) [14:29:50]: Takk til saksord-
føraren for ein god gjennomgang av både det me er einige
om, og det me er litt ueinige om, og for arbeidet han har
lagt ned i denne saka.

Det er ein samla komité som er bekymra for at målet
om at bompengeinnkrevjinga skal skje med lågast mogleg
kostnader, ikkje er realisert. Eg set veldig pris på at sam-
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Innst. 187 S
(2013–2014)

Innstilling til Stortinget 
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Dokument 12:31 (2011–2012) unntatt romertall IX

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Mar-
tin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir
Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om
grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kultu-
relle menneskerettigheter, med unntak av romer-
tall IX

Til Stortinget 

1. Sammendrag
Ovennevnte forslag som er fremmet av represen-

tantene Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit
Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland,
Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og
Trine Skei Grande gjelder grunnlovfesting av økono-
miske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter.
Innstillingen gjelder de fremsatte forslagene med
unntak av romertall IX.

Under henvisning til Stortingets grunnlovsvedtak
6. mai 2014 fremmes forslagene i innstillingen både
på bokmål og nynorsk.

Forslagsstillerne fremmer forslag på bakgrunn av
forslaget i Dokument 16 (2011–2012). 

Forslaget fremmes av en tverrpolitisk gruppe
representanter for å gi Stortinget et bredest mulig
vurderingsgrunnlag for behandlingen i neste periode.
Det er gitt at ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak
samtlige paragrafer og/eller alternativer.

Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni
2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme forslag
til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål
å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett
ved å gi sentrale menneskerettigheter grunnlovs rang. 

Utvalget ble gitt følgende mandat: 

«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg
som skal utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det mål å styrke men-
neskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sen-
trale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets
arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser
i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende
menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltre-
visjoner av bestemmelser gjør at både tema og inn-
fallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling
i kommende periode foreligger det flere grunnlovs-
forslag blant annet om diskriminering, retten til bolig
og rett til asyl.

Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovs-
bestemmelsene om menneskerettigheter i en sam-
menheng med tanke på en opprydding i og tilpassing
av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110
c lyder. 'Det paaligger Statens myndigheder at res-
pektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere
bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater he-
rom fastsættes ved lov.'

Norge har inkorporert en rekke internasjonale
menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i
dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis
det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir fore-
tatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneske-
rettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet
til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet
om rettighetene skal kunne påberopes for domstole-
ne, trekkes inn.

Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre
de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i
Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettig-
heter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgiv-
ning.

Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan
Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør ut-
formes.

Det forutsettes at den politiske avtalen som ble
inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april
2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S. nr.
287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets ar-
beid.
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12 Innst. 187 S – 2013–2014

X

Ny § 116 skal lyde:

Alternativ 1 A (originalspråk):

§ 116

Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fra-
viges, medmindre der træffes Beslutning om midler-
tidige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller
Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at
sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. 

Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at
fravige §§ 93, 96 og 99 første Punktum. Tilsvarende
gjælder for § 97 ved Spørgsmaal om Straf. 

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 116

Rettighetene i denne grunnlov kan ikke fravikes
med mindre det treffes beslutning om midlertidige
unntak når en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand
gjør det åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet,
rettsstaten eller rikets eksistens. 

Det kan ikke i noe tilfelle treffes beslutning om å
fravike §§ 93, 96 og 99 første punktum. Tilsvarende
gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

§ 116

Rettane i denne grunnlova kan ikkje fråvikast så
sant det ikkje blir teke avgjerd om mellombels unn-
tak når ein kunngjord krigs- eller krisetilstand gjer
det klårt naudsynt for å tryggje demokratiet, rettssta-
ten eller eksistensen til riket. 

Ikkje i noko tilfelle kan det takast avgjerd om å
fråvike §§ 93, 96 og 99 fyrste punktum. Tilsvarande
gjeld for § 97 i spørsmål om straff. 

Alternativ 2 A (originalspråk):

§ 116

Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fra-
viges, medmindre der træffes Beslutning om midler-
tidige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller
Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at
sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. 

Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at
fravige §§ 93, 96 og 99. Tilsvarende gjælder for § 97
ved Spørgsmaal om Straf. 

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 116

Rettighetene i denne grunnlov kan ikke fravikes,
med mindre det treffes beslutning om midlertidige
unntak når en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand
gjør det åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet,
rettsstaten eller rikets eksistens. 

Det kan i intet tilfelle treffes beslutning om å fra-
vike §§ 93, 96 og 99. Tilsvarende gjelder for § 97 ved
spørsmål om straff.

§ 116

Rettane i denne grunnlova kan ikkje fråvikast så
sant det ikkje blir take avgjerd om mellombels unn-
tak når ein kunngjord krigs- eller krisetilstand gjer
det klårt naudsynt for å sikre demokratiet, rettsstaten
eller eksistensen til riket.

Ikkje i noko tilfelle kan det takast avgjerd om å
fråvike §§ 93, 96 og 99. Tilsvarande gjeld for § 97 i
spørsmål om straff. 

XI

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertalls-
vedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og hen-
visninger til bestemmelser som berøres av at det blir
vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller som berøres av at alternativer i for-
slaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012
som angår bestemmelser som berøres av at det blir
vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir
vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd-
og paragrafnummerering.»  

2. Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  J e t t e  F .  C h r i s t e n s e n ,  G u n -
v o r  E l d e g a r d  o g  l e d e r e n  M a r t i n  K o l -
b e r g ,  f r a  H ø y r e ,  E r i k  S k u t l e  o g  M i c h a e l
T e t z s c h n e r ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
K e n n e t h  S v e n d s e n  o g  H e l g e  T h o r h e i m ,
f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  H a n s  F r e d r i k
G r ø v a n ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  P e r  O l a f
L u n d t e i g e n ,  f r a  V e n s t r e ,  A b i d  Q .  R a j a ,
f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  K a r i n
A n d e r s e n ,  o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e ,  R a s m u s  H a n s s o n , viser til Dokument 12:31
(2011–2012).  

2.1 Bakgrunn for forslagene

K o m i t e e n  viser til at forslagsstillerne fremmer
forslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter på bakgrunn av forslaget i
Dokument 16 (2011–2012). Forslagsstillerne uttaler
at forslaget fremmes for å gi Stortinget bredest mulig
grunnlag for behandlingen i denne stortingsperioden
(2013–2017).

K o m i t e e n  har merket seg at en ikke kan legge
til grunn at alle forslagsstillerne stiller seg bak samt-
lige forslag.
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K o m i t e e n  viser til at Stortingets presidentskap
18. juni 2009 nedsatte et utvalg. Utvalget fikk som
mandat å fremme forslag til en begrenset revisjon av
Grunnloven for å styrke menneskerettighetenes stil-
ling i norsk rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
grunnlovs rang. Arbeidet skulle inngå som en del av
Stortingets forberedelser i anledning Grunnlovsjubi-
leet.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Høyre, viser til at det videre var et mål ikke
å endre gjeldende rettstilstand, men å grunnlovfeste
de menneskerettigheter som allerede har en sentral
plass i Norge, blant annet gjennom menneskerettslo-
ven av 1999.  Rettighetene vil ha samme betydning
som i dag, men  opphevelse av dem krever veien om
den mer omfattende prosedyre for grunnlovsendring. 

K o m i t e e n viser til at en føring for arbeidet var
å sikre «de allmenngyldige menneskerettsprinsip-
per», ikke å få en opplisting av enkeltrettigheter som
naturlig hører hjemme i ordinær lovgivning. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at også de økono-
miske, sosiale og kulturelle menneskerettighetene
(ØSK-rettighetene) har forrang, og er inkorporert i
norsk rett gjennom menneskerettsloven. Ulempene
ved verdimessig åpne og vage bestemmelser gjør seg
sterkere gjeldende på dette feltet enn for de grunnleg-
gende sivile og politiske menneskerettighetene. Selv
om Norge uansett er bundet av konvensjonene, vil
den nasjonale avviksmarginen bli forvaltet av Høyes-
terett og ikke av storting og regjering. Å overlate til
domstolene å utfylle det nærmere innholdet i typisk
politiske formuleringer, er å flytte oppgaver fra fol-
kevalgte til jurister. jf. uttalelsene på s. 197 i Doku-
ment 12:31 (2011–2012) om at «bestemmelsenes
betydning først og fremst vil være verdimessig og
politisk.»

Å ikke innlemme disse konvensjonsbestemmel-
sene i Grunnloven, men la dem beholde sin plass i
menneskerettsloven, vil slik d i s s e  m e d l e m m e r
ser det kunne forebygge mange saksanlegg, og opp-
rettholde noe høyere fleksibilitet for Stortinget.

God lovkvalitet kan diskuteres ut fra kriterier
som er uavhengige av hva man mener om innholdet i
lovreglene. Eksempler på slike kriterier kan være om
loven er egnet til å nå sitt mål, om den har legitimitet,
og om det har vært en bred og grundig saksforbere-
delse. Det kan være spørsmål om lovgivningen tjener
et reelt behov, om den skal brukes til å kodifisere
uskreven rett eller fremme en bestemt utvikling. Det
kan være spørsmål om den er svaret for å løse kon-
flikter som er aktuelle i dag, om den gir presise og
klare svar, og om den formulerer fleksibilitet for å ta

høyde for forskjellige situasjoner under skiftende
forhold eller enkelttilfeller en ikke har kunnet for-
utse.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at tendensen til
symbollovgivning er tiltagende, med bredt anlagte
formålsbeskrivelser av mer eller mindre politisk
karakter, og uten operative bestemmelser som bygger
opp under realiseringen av formålet på en troverdig
måte. For eksempel er det særlig innen helse- og
omsorgsfeltet utstedt garantier i form av rettighetsbe-
stemmelser for den enkelte. Innen sektoren er det
reist tvil om dette egentlig gir tilfredsstillende resul-
tater i form av flere og bedre tjenester. Foruten de
mange brudd på rettighetene som oppstår, som svek-
ker tilliten til systemet, bindes virksomheten opp til å
vektlegge formell oppfyllelse av lovkravene. Et
eksempel er å påbegynne et behandlingsforløp innen
lovens frist, men uten reell progresjon. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at god lovgiv-
ningsteknikk er å beskrive de rettsfølgene man har
tenkt skal etterleves som en konsekvens av den opp-
stilte normen, og som er realistisk å forvente at andre
kan leve opp til. Det er samtidig å ha et bevisst og
realistisk forhold mellom mål og virkemidler, og at
det er gjort bevisste prioriteringer på bekostning av
det mindre viktige. 

2.2 Nærmere om forslagene

K o m i t e e n  bemerker at forslagene innebærer 5
prinsipielt nye paragrafer: En ny (§ 107 etter redige-
ring) om retten til kulturell identitet og deltakelse i
det kulturelle liv, og en ny (§ 109 etter redigering) om
rett til utdanning. 

K o m i t e e n  viser til at det foreslås en språklig
utvidelse av § 110 – der næringsvirksomhet nevnes
sammen med arbeid, samt en ny paragraf (ny § 111
etter redigering) om rett til en tilfredsstillende leve-
standard og helse. For øvrig videreføres dagens
§ 110 b om retten til et sunt miljø som § 112 etter
redigering.

K o m i t e e n  tar til etterretning at forslagene er
fremmet i alternative språkvarianter. Nærværende
sak gjelder ikke språkformen, men at forslagene er
fremmet i språklige alternativer muliggjør vedtak i
den språkform som finnes hensiktsmessig etter en
særskilt beslutning om dette. K o m i t e e n  viser til
Stortingets grunnlovsvedtak 6. mai 2014 og fremmer
samtlige forslag i innstillingen på bokmål og
nynorsk. 

2.3 Nærmere om gjeldende rett

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, er av den oppfatning at forslagene til endrin-
ger av Grunnloven må bedømmes ut fra sammenheng
med resten av lovverket og eventuelle mangler i dette
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før en kan argumentere med at forandringene i
Grunnloven fyller et innholdsmessig behov. Det blir
et vurderingstema for seg om menneskerettighetsbe-
stemmelsene vil oppnå et bedre og særlig vern ved å
gi dem som grunnlovsbestemmelser. For å vurdere
nødvendigheten av forslagene, vil en måtte beskrive
hvilke rettigheter som allerede er sikret i norsk rett i
dag.  

K o m i t e e n  vil for det første understreke at visse
rettigheter er så fundamentale for mennesket at de vil
være universelle. Det betyr at de kan påberopes i
enhver stat, uansett om de er formelt lovfestet. Men-
neskerettighetene er grunnleggende krav til beskyt-
telse av individets stilling, rettet mot ethvert rettssys-
tem, hva enten det er nasjonalt eller internasjonalt.
Det gjelder de fundamentale verdier enhver rettsor-
den må respektere og verne av hensyn til den enkelte.
Den irske rettsfilosofen Seamus Heaney har med
referanse til FNs verdenserklæring om menneskeret-
tighetene uttrykt det slik: 

«the roots of human rights lie deeper than the
world of covenants. They are far more profound than
contracts between governments and have their origin
in the metaphysical. How else, indeed, could the
document enshrine words like ‘dignity’ and ‘con-
science’, words that strain against the bonds of legal
definition and political categorization». 

Andre har lagt vekt på at de universelle mennes-
kerettigheter eksisterer forut for samfunnet, og mate-
rialiserer seg samtidig med dette, som forpliktelser
for samfunnsfellesskapet og rettigheter for det
enkelte menneske.

K o m i t e e n  viser til at Stortinget i 1999 vedtok
lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i
norsk rett (menneskerettsloven). Med denne loven
inkorporeres i norsk rett alle norske konvensjonsfor-
pliktelser om menneskerettigheter, også i utvidet
mening. I § 3 gis disse forpliktelsene forrang i de til-
feller det skulle vise seg å være motstrid til nasjonale
bestemmelser. Dette gjelder de konvensjonene som
er opplistet i loven: Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjon fra 1950 (EMK), samt 5 tilleggspro-
tokoller i tiden 1952–2002, FNs konvensjon om
sivile og politiske rettigheter (SP), FNs økonomiske,
sosiale og økonomiske rettigheter (ØSK), begge av
16. desember 1966. På tilsvarende måte er Barnekon-
vensjonen av 1989 og Kvinnediskrimineringskon-
vensjonen av 1979 inkorporert. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t
bemerker at norske borgere allerede er gitt de umid-
delbare rettigheter som Norge har forpliktet seg til
internasjonalt, ved menneskerettsloven. Det er derfor
begrensede juridiske argumenter for å ta ut noen

hovedbestemmelser av traktatteksten direkte inn i
Grunnloven.

Selv om forslagene er begrunnet med et ønske
om å styrke menneskerettighetenes stilling, synes det
ikke å ha vært meningen å endre dagens materielle
rettstilstand. Det er flere ganger i forslagene vist til
Menneskerettighetsutvalgets rapport der det fremgår
at:

«Ingen av forslagene innebærer at dagens rettstil-
stand endres. Forslagene til grunnlovsendringer gir
enten uttrykk for rettigheter som allerede følger av
menneskerettsloven av 1999 eller annen lovgiv-
ning.»  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e ,
mener at forutsetningen fra Menneskerettighetsutval-
get kan bli stilt på prøve, og synspunktet er imøtegått
av flere fagfolk. Som det vil bli redegjort for senere,
er det flere trekk ved forslagene som gjør det usikkert
hvilke rettslige konsekvenser forslagene vil få i prak-
sis.

De utfordringer grunnlovsendringene eventuelt
vil avstedkomme, er dels på et overordnet plan, dels
et spørsmål om rekkevidden av den enkelte rettighet.
Under dette punktet vil f l e r t a l l e t  prøve å trekke
frem noen av de overordnede problemstillingene.

Kort formulert er det spørsmål om grunnlovfes-
ting av rettighetsbestemmelser kan føre til rettslig-
gjøring av politikken, altså overføring av makt fra
storting og regjering til domstolene. Et annet spørs-
mål er om det vil føre til økt internasjonalisering,
fordi utviklingen av menneskerettighetene i hoved-
sak skjer i internasjonale håndhevelsesorganer.

F l e r t a l l e t  mener det er et fellestrekk ved for-
slagene at bestemmelsene er vidt formulert, og at
ordlyden er vag. Dette vil nærmest med nødvendig-
het føre til at det vil oppstå tvilsspørsmål om rekke-
vidden av rettighetene. Slike tvilsspørsmål vil det i
prinsippet være opp til Høyesterett å avklare. Det
innebærer rettsliggjøring, i betydningen maktoverfø-
ring fra Stortinget til domstolene.

F l e r t a l l e t  erkjenner at det rent pedagogisk kan
være fordeler forbundet med å ta inn slike prinsipp-
bestemmelser i Grunnloven, men at man i tilfelle av
konkret rettsanvendelse vil måtte tolke grunnlovsbe-
stemmelsen i traktatrettslig kontekst og også legge til
grunn prejudikater fra EMD. Dette vil igjen få den
konsekvens at internasjonale håndhevelsesorganer
som EMD får de facto innflytelse på hvordan Grunn-
loven skal forstås. EMD har gjennom såkalt «dyna-
misk tolkning» i praksis opptrådt ikke bare som retts-
anvender, men som rettsutvikler, og har historisk vist
stor villighet til å utvikle menneskerettighetene. Ver-
net etter EMK er derfor vesentlig utvidet siden kon-
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vensjonen trådte i kraft, og de færreste ville ha forut-
sett denne utviklingen for 30–40 år siden.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t
mener det for så vidt ikke er noe nytt at internasjonale
kilder brukes til å fastlegge rettigheter, men det er
nytt at dette knyttes til grunnlovsnivået. Dette vil
svekke Høyesterett og Stortinget som grunnlovsfor-
tolker.

Hvis man virkelig ønsker lovbestemmelser som
har som siktemål å overoppfylle traktatforpliktel-
sene, vil de egne seg bedre i ordinær norsk lovgiv-
ning. Dette ville også være bedre i samsvar med for-
slagsstillernes begrunnelse om at en ikke ønsket å
endre rettstilstanden.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil på denne bakgrunn
være tilbakeholdne med å gå inn på vage og åpne ver-
diformuleringer av mer politisk karakter hvor det er
usikkert hvilke rettsvirkninger bestemmelsene får. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e , mener Grunnloven skal fortsette å være en poli-
tisk retningslinje, en juridisk tolkningsfaktor, en
skranke for lovgiveren og et symbol for sentrale sam-
funnsverdier. F l e r t a l l e t  ser at norske borgeres fel-
les verdier og forventninger til norske myndigheter
som en sosialt ansvarlig stat har utviklet seg i Norge
de siste 200 år. Det har også synet på hva som er sen-
trale menneskerettigheter internasjonalt. FNs men-
neskerettighetskommisjon gikk bort fra å skille de
sivile og politiske og de økonomiske og sosiale ret-
tighetene fra hverandre. F l e r t a l l e t  er enig i at ret-
tighetene styrker og balanserer hverandre. Samlet gir
de et vern for menneskets grunnleggende verdighet.
F l e r t a l l e t  mener frihet er verdighetens forutset-
ning. 

Demokratiet lever bare av deltakelse, fra alle. Det
fordrer en stat med sosialt ansvar. F l e r t a l l e t  mener
menneskerettighetene skal sikre alle – uavhengig av
ressurser, bakgrunn og utgangspunkt – lik rett til fri-
het. Positiv frihet kan ikke fullt ut nytes før frihet fra
undertrykking og nød finner sted. 

Å sikre alle borgere rett på verdige liv er en sik-
ring av demokratiet. F l e r t a l l e t  mener flere av de
økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene er en
forutsetning for deltakelse i det norske demokratiet.  

Selv om menneskerettighetene henger sammen,
er det ikke alle rettigheter som kan eller bør grunn-
lovfestes.  E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e
f r a  A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -

p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , mener
Menneskerettighetsutvalget har gjort et samvittig-
hetsfullt og godt begrunnet utvalg av hvilke rettighe-
ter som bør sikres vern i den norske Grunnloven,
basert på vurderinger av norsk grunnlovstradisjon,
norske verdier og historie, gjeldende rett i Norge og
de standarder som gjelder for oppdaterte og moderne
grunnlover ellers i verden. D e t t e  f l e r t a l l e t
mener en grunnlovfesting kun av de foreslåtte sivile
og politiske rettighetene, og ikke de økonomiske,
kulturelle og sosiale, vil kunne oppfattes som et tilba-
keskritt for menneskerettighetenes posisjon i Norge.
Seks av Menneskerettighetsutvalgets syv medlem-
mer var aldri i tvil om at det ville være naturlig å inn-
lemme hovedtrekkene i de økonomiske, sosiale og
kulturelle rettighetene i dagens grunnlov. D e t t e
f l e r t a l l e t  viser til at deres konklusjon var basert på
faglige vurderinger, der det fremtredende argumentet
var at økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
har stått sterkt i Europa i tiden etter annen verdens-
krig og hører hjemme i det moderne norske demokra-
tiet. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  vil vise til at partiene på
Stortinget har vært enige om innføringen av sentrale
sosiale og økonomiske rettigheter i Grunnloven.
Denne enigheten går tilbake til at Fellesprogrammet
fra 1945, som bygget på samarbeidet over partigren-
sene som hadde eksistert under krigen, skulle fort-
sette i gjenreisningen som fulgte freden. Grunnloven
§ 110 ble i 1954 gitt nytt innhold om retten til arbeid
og utkomme fra arbeid. Disse sentrale økonomiske
rettighetene ble supplert i 1980 da Grunnloven § 110
fikk et nytt annet ledd om retten til medbestemmelse
på arbeidsplassen.

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til Carl I. Hagens dis-
sens i Menneskerettighetsutvalgets innstilling knyttet
til de økonomiske og sosiale rettigheter, hvor han
uttrykker at de foreslåtte endringer «kan danne et
grunnlag for en meget kostbar velferdsstat som kan
fremtvinge høye skatter og avgifter som kan kvele en
fornuftig økonomisk utvikling». 

D e t t e  f l e r t a l l e t  bemerker at de økonomiske,
sosiale og kulturelle rettighetene har vært norsk rett
med forrang siden 1999. Den utvikling medlemmet
Hagen frykter, har likevel ikke skjedd. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  merker seg også at utvalget har vært opptatt
av å formulere rettighetene på en slik måte at det poli-
tiske handlingsrommet vil være ivaretatt. Rettighe-
tene er formulert som en plikt for staten, ikke en klar
og direkte håndhevbar rettighet for enkeltborgere.
Regelverket i Grunnloven setter de ytre rammene for
politisk styre, og det eksisterer et bredt politisk hand-
lingsrom innenfor disse. I sin alminnelighet vil
norske myndigheter, som i dag, gå langt ut over de
pliktene som menneskerettighetene pålegger dem.
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I internasjonal rett behandles alle rettighetene
utvalget har foreslått som sentrale menneskerettighe-
ter. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til bemerkningene som
kom fra flere av dem som deltok under komiteens
åpne høring om grunnlovfesting av menneskerettig-
heter 28. februar 2014, om at det er en svakhet at de
skandinaviske land har unnlatt å skrive menneskeret-
tighetene inn i sine grunnlover. D e t t e  f l e r t a l l e t
mener Norge, som har spilt en førende rolle når det
gjelder å fremme sterke bestemmelser om og respekt
for menneskerettigheter internasjonalt, bør fortsette å
gå foran som et godt eksempel. Et flertall av Europas
konstitusjoner har grunnlovfestet menneskerettighe-
ter. Det er ikke alltid sammenheng mellom staters
grunnlovfesting av menneskerettighetene og grad av
overholdelse fra myndighetenes side. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  mener Norges pådriverrolle vil bli styrket
dersom vi illustrerer vår allerede gode håndheving i
kombinasjon med grunnlovfesting av det utvalg
menneskerettigheter som er foreslått. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener Grunnloven som juri-
disk, politisk og samlende symbol har behov for opp-
datering. Rettighetene som er foreslått, er kortfattet
formulert og ment som prinsipper og retningsgivere
for statens myndighetsutøvelse. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener økonomiske og
sosiale rettigheter ikke flytter for mye makt fra poli-
tiske organer til domstolene. Det er tvert om politiske
organer som gjennom traktat-, grunnlovs- og lovgiv-
ningsprosessene utøver sin styring med utgangspunkt
i folkesuvereniteten. I praksis er domstolene tilbake-
holdne med å overprøve politiske beslutninger. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener rettsliggjøring av
menneskerettigheter fortoner seg annerledes enn dis-
kusjoner om møte mellom politikk og jus i ordinær
lovgivning. Der rettighetene ikke er blitt overholdt
internasjonalt, har det ikke sjelden skyldtes mangel
på rettsliggjøring – at all oppfylling av de menneske-
rettslige forpliktelser Stortinget har pålagt Norge, er
blitt overlatt til domstolene. Rettighetslovgivning
kan utgjøre et demokratisk problem, men d e t t e
f l e r t a l l e t  mener dette ikke kan sies å gjelde men-
neskerettighetene. Der menneskerettighetene stopper
politisk makt i å undertrykke, frata eller ikke gi sine
borgere rettighetsoppnåelse, er det et demokratisk
gode. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til Menneskerettig-
hetsutvalgets understrekning av at de sentrale men-
neskerettigheter stiller i en annen kategori enn de
øvrige rettigheter i lovgivningen. 

Det er alltid innenfor den enkelte stat at individer
og minoriteter får sine rettigheter enten respektert
eller krenket. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at det ikke
bare er myndigheter som har mulighet til å inn-
skrenke menneskers rettighetsoppnåelse. Derfor er
det viktig å sikre statens ansvar for å verne dem. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at ved menneske-
rettsloven er flere menneskerettskonvensjoner gitt
status som norsk lovgivning, og samtidig gitt forrang
fremfor annen lovgivning. Denne forrangsregelen
kan derimot oppheves av et simpelt flertall ved en
avstemning i Stortinget ettersom den bare er hjemlet
i et ordinært lovvedtak. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at
det er i nettopp en slik situasjon menneskerettighe-
tene er særlig viktige. De internasjonale kontrollor-
ganer er viktige støttefunksjoner, men avgjørende er
de nasjonale handlinger overfor landets borgere.
D e t t e  f l e r t a l l e t  mener grunnlovfesting av flere
menneskerettigheter i Norge, med nasjonalt forar-
beid, valgt ut og begrunnet med nasjonalt politisk
innhold som tolkningsgrunnlag, styrker menneske-
rettighetenes stilling i Norge. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener menneskerettighete-
nes funksjon er å sikre borgerne vern og rettigheter
mot negativ makt. Det fordrer å sette grenser for
makt. Menneskerettighetenes funksjon oppstår i
møte med myndigheter som ikke ønsker å overholde
dem. Mens folkestyret gir gjennomslag for flertallets
vilje, setter menneskerettighetene grenser for et fler-
tall som bruker makt gitt av folket mot folket selv. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener en revisjon av Grunn-
loven i dag bør gjøres for å sikre et vern mot overgrep
fra en vilkårlig statsmakt i morgen. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at kjernen i mennes-
kerettighetene er at de bør kunne håndheves og gjøres
gjeldende mot staten. Ved å ta disse inn i Grunnloven
får rettighetene et sterkere vern mot skiftende poli-
tiske svingninger. 

Ulempen er at rettighetene blir rettsliggjort, det
vil si at det blir opp til domstolene å vurdere hvor
langt de gjelder. Det betyr at det politiske handlings-
rommet blir tilsvarende mindre. Jo mer skjønnsmes-
sige bestemmelsene er, jo mer makt overføres til
domstolene, jf. for eksempel Grunnloven § 110 b
hvor alle har rett til et «sundt miljø». Kostnadene ved
en rettsliggjøring av verdiparagrafer som rett til
arbeid og rett til bolig, kan etter d i s s e  m e d l e m -
m e r s  vurdering fort bli for høy til at slike avgjørel-
ser bør overføres til domstolene. Denne type bestem-
melser kan selvfølgelig endres på et senere tidspunkt,
men hele hensikten med å ta dem inn i Grunnloven,
er at de skal ha et sterkere vern enn ordinær lovgiv-
ning. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det ikke er hen-
siktsmessig å blande sammen uforpliktende pro-
gramerklæringer og symbolske langsiktige målset-
tinger sammen med klare rettsregler. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener at Grunnlovens rettighetsvern kun
bør dekke de mest sentrale menneskerettighetene
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som ligger til grunn for de internasjonale menneske-
rettighetskonvensjonene Norge har sluttet seg til.

En annen innvending mot å ta med for mange nye
bestemmelser, er at Grunnloven får en slagside og får
mer karakter av en menneskerettslov enn en grunn-
lov. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at selv om
ikke alle rettigheter blir tatt inn i Grunnloven, så er de
en del av norsk rett. Alle de sentrale menneskerettig-
hetene er sikret gjennom menneskerettsloven. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  anbefaler at Dokument 31 (2011–
2012), samtlige paragrafer og alternativer, ikke bifal-
les.

2.4 Grunnloven § 107 – kultur og vitenskap

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g
M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , viser til at Men-
neskerettighetsutvalget har foreslått en ny § 107 i
Grunnloven om retten til kulturell identitet og delta-
kelse i det kulturelle liv.

F l e r t a l l e t  mener en slik bestemmelse vil syn-
liggjøre at deltakelse i kulturelt liv er en viktig verdi
i det norske samfunnet, og at det er statens ansvar å
verne borgerne fra å bli hindret i deltakelse. 

F l e r t a l l e t  viser til at lov 29. juni 2007 nr. 89
om offentlege styresmakters ansvar for kulturverk-
semd (kulturlova) har som formål at alle kan få
anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk. F l e r t a l l e t  viser til § 1
i loven, som lyder:

«Lova har til føremål å fastleggja offentlege sty-
resmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for
eit brett spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få
høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit
mangfald av kulturuttrykk.»

F l e r t a l l e t  henviser videre til at «kulturverk-
semd» er definert i lovens § 2. 

F l e r t a l l e t  mener grunnlovfesting vil være en
anerkjennelse av at kulturell utfoldelse og deltakelse
i kulturelle aktiviteter er av stor betydning for per-
sonlig utvikling, etablering og markering av identitet
og tilhørighet, og for livsglede og livsutfoldelse.
F l e r t a l l e t  mener at grunnlovfesting av denne ret-
ten skal leses som statens ansvar for å fjerne hindrin-
ger som måtte ligge i veien for den enkeltes mulighet
til å ta del i eller oppleve aktiviteter som beskrevet i
kulturlovas § 1 og § 2. Grunnlovfestingen definerer
statens ansvar for å tilrettelegge og beskytte kulturli-
vet og den enkeltes mulighet til deltakelse og vil ikke
medføre endring i dagens rettstilstand. Bestemmel-

sen fastsetter derimot dette som verdi. Bestemmelsen
bør også leses som et vern for at den enkelte skal unn-
gå å bli hindret i å tale sitt eget språk og mot assimi-
leringspolitikk. F l e r t a l l e t  ønsker å presisere at
bestemmelsen heller ikke er til hinder for utforming
av integreringstiltak. Domstolene må vise varsomhet
med å prøve grensen mellom integreringspolitikk og
respekt for den enkeltes kulturelle tilhørighet. 

F l e r t a l l e t  mener denne bestemmelsen ikke må
anses som en ensidig rettighet for den enkelte, men
en plikt for statens myndigheter til å respektere og
legge forholdene til rette for den enkeltes mulighet til
å ta del i kulturlivet. Prøving av dette kan finne sted
om man finner utidig innblanding i hvilke kulturakti-
viteter den enkelte kan delta i og hvordan kultur skal
komme til uttrykk. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n -
n e , viser til at Grunnloven i dag ikke omtaler forsk-
ningen eller kunstens frihet. Universitets- og høy-
skoleloven definerer og omhandler akademisk frihet
i § 1-5. Akademisk frihet defineres videre i NOU
2006:19 Akademisk frihet. D e t t e  f l e r t a l l e t
mener et velfungerende demokrati er avhengig av at
befolkningen og de som velges til å representere den,
har innsikt i de utfordringene samfunnet står overfor,
samt kunnskap om fordeler og ulemper ved de virke-
midler som er aktuelle å ta i bruk. Utøvende, lovgi-
vende eller dømmende makt står ikke fritt til å
begrense hvilke fenomener eller problemstillinger
som skal være gjenstand for forskning, hvilke funn
som skal offentliggjøres, eller hvilke kunstneriske
verk som skal frembringes eller fremføres. Kunstens
og forskningens frihet har betydning for opinions-
dannelsen og demokratiet. D e t t e  f l e r t a l l e t  anser
ikke denne frihet fullt ut vernet gjennom § 100.
D e t t e  f l e r t a l l e t  ønsker å opprette et vern mot
styrt oppdragsforskning, resultatkamuflering og
sanksjonering mot forskere på bakgrunn av resultat
av deres forskning. Denne kunstens og forskningens
frihet leses selvsagt sammen med andre rettigheter og
viker dersom de krenkes. Grunnlovfesting av denne
friheten endrer ikke rettstilstanden, men befester et
ulovfestet prinsipp og leses som samfunnets rett til
nytte av fri forskning og kunst. D e t t e  f l e r t a l l e t
anser den formulerte friheten som en av forutsetnin-
gene for et reelt demokrati.  

På dette grunnlag innstiller k o m i t e e n s  m e d -
l e m m e r  f r a  A r b e i d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  på § 107 første ledd, alterna-
tiv 5 B slik at bestemmelsen skal lyde: 
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befolkningens helse og sikre retten til nødvendig hel-
sehjelp.

§ 111

Dei statlege styresmaktene skal respektere og
tryggje retten til ein tilfredsstillande levestandard,
medrekna den einskildes behov for mat, vatn, klede
og husvære. Like eins skal dei statlege styresmaktene
fremje folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helse-
hjelp.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  viser
til at det er fremmet i alt 6 alternativer til bestemmel-
sen, som innebærer å respektere og sikre alles helse,
helsehjelp, levestandard, mat, vann, klær, bolig.
Ordet «tilrettelegging» innebærer at det ikke er
meningen å utløse konkrete rettigheter, men å synlig-
gjøre statens ambisjoner. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at dette i noen tenkte tilfeller kan være et
tolkningsmoment og gjøre det vanskeligere for
senere stortingsflertall å avskaffe helse- og sosiallov-
givningen. Norge har underskrevet konvensjoner
med samme innhold, som allerede er gitt forrang
gjennom menneskerettsloven, men det betyr samti-
dig at internasjonale håndhevelsesorganer kan
utvikle ny rett på grunnlag av de generelle rettsnor-
mene. Inkorporering av disse traktatbestemmelsene
har skjedd ved menneskerettsloven, men transforma-
sjon av bestemmelsene til grunnlovsnivå vil overføre
forvaltningen av den nasjonale skjønnsmarginen fra
storting til Høyesterett. Dette vil over tid forsterke
rettsliggjøringen på bekostning av folkestyret.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at den nåværende
inkorporering av disse rettighetene i menneskeretts-
loven anses som fullt ut tilstrekkelig for formålet,
samtidig som den ikke begrenser Stortingets handle-
frihet i samme grad. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår at forslaget til en
ny § 111, samtlige alternativer, ikke bifalles. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  foreslår at forslaget til ny § 111,
samtlige alternativer, ikke bifalles.  

2.9 Grunnloven § 112 – miljø 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  a l l e  u n n t a t t  m e d -
l e m m e n e  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t , mener for-
holdet mellom miljø og menneskerettigheter bør
knyttes nærmere sammen. Menneskerettighetsutval-
get har, under henvisning til at utvikling av rettighe-
ter knyttet til miljø er i utvikling internasjonalt, fore-
slått en ny § 112 i Grunnloven om retten til et sunt
miljø som en videreføring av Grunnloven § 110 b.
F l e r t a l l e t  er enig i forslaget. 

Bestemmelsen i § 110 b kom inn i Grunnloven i
1992 og kan sees som et resultat av anbefalinger fra
FN gjennom Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling og skal leses som rettslig forpliktende
bestemmelse. F l e r t a l l e t  henviser til Innst. S. nr.
163 (1991–1992) hvor det sies: «rettslig vil en grunn-
lovfesting innebære at en grunnlovsbestemmelse vil
gå foran ordinær lovgivning hvis de strider mot hver-
andre». Bestemmelsen bør leses som et forsøk på
vern for fremtidige generasjoners og individets livs-
kvalitet og helse. 

F l e r t a l l e t  mener det er behov for å tydeliggjø-
re plikten for myndighetene til å etterleve prinsip-
pene i første ledd om å iverksette adekvate og nød-
vendige tiltak for å sikre miljøet. Forslaget som inn-
stilles under, må leses som en aktiv plikt for myndig-
hetene til å iverksette tiltak for å ivareta miljøet.
Hvilke tiltak blir opp til ethvert storting å vedta. 

På dette grunnlag innstiller f l e r t a l l e t  på at
nåværende § 112 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer. Nåværende § 110 b blir ny § 112 i
nytt kapittel E, og ordlyden i tredje ledd endres, slik
at bestemmelsen lyder: 

§ 112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og
til en natur der produksjonsevne og mangfold beva-
res. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne
rett også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets
tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de
har etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.

§ 112

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur
der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved
lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein lang-
siktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten
òg for kommande slekter. 

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det
står til med naturmiljøet, og om verknadene av plan-
lagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan
tryggje den retten dei har etter førre leddet. 

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak
som gjennomfører desse grunnsetningane. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  viser
til at bestemmelsen om rett til et sunt miljø allerede
finnes i Grunnloven, og at utvidelsen er så marginal
at d i s s e  m e d l e m m e r  kan bifalle forslaget til ny
§ 112. Gjeldende grunnlovsbestemmelse er ment å
være en rettighetsbestemmelse, og etter endringen i
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tredje ledd vil dette etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn
fremstå klarere. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  foreslår at forslaget til ny § 112,
samtlige alternativer, ikke bifalles. 

2.10 Grunnloven § 115 – begrensningshjemmel

K o m i t e e n  har respekt for innspillene som har
fremkommet i den offentlige debatt når det gjelder
forslaget til ny § 115 om begrensninger i de grunn-
lovfestede rettighetene, og er opptatt av at Stortinget
får en så grundig og opplyst behandling av hver
enkelt paragraf i Grunnloven som mulig. Ved å bruke
noe mer tid på behandlingen av forslaget, vil det ska-
pes større sikkerhet for at alle sider av tolkingsspørs-
målene blir belyst.

K o m i t e e n  har derfor, med samtykke fra presi-
dentskapet,  besluttet å innstille på å utsette behand-
lingen av romertall IX om forslag til ny Grunnloven
§ 115 i medhold av Stortingets forretningsorden § 31
fjerde ledd annet punktum. K o m i t e e n  vil avgi inn-
stilling om denne bestemmelsen på et senere tids-
punkt. 

2.11 Grunnloven § 116 – derogasjonsbestemmelse

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e  o g
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i , viser til den fore-
slåtte derogasjonsbestemmelsen slik den er formulert
i § 116. F l e r t a l l e t  har ikke innvendinger mot dero-
gasjon som sådan, men instituttet må brukes særdeles
varsomt og gjennomtenkt, da det innebærer å sette
Grunnloven ut av kraft i visse typetilfelle. Bestem-
melsen må ses ut fra forestillingen om at noen situa-
sjoner er så ekstraordinære at det vil være uforholds-
messig byrdefullt å opprettholde alle rettigheter fullt
ut for den enkelte, eller alle plikter som påhviler sta-
ten, ubeskåret. Forslagene er båret av samme hensyn
som ellers begrunner nødrett. For grunnlovsbestem-
melsen kan det anføres at noen rettigheter er så
vesentlige at de ikke under noen omstendighet kan
settes til side. Mot dette kan innvendes at de reglene
som ikke har denne status, vil få et svakere vern, og
formodentlig bli satt ut av kraft under ett. I en nød-
rettssituasjon vil den enkelte rettighet bare kunne til-
sidesettes ut fra en vurdering av situasjonens sære-
genhet og dens relevans for den enkelte
bestemmelse. I en nødrettssituasjon vil man også
alvorlig konkret måtte avveie hvilke alvorlige konse-
kvenser det har å sette en grunnlovsbestemmelse ut
av kraft.

F l e r t a l l e t  har imidlertid festet seg ved at krite-
riene for de omtalte nødrettssituasjoner er for vage og
uklare til å regulere overgangen til ulike nødrettssitu-

asjoner; beskrivelsene er «bekjentgjort krigs- eller
krisetilstand». Det melder seg spørsmål om hvem
som har definisjonsmakten over disse begreper,
hvem som skal ha bekjentgjort hva for hvem og at
«krise» ikke er et juridisk avklart begrep. 

F l e r t a l l e t  vil ikke anbefale forslaget til § 116
vedtatt i denne utforming, og Stortinget anbefales
ikke å bifalle forslaget.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  mener
Grunnloven selv bør angi når dens regler skal settes
til side.

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny
§ 116 i Grunnloven om derogasjon fra menneskeret-
tigheter. D i s s e  m e d l e m m e r  er enige i forslaget
og begrunnelsene for dette. Bestemmelsen skal ikke
leses som erstatning for konstitusjonell nødrett, men
som en presisering av den som allerede finnes. Slik
sikres tilgjengelighet, forståelse av og forutsigbarhet
i rettsbestemmelsene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener de foreslåtte krite-
rier og vilkår for når rettighetene i Grunnloven kan
fravikes, må leses i lys av læren om konstitusjonell
nødrett og derogasjonsbestemmelsene i EMK-artik-
kel 15 og SP-artikkel 4. Det må foreligge en nødstil-
stand som truer landet, fravikelsen fra rettigheten må
være nødvendig for å sikre landet mot en overhen-
gende fare, og fravikelsen må være av en midlertidig
karakter. Nødstilstand skal her leses som en krise
som truer større deler av befolkningen, samfunnets
grunnleggende strukturer eller rikets eksistens. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener «statens myndig-
heter» i bestemmelsen skal leses i snever forstand,
slik at bare de tre statsmakter kan treffe beslutning
om derogasjon. Med dette menes at derogasjon ikke
kan inntreffe uten beslutning om at den skal finne
sted. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener enkelte mennes-
kerettigheter og bestemmelser i Grunnloven ikke kan
fravikes i noen tilstand for riket. 

Menneskerettighetsutvalget viser til at konstitu-
sjonell nødrett er en betegnelse på handlinger som
innebærer at man på bakgrunn av en nødrettssitua-
sjon legitimt kan fravike de rettsregler som følger av
Grunnloven eller av konstitusjonell sedvanerett. Det
blir vist til at en egen bestemmelse i Grunnloven om
unntak eller derogasjon fra menneskerettighetene vil
gjøre det mulig å lese ut av sammenhengen når men-
neskerettighetene i Grunnloven kan fravikes. En slik
bestemmelse vil også etablere en større grad av forut-
sigbarhet i rettsordenen; det vil bare være adgang til
å fravike menneskerettighetene i Grunnloven dersom
vilkårene i derogasjonsbestemmelsen er oppfylt.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener enkelte rettigheter er
av en slik karakter at de aldri kan fravikes. Dette har
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Innst. 165 S
(2015–2016) 

Innstilling til Stortinget 
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Dokument 12:31 (2011–2012) 

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Mar-
tin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir
Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om
grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kultu-
relle menneskerettigheter (romertall IX –
begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter)

Til Stortinget 

Sammendrag
Ovennevnte forslag som er fremmet av represen-

tantene Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit
Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland,
Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og
Trine Skei Grande gjelder grunnlovfesting av økono-
miske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter.
Innstillingen gjelder romertall IX, forslag til ny § 115
i Grunnloven om begrensninger i de grunnlovfestede
rettighetene.

Forslagsstillerne fremmer forslaget på bakgrunn
av forslaget i Dokument 16 (2011–2012). 

Forslaget fremmes av en tverrpolitisk gruppe
representanter for å gi Stortinget et bredest mulig
vurderingsgrunnlag for behandlingen i neste periode.
Det er gitt at ikke alle forslagsstillerne stiller seg bak
samtlige paragrafer og/eller alternativer.

Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni
2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme for-
slag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det
formål å styrke menneskerettighetenes stilling i
nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
grunnlovs rang. 

Utvalget ble gitt følgende mandat: 

«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg
som skal utrede og fremme forslag til en begrenset
revisjon av Grunnloven med det mål å styrke men-
neskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi
sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utval-
gets arbeid inngår som en del av Stortingets forbere-
delser i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i
2014.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende
menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltre-
visjoner av bestemmelser gjør at både tema og inn-
fallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling
i kommende periode foreligger det flere grunnlovs-
forslag blant annet om diskriminering, retten til bolig
og rett til asyl.

Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovs-
bestemmelsene om menneskerettigheter i en sam-
menheng med tanke på en opprydding i og tilpassing
av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110
c lyder. 'Det paaligger Statens myndigheder at re-
spektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere
bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater he-
rom fastsættes ved lov.'

Norge har inkorporert en rekke internasjonale
menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i
dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis
det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir fore-
tatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneske-
rettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet
til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet
om rettighetene skal kunne påberopes for domstole-
ne, trekkes inn.

Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre
de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i
Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettig-
heter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgiv-
ning.

Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan
Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør ut-
formes.

Det forutsettes at den politiske avtalen som ble
inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april
2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S. nr.
287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets ar-
beid.
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Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangs-
punkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov
skal være retningsgivende med hensyn til tekstens
omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget
kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endrin-
ger som følge av de materielle endringer som fore-
slås.

Utvalgets rapport avgis til Stortingets president-
skap innen 1. januar 2012.» 

Som medlemmer i utvalget ble oppnevnt:  

– Inge Lønning (leder), professor emeritus i teologi
ved Universitetet i Oslo og tidligere president i
Lagtinget.

– Carl I. Hagen, rådgiver og tidligere visepresident
i Stortinget.

– Jan E. Helgesen, førsteamanuensis i rettsviten-
skap ved Universitetet i Oslo.

– Hilde Indreberg, høyesterettsdommer.
– Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark.
– Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat, Bergen. 
– Janne Haaland Matlary, professor i statsviten-

skap ved Universitetet i Oslo. 
– Kari Nordheim-Larsen erstattet tidligere utvalgs-

medlem Grete Faremo etter at Faremo ble
utnevnt til forsvarsminister høsten 2009.  

Utvalget avga 19. desember 2011 sin rapport til
Stortingets presidentskap. Rapporten er trykt som
Dokument 16 (2011–2012).

Forslagene i Dokument 12:31 (2011–2012) er
fremsatt i det som var gjeldende språkdrakt da forsla-
gene ble fremsatt samt på moderne bokmål og
nynorsk. Stortinget fattet 6. mai 2014 vedtak om
språklig fornyelse av Grunnloven og en versjon av
Grunnloven på nynorsk. Under henvisning til dette
fremmes samtlige forslag i denne innstillingen på
både bokmål og nynorsk. 

Nærmere om forslaget

Grunnloven § 115
Menneskerettighetsutvalget foreslo en ny § 115 i

Grunnloven om begrensninger i de grunnlovfestede
rettighetene. 

Utvalgets mindretall, Carl I. Hagen, har ikke slut-
tet seg til utvalgets forslag til § 115, jf. mindretalls-
merknaden gjengitt i Dokument 16 (2011–2012)
punkt 11.4.2.

Om den nærmere begrunnelsen for forslagene
vises det til Dokument 16 (2011–2012) s. 69 flg.

Menneskerettighetsutvalget viser i sin rapport til
at mange rettigheter kan være gjenstand for begrens-
ninger med hensyn til rekkevidden av rettighetsver-
net, enten dette skyldes hensynet til samfunnet for
øvrig eller hensynet til andres menneskerettigheter.

Spørsmålet for utvalget var om og eventuelt på
hvilken måte adgangen til å begrense rettighetene

skal komme til uttrykk i Grunnloven. Et alternativ til
ikke å skrive inn adgangen til begrensninger i Grunn-
loven vil være at begrensningene i rettighetsvernet
utelukkende kommer til uttrykk gjennom domstole-
nes praksis.

Grunnloven har pr. i dag ikke noen enhetlig til-
nærming til begrensninger i de grunnlovfestede ret-
tighetene. Grunnloven § 100 fastsetter derimot
uttrykkelig at ytringsfriheten kan begrenses. Bestem-
melsen er imidlertid den eneste grunnlovsbestem-
melsen som formulerer en slik begrensning i rettighe-
ten. Andre grunnlovsbestemmelser forutsetter at det
kan foretas begrensninger i rettighetene. 

I en del andre tilfeller har adgangen til å begrense
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven utviklet seg
gjennom rettspraksis, juridisk litteratur og politisk
praksis. Et eksempel er forbud mot tilbakevirkende
lover i Grunnloven § 97, der det har vært enighet om
at bestemmelsen ikke kan tas helt bokstavelig. Det
har på denne bakgrunn utviklet seg en rikholdig prak-
sis med hensyn til tolkningen av hvor grensen mel-
lom lovlig og rettsstridig tilbakevirkning går. Slik
kan rettspraksis alene sette begrensninger i rettig-
hetsbestemmelsene.

Menneskerettighetsutvalget har vist til at når det
gjelder adgangen til å foreta begrensninger etter de
internasjonale konvensjonene, kan rettighetene i
EMK grovt deles inn i tre grupper. Den ene gruppen
inneholder rettigheter som ikke kan begrenses. Her
finnes blant annet forbudet mot tortur og slaveri, ret-
ten til en rettferdig rettergang innen rimelig tid og
forbudet mot tilbakevirkende straffelover, jf. artik-
lene 2, 3, 6 og 7.

Den andre gruppen er rettigheter hvor EMK inne-
holder klart definerte begrensningshjemler eller pre-
siseringer av at rettighetene ikke omfatter visse typer
forhold. Dette er forhold hvor det ellers kunne vært
reist tvil om de var omfattet av rettigheten. Dette gjel-
der i første rekke retten til liv, der det etter EMK bl.a.
er presisert at rettigheten ikke krenkes hvis det går
med liv i nødvendig selvforsvar eller til forsvar av
landet. 

Den tredje gruppen er rettigheter som i henhold
til EMK kan begrenses ved lov, dersom det er nød-
vendig i et demokratisk samfunn for å ivareta nærme-
re bestemte formål. EMD har stilt krav om at
begrensningen må komme som følge av et presse-
rende eller tvingende samfunnsbehov, og det må
være forholdsmessighet mellom mål og middel. Sta-
tene har likevel en viss skjønnsmargin ved disse vur-
deringene. De fleste menneskerettigheter faller inn
under denne gruppen og utgjør typisk retten til
respekt for privatliv, hjem og familieliv, retten til å
utøve religion eller livssyn, ytringsfrihet, forenings-
og forsamlingsfrihet og bevegelsesfrihet, jf. EMK
artiklene 8, 9, 10 og 11, samt protokoll 4 artikkel 2.
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Menneskerettighetsutvalget fant at begrensnin-
ger i rettighetene må fastsettes i Grunnloven, ikke
bare følge av domstolenes praksis. Dette vil tydelig-
gjøre at de fleste rettigheter i noen utstrekning vil
kunne være gjenstand for begrensninger dersom de
støter an mot andres menneskerettigheter eller mot
viktige samfunnsinteresser.

I Norge skjer disse begrensningene først og
fremst gjennom praktiske tilpasninger i forvaltnin-
gens og domstolenes virksomhet. Menneskerettig-
hetsutvalget viste til at en begrensningshjemmel i
Grunnloven vil bidra til å synliggjøre denne praksi-
sen og samtidig etablere en større trygghet mot vil-
kårlige og tilfeldige begrensninger i menneskerettig-
hetene.

Utvalget viste videre til at en eventuell begrens-
ningsadgang i Grunnloven enten kan fastsettes i til-
knytning til hver enkelt bestemmelse, eller inntas i en
generell bestemmelse som knytter an til flere av men-
neskerettighetsbestemmelsene i Grunnloven. En
generell begrensningshjemmel vil imidlertid ikke
fange opp at det skal mer til for å gripe inn i noen ret-
tigheter enn i andre. Dette må i stedet innfortolkes i
den generelle begrensningshjemmelen, og i tråd med
dagens rettstilstand vil dette måtte klargjøres nærme-
re gjennom praksis. Uansett om begrensningshjem-
melen utformes generelt eller i tilknytning til hver
enkelt rettighet, vil det til sist være nødvendig å
foreta en skjønnsmessig avveining mellom ulike hen-
syn.

Ved en slik avveining vil terskelen for når det kan
gjøres begrensninger variere, ikke bare med hvilken
rettighet man står overfor, men også med hvor omfat-
tende det konkrete inngrepet er, holdt opp mot hvor
nødvendig begrensningen er.

Menneskerettighetsutvalget mente at fordelen
med en generell begrensningshjemmel sammenliknet
med dagens praksis vil være at en generell begrens-
ningshjemmel vil synliggjøre i Grunnloven flere av
de vilkårene som også i dag må være oppfylt før det
kan foretas begrensninger i menneskerettighetene.

En generell begrensningshjemmel vil derfor ikke
endre dagens rettstilstand, men bidra til klargjøring
og større trygghet mot vilkårlige beslutninger.

På denne bakgrunn fant Menneskerettighetsut-
valget at Grunnloven bør inneholde en generell
begrensningshjemmel og at det ved utformingen bør
tas hensyn til de krav som nasjonal praksis og de
internasjonale konvensjoner har oppstilt.

Menneskerettighetsutvalget viste til at et første
vilkår for å foreta begrensninger i de sentrale men-
neskerettighetene i Grunnloven bør være et krav om
lovhjemmel. 

En begrensningshjemmel i Grunnloven vil med
sikkerhet også omfatte domstolenes virksomhet, i
den forstand at domstolene ikke kan gjennomføre

begrensninger i menneskerettighetene i Grunnloven
uten hjemmel i lov.

Et neste vilkår for begrensning i menneskerettig-
hetene bør være at begrensningen ikke kan være så
omfattende at det i realiteten ikke blir noe igjen av
rettigheten. Det bør derfor oppstilles et vilkår om at
begrensningen «må respektere kjernen i rettighe-
tene». 

Et tredje vilkår bør være at begrensningen må
være forholdsmessig, og en nedfellelse av dette vil-
kåret i en generell begrensningshjemmel vil således
synliggjøre Høyesteretts praksis på området. 

I forholdsmessighetsvurderingen bør det bl.a. tas
hensyn til hvilke rettigheter man står overfor, hvem
som rammes av begrensningen, hvordan vedkom-
mende rammes, hvor mange som rammes og formå-
let med begrensningen. Dette er kriterier som både
Høyesterett og EMD legger vekt på i dag, og som bør
inkluderes i en forholdsmessighetsvurdering. Når det
særlig gjelder vurderingen av hvilken type rettighet
man står overfor, har Menneskerettighetsutvalget vist
til at Høyesterett gjennom sin praksis har lagt til
grunn at prøvingsretten vil være mer intens der det er
tale om begrensninger i rettigheter som trygger den
personlige frihet og sikkerhet enn der det er tale om
rettigheter som sikrer økonomiske verdier.

Et fjerde vilkår bør etter Menneskerettighetsut-
valgets syn være at begrensningen må være nødven-
dig for å oppfylle ett av to formål – enten av hensyn
til andres menneskerettigheter, eller av hensyn til all-
menne interesser. Uttrykket «andres menneskerettig-
heter» tar sikte på den avveiningen som må finne sted
dersom to eller flere rettigheter står mot hverandre.
Typisk vil være ytringsfrihet eller religionsfrihet som
står mot diskrimineringsvern eller personvern, men
også andre rettigheter kan komme i konflikt med
hverandre. Det er imidlertid viktig at det ikke foretas
en avveining mot enhver rettighet som andre måtte
kunne påberope seg. Det er først og fremst hensynet
til andres menneskerettigheter som kan begrunne
begrensninger i Grunnlovens rettighetsvern. Dette
kan være enten menneskerettigheter som er eksplisitt
omhandlet i Grunnloven, eller menneskerettigheter
som er internasjonalt anerkjent.

Menneskerettighetsutvalget har vist til at det ved
«allmenne interesser» særlig siktes til nasjonal sik-
kerhet, offentlig trygghet, forebygging av kriminali-
tet og uorden, beskyttelse av helse og beskyttelse av
domstolenes autoritet og upartiskhet. Også landets
økonomiske velferd vil i noen sammenhenger og for
noen rettigheter kunne begrunne begrensninger. I
hvilken utstrekning landets økonomiske velferd kan
være relevant som begrensning for menneskerettig-
hetene i konkrete situasjoner, må bl.a. forstås i lys av
EMDs praksis på området.
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Menneskerettighetsutvalget var av den oppfat-
ning at det i begrensningshjemmelen bør komme til
uttrykk hvilke rettigheter dette er. Utvalget viste til at
hvilke paragrafer det ikke kan gjøres begrensninger i,
imidlertid ville avhenge av hvilke paragrafnumre de
enkelte rettigheter fikk i en eventuell ny del E om
menneskerettigheter. 

Utvalget viste også til at det med utgangspunkt i
EMK og i norsk praksis på området, i første rekke vil
være retten til liv, forbud mot tortur og annen umen-
neskelig eller nedverdigende behandling eller straff,
og forbud mot slaveri og tvangsarbeid som det ikke
kan gjøres begrensninger i. Utvalget foreslo på denne
bakgrunn at det ikke skulle være adgang til å gjøre
begrensninger i den foreslåtte § 93. Utvalget foreslo
videre at det ikke skulle være adgang til å gjøre
begrensninger i lovskravet for frihetsberøvelse i den
foreslåtte § 94, retten til rettferdig og offentlig retter-
gang i forslaget til ny § 95 og bestemmelsen om vern
på strafferettens område i § 96. 

I tillegg til disse sentrale rettssikkerhetsgaranti-
ene mente utvalget at det heller ikke kunne gjøres
begrensninger i den enkeltes rett til tanke, samvittig-
het, tro og livsanskuelse. Denne rettigheten ble av
utvalget foreslått inntatt i ny § 99 første punktum. 

Utvalget foreslo videre at § 105 om ekspropria-
sjon eksplisitt skulle omtales som en av de rettighe-
tene det ikke kan gjøres begrensninger i, for på den
måten å unngå tvil og mulige rettstvister om hva som
eventuelt utgjør kjernen i § 105.

Av samme grunn foreslo utvalget en presisering i
den generelle begrensningshjemmelen om at det ikke
kan gjøres begrensninger i § 97 hva gjelder spørsmål
om straff. 

I Dokument 12:31 (2013–2014) fremmer for-
slagsstillerne 2 alternative forslag.

Alternativ 1 bygger på Menneskerettighetsutval-
gets forslag til ny § 115 med den forskjell at ordet
«tungtveiende» er tilføyd i første ledd annet punk-
tum.

I alternativ 2 er formuleringen «enhver begrens-
ning i rettigheter som er anerkjent i denne grunnlov»
i første ledd første punktum, erstattet av formulerin-
gen «enhver begrensning av rettigheter i denne
grunnlov». 

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag: 

«IX

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):
§ 115

Enhver begrensning i rettigheter som er anerkjent
i denne grunnlov, må være fastsatt ved lov og respek-
tere kjernen i rettighetene. Begrensningen må være
forholdsmessig og nødvendig for å ivareta tungt-

veiende allmenne interesser eller andres menneske-
rettigheter. 

Det kan ikke i noe tilfelle gjøres slike begrensnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første punktum og § 105.
Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

–
§ 115

All avgrensing av rettar som er stadfeste i denne
grunnlova, må vere fastsett i lov og respektere kjer-
nen i rettane. Avgrensinga må vere samhøveleg og
naudsynt for å tryggje tungtvegande allmenne inter-
esser eller andres menneskerettar. 

Det må ikkje i noko tilfelle gjerast slike avgren-
singar i §§ 93, 94, 95, 96, 99 fyrste punktum og
§ 105. Tilsvarande gjeld for § 97 i spørsmål om
straff.  

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):
§ 115

Enhver begrensning av rettigheter i denne grunn-
lov må være fastsatt ved lov og respektere kjernen i
rettighetene. Begrensningen må være forholdsmessig
og nødvendig for å ivareta tungtveiende allmenne
interesser eller andres menneskerettigheter. 

Det kan ikke i noe tilfelle gjøres slike begrensnin-
ger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første punktum og § 105.
Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

–
§ 115

All avgrensing av rettar i denne grunnlova må
vere fastsett i lov og respektere kjernen i rettane.
Avgrensinga må vere samhøveleg og naudsynt for å
tryggje tungtvegande allmenne interesser eller andres
menneskerettar. 

Det må ikkje i noko tilfelle gjerast slike avgren-
singar i §§ 93, 94, 95, 96, 99 fyrste punktum og
§ 105. Tilsvarande gjeld for § 97 i spørsmål om
straff.» 

Nærmere om Stortingets behandling av 
Dokument 12:31 (2011–2012)

Det fremgår av Innst. 187 S (2013–2014): 

«Komiteen har respekt for innspillene som har
fremkommet i den offentlige debatt når det gjelder
forslaget til ny § 115 om begrensninger i de grunn-
lovfestede rettighetene, og er opptatt av at Stortinget
får en så grundig og opplyst behandling av hver en-
kelt paragraf i Grunnloven som mulig. Ved å bruke
noe mer tid på behandlingen av forslaget, vil det ska-
pes større sikkerhet for at alle sider av tolkingsspørs-
målene blir belyst.

Komiteen har derfor, med samtykke fra presi-
dentskapet, besluttet å innstille på å utsette behand-
lingen av romertall IX om forslag til ny Grunnloven
§ 115 i medhold av Stortingets forretningsorden § 31
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fjerde ledd annet punktum. Komiteen vil avgi innstil-
ling om denne bestemmelsen på et senere tidspunkt.»

Menneskerettighetsutvalget uttalte, jf. Dokument
16 (2011–2012): 

«Hvilke paragrafer det ikke kan gjøres begrens-
ninger i, vil imidlertid avhenge av hvilke paragraf-
numre de enkelte rettigheter får i en eventuell ny del
E om menneskerettigheter». 

Stortinget anvendte, i etterkant av vedtaket
13. mai 2014 om et nytt kapittel E i Grunnloven, 27.
mai 2014 fullmakten til ved alminnelig flertallsved-
tak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvis-
ninger til bestemmelser som ble berørt av vedtakel-
sen av et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller av at alternativer i forslaget ble ved-
tatt, jf. Innst. 203 S (2013–2014). Som følge av omre-
digeringen ble tidligere § 93 om suverenitetsoverfø-
ring ny § 115. Dette innebærer at den foreslåtte
begrensningshjemmel må få et nytt paragrafnummer,
dersom den blir bifalt. Det fremgår av Innst. 203 S
(2013–2014):  

«Presidentskapet foreslår videre å beholde num-
mer på paragrafene slik disse ble vedtatt 13. mai
2014. Dette har den ulempe at det oppstår fire tomme
paragrafer (§§ 99, 103, 107 og 111). Fordelen er
imidlertid at det samme paragrafnummer som har
blitt benyttet i hele grunnlovsprosessen, dvs. i Men-
neskerettighetsutvalgets rapport, grunnlovsforsla-
gene, innstillingene og altså i vedtaket, beholdes også
i Grunnloven. Forarbeidene til bestemmelsene blir
dermed mer tilgjengelige enn det som vil være tilfel-
let om man nå foretar en ny nummerering av paragra-
fene. Dertil tilkommer at de tomme paragrafene
eventuelt vil kunne benyttes for de to paragrafene
som kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet
utsatt behandling av (ny § 114 om domstolenes prø-
vingsrett og ny § 115 om begrensninger i de grunn-
lovfestede rettighetene).» 

Menneskerettighetsutvalget foreslo en ny § 99,
til erstatning for § 16 første punktum. § 99 første
punktum skulle etter forslaget lyde: «Enhver har fri-
het for tanke, samvittighet, religion og livsan-
skuelse». Forslaget til ny § 99 ble ikke bifalt. Det
fremgår av Innst. 186 S (2013–2014) at et flertall
mente at kirkeforliket og gjeldende § 16 første punk-
tum om at «alle innbyggere i riket har fri religionsut-
øvelse» godt verner tanke-, religions- og samvittig-
hetsfriheten og ikke ønsket at det skulle oppstå tolk-
ningstvil om den nye foreslåtte paragrafen. Grunnlo-
ven § 16 første punktum ble dermed videreført.  

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  J e t t e  F .  C h r i s t e n s e n ,  G u n v o r

E l d e g a r d  o g  l e d e r e n  M a r t i n  K o l b e r g ,
f r a  H ø y r e ,  E r i k  S k u t l e  o g  M i c h a e l  T e t z -
s c h n e r ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  T o m  E .
B .  H o l t h e  o g  H e l g e  T h o r h e i m ,  f r a  K r i s -
t e l i g  F o l k e p a r t i ,  H a n s  F r e d r i k  G r ø v a n ,
f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  P e r  O l a f  L u n d t e i g e n ,
f r a  V e n s t r e ,  E r i k  L u n d e b y ,  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  B å r d  V e g a r  S o l h j e l l ,
o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,  R a s m u s
H a n s s o n , viser til forslaget til en ny § 115 i Grunn-
loven. 

K o m i t e e n  vil innledningsvis bemerke at
bestemmelsen, hvis den skulle bli bifalt, må tildeles
et annet paragrafnummer, ettersom tidligere § 93 om
suverenitetsoverføring ved Stortingets vedtak 27.
mai 2014, jf. Innst. 203 S (2013–2014), ble flyttet til
§ 115.   

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  a l l e  u n n t a t t  m e d -
l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r p a r t i e t , vil innled-
ningsvis minne om at Grunnlovens rettighetsbestem-
melser ikke kan leses uten visse begrensninger. Det
ligger i de fleste grunnleggende rettigheters natur,
hva enten de er konvensjons-, lovs- eller grunnlov-
festede, at de i visse tilfeller må avveies mot andre
hensyn. 

Terskelen for når det kan gjøres begrensninger,
og hvor omfattende de kan være, vil nødvendigvis
måtte variere noe ut fra hvilken rettighet og hvilket
inngrep det er tale om. F l e r t a l l e t  viser til den
såkalte tredelingslæren som første gang ble uttrykt i
Kløftadommen, Rt. 1976, s. 1, og som går ut på at
intensiteten i domstolskontrollen med lovers grunn-
lovmessighet kan variere; kontrollen vil være særlig
sterk ved regler til vern om enkeltmenneskers frihet
eller sikkerhet. Domstolene bør imidlertid være til-
bakeholdne i sin kontroll av bestemmelser som regu-
lerer de andre statsmakters arbeidsmåte eller innbyr-
des kompetanse. Bestemmelser til vern om økono-
miske rettigheter kommer i en mellomstilling. 

F l e r t a l l e t  viser til at noen av Grunnlovens ret-
tighetsbestemmelser er svært skjønnsmessig utfor-
met. Noen av paragrafene gir konkrete rettigheter,
mens andre først og fremst fastslår forhold som det
påligger statens myndigheter å ha et særskilt ansvar
for. Den siste kategori av bestemmelser gir lovgi-
verne et langt større handlingsrom, og her skal det
mer til for å si at privates rettigheter er krenket. Ret-
tighetsvernet går kortere, og så lenge rettighetene
ikke er innskrenket, gir det heller ikke mening å
snakke om begrensninger. For disse bestemmelsene
vil spørsmål om begrensning derfor langt sjeldnere
komme på spissen. 

F l e r t a l l e t  viser til at den nærmere konkretise-
ring av rettighetene vil avhenge av Stortingets utfyl-
lende lovgivning på det enkelte området. I den for-
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bindelse vil f l e r t a l l e t  understreke at grunnlovs-
endringene våren 2014 ikke tok sikte på noen funk-
sjonsendring fra folkevalgte til jurister, men hensik-
ten var å kodifisere rettigheter som allerede gjaldt
som en del av norsk rett. I norsk rettstradisjon går det
en klar linje tilbake til Høyesteretts plenumsavgjørel-
se i Kløftadommen som tilsier at domstolene ved
vurderingen av en lovs grunnlovmessighet også må
tillegge Stortingets eget syn på dette spørsmålet bety-
delig vekt. Herunder må domstolene som hovedregel
respektere de folkevalgtes uttalte vurderinger av
hvilke allmenne hensyn som kan tilsi begrensninger i
rettighetene, og nøye seg med en etterprøving av om
den måten Stortinget har realisert sine intensjoner på,
er forenlig med Grunnloven. 

F l e r t a l l e t  vil understreke at dette er et viktig
element i den norske prøvingstradisjonen, som for
øvrig også finnes i land det er naturlig å sammenligne
seg med, og som fortsatt må gjelde også etter grunn-
lovsendringene i 2014. Etter den nye § 92 er det «sta-
tens myndigheter» som skal respektere og sikre men-
neskerettighetene, og ved oppfyllelsen av denne plik-
ten vil både den lovgivende og den utøvende makt
fortsatt legitimt kunne ha syn på Grunnlovens gren-
ser, som domstolene må vektlegge. 

F l e r t a l l e t  vil også fremheve det ansvaret som
ligger på domstolene generelt og Høyesterett spe-
sielt, i deres fortolkning av Grunnlovens rettighetspa-
ragrafer, både i tolkningen av hvilke krav de gir bor-
gerne og hvilke begrensninger som må innfortolkes
ved bruk av vanlig rettskildelære og juridisk metode.
Ved denne grensedragningen må domstolene ikke
bare være bevisst på den konstitusjonelle maktforde-
lingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende
makt, men også være seg bevisst å arbeide innenfor
de juridiske temaer som domstolene er best egnet til
å vurdere, og på den annen side overlate politiske
prioriteringer til folkevalgte organer som også må
treffe sine beslutninger på grunnlag av faglig eksper-
tise og prosesskravene i utredningsinstruksen m.m. 

Som et ledd i behandlingen av forslag til ny
grunnlovsbestemmelse, Grunnloven § 115, avholdt
komiteen et internt seminar den 3. november 2014.
Seminaret ble avholdt mellom komiteen og inviterte
universitetstilknyttede personer som har bidratt i den
offentlige debatt, herunder bl.a. førsteamanuensis
Jan E. Helgesen, professor Ola Mestad, tidl. stipen-
diat, nå postdoktor Anine Kierulf, tidl. professor, nå
regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, professor
Eivind Smith, professor Erik Holmøyvik og profes-
sor emeritus Alf-Inge Jansen. 

D e t t e  f l e r t a l l e t , viser til at det var faglig
uenighet blant innlederne av både lovteknisk og prin-
sipiell art knyttet til den foreslåtte bestemmelsen.
Diskusjonen bidrog likevel til et nærmere konkreti-

sert og avklart beslutningsgrunnlag for komiteen når
den nå skal fremme sin innstilling. Meningsforskjel-
lene fra den faglige debatten vil ventelig også kunne
gjenfinnes i komiteens merknader til saken.

F l e r t a l l e t  viser til at forslaget til ny § 115 om
en generell begrensningsregel av rettighetene i
Grunnloven er en nyskapning, da det i Eidsvoll-
grunnloven ikke var tatt inn en regel om adgang til å
fravike reglene, heller ikke en regel som hjemlet
adgang til å gjøre unntak fra Grunnloven, og ingen
regel om konstitusjonell nødrett.

F l e r t a l l e t  er godt kjent med at ulike hensyn
trekker i forskjellig retning under utarbeidelsen av en
lovtekst: Gjennom teksten uttrykkes generelle retts-
normer som skal kunne møte nye problemstillinger
lovgiveren ikke lett kunne forestille seg da bestem-
melsen ble utformet, og det gjelder å gjøre ordlyden
så fleksibel at den lar seg tilpasse til nye forhold uten
at det eller de hensyn loven skal ivareta, svekkes eller
går tapt.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e  o g
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i , viser til at når
Grunnloven historisk har vist seg så slitesterk, skyl-
des det nokså kortfattede og klart uttrykte formule-
ringer knyttet til hovedprinsipper. Denne lovteknik-
ken har gitt rom for tolkning og utfylling, uten at
hovedprinsippet er tapt av syne.

D e t t e  f l e r t a l l e t  har forståelse for tankegan-
gen bak en generell begrensningsregel som den fore-
slåtte § 115, men mener at det kan anføres følgende
innvendinger: 

– Unntaksregelen gir Grunnloven et utilsiktet rela-
tivistisk preg, og bryter dermed med grunn-
lovstradisjonen om klart uttrykte, bestandige
grunnprinsipper som gir Grunnloven det abso-
lutte preg av «lex superior» – en lov av høyere
trinnhøyde enn ordinær lovgivning.

– Innholdsmessig kan det ikke utelukkes at en
generell unntaksbestemmelse kan svekke borger-
nes rettigheter der Grunnlovens idé er å gi dem
konstitusjonelt vern. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e ,
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r -
t i e t  D e  G r ø n n e , har festet seg ved at begrens-
ningsregelen i den foreslåtte § 115 også kan ha virk-
ning for andre konstitusjonelle garantier, og for eldre
grunnlovsbestemmelser. Blant annet kan en ny § 115
innsnevre grunnlovsforbudet mot forhåndssensur,
som i dag er formulert nesten absolutt i Grunnloven
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§ 100, da kriteriet for å gripe inn i ytringsfriheten vil
være det langt vagere uttrykket «nødvendig for å iva-
reta tungtveiende allmenne interesser». Det fremstår
uklart for f l e r t a l l e t  om det er domstolene eller et
vanlig stortingsflertall som har definisjonsmakten
over hva som er «nødvendig», men formuleringen
trekker i retning av en politisk definisjonsmakt. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e  o g
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i , er blitt stående ved
det faktum at Grunnloven så langt har klart seg godt
uten en generell begrensningsregel, men at det etter
d e t t e  f l e r t a l l e t s  mening også legger et tilsiktet
kvalitetskrav ved utformingen av grunnlovsbestem-
melser, nemlig at man bare bør vedta rettigheter man
faktisk mener de senere storting skal være bundet av.
D e t t e  f l e r t a l l e t  vil også peke på fordelen ved at
man unngår å legge et utpreget politisk vurderings-
tema om «offentlige hensyn» til domstolene. 

I denne forbindelse vil k o m i t e e n s  f l e r t a l l ,
m e d l e m m e n e  f r a  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r -
t i e t  o g  V e n s t r e , også vise til at sammen med den
nylig vedtatte Grunnloven § 89 om domstolenes prø-
vingsrett, blir det domstolenes plikt og rett å prøve
om en lovbestemmelse strider mot de nye rettighe-
tene i Grunnloven. Da de fleste rettighetene er
skjønnsmessig formulert, vil f l e r t a l l e t  kunne se
for seg en situasjon der det ikke er Stortingets lovgiv-
ning, men til syvende og sist Høyesterett som avgjør
hvor omfattende rettigheten er. F l e r t a l l e t  er av
den oppfatning at dette vil kunne innebære en makt-
forskyvning fra folkevalgte til jurister. 

F l e r t a l l e t  vil fremheve at det har budt på sær-
skilte problemer at komiteen ved vurderingen av den
generelle unntaksbestemmelse er bundet av ordlyden
slik den er foreslått fra Menneskerettighetsutvalgets
rapport, og at det har vært anført at utførlige merkna-
der kan presisere tolkningen av den foreslåtte
bestemmelsen, noe som kan gi føringer for senere
rettspraksis. F l e r t a l l e t  vil til dette peke på at for-
arbeidene tradisjonelt har betydd mindre for domsto-
lene i grunnlovsspørsmål, da det har vært vanlig å
legge autonome fortolkningsprinsipper til grunn. Når
grunnlovsbestemmelser står uendret over lang tid, vil
også vedtakskonteksten få mindre relevans og vekt.
F l e r t a l l e t  vil derfor hevde den oppfatning at i den
grad merknader kan avklare senere fortolknings-
problemer, så vil det bero på hvor konkret man i
merknadene har evnet å definere eller avgrense
begreper konkret. Generelle vurderinger vil det
kunne være vanskeligere å bygge på.  

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t ,  V e n s t r e  o g
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i , vil på denne bak-
grunn ikke tilrå Stortinget å bifalle grunnlovsforslag
romertall IX, forslag til ny § 115 i Grunnloven,
Dokument 12:31 (2011–2012) jf. Dokument 16
(2011–2012). 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  vil understreke at menneskerettighe-
tene ikke kan regnes som absolutte. Som Menneske-
rettighetsutvalget har påpekt, er ulike rettigheter i
konkrete tilfeller ofte motstridende, og må vike for
hverandre. D e t t e  m e d l e m  mener det i utgangs-
punktet er uheldig dersom Grunnloven gir et annet
inntrykk, da det er et mål at Grunnloven er mest
mulig forståelig og tilgjengelig for befolkningen.
D e t t e  m e d l e m  deler også intensjonen om at ret-
tighetenes virkeområde må trekkes opp klart i grunn-
lovslovteksten for at Grunnloven skal være en effek-
tiv skranke mot myndighetsmisbruk. 

D e t t e  m e d l e m  mener imidlertid det er proble-
matisk å ta inn en bestemmelse om at menneskeret-
tighetene skal kunne fravikes, når vilkårene som nev-
nes ikke er mer presise. Vilkårene i første ledd er til
dels overlappende, og det er uklart hva som legges i
ordlyden «tungtveiende allmenne interesser». For
eksempel kan det gis inntrykk av at Stortinget kan
vedta unntak fra rettighetene til en person eller
gruppe, når et politisk flertall måtte finne det riktig.
Videre stemmer ikke lenger oppregningen i andre
ledd, ved at forslaget til ny § 99 om retten til fri reli-
gionsutøvelse mv. ikke ble vedtatt ved Stortingets
behandling våren 2014, og ved at forholdet til de alle-
rede eksisterende begrensningene i § 100 om ytrings-
friheten ikke er behandlet.  

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  utelukker likevel ikke at de på et senere
tidspunkt vil kunne bifalle et forslag til en mer presist
formulert hjemmel som klarere gir uttrykk for hvilke
begrensninger i menneskerettighetene som må eksis-
tere i et demokratisk samfunn, eller støtte konkrete
begrensningshjemler knyttet til hver enkelt bestem-
melse. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  viser til at Menneskerettighetsutvalget har
foreslått en ny § 115 i Grunnloven om begrensninger
i de grunnlovfestede rettighetene på nærmere
bestemte vilkår. Denne adgangen for Stortinget som
lovgiver til å vedta begrensninger i rettighetenes rek-
kevidde vil gjelde både for flere eksisterende rettig-
heter etter Grunnloven, og for de fleste av de nye,
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med de unntak som er eksplisitt nevnt i bestemmel-
sen. 

Etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn trenger Grunn-
loven regler som regulerer rekkevidden av eller vil-
kår for begrensninger av Grunnloven. Det gjelder
særlig slik Grunnloven ser ut nå fordi menneskeret-
tighetene som ble vedtatt våren 2014, er formulert
absolutte og uten unntak. Disse paragrafene ble for-
mulert slik av Menneskerettighetsutvalget nettopp
med tanke på at begrensningene skulle reguleres i
§ 115. 

For å klargjøre poenget med § 115 vil d i s s e
m e d l e m m e r  vise til § 106 som et eksempel. Para-
grafen gir alle med lovlig opphold rett til fritt å ferdes
innenfor grensene og å velge bosted. I absolutt for-
stand kan dette innebære at man ikke kan sette opp
besøksforbud, hindre ferdsel på privat eiendom eller
la det offentlige regulere arealer tiltenkt for eksempel
boliger. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det ligger i de
fleste grunnleggende rettigheters natur, hva enten de
er konvensjons-, lov- eller grunnlovfestede, at de i
visse tilfeller må kunne avveies mot hverandre eller
mot andre viktige samfunnsinteresser. Dette kan
rettsteknisk reguleres på to forskjellige måter. Den
ene er å oppstille faste og eksplisitte kriterier for unn-
taksadgangen, slik det er gjort i EMK og andre trak-
tater. Den andre er å utforme rettighetene uten unn-
tak, men i stedet la det være opp til lovgiver og dom-
stoler gjennom praksis å utvikle unntak og modifika-
sjoner. Dette siste har vært Grunnlovens grep så
langt. Med unntak av ytringsfrihetsbestemmelsen i
§ 100, slik den ble utformet i 2004, er det ingen av
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven som åpent
angir noen unntaksadgang. I stedet har dette gjennom
to hundre år vært innfortolket i praksis, ofte med stor
uenighet både om hva kriteriene for unntak skal være
og hvor langt de skal rekke. 

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at Menneske-
rettighetsutvalgets forslag er å gå over til den model-
len som EMK og andre traktater benytter, og som
innebærer en vurdering i to ledd, der første spørsmål
er hvor langt en gitt rettighet rekker, og andre spørs-
mål i hvilken grad nasjonal lovgiver har adgang til å
gjøre modifikasjoner eller unntak. En slik unntaksad-
gang kan inntas enten i hver enkelt rettighetsbestem-
melse, eller utformes samlet i én felles paragraf. For-
slaget fra Menneskerettighetsutvalget er en felles
paragraf, inntatt som en ny § 115. Bestemmelsen er
inspirert av de unntakskriterier som etter hvert er blitt
vanlige i reguleringen av internasjonale menneske-
rettigheter, men med noen særtrekk, tilpasset Grunn-
lovens form. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er enige i forslaget fra
Menneskerettighetsutvalget om å innta en generell
unntaksadgang for Stortinget som lovgiver i § 115,

og kan i hovedtrekk slutte seg til den begrunnelsen
som er gitt for dette i kapittel 13 i utvalgets rapport. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener en ny § 115 må
forstås som en retningslinje for domstolene for hvor-
dan Stortingets lovgivning skal tolkes opp mot
Grunnloven. § 115 legger bånd på domstolene ved at
paragrafen sier at Stortinget kan gripe inn i og regu-
lere grunnlovbestemte rettigheter, men bare på visse
vilkår: Stortinget må respektere kjernen i grunnlovs-
rettighetene, avgrensningen må være forholdsmessig
og nødvendig for å trygge tungtveiende allmenne
interesser, eller andres menneskerettigheter.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er flere for-
deler med en paragraf som på denne måten tydelig-
gjør at Stortinget har adgang til å gjøre begrensninger
i de fleste rettighetene, og som klarlegger de krite-
riene som skal gjelde for dette. 

For det første er dette den mest åpne og ærlige
måten å regulere rettigheter på. Det vil i visse tilfeller
kunne være behov for å gjøre begrensninger i de
fleste typer rettigheter, og da er det bedre at dette
fremgår av Grunnloven enn at det kun skjer i det
skjulte gjennom praksis. Dersom rettighetene inntas i
teksten uten en slik mulighet, vil det kunne gi bor-
gerne et galt inntrykk av hvor langt de i virkeligheten
rekker. 

For det andre vil det være en stor fordel at Stor-
tinget som grunnlovgiver på forhånd har klarlagt hva
kriteriene for begrensninger skal være. Det vil gi en
klar og operativ mal for senere vurderinger, både når
Stortinget skal gi lovgivning på områder som er dek-
ket av rettighetsvernet, og når domstolene eventuelt
skal vurdere grunnlovsmessigheten av dette. Frem til
nå har det ofte vært rettslig uklarhet og uenighet om
hvor langt vernet etter Grunnlovens rettigheter egent-
lig rekker, for eksempel for unntak etter § 97, og
dette har det vært opp til domstolene med Høyesterett
i spissen å avgjøre, uten støtte i Grunnlovens ordlyd.
Det nye forslaget vil rydde opp i dette, og på den
måten innebære en betydelig rettsteknisk forbedring,
som vil øke forutsigbarheten både for Stortinget som
lovgiver og for borgerne. 

For det tredje har det en verdi i seg selv at rettig-
hetsvurderingene etter Grunnloven gjennom § 115
legges nærmere opp til den malen som brukes for
internasjonale rettigheter, herunder etter EMK.
Spørsmålet om hvilke begrensninger som kan gjøres
i Grunnlovens rettigheter vil fortsatt være en egen og
selvstendig nasjonal rettslig vurdering, som prinsi-
pielt er atskilt fra vurderingen etter EMK og andre
traktater. Men ved at dette skal skje etter kriterier som
i stor grad sammenfaller med de som gjelder etter
EMK, forenkles vurderingene både for Stortinget
som lovgiver og for domstolene. 

Poenget med § 115 slik d i s s e  m e d l e m m e r
ser det, er at den gir domstolene og lovgiver et helt
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nødvendig grensesnitt for å balansere Stortingets
behov for samfunnsregulering gjennom lovgivning
med rettsstatens krav om vern av visse grunnleg-
gende rettigheter. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser som nevnt til at
§ 115 vil gi en felles unntakshjemmel for de fleste
rettighetene som er vernet etter Grunnloven. Krite-
riene for Stortingets mulighet til å vedta begrensnin-
ger vil i utgangspunktet være de samme. Samtidig vil
terskelen for når det kan gjøres begrensninger, og
hvor omfattende de kan være, nødvendigvis måtte
variere noe ut fra hvilken rettighet det er tale om.
Som påpekt av Menneskerettighetsutvalget vil dette
naturlig inngå i en bredere helhetsvurdering, der
spørsmålet også er hvilke allmenne hensyn som gjør
seg gjeldende, og hvor omfattende og nødvendig den
aktuelle begrensningen er. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil i den forbindelse vise
til at rettighetsbestemmelsene i Grunnloven er ulikt
utformet. Noen av paragrafene gir klare rettigheter,
mens andre først og fremst fastslår forhold som det
påligger statens myndigheter å ha et særskilt ansvar
for. Den siste kategorien bestemmelser gir myndig-
hetene et langt større politisk handlingsrom, og her
skal det mye mer til for å si at privates rettigheter er
krenket. Rettighetsvernet går kortere, og så lenge ret-
tighetene ikke er innskrenket, gir det heller ikke
mening å tale om begrensninger. For disse bestem-
melsene vil spørsmål etter § 115 derfor langt sjeld-
nere komme på spissen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at den nye unn-
taksbestemmelsen i § 115 vil gjelde både for de nye
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven og for en del
av de eksisterende. For de eksisterende vil dette i
første rekke innebære en synliggjøring og presisering
av gjeldende rett. Det vil ikke være naturlig å la § 115
gjøre endringer i etablerte tolkninger av eldre grunn-
lovfestede rettigheter, som i § 97. D i s s e  m e d -
l e m m e r  ser dette både som en forenkling og for-
bedring. 

Hva gjelder vernet om ytringsfriheten etter
§ 100, vises det til at denne paragrafen allerede inne-
holder regler om begrensninger. Koblingen til den
nye generelle unntaksadgangen i § 115 er ikke ment
å gjøre det enklere å begrense § 100 enn det som alle-
rede følger av bestemmelsen. I likhet med flertallet
har også Arbeiderpartiet festet seg ved at begrens-
ningsregelen i den foreslåtte § 115 kan ha den virk-
ning at den innsnevrer grunnlovsforbudet mot for-
håndssensur, som i dag er formulert nesten absolutt i
Grl. § 100.  D i s s e  m e d l e m m e r  mener dermed at
§ 100 slik den er utformet nå, burde vært unntatt fra
§ 115. D i s s e  m e d l e m m e r  vil derfor fremme sær-
skilt grunnlovsforslag hvor § 100 fjerde ledd første
punktum er tatt med i opplistingen av paragrafer i
§ 115 annet ledd.

D i s s e  m e d l e m m e r  er oppmerksomme på at
henvisningen til § 99 første punktum om religionsfri-
het må endres til § 16 første punktum, om nødvendig
ved at det fremmes et grunnlovsforslag.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at den adgang til
å gjøre begrensninger i rettighetene som er nevnt i
Grunnloven § 115, vil være avhengig av flere krite-
rier, som alle er formulert som kumulative. For det
første må begrensningen være fastsatt ved lov. For
det andre må den respektere kjernen i rettighetene.
For det tredje må den være forholdsmessig og nød-
vendig for å ivareta tungtveiende allmenne interesser
eller andres menneskerettigheter. 

Hva gjelder lovskravet, vil d i s s e  m e d l e m -
m e r  vise til at det betyr at det kun er Stortinget som
lovgivende myndighet som kan gjøre unntak fra
Grunnlovens rettighetsvern. Dette er et kriterium
som er velkjent fra EMK og andre traktater. Det inne-
bærer et visst krav til klarhet i lovhjemmelen. Samti-
dig må det være nok at det foreligger en hjemmel i en
eksisterende eller ny lov. Dersom lovhjemmelen først
er klar, må begrensninger kunne vedtas også av Kon-
gen i statsråd eller av forvaltningen i henhold til dele-
gert myndighet. 

Kravet om at begrensninger må «respektere kjer-
nen i rettighetene» innebærer etter d i s s e  m e d -
l e m m e r s  syn først og fremst at eventuelle begrens-
ninger ikke må bli så omfattende at det ikke blir noe
igjen av den aktuelle rettigheten. Hva som nærmere
kan anses som kjerneområdet, og hvor langt denne
«kjernen» rekker, vil derimot ofte være et skjønns-
messig spørsmål, som Stortinget som demokratisk
organ legitimt vil kunne ha meninger om. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre understreke at
hva som skal anses som «tungtveiende allmenne
interesser» først og fremst er et politisk spørsmål,
som det tilkommer Stortinget som lovgiver å avgjøre,
og som ikke bør kunne overprøves av domstolene.
Domstolenes prøving etter § 115 må med andre ord
være begrenset til en vurdering av om de virkemid-
lene som er brukt for å oppnå slike allmenne hensyn,
er forholdsmessige og nødvendige. 

D i s s e  m e d l e m m e r  legger videre til grunn at
også spørsmålet om når et gitt tiltak er «forholdsmes-
sig og nødvendig» for å oppnå nærmere angitte all-
menne hensyn, ofte vil være av utpreget politisk
karakter, og inneholde elementer som domstolene
bør være varsomme med å overprøve. Det vil kunne
gjelde både i verdispørsmål, i saker som gjelder øko-
nomiske fordelinger og prioriteringer, og i en rekke
andre typer saker. D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter
at domstolene ved sin etterprøving vil legge betyde-
lig vekt på hva som er lovgivers vurdering av for-
holdsmessighet og nødvendighet, og bare sette lover
og andre beslutninger til side på dette grunnlaget der
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det fremstår som klart at denne vurderingen fører til
et grunnlovsstridig resultat.  

D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn at dom-
stolene ved vurderingen av hva som er «forholdsmes-
sig og nødvendig» vil kunne hente inspirasjon fra
hvordan lignende kriterier er tolket og praktisert etter
EMK og andre traktater, men vil understreke at det
etter Grunnloven skal gjøres en selvstendig og auto-
nom vurdering etter § 115. 

Dette er nå framhevet av Høyesterett i Rt. 2015 s.
93 avsnitt 57, der det fremgår: 

«Bestemmelsen [§ 102] kom inn ved grunnlovs-
reformen i mai 2014, og bygger blant annet på FNs
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
artikkel 17 og EMK artikkel 8. Likhetstrekkene med
EMK er store. Jeg legger til grunn at § 102 skal tolkes
i lys av de folkerettslige forbildene, men likevel slik
at fremtidig praksis fra de internasjonale håndhe-
vingsorganene ikke har samme prejudikatsvirkning
ved grunnlovstolkningen som ved tolkningen av de
parallelle konvensjonsbestemmelsene: Det er etter
vår forfatning Høyesterett - ikke de internasjonale
håndhevingsorganene - som har ansvaret for å tolke,
avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettsbe-
stemmelser.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår på denne bak-
grunn at forslaget til ny § 115 alternativ 2 B bifalles,
og at Stortinget i medhold av redigeringsfullmakten
gir bestemmelsen et ledig paragrafnummer, jf. Innst.
203 S (2013–2014).

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig å
finne en paragrafformulering Stortinget kan samles
om. Høyesterettspraksis etter grunnlovsrevisjonen i
2014 illustrerer nødvendigheten av en begrensnings-
hjemmel. Dersom det fremsatte forslaget skulle falle,
vil d i s s e  m e d l e m m e r  fremsette følgende forslag
til ny paragraf: 

«Enhver begrensning av rettigheter i denne
grunnlov må være fastsatt ved lov, være forholdsmes-
sig og respektere kjernen i rettighetene.

Det kan ikke i noe tilfelle gjøres slike begrensnin-
ger i §§ 16 første punktum, 93, 94, 95, 96, 100 fjerde
ledd første punktum og § 105. Tilsvarende gjelder for
§ 97 ved spørsmål om straff.» 

Til det foreliggende forslaget til en begrensnings-
hjemmel i § 115 vil d i s s e  m e d l e m m e r  bemerke:
Flere av rettighetsparagrafene i Grunnloven Stortin-
get vedtok 13. mai 2014 på grunnlag av Menneske-
rettighetsutvalgets rapport, ble utformet som abso-
lutte og unntaksfrie rettigheter under forutsetning av
at Stortinget også skulle vedta en generell begrens-
ningshjemmel. Slik Grunnloven lyder nå, får en
rekke av menneskerettighetsbestemmelsene etter
ordlyden større rekkevidde enn de var tiltenkt. Når
for eksempel § 106 gir alle med lovlig opphold rett til

å ferdes fritt innenfor grensene og til å velge bosted,
er det ikke meningen å forhindre at domstolene ileg-
ger personer besøksforbud eller at man som eier ikke
lenger kan forby ferdsel på sin private eiendom.
Denne typen begrensninger må nødvendigvis tolkes
inn i § 106 og en rekke av de nye rettighetsbestem-
melsene i Grunnloven. Formålet med § 115 er nett-
opp å gi kriteriene for slike begrensninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er liten grunn
til å frykte at en begrensningshjemmel i § 115 vil føre
til at domstolene urettmessig griper inn i politiske
skjønnsspørsmål. Begrensningshjemmelen er først
og fremst en retningslinje for domstolene i tolknin-
gen av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven i lys av
Stortingets lovgivning. Med denne funksjonen legger
§ 115 også bånd på domstolene når de må vurdere
lover opp mot Grunnlovens grenser. Bestemmelsen
sier eksplisitt at Stortinget ved lov kan gripe inn i og
regulere på områder som faller inn under grunnlov-
bestemte rettigheter. Det bestemmelsen regulerer, er
på hvilke vilkår og hvor langt Stortinget kan gå i å
gripe inn i grunnlovsrettighetene: Stortinget må
respektere kjernen i grunnlovsrettighetene, begrens-
ningen må være forholdsmessig og nødvendig for å
ivareta tungtveiende allmenne interesser eller andres
menneskerettigheter. I disse vilkårene ligger det nød-
vendigvis et skjønnselement, men det er snakk om
velkjente og velbrukte vurderingskriterier for norske
domstoler. Tilsvarende vurderingskriterier har lenge
vært en del av norsk rett gjennom Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon, som gjelder som
norsk lov etter menneskerettsloven av 21. mai 1999
nr. 30 § 2.

Samtidig bidrar § 115 til at Stortinget ikke kan
uthule rettighetene i Grunnloven ved å tolke dem
snevrere enn formålet og ordlyden tilsier, da § 115
krever at enhver begrensning må respektere rettighe-
tenes kjerne.

Denne todelte funksjonen til § 115 viser etter
d i s s e  m e d l e m m e r s  syn at det Menneskerettig-
hetsutvalget kalte en begrensningshjemmel, egentlig
er en balanseringsmekanisme. Formålet med § 115 er
at den gir både domstolene og Stortinget som lovgi-
ver en helt nødvendig mekanisme for å balansere
Stortingets behov for samfunnsregulering gjennom
lovgivning med rettsstatens krav om vern av grunn-
lovbestemte individuelle rettigheter. Sagt på en
annen måte er funksjonen til § 115 å balansere demo-
kratiet mot rettsstaten og menneskerettighetene. Slik
er § 115 en operasjonalisering av formålsbestemmel-
sen i Grunnloven § 2 andre punktum: «Denne Grunn-
lov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneske-
rettighetene».

I tre dommer siden grunnlovsrevisjonen i 2014
har Høyesterett lagt til grunn tilsvarende kriterier

355



Innst. 165 S – 2015–2016 11

som i § 115 ved tolkningen av de nye rettighetsbe-
stemmelsene i Grunnloven. 

Allerede i høyesterettsdom av 24. november
2014, tatt inn i Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 28, uttalte
Høyesterett i forbindelse med tolkningen av den etter
ordlyden unntaksfrie § 102:  

«hvorvidt en lov som griper inn i privat- og fami-
lielivet, hjemmet, kommunikasjonen eller den per-
sonlige integritet, er forenlig med § 102, også beror
på om loven ivaretar et legitimt formål og er for-
holdsmessig».  

I denne sammenhengen konstaterte Høyesterett
at det gjelder en alminnelig forholdsmessighetsbe-
grensning for «lovhjemlede og saklig begrunnede
inngrep i rettighetene og frihetene fastsatt i Grunnlo-
vens menneskerettsbestemmelser» (avsnitt 28).

I høyesterettsdom av 29. januar 2015, tatt inn i
Rt. 2015 s. 93, tok Høyesterett uttrykkelig opp spørs-
målet om en begrensningshjemmel for de nye rettig-
hetsbestemmelsene i Grunnloven. Det fremgår av
avsnitt 60: 

«Til forskjell fra SP artikkel 17 og EMK artikkel
8, inneholder Grunnloven § 102 ingen anvisning på
om det overhodet kan gjøres lovlige begrensninger i
privat- og familielivet. Men grunnlovsvernet kan
ikke være - og er heller ikke - absolutt. I tråd med de
folkerettslige bestemmelsene som var mønster for
denne delen av § 102, vil det være tillatt å gripe inn i
rettighetene etter første ledd første punktum dersom
tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legi-
timt formål og er forholdsmessig, jf. Rt. 2014 side
1105 avsnitt 28. Forholdsmessighetsvurderingen må
ha for øye balansen mellom de beskyttede individu-
elle interessene på den ene siden og de legitime sam-
funnsbehovene som begrunner tiltaket på den andre.»

De nevnte uttalelsene i Rt. 2014 s. 1105 og i Rt.
2015 s. 93 er også referert og gitt tilslutning i en høy-
esterettsdom av 6. februar 2015, tatt inn i Rt. 2015 s.
155 (avsnitt 52).

I de nevnte dommene har altså Høyesterett i prak-
sis tolket begrensningskriteriene fra forslaget til ny
§ 115 inn i § 102. Dommene peker klart i retning av
at Høyesterett vil gjøre det samme for de andre nye
rettighetsbestemmelsene i Grunnloven. Der Stortin-
get har nølt, har Høyesterett handlet. Høyesteretts-
dommene må leses som et uttrykk for at de nye ret-
tighetsbestemmelsene i Grunnloven ikke kan virke
etter sitt formål uten en begrensningshjemmel som
balanserer rettighetsvernet med Stortingets legitime
reguleringsbehov. Til dette kommer også at tilsva-
rende vurderingskriterier følger av de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene som de nye rettig-
hetsbestemmelsene i Grunnloven bygger på.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener de omtalte
høyesterettsdommene ikke gir grunn til å la være å
grunnlovfeste de samme i vurderingskriteriene i en

ny § 115. Det bør være et mål i seg selv at sentrale
kriterier for Grunnlovens virkning og rekkevidde går
frem av grunnlovsteksten. Slik det er nå, lover en
rekke av rettighetene i Grunnloven mer enn de kan
holde.

Etter de nevnte høyesterettsdommene er det
fremdeles noe usikkert hvor langt og på hvilke områ-
der Stortinget gjennom lov kan gjøre begrensninger i
rettigheter i Grunnloven. I forslaget til § 115 er det
presisert at visse rettigheter i Grunnloven er absolutte
og ikke kan begrenses ved lov. Noe tilsvarende går
ikke frem av de nevnte høyesterettsdommene. Denne
uklarheten i Grunnlovens rekkevidde er det viktig å
få avklart, og dette bør skje gjennom et grunnlovs-
vedtak. D i s s e  m e d l e m m e r  mener prinsipielt det
er Stortinget som grunnlovsgivers ansvar å definere
sentrale kriterier for Grunnlovens virkning og rekke-
vidde. Dette handler også om at Stortinget som
grunnlovgivende makt er med på å trekke opp gren-
sen mellom domstolenes legitime kontrollvirksom-
het og Stortingets politiske handlingsrom. Denne
grensen er for viktig til at den kan overlates til dom-
stolene alene å trekke opp. Når Stortinget vedtar en
særskilt begrensningshjemmel i Grunnloven, vil
Stortinget i fremtiden også kunne ha en mening om
hvordan domstolene praktiserer den.

Som Menneskerettighetsutvalget (Dokument 16
(2011–2012) s. 72) vil d i s s e  m e d l e m m e r  presi-
sere at den generelle begrensningshjemmelen i § 115
ikke kan anvendes generisk, men må tolkes konkret
for de ulike rettighetene i Grunnloven. Alt etter
hvilke rettigheter det er snakk om og hvilke hensyn
som står på spill, vil § 115 kunne kreve mer for å
gripe inn i noen rettigheter enn andre. 

D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter videre at
§ 115 i seg selv ikke er ment å endre rettstilstanden
når det gjelder eldre grunnlovsbestemmelser som
§§ 97 og 105. Rekkevidden av disse to bestemmel-
sene er nøye utmeislet av domstolene over lang tid.
Paragraf 105 er listet opp i § 115 andre ledd blant de
bestemmelsene som faller utenfor virkeområdet til
§ 115, mens forbudet mot tilbakevirkende lover i
§ 97 i tråd med høyesterettspraksis gjelder absolutt
«ved spørsmål om straff». 

Etter ordlyden i § 115 vil Stortinget i utgangs-
punktet kunne gi tilbakevirkende lover på andre
områder enn straff så lenge vilkårene i første ledd er
oppfylt: Loven er nødvendig for å ivareta tungt-
veiende allmenne interesser eller andres menneske-
rettigheter samtidig som at den tilbakevirkende loven
ikke virker uforholdsmessig tyngende for dem den
gjelder. Utenfor strafferettens område vil imidlertid
§ 115 virke forskjellig alt etter hvordan loven er gitt
tilbakevirkende kraft. 

Etter sikker høyesterettspraksis er det på det rene
at § 97 også utenfor strafferetten forbyr Stortinget å
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gi lover som knytter tyngende rettsvirkninger til eldre
hendelser (Rt. 2010 s. 143 avsnitt 153). Her befinner
man seg i kjernen av tilbakevirkningsforbudet i § 97,
og som Stortinget under normale omstendigheter
ikke kan gripe inn i. I slike tilfeller tillater § 97 bare
tilbakevirkende lover dersom de er grunngitt i sterke
samfunnsmessige hensyn (Rt. 1962 s. 369), noe som
kun kan tenkes i ekstraordinære situasjoner. Det
samme vil være tilfellet etter § 115, som krever at
begrensninger respektere kjernen i rettighetene.

Anvendt på tilbakevirkningsforbudet i § 97 vil
begrensningshjemmelen i § 115 først og fremst være
aktuell når det er snakk om lover som griper inn i
eller innskrenker en tidligere etablert rettsposisjon
med virkning for fremtiden. Denne typen tilbakevirk-
ning blir ofte kalt uegentlig tilbakevirkning, fordi
loven ikke knytter nye byrder til tidligere hendelser.
Dermed er vi også utenfor tilbakevirkningsforbudets
kjerne. Etter langvarig og sikker høyesterettspraksis
har Stortinget vid adgang til å gi lover som regulerer
etablerte rettsposisjoner, for eksempel endringer i
trygdelovgivning eller næringslovgivning. Noe annet
ville legge vesentlige bånd på Stortingets mulighet til
å regulere økonomiske forhold i takt med samfunns-
utviklingen. I disse tilfellene vil som hovedregel til-
bakevirkningsforbudet i § 97 bare komme til anven-
delse dersom loven virker «klart urimelig eller urett-
ferdig» (Rt. 1996 s. 1415 og Rt. 2013 s. 1345).
D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter at det samme også
vil være tilfellet etter § 115: Lover som griper inn i
tidligere etablerte rettsposisjoner med virkning for
fremtiden, vil som hovedregel være forholdsmessige.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, finner ikke noen holde-
punkter for å hevde at en § 115 som foreslått repre-
senterer en endelig avklaring av hvor langt
rettighetsvernet egentlig rekker, og at forslaget betyr
en «opprydding», «bedre forutsigbarhet» og dermed
en «betydelig rettsteknisk forbedring», når forslaget
åpner for at en vanlig lov kan innsnevre grunnlovsbe-
stemmelsene inntil det gjenstår en «kjerne», og hvor
tilsidesettelseskriteriet er hva et ordinært flertall fin-
ner nødvendig av hensyn til «allmenne interesser».
Alle lovvedtak treffes mer eller mindre ut fra en fore-
stilling om at den nye loven tjener allmenne interes-
ser og dermed kan sies å være nødvendig. 

F l e r t a l l e t  har også merket seg at mindretallet
åpner for en lovgivningsteknikk der forvaltningen
kan få delegert myndighet til å fravike ordlyden i en

grunnlovsbestemmelse (utenfor et kjerneområde som
ikke lar seg definere), bare den nye loven har en klar
hjemmel om dette. Med dette beveger man seg svært
langt fra selve grunnlovsideen om at konstituerende
prinsipper i rettsstaten skal ha et vern mot utvanning
gjennom ordinær lovgivning eller et fortolknings-
prinsipp som i utgangspunktet innsnevrer grunnlovs-
bestemmelsens materielle innhold.

F l e r t a l l e t  finner ikke henvisningene til EMK
veiledende for denne drøftelsen, da EMK ivaretar
individvernet gjennom et lovfestet proporsjonalitets-
prinsipp som anvendes av domstolene ut fra et indi-
vidperspektiv, og hvor det over tid er utviklet en til-
hørende rettsdogmatikk om inngrepets karakter, hvor
nødvendig det er i forhold til hva som oppnås og om
alternative løsninger finnes, som gir mindre effekter
av inngrepet i den beskyttede interesse.

F l e r t a l l e t  vil av disse og tidligere anførte
grunner ikke anbefale at forslaget til ny § 115 i
Grunnloven bifalles.  

Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 1
I

Dokument 12:31 – Grunnlovsforslag fra Per-
Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F.
Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lund-
teigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande
om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kultu-
relle menneskerettigheter (romertall IX – begrens-
ninger i de grunnlovfestede rettigheter) – alternativ 2
B – bifalles. 

II

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertalls-
vedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og hen-
visninger til bestemmelser som berøres av at det blir
vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller som berøres av at alternativer i for-
slaget her blir vedtatt. 

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012
som angår bestemmelser som berøres av at det blir
vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneske-
rettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir
vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd-
og paragrafnummerering. 
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Innst. 165 S – 2015–2016 13

Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Dokument 12:31 – Grunnlovsforslag fra Per-
Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette

F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf
Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei
Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale
og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX – be-
grensninger i de grunnlovfestede rettigheter) – begge
alternativer – bifalles ikke. 

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. februar 2016

Martin Kolberg Michael Tetzschner
leder ordfører
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Møte tirsdag den 13. mai 2014 kl. 10

President: O l e m i c T h o m m e s s e n

D a g s o r d e n (nr. 68):

1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kol-
berg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders
Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundtei-
gen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om
grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettig-
heter, med unntak av romertall X og romertall XXIV
(Innst. 186 S (2013–2014), jf. Dokument 12:30 (2011–
2012) unntatt romertallene X og XXIV)

2. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kol-
berg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H.
Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekke-
vold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av øko-
nomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter,
med unntak av romertall IX
(Innst. 187 S (2013–2014), jf. Dokument 12:31 (2011–
2012) unntatt romertall IX)

3. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anund-
sen og Per Olaf Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven
(rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri)
(Dokument 12:32 (2011–2012)), grunnlovsforslag fra
Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny
§ 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff,
tortur og slaveri) (Dokument 12:33 (2011–2012)) og
grunnlovsforslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Line
Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om ny § 93
eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død)
(Dokument 12:16 (2011–2012))
(Innst. 182 S (2013–2014), jf. Dokument 12:32 (2011–
2012), Dokument 12:33 (2011–2012) og Dokument
12:16 (2011–2012))

4. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anund-
sen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold
om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.)
(Dokument 12:34 (2011–2012)) og grunnlovsforslag
fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christen-
sen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om
ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.)
(Dokument 12:35 (2011–2012))
(Innst. 183 S (2013–2014), jf. Dokument 12:34 (2011–
2012) og Dokument 12:35 (2011–2012))

5. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H.
Langeland om rett til asyl (Dokument 12:14 (2011–
2012))
(Innst. 184 S (2013–2014), jf. Dokument 12:14 (2011–
2012))

6. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Ny-

bakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland,
Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endrin-
ger i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion)
(Dokument 12:15 (2011–2012))
(Innst. 185 S (2013–2014), jf. Dokument 12:15 (2011–
2012))

7. Referat

Presidenten: Representantene Kåre Simensen, Martin
Henriksen, Arild Grande og Jorodd Asphjell, som har vært
permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Nordland fylke, Dag-
finn Henrik Olsen, har tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:
– fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon

for representanten Ingebjørg Amanda Godskesen i
dagene 13. og 14. mai for å delta i møte i Europa-
rådets parlamentariske forsamling på Kypros

– fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for
representanten Anniken Huitfeldt tirsdag 13. mai for
å holde foredrag ved St. Cathrine's College i Oxford

– fra representanten Roy Steffensen om omsorgspermi-
sjon i tiden fra og med 13. mai til og med 26. mai

– fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon
for representanten Jenny Klinge fra og med 13. mai
og inntil videre

– fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermi-
sjon for representanten Per Sandberg fra og med
13. mai og inntil videre

– fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdsper-
misjon for representanten Sonja Mandt i tiden fra og
med 13. mai til og med 15. mai

– fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermi-
sjon for representanten Marit Arnstad tirsdag 13. mai

– fra representanten Freddy de Ruiter om velferdspermi-
sjon tirsdag 13. mai

– fra representanten Rasmus Hansson om velferdsper-
misjon tirsdag 13. mai

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig beslut-
tet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles i permisjons-

tiden:
For Aust-Agder fylke: Line Vennesland 13. mai og

Lene Langemyr 13. og 14. mai
For Akershus fylke: Are Helseth 13. mai
For Møre og Romsdal fylke: Geir Inge Lien 13. mai og

inntil videre
For Oslo fylke: Une Aina Bastholm 13. mai
For Rogaland fylke: Kari Raustein 13.–23. mai
For Nord-Trøndelag fylke: Bjørn Arild Gram 13. mai
For Sør-Trøndelag fylke: Lill Harriet Sandaune 13. mai

og inntil videre
For Vestfold fylke: Steinar Gullvåg 13.–15. mai
Line Vennesland, Lene Langemyr, Are Helseth, Geir

Inge Lien, Une Aina Bastholm, Kari Raustein, Bjørn Arild
Gram, Lill Harriet Sandaune og Steinar Gullvåg er til stede
og vil ta sete.

13. mai – Dagsorden 24692014
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S t a t s r å d A n d e r s A n u n d s e n overbrakte
9 kgl. proposisjoner

(se under Referat).

Presidenten: Til behandling foreligger de saker som
er oppført på dagsorden nr. 68. Vi står nå foran en lang de-
batt med en omfattende og til dels komplisert votering. For
at voteringen skal kunne bli forberedt best mulig, vil pre-
sidenten foreslå at det i ettermiddag tas en pause i Stortin-
gets møte, slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan
foreta en gjennomgang av voteringsopplegget i god tid før
vi går til votering. Det vil sikre at vi får riktige vedtak, ved
at komiteens medlemmer får et bedre grunnlag for å rett-
lede de respektive partienes representanter i voteringen.
Presidenten vil derfor foreslå at det tas en pause i Stortin-
gets møte kl. 15.00 og at det tas sikte på at møtet settes
igjen ca. kl. 16. – Det anses vedtatt. Det vil på vanlig måte
bli ringt når møtet skal settes igjen.

Etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at sake-
ne nr. 1–6 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

S a k n r . 1 [10:06:14]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg,
Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen,
Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen
Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av si-
vile og politiske menneskerettigheter, med unntak av ro-
mertall X og romertall XXIV (Innst. 186 S (2013–2014), jf.
Dokument 12:30 (2011–2012) unntatt romertallene X og
XXIV)

S a k n r . 2 [10:06:57]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg,
Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Lange-
land, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine
Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale
og kulturelle menneskerettigheter, med unntak av romer-
tall IX (Innst. 187 S (2013–2014), jf. Dokument 12:31
(2011–2012) unntatt romertall IX)

S a k n r . 3 [10:07:29]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen
og Per Olaf Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven (rett
til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Do-
kument 12:32 (2011–2012)), grunnlovsforslag fra Mar-
tin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hall-
geir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 93 i
Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur
og slaveri) (Dokument 12:33 (2011–2012)) og grunnlovs-
forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Hjem-

dal og Øyvind Håbrekke om ny § 93 eller ny § 95 a
(vern av liv fra unnfangelse til død) (Dokument 12:16
(2011–2012)) (Innst. 182 S (2013–2014), jf. Dokument
12:32 (2011–2012), Dokument 12:33 (2011–2012) og Do-
kument 12:16 (2011–2012))

S a k n r . 4 [10:08:32]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anund-
sen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om
ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Do-
kument 12:34 (2011-2012)) og grunnlovsforslag fra Mar-
tin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hall-
geir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i
Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:35
(2011–2012)) (Innst. 183 S (2013–2014), jf. Dokument
12:34 (2011–2012) og Dokument 12:35 (2011–2012))

S a k n r . 5 [10:09:16]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H.
Langeland om rett til asyl (Dokument 12:14 (2011–2012))
(Innst. 184 S (2013–2014), jf. Dokument 12:14 (2011–
2012))

S a k n r . 6 [10:09:36]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om
grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk,
Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders
Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven
§ 100 (om ytringsfrihet og religion) (Dokument 12:15
(2011–2012)) (Innst. 185 S (2013–2014), jf. Dokument
12:15 (2011–2012))

Presidenten: Etter ønske fra kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begren-
ses til 6 timer og 15 minutter, og at debatten ordnes slik:

Saksordførerne for Dokument 12:30 og Dokument
12:31 får 30 minutter hver. Saksordførerne for de fire re-
sterende sakene får 10 minutter hver. Deretter fordeles
taletiden slik på gruppene: Arbeiderpartiet 50 minutter,
Høyre 45 minutter, Fremskrittspartiet 40 minutter, Kris-
telig Folkeparti 30 minutter, Senterpartiet 30 minutter,
Venstre 30 minutter, Sosialistisk Venstreparti 30 minutter
og Miljøpartiet De Grønne 20 minutter.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til
replikkordskifte begrenset til syv replikker med svar etter
innlegg fra saksordførerne og hovedtalerne fra hver parti-
gruppe innenfor den fordelte taletiden.

Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg
på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på
inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

13. mai – Sakene nr. 1–6: Grunnlovsforslag2470 2014
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Jette F. Christensen (A) [10:11:41] (ordfører for sak
nr. 1): Alt begynner et sted – med noe. Ofte er begynnelsen
det aller fineste. Utgangspunktet er og skal være forutset-
ningen for fortsettelsen, og det er noe vi alltid bør ha med
oss på veien.

Det første ordet som ble skrevet på det første utkastet til
Grunnloven, var «frihet». Når vi nå skal gå gjennom den
største revisjonen av Grunnloven, bør oppfølgingsspørs-
målet vårt være: Til hvem da?

Grunnloven § 110 c, som nå er foreslått å bli ny § 92,
lyder:

«Det påligger statens myndigheter å respektere og
sikre menneskerettighetene. Nærmere bestemmelser
om gjennomføringen av traktater herom fastsettes ved
lov.»
Hva er vel en bedre måte å sikre menneskerettighete-

ne på enn å ta dem fram, opp og inn i Grunnloven vår?
Hva er vel en bedre måte å respektere menneskerettighe-
tene på enn å ta dem hjem? Menneskerettighetenes oppga-
ve i Grunnloven er å sikre alle, uavhengig av bakgrunn, lik
rett til den friheten som ikke kan nytes før man er fri fra
undertrykking og nød, eller har ressurser til å delta på lik
linje med andre.

Ingen av forslagene er ment å endre dagens rettstil-
stand. De skal derimot verne om noe for i morgen. Framti-
dens politikere står akkurat like fritt som oss til å ta kloke
eller dumme prioriteringer. Grunnlovsendringene setter
ikke grenser for politikk, men de setter grenser for politi-
kere – ikke de som vil bruke makt, men de som vil mis-
bruke den. Den muligheten har vi blitt gitt av Menneske-
rettighetsutvalget og Inge Lønning. Jeg mener vi må bruke
den muligheten – ikke fordi det snart er 17. mai, ikke fordi
Grunnloven er 200 år, men fordi det er det eneste riktige å
gjøre.

Rettsstaten skal bl.a. sikre borgernes rettigheter til yt-
ringsfrihet, rettferdig rettergang, deltakelse i frie og hem-
melige valg og frihet fra slaveri og undertrykking. Den skal
sikre frihet og demokrati.

Det er en samlet komité som mener at Menneskerettig-
hetsutvalget, ledet av Inge Lønning, har gitt Stortinget et
godt grunnlag for å styrke menneskerettighetene i Norges
grunnlov. Endringene som er foreslått, er nødvendige for å
få Grunnloven til å bli det den er ment å være og har utvik-
let seg til å bli gjennom sine 200 år: et juridisk, politisk og
symbolsk samlende dokument som verner borgerne mot
overgrep, sikrer dem frihet og trygghet nå og i framtiden,
og som inneholder hovedtrekkene i vår statsskikk. Det er
en samlet komité som mener at Grunnloven skal sikre ba-
lanse mellom den stabiliteten som Grunnloven skal repre-
sentere, og den fleksibiliteten som også må gi rom for i
større utstrekning å sikre individets frihet, likhet og men-
neskeverd, og at det også blir ivaretatt i beslutningsproses-
ser i framtiden.

Adgang til deltakelse i frie og hemmelige valg og en
ubestridt rett til å delta i samfunnsdebatten er avgjørende
for en demokratisk stat. Vern mot vilkårlig fengsling, straff
og tortur og rett til å få sin sak prøvet for en uavhengig
domstol er på samme måte avgjørende for om en stat kan

kalles demokratisk, og om en demokratisk stat kan kal-
les en demokratisk rettsstat. For Arbeiderpartiets del er det
umulig å definere demokratiet som reelt hvis ikke rettssta-
ten også har et sosialt ansvar. Det ansvaret mener jeg at vi
bør ta. Derfor mener vi at de sivile og politiske rettighetene
ikke er reelle uten sikring for at alle kan nyte dem. Derfor
har vi også valgt – og det skal vi komme tilbake til senere
i debatten – å gå inn for en rekke av de økonomiske, sosi-
ale og kulturelle rettighetene for å sikre at det jeg nå skal
redegjøre for, skal gjelde alle.

Det er en samlet komité som mener at det er riktig å
sikre de sivile og politiske menneskerettighetene for fram-
tiden og synliggjøre dem i vår grunnlov. Det er jeg glad
for. Særlig viktig er det å understreke at det er statens an-
svar å sikre, verne og garantere menneskerettighetene. Ko-
miteen mener at menneskerettighetenes synlighet forbed-
res ved å samles i et eget kapittel – kapittel E – og er
enig i forslaget om å opprette det kapittelet i en såkalt
menneskerettighetskatalog.

I sitt arbeid veide Menneskerettighetsutvalget ulike
hensyn opp mot hverandre – Grunnlovens ånd, dagens
rettstilstand, forholdet mellom rett og politikk og utford-
ringer ved rettsliggjøring. Konklusjonen deres var klokke-
klar: Hensynene og argumentene som taler mot de fore-
slåtte endringene, sier Menneskerettighetsutvalget ikke er
gode nok til ikke å oppdatere Grunnloven, sånn at den re-
flekterer det som faktisk er rettstilstanden i Norge, og brin-
ger den i pakt med resten av Europa og sikrer rettighetene
våre for i morgen.

Vi skal snakke litt nærmere om forslagene.
Som jeg nevnte, er komiteen enig i Menneskerettighets-

utvalgets forslag om å videreføre Grunnloven § 110 c i en
ny § 92 som innledning til det nye menneskerettighetska-
pittelet. Når hovedmålsettingen med hele grunnlovsrevi-
sjonen er å sikre menneskerettighetenes stilling igjen, er
det viktig at enkeltbestemmelsene bidrar til akkurat det.

Flertallet i komiteen, alle utenom Høyre og Miljøpar-
tiet De Grønne, mener at det har en selvstendig betydning
for domstolenes håndhevelse av menneskerettighetene at
Grunnloven pålegger statsorganene å respektere disse ret-
tighetene. Flertallet vil sikre at det ikke oppstår misfor-
ståelser om hvilke internasjonale menneskerettigheter som
er Grunnlovens rang, og mener derfor at det er viktig å
henvise til internasjonale konvensjoner. Dette vil selvsagt
ikke endre dagens rettstilstand, og traktater som vi ratifi-
serer i framtiden, vil fortsatt måtte gå gjennom prosedyren
i Grunnloven § 112. På denne bakgrunn bifaller flertallet
alternativ 2 B, sånn at bestemmelsen lyder:

«§ 92
Statens myndigheter skal respektere og sikre men-

neskrettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov
og i for Norge bindende traktater om menneskerettig-
heter.»
Frihet skal aldri kunne stjeles fra noen. Skal den fra-

røves noen, må det ha hjemmel i lov. Retten til å være
fri og trygg på at den ikke blir tatt fra deg vilkårlig er en
grunnleggende menneskerett. Frihetsberøvelsen kan ikke
bare skje gjennom fengsling, men også gjennom andre inn-

13. mai – Sakene nr. 1–6: Grunnlovsforslag 24712014
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grep mot enkeltmennesket. Psykisk helsevern er et sånt
eksempel.

I EMK artikkel 5 listes det opp grunnlag for at frihet
kan berøves. Komiteen mener at borgerne bedre er beskyt-
tet mot vilkårlig frihetsberøvelse ved å la bestemmelsen
fortsette å være konsistent og generell. Det skal ikke fore-
komme maktmisbruk, og friheten kan kun fratas en bor-
ger dersom myndighetene har hjemmel i lov og det finnes
forholdsmessighet mellom mål og middel – punktum – så
enkelt og så vanskelig for mange stater å overholde.

Det er en samlet komité som derfor mener at Grunn-
loven § 99 første punktum bør bygges ut til å omhand-
le andre former for frihetsberøvelse. Komiteen innstiller
derfor på forslagsstillernes forslag B til ny § 94, slik at
bestemmelsen skal lyde:

«Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen
måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lo-
vene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig
og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en
domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få fri-
hetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet
opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig
holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.»
Av samme begrunnelse mener komiteen at legalitets-

prinsippet bør grunnlovfestes i egen paragraf. Menneske-
rettighetsutvalget har foreslått en ny § 113 i Grunnloven
om legalitetsprinsippet. Komiteen innstiller med dette på
forslaget til § 113 alternativ 1 B, slik at paragrafen vil lyde:

«Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha
grunnlag i lov.»
Det er en samlet komité som mener Grunnloven skal

bekrefte at alle mennesker har samme rett på frihet og like
krav på rettigheter og muligheter. Det kan oppleves selv-
sagt, men den opplevelsen i dag kan være verdiens største
fiende i morgen. Derfor må den vernes.

I møte med domstolene er det vanskelig å se for seg
rettferdighet uten forutsigbarhet. Rettergang fordrer rett-
ferdighet. Finnes ikke den, finnes ikke rettsstaten. For at
borgerne skal kunne ha tillit til staten, må forutsetningen
være at den er forutsigbar. En demokratisk domstol finnes
kun om den er uavhengig.

Prinsippet om rett til rettferdig rettergang har kommet
til uttrykk flere ganger i lovgivningen, men det er en sam-
let komité som mener at det er viktig å synliggjøre det prin-
sippet i Grunnloven. Det er ikke godt nok at det bare er slik
fordi det alltid har vært slik. Rettferdig rettergang finnes
fordi det er det eneste mulige for en rettsstat som ønsker
å kalle seg demokratisk, og det bør vernes mot framtidige
myndigheters eventuelle ønske om å bygge ned rettsstaten.
Komiteen innstiller derfor på forslaget til ny § 95 alternativ
2 B, slik at paragrafen skal lyde:

«Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uav-
hengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Retter-
gangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan
likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes
privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det
nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og
dommernes uavhengighet og upartiskhet.»
Det er bare den som er skyldig, som skal bli dømt, og

det er bare den som etter en rettergang er kjent skyldig,
som ikke er uskyldig. Komiteen mener uskyldspresumsjo-
nen bør grunnlovfestes.

Straffeforfølgelse og domfellelse skal bare skje én gang
for samme forbrytelse. En samlet komité mener borgerne
skal være sikret dette gjennom Grunnloven – ikke bare for
å unngå at det skal skje, men også for å etablere en for-
utsigbarhet og den tilliten til rettsstaten som vi er avhen-
gig av at alle har. Borgerne skal vite hva som skjer hvis
en lov brytes, ikke minst for å få vite konsekvensene av
sine egne handlinger og få muligheten til å kunne gå vide-
re med livet sitt. Lite eller ingenting oppleves så urettfer-
dig som dobbeltstraff. Det oppleves som vilkårlig. Hvis vi
ikke kan stole på dem som skal straffeforfølge lovbrytere,
hvem skal vi stole på da?

Straffebegrepet i Grunnloven § 96 første ledd er etter
norsk rett tolket litt annerledes enn det tilsvarende begrepet
i EMK artikkel 6 nr. 1. Menneskerettighetsutvalgets for-
slag til ny § 96 tredje ledd bygger på en forutsetning om
at EMK og EMDs forståelse skal legges til grunn for det
leddets vedkommende.

To forskjellige straffebegreper i samme bestemmelse
kan skape usikkerhet, ikke minst hos domstolene, og det
er uryddig å legge opp til at det skal skje to ulike tolknin-
ger av samme begrep. Komiteen har derfor, etter samtyk-
ke fra presidentskapet, besluttet å utsette behandlingen av
forslaget til § 96 tredje ledd for å få tolkningsspørsmålet
bedre belyst. Men når det gjelder forslaget til § 96 fjerde
ledd, er komiteen enig med Menneskerettighetsutvalget og
innstiller på at § 96 annet ledd skal lyde:

«Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil
skyld er bevist etter loven.»
Komiteen innstiller videre på at § 96 fjerde ledd skal

lyde:
«Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller

samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller
er utbytte fra en straffbar handling.»
Komiteen har også behov for å få belyst flere sider av

tolkningsspørsmålet knyttet til forslaget om bestemmelse-
ne i § 114 og har av samme begrunnelse som over, også
besluttet å innstille på å utsette behandlingen av XXIV i
forslaget i henhold til forretningsordenen. Komiteen kom-
mer tilbake med innstilling på bestemmelsen på et senere
tidspunkt.

Visste presidenten at ungdommer tror at Grunnloven er
mer oppdatert og gjenspeiler dagens samfunn mer enn den
faktisk gjør? Ifølge medieundersøkelsen i år, tror flestepar-
ten av ungdommene at likhetsprinsippet og ikke-diskrimi-
neringsprinsippet allerede er grunnlovfestet. Det er egent-
lig ikke så rart, siden det er en veldig etablert verdi i det
norske samfunn. Det er ikke et selvstendig argument i seg
selv for å ta inn forslaget til ny § 98, men det viser hvor
etablert den forståelsen er i samfunnet vårt. Grunnloven
bør jo gjenspeile sin samtid.

Hva er konsekvensene av den paragrafen? Det er at
lovgivere ikke har adgang til å gi privilegier til enkelte
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personer eller grupper i samfunnet. Privilegier er jo ikke
det samme som kvotering eller positiv forskjellsbehand-
ling. Hvis en gruppe har blitt kategorisk forskjellsbehand-
let eller har hatt færre muligheter til å oppnå sine rettighe-
ter enn en annen, er det tvert imot et statlig ansvar å justere
den skjevheten ved å bruke positiv forskjellsbehandling.

Komiteens flertall mener ikke at eksempler på diskri-
mineringsgrunnlag bør listes opp. Komiteen mener at be-
stemmelsen står seg og ikke er til å misforstå. Usaklig for-
skjellsbehandling skal ikke forekomme. Ved ikke å liste
opp diskrimineringsgrunnlag unngår vi å utelate det som
vi i dag ikke kjenner som diskrimineringsgrunnlag. Der-
for innstiller flertallet på at Grunnloven § 95 og § 103
oppheves, og at ny § 98 første ledd alternativ B skal lyde:

«Alle er like for loven.»
Ny § 98 annet ledd skal lyde:
«Intet menneske må utsettes for usaklig eller ufor-

holdsmessig forskjellsbehandling.»
Når det kommer til forslaget om Grunnloven § 99,

mener komiteens flertall fra Arbeiderpartiet, Høyre, Frem-
skrittspartiet og Kristelig Folkeparti at kirkeforliket og da-
gens § 116 første punktum godt verner tanke-, religions-
og samvittighetsfrihet. Flertallet ønsker ikke at det skal
oppstå tolkningstvil om den nye foreslåtte paragrafen, og
ønsker derfor å opprettholde dagens bestemmelse.

For at det skal være grunn til å stole på staten, myndig-
hetene og politikerne, må de godta og våge å bli utfordret.
Demokratiets evige og enkleste prøve bestås eller styrkes
gjennom makthavernes evne til å tåle å legge til rette for
opposisjon. Senest i går hadde Norge besøk av Pussy Riot,
aktivistgruppen som viser hvor slett en stat kan forvalte det
ansvaret. Politikere som ikke kan eller vil bli utfordret, er
ikke politikere. De er bare makthavere. Opposisjonsvern
må trygges av enhver makthaver som ønsker å kalle seg
demokratisk.

Forenings- og forsamlingsfrihet var ikke en selvsagt
rettighet da Grunnloven ble skrevet i 1814. Det er det i dag,
og det bør også være det for framtiden. Denne bestemmel-
sen vil gi potensielle totalitære tanker motstand. Komiteen
mener at forenings- og forsamlingsfrihet er nært forbundet
med utviklingen og ivaretakelsen av demokratiet og inn-
stiller derfor på utvalgets forslag til at § 99 annet ledd og
§ 101 oppheves, og at ny § 101 skal lyde:

«Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde
seg ut av foreninger; herunder fagforeninger og politis-
ke partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demon-
strasjoner.

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt
mot innbyggere uten etter lov, med mindre en forsam-
ling forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig
oppløses etter at de lovbestemmelser som angår opprør,
tre ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen
av den sivile øvrighet.»
Ditt privatliv er ditt, ditt personvern er ditt – statens

oppgave i så henseende er å ta vare på det, respektere det
og la det være i fred.

Personvernkommisjonen konkluderte i sin innstilling
enstemmig med en anbefaling om grunnlovfesting av ret-

ten til personvern og privatlivets fred. Privatlivets fred er
slått fast i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner
og i Verdenserklæringen, og komiteen mener at vi bør gi en
selvstendig paragraf.

Teknologiutvikling er et gode, men det krever veldig
mye mer av oss å passe på at den ikke misbrukes. I en
verden der GPS-sendere kan brukes til å overvåke noen
ulovlig, krever det at politikerne gir privatlivet et særlig
vern.

I tillegg til å verne mot statlige inngrep tilsier sam-
menhengen med øvrige rettigheter at retten til personvern
og privatliv nå grunnlovfestes. Med den begrunnelsen inn-
stiller medlemmene fra Høyre, Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet på ny § 102 alternativ 3 B, slik at paragrafen
lyder:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og fami-
lieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse
må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den per-
sonlige integritet.»
17. mai har lenge blitt sett på som barnas dag. Nå får

de sin egen dag til å feire grunnlovfesting av sine egne ret-
tigheter. For første gang vil barnas selvstendige rettigheter
bli formulert i Grunnloven – 200 år for sent. Felles for oss
alle er at vi har vært barn en gang, vi har alle vært avhen-
gig av andre for å være trygge og frie og få våre rettigheter
respektert eller brutt. Alle særgrupper kan ikke få sin egen
bestemmelse, men barns avhengighet av andre for å kunne
leve frie og trygge liv gjør at de må vernes spesifikt, og en
stat som ikke tar særlig ansvar for sine barn, tar ikke særlig
ansvar for sin framtid.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet,
Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet innstiller på ny
§ 104 første ledd alternativ 1 B, som vil lyde:

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De
har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv,
og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse
med deres alder og utvikling.»
Det er en samlet komité som mener prinsippet om at be-

slutninger som angår barn, skal ta hensyn til barnas beste,
og at det strekker seg ut over foreldreansvar, bosted og
samvær. Vekten barns beste skal gis, må ses ut fra hvor
sterkt berørt barnet er, og hvor alvorlig beslutningen er.

Komiteen innstiller på ny § 104 andre ledd alternativ
3 B:

«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»
Barnets rett til vern om sin personlige integritet gjelder

uavhengig av hvor barnet bor, og hvor barnet har sitt opp-
hold. Statens myndigheter må også ha en plikt til å sørge
for et regelverk og håndhevelse av et regelverk som på
best mulig måte kan verne barnet mot utnyttelse, vold og
mishandling.

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis-
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne innstiller på
ny § 104 tredje ledd alternativ 2 B:

«Barn har rett til vern om sin personlige integritet.
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for
barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nød-

13. mai – Sakene nr. 1–6: Grunnlovsforslag 24732014

363



vendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygg-
het.»
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet,

Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senter-
partiet og Miljøpartiet De Grønne, viser også til forslaget
til ny § 103 og innstiller på følgende:

«Statens myndigheter skal iverksette tiltak for å be-
skytte barnets personlige integritet, herunder beskyttel-
se mot vold, mishandling, seksuell utnyttelse og andre
liknende forhold som kan skade barnet.»
Barn er særlig utsatt for slike overgrep.
Det er en samlet komité som mener at bevegelsesfrihe-

ten bør gis grunnlovsvern. Det er stadfestet en rett for alle
med lovlig opphold i et land til å bevege seg fritt innen-
for landets grenser, reise derfra og komme tilbake igjen.
Komiteen innstiller på § 106 første ledd alternativ 1 B og
andre ledd alternativ 1 B, slik at paragrafen lyder:

«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt
bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted
der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det
er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgel-
se eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere
kan ikke nektes adgang til riket.»
Ingenting står over folket når de samles i valgting. Det

er demokratiets mektigste planke. At prinsippet om frie og
hemmelige valg ikke er nedfelt i Grunnloven, er underlig,
og endelig skal det nedtegnes for framtiden, slik at det skal
bli ekstra vanskelig å svekke vårt demokrati.

Bestemmelsen som komiteen har samlet seg om til ny
§ 49, lyder:

«Stortingets representanter velges gjennom frie og
hemmelige valg.»
Menneskerettighetsutvalget foreslår også at enkelte

grunnlovsbestemmelser oppheves, dels fordi de ikke len-
ger er nødvendige, men også som følge av at Grunnloven
får et eget kapittel om menneskerettigheter. Det er en sam-
let komité som tilrår alle forslag til opphevelse. Jeg viser
også til en mer utførlig begrunnelse av dette i Doku-
ment 16, Menneskerettighetsutvalgets rapport, og til Innst.
186 S for 2013–2014.

Grunnloven skal ikke og kan ikke gi oss svaret på fram-
tidens utfordringer. Det skal også i framtiden være politi-
kernes oppgave å gjøre det – å løse politiske problemer.
Men det er enkelte ting selv ikke framtidens politikere skal
ha makt til å gjøre: å stjele friheten og tryggheten fra dem
som kommer etter oss. Det er derfor vi nå vil ha inn flere
menneskerettigheter i Grunnloven – ikke for å endre på
noe i dag, men for å sikre noe for i morgen, ikke for å sette
grenser for politikk, men for å sette grenser for misbruk av
makt.

Med dette anbefaler jeg komiteens innstilling.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Sveinung Rotevatn (V) [10:37:34]: Representanten
Christensen snakka varmt om alle rettane som er i Grunn-
loven, og som skal inn i Grunnloven. Samtidig ønskjer
Arbeidarpartiet, saman med Miljøpartiet Dei Grøne, gjen-

nom innstillinga å innføre ein ny paragraf til Grunnloven,
som vil kunne setje til side dei største delane av den
same grunnloven, i ein såkalla krisetilstand, for å tryggje
demokratiet, som det heiter.

Rett nok er det slik at ein i dag har ein ulovfesta kon-
stitusjonell nødrett som veldig sjeldan har vorte brukt. Det
det store fleirtalet i denne salen – og også Venstre – åtvarar
mot, er at ein ved å innføre ein slik derogasjonsparagraf vil
kunne senke den mentale terskelen for å nytte den typen
derogasjonsmyndighet, og at ein allereie då klassifiserer
størstedelen av Grunnloven, som, en masse, vil kunne set-
jast til side. Det er ein grunn til at bl.a. Advokatforeningen
har åtvara så sterkt imot at ein skal ta inn den paragrafen.

Mitt spørsmål er: Meiner Arbeidarpartiet at eksempel-
vis ein krisetilstand som den ein opplevde 22. juli, vil vere
eit tilfelle der ein ny § 116 kan brukast?

Jette F. Christensen (A) [10:38:45]: Svaret på det er
nei, og jeg vil henvise til Menneskerettighetsutvalgets rap-
port, der de drøfter akkurat dette. Å løfte fram 22. juli 2011
som et eksempel der det ikke skjedde, er et eksempel på en
situasjon som ikke skal tolkes på den måten.

Arbeiderpartiet mener at dersom Grunnloven skal fra-
vikes, er det Grunnloven selv som skal bestemme det.
Derfor er vi litt mindre negative til den paragrafen enn
det Venstre er, men Menneskerettighetsutvalget har drøf-
tet 22. juli-hendelsen og løftet den opp som et spesielt
og særlig eksempel på at det ikke er en slik situasjon der
Grunnloven kan fravikes.

Sveinung Rotevatn (V) [10:39:32]: Takk for svaret.
Då er eg litt interessert i kva situasjonar Arbeidarparti-

et meiner at denne paragrafen, som dei saman med Miljø-
partiet Dei Grøne no føreslår, vil kunne nyttast for, korleis
det eventuelt endrar dagens rettstilstand, og om ein ikkje er
det minste bekymra for den endringa som spesielt under-
teikna fryktar vil kunne oppstå, iallfall mentalt. For der-
som ein no er i ein situasjon der ein får eit regime som ikkje
er så demokratisk innstilt som det ein i dag har i Noreg, og
der makthavarane ønskjer å setje til side grunnleggjande
rettar, vil det jo unekteleg vere enklare å gjere det dersom
ein har ein klar grunnlovsparagraf å lene seg på, i staden
for å måtte ty til ulovfesta nødrett. I alle fall opp mot vur-
deringa til innbyggjarane, slik dei vil sjå det, fryktar eg at
det vil vere ein situasjon der det er enklare å setje til side
grunnleggjande rettar. Kva for situasjonar er det f.eks. ein
kallar ein krisetilstand? Kva legg Arbeidarpartiet i ordet
«krisetilstand», og kva bør ei regjering leggje i det?

Jette F. Christensen (A) [10:40:40]: Det er heldig-
vis opp til det til enhver tid sittende storting å vurde-
re det – ikke domstolene, ikke tilfeldige innfall. Men en
krisetilstand er også blant den type situasjoner som denne
bestemmelsen skal befatte seg med. Det er drøftet i Men-
neskerettighetsutvalget. Det er to forskjellige alternative
måter å forholde seg til krigs- og krisetilstander på – enten
å anta at de ikke kommer til å inntreffe og håpe på det
beste, eller å sikre seg for framtiden og med en sånn be-
stemmelse sikre at det er de folkevalgte forsamlingene som
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bestemmer hvorvidt Grunnloven skal fravikes i en krigs-
eller krisetilstand. Så er det opp til politikerne i dag å be-
stemme hvorvidt det er Grunnloven som skal formulere
dette, eller om det skal være opp til domstolene.

Abid Q. Raja (V) [10:41:40]: Jeg bare følger opp det
spørsmålet som representanten Sveinung Rotevatn hadde,
for jeg noterte meg at saksordføreren svarte på det siste
spørsmålet, at det var Stortinget som til enhver tid kunne
sette Grunnloven til side. Jeg vil bare ha presisert hvordan
dette er nedfelt i § 116.

Jette F. Christensen (A) [10:42:13]: Svaret mitt var
en henvisning til at det er politikerne som skal ta den be-
slutningen og tolke det. Bestemmelsen gir en oppskrift på
hvordan man skal definere en sånn krisetilstand – den tolk-
ningen og oppfatningen skal ligge hos Stortinget. Det er
ikke opp til domstolene å ta den beslutningen, og det er
Grunnloven selv som skal formulere om den skal fravikes
eller ikke.

Abid Q. Raja (V) [10:42:49]: Jeg kan ikke forstå dette.
Jeg prøver å etterlyse hvor det står i bestemmelsen at det er
Stortinget som skal ta den beslutningen at en ved en krise-
tilstand kan sette Grunnloven til side. Det er det jeg spør
om, og det er det representanten svarte på spørsmålet fra
Rotevatn. Hvor i bestemmelsen står det?

Jette F. Christensen (A) [10:43:10]: Det er Stortin-
get som bestemmer innholdet i § 116. Så er det opp til
det enhver tid sittende storting, og den som formulerer
Grunnloven, å si når og om den skal fravikes eller ikke.

Abid Q. Raja (V) [10:43:31]: Dette er en veldig viktig
bestemmelse. Det handler faktisk om at vi har en grunn-
lov, og når vi har en grunnlov og vedtar å utvide den, så
skal Grunnloven stå seg også ved krig, ved krigstilstander
og ved krisesituasjoner. Særlig da skal de nedfelte prinsip-
pene i Grunnloven stå seg. Det som står i den paragrafen,
er at Grunnloven også kan fravikes ved en beslutning. Det
står ikke noe om et stortingsvedtak – at det skal gjennom
Stortinget. Det som representanten her har forklart, og det
Arbeiderpartiet står alene om å mene, det er at man kan
sette Grunnloven til side når det oppstår en krisetilstand i
Norge. Men det er jo derfor vi har Grunnloven – at den skal
stå seg også ved krisetilstander.

Jeg stiller det siste spørsmålet en gang til: Jeg kan
ikke se at den bestemmelsen lyder slik at da skal man
komme til Stortinget for å få Stortingets vedtak – at man
ved et to tredjedels flertallsvedtak kan sette Grunnloven til
side.

Jette F. Christensen (A) [10:44:49]: Jeg opplever at
dette er mer en kommentar enn et spørsmål. Jeg vil heller
lede representanten Rajas oppmerksomhet til merknadene
som vi har skrevet, og som også vil bli håndtert som forar-
beid til denne bestemmelsen. Der er det beskrevet ubønn-
hørlig hvordan dette skal foregå, og hvem det er som skal
fatte disse beslutningene – ut fra Menneskerettighetsutval-

gets innstilling, som er forelagt komiteen, og der dette også
er utredet.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Michael Tetzschner (H) [10:45:38] (ordfører for sake-
ne nr. 2 og 6): Grunnloven omsluttes med den største vel-
vilje av de fleste. Det kan vi se særlig nå i mai. Men det er
samtidig denne velviljen som til slutt kan kvele den – fordi
man ikke prioriterer Grunnlovens funksjon som grunnlov,
som detaljert spesiallov for samvirket mellom statsorgane-
ne, som lov for rettsstatsprinsippene, som lov for demokra-
tiets spilleregler, og som lov for individets frihetsretter.

Det er den konsekvente respekten for disse grunnset-
ningene som har gitt Grunnloven dens status. Uten at loven
hadde hatt virkelig betydning, og uten at den var etter-
levd konkret i det daglige, ville den ikke hatt symbolkraft.
Den har sin symbolkraft fordi dens bestemmelser har hatt
rettskraft, ikke omvendt.

Jeg røper kanskje ikke noen stor hemmelighet når jeg
sier at det i kontroll- og konstitusjonskomiteen har gjen-
speilet seg ulike rettspolitiske syn. Egentlig er det jo slik
at rettspolitikken ikke skulle ha så mye med partipolitikk
å gjøre, men vi ser likevel at den har en del med det å
gjøre. Det er mitt syn at Stortinget i større grad bør disku-
tere rettspolitiske spørsmål, som f.eks.: Hva er det som er
egnet for lovgivning? Hvilken virkning har lovgivningen?
Har den de virkningene på sikt som vi hadde som intensjon
da vi vedtok lovene? Hva er i det hele tatt god lovkvalitet?

Denne grunnlovsbehandlingen har gitt oss en rettspo-
litisk debatt i tillegg, men det har vært veldig vanskelig
å skille den ut fra – skal vi si – vanlig partipolitisk kon-
kurranse. Jeg mener at vi i det hele tatt i vårt vanlige lov-
givningsarbeid burde ha flere avklarende rettspolitiske de-
batter. Egentlig er det synd at vi ikke har en mer avklart
rettspolitikk når vi nå har gitt oss i kast med Grunnloven.

God lovkvalitet kan diskuteres ut fra kriterier som fak-
tisk er helt uavhengige av hva man mener om innholdet i
lovreglene. Eksempler på slike kriterier kan være om loven
er egnet til å nå sitt formål, om den har legitimitet, og om
det har vært en bred og grundig saksforberedelse. Det kan
være spørsmål om lovgivningen tjener et reelt behov, om
den bare skal brukes til å kodifisere uskreven rett, eller om
den er ment å skulle fremme en bestemt utvikling. Det kan
være spørsmål om den er svaret for å løse konflikter som
er aktuelle i dag, om den gir presise og klare svar, og om
den er formulert fleksibelt for å ta høyde for forskjellige
situasjoner som kan oppstå under skiftende forhold.

Det kan stilles spørsmål om det i det hele tatt lovgis
for mye. Samfunnet er blitt mer komplekst, men antall be-
stemmelser og tekst knyttet til den enkelte regel øker i
enda større omfang. Summen av lovgivningsaktivitet fører
til mangel på oversikt og følelse av maktesløshet, selv for
dem som har interesse av å sette seg inn i reglene de er
berørt direkte av.

Jeg tror vi kan si at det har oppstått et inflatorisk press,
også drevet frem av troen på at detaljstyring gir bedre sty-
ring. I møtet med realitetene blir lovenes ideelle forestillin-
ger satt på prøve. Når offentlige instanser, f.eks. en kom-
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mune, bryter arbeidsmiljøloven 30 000 ganger for å sikre
tilstedeværende pleiepersonale, er det forståelig at hensy-
net til pasientene må veie tyngre enn formell lovlydighet.
Likevel er det skadelig for holdningen til lov som norm for
atferd at en rekke lover enten ikke er ment å skulle tas helt
alvorlig, eller er praktisk talt umulige å oppfylle.

Tendensen til symbollovgivning er tiltagende, med
bredt anlagte formålsbeskrivelser av mer eller mindre po-
litisk karakter og uten operative bestemmelser som bygger
opp under realiseringen av formålet på en troverdig måte.
Helse- og sosialsektoren er full av eksempler på dette.
Innen sektoren selv er det reist tvil om dette egentlig gir
tilfredsstillende resultater i form av flere og bedre tjenes-
ter. Foruten de mange brudd på rettigheter som oppstår, og
som svekker tilliten til systemet, bindes også virksomheten
opp til å vektlegge formell oppfyllelse av lovkravene.

Likeledes kan rettighetsfesting skje helt tilfeldig, slik at
de med formelle rettigheter stadig går foran grupper uten
samme formelle status, men med reelle behov som kan
være minst like store.

For øvrig henvises til kulturloven av 29. juni 2007, som
et skoleeksempel på en lov som ikke er egnet til å ha
noen konkrete virkninger. Den tjente utelukkende et poli-
tisk markeringsbehov, og den har neppe fremmet kulturen
i Norge.

God lovgivningsteknikk er å beskrive de rettsfølgene
man har tenkt skal etterleves som en konsekvens av den
oppstilte normen, og som er realistisk å forvente at andre
kan leve opp til. Det er samtidig å ha et bevisst og realis-
tisk forhold mellom mål og virkemidler, og at det er gjort
bevisste prioriteringer på bekostning av det mindre viktige.

En ambisjon ved dette grunnlovsjubileet har vært å
skrive inn grunnleggende menneskerettigheter for å opp-
datere Grunnloven på dette punkt. Det daværende presi-
dentskapet ga 18. juni 2009 et utvalg – Lønning-utval-
get – i oppdrag å fremme forslag til en begrenset revisjon
av Grunnloven med innskriving av sentrale menneskeret-
tigheter. Utvalget fremla sin rapport i desember 2011.

Uenigheten om rapporten gjelder ikke uenighet om de
utvilsomt mange goder den omhandler, men hva som opp-
fattes som sentrale rettigheter, og hvilken etterlevelse de
kan få. En god begynnelse kunne være å kreve at det
som skrives inn i Grunnloven, faktisk er rettigheter, ikke
politiske markeringer eller signalgivning.

La meg begynne med de sentrale rettighetene – dem vi
er enige om. Menneskerettighetene er grunnleggende krav
til individets stilling uansett rettssystem. Det er ikke om-
stridt at disse kravene omfatter respekt for og vern av liv,
legeme, frihet og sikkerhet. Retten til den frie tanke, tro
og ytring, privat- og familieliv, eiendom og rettferdig retts-
pleie og forvaltning hører videre blant de anerkjent vik-
tigste. Rettighetene er universelle og udelelige. En side av
dette er at de gjelder for alle over alt, uavhengig av om de er
lovfestet eller ikke. Det er dette som gjør dem universelle.
Det betyr igjen at å påvise menneskerettighetsbrudd aldri
er innblanding i andre staters indre anliggender.

Den irske rettsfilosofen Seamus Heaney har om men-
neskerettighetenes prepolitiske og konstituerende karakter
uttrykt det slik:

«(…) the roots of human rights lie deeper than the
world of human covenants. They are far more profound
than contracts between governments and have their ori-
gin in the metaphysical. How else, indeed, could the
document enshrine words like «dignity» and «con-
science», words that strain against the bonds of legal
definition and political categorization?»
Det er vanlig å peke på at forholdet mellom indi-

vid og statsmakt er det sentrale. Dette skyldes det særli-
ge ved staten som organisasjon av menneskelig samkvem
innen et definert geografisk område, med dens monopol
av maktbruk og sterke faktiske stilling. Et moderne syn
på menneskerettene bygger på at fellesskapets verdi re-
duseres om ikke de individuelle rettighetene respekteres.
Det innebærer også at rettighetene ikke bare beskytter mot
statsmakt, men også mot privat maktutøvelse.

I jubileumsåret er det naturlig å understreke den his-
toriske og rettsfilosofiske kontekst Grunnloven inngår i.
Prinsippene herfra har vist seg meget slitesterke, og alle
humane, frie samfunn har uten unntagelse bygget på de
samme hovedprinsippene som vår grunnlov.

Rettsstaten skal verne om menneskerettigheter gene-
relt, og den skal gi enhver rettsmidler – dvs. adgang til
å få sin sak prøvd for domstolene. I kjernen av rettsstats-
prinsippet ligger likevel fortsatt et krav om at makthaverne
bare kan styre over borgerne med hjemmel i lov.

Dette kan forklares med tanken om samfunnskontrak-
ten, der borgerne ikke har overdratt makten til øvrighetens
tilfeldige og vilkårlige vilje, men til folkevalgte som skal
styre på bakgrunn av en forutsigbar lovgivning. Også de
folkevalgte ville bryte samfunnskontrakten dersom deres
inngrep i borgernes rettssfære gikk utenfor rammene.
Grunnlovens fornemste oppgave var, og er fortsatt i dag, å
sette skranker for de inngrep som lovgiverne kan tillate seg
overfor den enkelte i Norge.

Grunnloven anviser samtidig de verdiene vi bygger på,
men den konstituerer også en legitim statsmakt som orga-
niseres på grunnlag av maktfordelingsprinsippet, den leg-
ger grunnlaget for rettsstaten og bestemmer vårt demokra-
tis spilleregler.

Under komiteens forarbeid med endringene har det
fremkommet at Grunnloven rent lovteknisk holder meget
høy kvalitet. Språk og setningsbygning er for sin tid enkel
og direkte. Vår tids tendens til å ta med omfattende opp-
regninger brukes her sjelden, og da bare fordi det er ment
å ha konkret betydning.

Grunnloven formulerte overordnede prinsipper for or-
ganiseringen av statsmakten, men man kunne også forut-
sette at detaljene ved behov ville utfylles gjennom ordinær
lovgivning i et samspill med den overordnede bestemmel-
se. Samtidig er Grunnloven også en særlov på områder
den har ønsket å regulere direkte – f.eks. i den nærme-
re beskrivelse av Stortingets og regjeringens arbeids- og
funksjonsfordeling.

Det har vært hevdet at menneskerettighetene er mindre
juridiske og mer skjønnsmessige og «politiske» enn andre
deler av jusen. Det er imidlertid ikke anerkjent rettsteori.
Derimot er begrepet «rettighet» under press. I den offent-
lige debatt påberopes ofte rettigheter, mens det i virkelig-
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heten menes interesser. For at en interesse skal være en
rettighet utover de universelle, må den følge av en offent-
ligrettslig anerkjent posisjon eller ved at noen har fått en
rettighet som følge av avtale.

Grunnlovens funksjon er å understreke de grunnleg-
gende rettsprinsippene som vi kan samles om i Norge. Kra-
vet til 2⁄3 flertall for grunnlovsvedtak er ikke bare å lese
som en barriere mot raske endringer, men det skal også
være en forsikring om at bestemmelsene samler bred opp-
slutning. Grunnlovspleien blir dermed å tilpasse hevdvun-
ne prinsipper til nye forhold, ikke å forandre prinsippene.
Reformer og ny rett bør skje gjennom ordinær lovgivning.

Ved gjennomgangen av grunnlovsendringsforslagene
må det konstateres et visst inflasjonspress i form av vide
og vage verdiformuleringer for å oppnå symbolske effekter
fremfor juridiske. En slik lovgivningsteknikk skaper uklar-
het for den som leser loven, med hensyn til om det er re-
elle rettigheter man kan bygge på, eller om det heller er
mindre forpliktende politiske mål man gjerne ser realisert,
men hvor det til enhver tid er opp til statens myndigheter å
bestemme når og hvorvidt målet skal nås.

Undertiden blandes de «egentlige» rettsnormer med de
«uegentlige», f.eks. i forslaget til §§ 110-serien – som for
øvrig får nye paragrafnumre etter revisjonen i dag. Der
har vi §§ 110 og 110 a, som ikke gir rettigheter, i motset-
ning til § 110 b, som vil kunne påberopes som en konkret
rettighetsbestemmelse for den enkelte.

Det reduserer forståelsen av grunnlovsteksten at den
ikke kan leses ut fra en umiddelbar forståelse av orde-
ne, men forutsetter betydelige forkunnskaper hos leseren.
Verre er det at forekomsten av politiske signaler og marke-
ringer uten innhold svekker hele Grunnloven som juridisk
verktøy. Over tid vil det få den virkning at også de sentrale
bestemmelsene svekkes.

Høyre har i kontroll- og konstitusjonskomiteen og el-
lers vektlagt enkelte prinsipper for revisjonen av Grunn-
loven. For det første: «Less is more» – det som kan skrives
enkelt, blir klarere i valget mellom knappe og mer utfyllen-
de tekstalternativer. Vi støtter strykningen av uvirksomme
paragrafer for å tilpasse Grunnloven til nåtiden og færre
nye bestemmelser der det er naturlig å prioritere noen men-
neskerettigheter som mer grunnleggende enn andre. Dette
er også i tråd med det mandatet som Menneskerettighets-
utvalget fikk i 2009.

For det andre: lavest mulig «floskelfaktor» for å under-
streke Grunnlovens betydning som forpliktende lov. Man
har mange eksempler på at formuleringer som var alvor-
lig ment da de ble vedtatt, har mistet sin betydning gjen-
nom mangel på håndhevelse og etterlevelse og har endt
som tomme programerklæringer. Men det finnes ingen
eksempler på at tomme programerklæringer har utvik-
let seg den motsatte vei og blitt til håndfaste rettigheter.
Dette prinsippet er også den beste måten å respektere vår
nåværende grunnlovstradisjon på.

For det tredje: Endringer skal være forbedringer, dvs.
svare til reelle behov, f.eks. avklare og presisere rettigheter
for borgerne, plikter for staten, hvem som er rettssubjekter,
samt andre rettslige normer. På områder hvor ordinær lov-
givning allerede overoppfyller minimumsmålsettingene i

grunnlovsforslagene, vil det en oppnår i tillegg, være svært
begrenset.

For det fjerde: En begrunnelse for grunnlovfesting er at
en klart uttrykt bestemmelse vil ha forrang fremfor annen
norsk lovgivning. De rettsnormene som man tar inn i
Grunnloven i dag, er allerede inkorporert i norsk rett gjen-
nom menneskerettsloven. Det betyr at de samtidig allerede
har fått den forrang som kunne vært et godt argument for
grunnlovfesting. Dessuten kan det også være uavklart hvil-
ket rettskildebilde som flertallsmerknadene bak endringe-
ne egentlig avdekker. Hvis dette er uklart, bør grunnlovfes-
ting utstå til nærmere vurdering. Dette innebærer at vi bør
avstå fra grunnlovfesting av bestemmelser som man i og
for seg ellers ville vært positive til.

Det siste og femte vi har nærmet oss denne grunnlovs-
materien med, har vært at kodifisering av gjeldende kon-
stitusjonell sedvanerett i utgangspunktet er uproblematisk.
Det er en fordel at alle vesentlige regler for statsforfatnin-
gen er innskrevet i Grunnloven.

Utover dette kan det være grunn til å reise spørsmå-
let i lys av den omfattende grunnlovsrevisjonen om det er
forsvarlig at grunnlovsforslag i motsetning til annen lov-
givning er basert på så lite juridisk forarbeid som tilfellet
er i dag. Man bør sikre at fremtidige grunnlovsforslag un-
derkastes en mer systematisk bearbeidelse og forberedel-
se. Det har ikke vært noen ordinær forutgående hørings-
prosess, slik utredningsinstruksen krever for vanlige lover,
og fagdepartementet har ikke hatt anledning til å gi sine
merknader eller foreslå utforming av bestemmelsene.

På en rekke områder er det ikke problematisert tilstrek-
kelig de grunnleggende tolkningsspørsmålene som man
må regne med vil oppstå. Det savnes også en slik lovtek-
nisk gjennomgang av forslaget som Justis- og beredskaps-
departementets lovavdeling rutinemessig foretar før ved-
takelse av ordinære lover. Det kan dessverre synes som
en nå, i iveren etter å ha klart et vedtak om grunnlovs-
endringer til jubileet 17. mai, vektlegger mindre de krav
en normalt ville stilt til grundighet og forsvarlighet ved
omfattende lovvedtak.

Et gjennomgående tema har vært at grunnlovsendrin-
gene ikke er ment å skulle endre dagens rettstilstand, men
heller binde opp mot en uønsket politisk utvikling sene-
re. Det var i hvert fall noe av det jeg noterte meg i re-
presentanten Christensens innlegg. Forslagene innebærer i
utgangspunktet, nettopp fordi det er snakk om rettighets-
bestemmelser som allerede er inkorporert gjennom men-
neskerettsloven, ingen direkte endring. Men allikevel kan
valget som vi foretar ved å grunnlovfeste noen bestem-
melser som har direkte kobling mot den internasjonale
konvensjonsretten, ha betydning.

Det er nemlig slik at når Norge undertegner konvensjo-
ner, er vi også, som alle andre land, gitt en viss nasjonal
skjønnsmargin. Det vil si at håndhevelsesorganer – la oss
ta Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som
et eksempel, håndhevingsorganet er Den europeiske men-
neskerettighetsdomstolen – vil utøve en domstolskontroll,
og den vil være intens når det gjelder kjernepunktene, og
være noe mer tolerant når det gjelder lokale tilpasninger.

Ved å ha koblingen til den internasjonale konvensjons-
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retten gjennom menneskerettighetsloven er det Stortin-
get som disponerer den nasjonale skjønnsmarginen. Hvis
vi grunnlovfester og velger å ta direkte sentrale begreper
fra konvensjonsretten inn i Grunnloven, vil den nasjonale
skjønnsmarginen når det blir stilt på spissen, ikke bli dis-
ponert av Stortinget, men av domstolene. Og så kan man
jo si at det er ikke engang sikkert at domstolene ønsker
å ha en nasjonal skjønnsmargin. Det kan være de legger
seg nærmere opp til rettsutviklingen internasjonalt, og da
er det Høyesterett som bestemmer hvorvidt vi i det hele
tatt skal benytte den nasjonale skjønnsmarginen. Dette kan
være virkninger som ikke er forutsatt, og som jeg gjer-
ne hadde sett at representanten Christensen hadde gått noe
nærmere inn i. Det er også en diskusjon vi allerede har ført
en stund i komiteen, så det skulle ikke komme som noen
overraskelse.

Jeg minner også om at det ikke er alle håndhevelses-
organer som har samme prestisje og juridiske tyngde som
EMD, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det
finnes også komiteer i FN-systemet som kan påvirke retts-
utviklingen for ØSK-rettighetene og de sivile og politiske
rettighetene på en måte som ligger klart utenfor politikken
og Stortingets kontroll.

Alle disse forhold til sammen tilsier at man er tilbake-
holden. Hvis det er slik at vi allerede har oppnådd den
tilfredsstillende rettstilstand som vi alle roser oss av at vi
har i samfunnet, er det ingen grunn til å forhaste seg med
å skrive inn i Grunnloven noe som faktisk kan føre til
at Stortinget frasier seg makt – fra det folkevalgte orga-
net til domstolene. Det er det som går under betegnelsen
«rettsliggjøringsdiskusjonen».

Jeg vil så gå litt inn på de enkelte forslag. Det er
selvfølgelig opplagt, f.eks. i § 92, at staten skal respek-
tere menneskerettighetene. Vi har en ganske ny paragraf
etter stat–kirke-forliket, § 2, som nettopp peker på sam-
spillet mellom internasjonal rett, menneskerettighetene og
Grunnloven. Men i vår ordrike tid er ikke det nok. Man
må ha en egen bestemmelse om at loven er alvorlig ment.
Egentlig er dette overflødig. Jeg tar dette frem som et ek-
sempel ikke på at forslaget er skadelig, men det bidrar jo
heller ikke til god lovteknikk, som jeg har lagt vekt på
tidligere.

Vi er selvfølgelig enige om at vi skal ha uavhengige
domstoler, og når det gjelder frihetsberøvelse, har jeg ikke
noe å legge til saksordfører Christensens bemerkninger. Så
har vi utsatt, også fordi vi støter på problemer av mer ju-
ridisk art når det gjelder § 97 i den nåværende grunnlov,
forbud mot tilbakevirkende lover. Når det gjelder komi-
teens enighet om grunnlovfesting av likhets- og ikke-dis-
krimineringsprinsippet, som vi har samlet oss om, under-
strekes at det med dette ikke er avgjort endelig hvilket av
flertallet eller mindretallet i NOU 2009: 14 som man med
dette har landet ned på, ut fra at Grunnloven her formule-
rer et overordnet prinsipp. Men det gjenstår å se nærme-
re på om det er hensiktsmessig å lovgi nærmere det enkel-
te diskrimineringsgrunnlag. Jeg kan allerede nå røpe at jeg
er ganske bekvem med den formuleringen vi har valgt så
langt.

Så har vi også gjort andre avvik fra Menneskerettig-

hetsutvalget. Vi opplever at § 16 som den er, kan bli
stående. Den er relativt ny etter stat–kirke-forliket.

Når det gjelder personopplysningsvern, kan vi kon-
statere at vi nå har fått en bestemmelse som spiller i
samme divisjon som ytringsfrihetsparagrafen, dvs. at vi
har samme trinnhøyde når det gjelder de vanskelige av-
veiningene mellom ytringsfriheten på den ene siden og
respekt for folks privatliv. Det skal nå avveies i samme
trinnhøyde. Det er også systemet i Den europeiske men-
neskerettighetskonvensjon, hvor det er inntatt som hen-
holdsvis artikkel 8 og artikkel 10. Dette er en klar forbed-
ring.

Når det så gjelder de mer spesifikke økonomiske, sosi-
ale og kulturelle rettighetene, vil vi igjen si at vi begynner
å bevege oss i periferien av det grunnlover etter vårt retts-
politiske syn bør konsentrere seg om, fordi vi har så mye
rik og god særlovgivning. Ellers går veldig mye av Stor-
tingets virksomhet hver høst nettopp med til å fylle inn-
holdet i velferdsstatens bestemmelser. Vi er opptatt av at
Stortinget er det som til enhver tid definerer og utvikler
velferdsstaten gjennom vanlige politiske prosesser.

Jeg vil derfor ta avstand fra den pessimistiske fremtids-
holdningen til at det kommer storting etter oss som ikke vil
respektere innholdet i disse bestemmelsene. Det forutset-
ter for det første at de vil bryte internasjonale konvensjo-
ner som vi allerede er bundet av, og for andre er det nett-
opp slik at et samfunn så lenge det holder seg til noenlunde
fornuftige økonomiske prinsipper, markedsøkonomi, også
vil ha et overskudd å fordele til å bygge velferdsordninger
med. I og for seg kunne man si at hele ØSK-kapitlet er ba-
sert på at vi har et effektivt produksjonssystem, markeds-
økonomi, og at vi har desentraliserte beslutningsprosesser.
Det er selve grunnlaget for vår velferd. Det kunne selv-
følgelig vært fristende å ta inn noe av dette i Grunnloven,
selv om dette er åpenbare erkjennelser og sannheter. Men
allikevel, det hører hjemme i den politiske hverdag, og det
hører hjemme på ordinært nivå for ordinær lovgivning.

Jeg vil også, selv om jeg regner med at vi kommer inn
på det senere, si at vi har blitt stående ved at samenes ret-
tigheter kan formuleres på nøyaktig samme måte fremover
som de er formulert i dag. Det er nemlig slik at det tilleg-
get som lå som et forslag, en henvisning til urfolk, ikke de-
finerer gruppen annerledes, og rettsfølgesiden er identisk.
Samtidig har vi gjennom ILO-konvensjonen vært med på å
inkludere det samiske folk under urfolk, men i grunnlovs-
sammenheng er det tilstrekkelig å ha de rettighetene som
allerede er skrevet inn. Den lovtekniske fordelen ved å be-
holde ordlyden som den er, er nettopp at vi da kan bygge
på Samerettsutvalgets utredning fra 1984, under ledelse av
Carsten Smith, NOU 1984: 18. Så lovteknisk, når man ikke
kan påvise at man ønsker å endre rettstilstanden, og vi også
har forpliktet oss internasjonalt, skulle dette hensynet være
godt ivaretatt uten at vi behøver å bryte forbindelsen til
NOU 1984: 18.

Jeg vil avslutte med å si at et par av de mer dramatis-
ke valgene som komiteen har gjort, hvor vi definitivt av-
viker fra Menneskerettighetsutvalget, gjelder derogasjons-
bestemmelsen, som vi hadde en liten replikkrunde på i
sted. Det er helt riktig, selv om «derogasjonsbestemmelse»
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er et vanskelig ord, betyr det noe så enkelt som at vi sjalter
ut Grunnloven i krise- og krigstilstand. Hvem denne «vi»
er, er ikke definert. Jeg tror heller ikke det medfører riktig-
het når saksordføreren for de sivile og politiske rettighete-
ne, representanten Christensen, sa at det var noe Stortinget
hadde hånd om hele tiden; det er ikke definert.

Det andre som bekymrer oss, er at det er et veldig usik-
kert innslagspunkt. Man viser altså til krig og krise, som
noen altså må definere. Men derogasjon kunne vært en idé
hvis man var sikker på at det bare var de derogerbare be-
stemmelsene som oppregnet, som kunne sjaltes ut, men i
tillegg beholder vi selvfølgelig den nasjonale nødretten. Så
i virkeligheten får vi to regelsett hvoretter Grunnloven kan
settes ut. Da får vi holde oss til det ene regelverket som
vi har, som nettopp gjør at man bare avviker Grunnloven i
kriser og krigstider, på en måte som lar seg forsvare ut fra
historiens dom, og ikke ut fra at man har en positiv hjem-
mel til det. Vi er like bekymret i Høyre som det Venstres
representanter ga uttrykk for her.

Så til § 115, som egentlig illustrerer veldig godt for-
skjellen i rettspolitisk syn mellom Arbeiderpartiet og oss,
nemlig at når man lover litt for mye, kan man ha behov
for en generell nødutgang fra loven, og det er det § 115
var anrettet for. Vi ønsker ikke den nødutgangen, vi ønsker
å være kritiske til hvilke rettigheter vi skriver inn i loven,
men forutsatt at dette er rettigheter som holder, som er ro-
buste, og som skal oppfylles. Derfor har vi ikke bruk for
denne § 115. Men i komiteen var det enighet om å legge
den side for nærmere vurdering.

Vi er også fornøyd med at komiteen gikk inn for Høy-
res forslag om å se nærmere på utformingen av § 114,
som ikke byr på politiske problemer, men rett og slett er
et ufullkomment forsøk på å skrive inn i Grunnloven vår
sedvanerett om domstolenes prøvelsesrett. Vi må passe på
at domstolene ikke får en så bred prøvelsesrett at Stortin-
get innfører et annetkammer i lovsaker. Så her må det gjø-
res mer juridisk arbeid. Men jeg tror ikke det er politis-
ke problemer som ligger her, det er nok heller det tekniske
som må gjøres bedre.

Med dette vil jeg ta opp Høyres forslag i innstillin-
gen.

Presidenten: Representanten Michael Tetzschner har
tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Jette F. Christensen (A) [11:15:09]: Jeg opplever at
Høyre begrunner sitt ståsted når det kommer til de øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettighetene, på to forskjel-
lige måter. På den ene siden hører man argumentasjon
om at disse bestemmelsene nærmest ikke betyr noe, ord
som «disneybestemmelser» og «slagg» har blitt brukt fra
Høyre for å beskrive disse. På den annen side mener
de at det binder opp for mye ressurser for framtiden.
Begge begrunnelsene har blitt avvist av Lønning-utvalget
i deres drøftelse av de mest gjennomarbeidede grunnlovs-
endringsforslagene som Stortinget har behandlet. Så hvil-
ken begrunnelse kommer Høyre til å ende opp med å
velge?

Michael Tetzschner (H) [11:16:00]: Man kan jo an-
gripe en lovtekst ut fra mangler. Det er fullt mulig for en
lovtekst både at den har mangler, at den ikke betyr noe, og
at den i andre bestemmelser betyr noe som er direkte uhel-
dig. Vi har fremført den kritikken på de punktene hvor vi
har ment at den har vært skadelig, og vi har også påpekt at
den har vært uvirksom – at den inneholder en del tomme
bestemmelser som er uvirksomme.

Da går jeg tilbake til mitt første innlegg, hvis represen-
tanten lyttet til det, hvor jeg nettopp la vekt på hva som er
god lovteknikk. Og det er dårlig lovteknikk å blande inn
i samme lov, til og med i samme paragrafserie, rettighets-
bestemmelser hvor noen må leses som gode ønsker, mens
andre faktisk gir grunnlag for å gå til søksmål mot staten.
Og vi skal jo ikke ha en grunnlov som er slik at man må leie
inn en jurist for å fortelle hvilke rettigheter som er reelle,
og hvilke som ikke er det.

Martin Kolberg (A) [11:17:12]: Jeg har fulgt Høyres
argumentasjon i komiteen, og jeg hørte veldig tydelig etter
når Tetzschner nå snakket, og det er helt åpenbart for meg
at det er store huller i denne argumentasjonen fordi Høyre
ikke konsekvent følger opp det prinsippet for rettsforståel-
se som Tetzschner her presenterte i sitt innlegg. For når de
på den ene siden sier at dette er politiske besvergelser eller
politiske programformuleringer som ikke har noe i Grunn-
loven å gjøre, ja nærmest svekker den, og samtidig er med
på å ta inn den type bestemmelser, viser det klart en helt
inkonsekvent holdning.

Så det vi får demonstrert her, er at Høyres argumen-
tasjon rett og slett ikke henger sammen, for å bruke et
folkelig uttrykk.

Og jeg hører hvilke rettsargumenter, for å bruke et
sånt uttrykk, eller juridiske argumenter som representan-
ten Tetzschner her forsøker å bruke for å dekke over dette
faktum, men ikke desto mindre er det et faktum.

Presidenten: Da er tiden ute for å komme med spørs-
målet.

Michael Tetzschner (H) [11:18:28]: Jeg er fristet til å
spørre hva som egentlig var spørsmålet, men hvis man tol-
ker det i beste mening, skal jeg forklare hvorfor vi på to
områder har gått inn på de økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettighetene. Det gjelder barns rettigheter, og det gjel-
der rett til utdanning. Det har noe å gjøre med at det er tid-
lig i livet. Staten må ha en aktivitets- og oppfølgingsplikt
for å se til at alle, uansett bakgrunn, kommer godt i gang
med livet ut fra en sjanselikhet. Jeg vet at Arbeiderpartiet
er mer opptatt av resultatlikhet, men vi er opptatt av sjanse-
likhet. Og dette er en av de økonomiske rettighetene som
begynner å nærme seg de tradisjonelle frihetsrettighetene.

Jeg kan ellers si at noe av det som er vår innvending mot
grunnlovfesting av en del henvisninger til kulturlivet, nett-
opp er at det er legaldefinisjoner som er helt uten verdi å
arbeide med.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [11:19:42]: Det gjelder for-
slag til ny § 111 i Grunnloven om levestandard og helse-
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hjelp – det er jo flertallet, en slik paragraf som Senter-
partiet står bak, ved at den skal gi positive friheter til den
enkelte, som skapes gjennom fellesskapet.

Representanten Tetzschner argumenterer for at det er
feil å ta dette inn i Grunnloven, fordi det kan gi argumen-
tasjon for rettighetsfesting av konkrete helsetilbud gjen-
nom Grunnloven. Det er for så vidt en grei argumenta-
sjon, men da blir det ganske spesielt at partiet Høyre, når
en kommer til de konkrete lover, er av de fremste til å ret-
tighetsfeste dette tilbudet gjennom annet lovverk. Hva er
representanten Tetzschners vurdering av det?

Michael Tetzschner (H) [11:20:32]: Det er jo utmer-
ket at representanten Lundteigen minner om at Høyre er
opptatt av helsepolitikk. Det er utmerket at han også min-
ner om at vi heller ikke står tilbake for å bruke lovverket
for å fremme sosialpolitiske fremskritt. Men vi bruker da
ordinær lovgivning i forbindelse med at det også må følge
ressurser med over statsbudsjettet, og det er opp til Stor-
tingets løpende politiske diskusjon å avveie konkurransen
om ressursene mellom mange gode formål.

Det vi ble invitert til fra de rød-grønne når det gjel-
der grunnlovsteknikken her, er å løfte en del av disse res-
sursbestemmelsene inn i Grunnloven, og dermed løfte dem
ut av politikken. Det er her vi har større tiltro til Stortin-
get, slik det er sammensatt i dag, og slik det vil bli sam-
mensatt i årene som kommer ved senere valg, fremfor at
det er høyesterettsdommere som skal fylle disse meget
skjønnsmessige målbestemmelsene med innhold.

Trine Skei Grande (V) [11:21:40]: Jeg har lyst til å
spørre om det går an å få representanten til å heve seg
opp fra det lovtekniske og kanskje opp på det ideologiske.
Eleanor Roosevelt gjorde en fantastisk jobb med å gi oss
de menneskerettighetene vi har. En av hennes viktigste be-
skjeder var at de er udelelige – som representanten sa. Det
er ikke sånn at man kan si at du får bare sulte, så lenge du
har ytringsfrihet. Det er heller ikke sånn som f.eks. Kina
sier, at vi har fått til økonomisk vekst, så da får folk bare
holde kjeft.

Det har tradisjonelt vært sånn at ytterpunktene har
vektlagt ulike deler. Vi har hatt SV-representanter i denne
sal som har nominert Castro til fredsprisen, fordi folk ikke
sulter. Ytterpunktene på høyresida har tatt bort ØSK-ret-
tighetene. Det samme gjør Høyre i dag. Betyr det at Høyre
nå ikke lenger er et liberalt, konservativt parti, men et
gammeldags, tradisjonelt, konservativt parti?

Michael Tetzschner (H) [11:22:45]: Jeg prøver å følge
representantens tankesprang, men det jeg kan si, er at
vi vedstår oss at vi mener at det er en vesensforskjell
mellom statens avholdelsesplikter – altså det å respekte-
re folks frihet, det er det som ligger i sivile og politiske
rettigheter – og statens oppfyllelsesplikter. Det er jo hele
vår grunnlovs fundament at de sivile og politiske rettig-
hetene stort sett handler om den friheten man gir borger-
ne – trygghet mot statsinngrep og unfair behandling, for å
si det sånn.

Så er det opp til politikken hvordan vi omfordeler de

ressursene som skapes. Det er heldigvis også noen av oss
som er så interessert i økonomisk politikk og fri markeds-
økonomi at det blir et overskudd å skape. Denne vesensfor-
skjelligheten vedkjenner vi oss. Den er jo også selv forut-
satt i FN, som selv har to forskjellige chartre – det ene om
sivile og politiske rettigheter, det andre om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [11:23:59]: Repre-
sentanten Tetzschner var opptatt av man ikke skulle vedta
gode ønsker. I Grunnloven § 110, forslag nr. 7 står det:

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette
for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til
livets opphold ved arbeid eller næring.»
Det jeg ønsker at Tetzschner utdyper, er hvordan staten

er forpliktet til å gjøre dette i fremtiden. Det står jo også
videre her at man skal sørge for livsopphold for dem som
ikke får dette ved arbeid eller næring. Så hvordan skiller
dette seg fra andre rettigheter?

Michael Tetzschner (H) [11:24:44]: Representanten
Tybring-Gjedde har helt rett. Det var vel kanskje den første
signalparagrafen vi fikk, i 1954, hvor det i innstillingen fra
den gangen – jeg har gått igjennom den nå – er gjort klart
for Stortinget, som vedtok den da, at den ikke skulle utløse
personlige eller individuelle rettigheter. Det er altså en po-
litisk markering, og ut fra mitt skjema skulle det ikke høre
hjemme her.

Når den først er her – og jeg har ikke notert noe to
tredjedels flertall for å fjerne den – kunne det faktisk være
en påminnelse om at statens tilretteleggingsplikt også kan
oppfylles på annen måte enn bare gjennom lønnsarbeid,
f.eks. i staten, men også legge til rette for fri næring og det
private næringsliv. Så en uvirksom bestemmelse er fortsatt
uvirksom, men den er i hvert fall blitt bredere og bedre som
politisk markering.

Karin Andersen (SV) [11:25:48]: Menneskerettighe-
tene er universelle og udelelige, sa representanten Tetz-
schner, for så raskt å begynne å rangere dem i et A- og
B-lag – litt uvisst av hvilken grunn, men det viser en gjen-
nomgående selektiv holdning fra Høyre til menneskeret-
tighetene. Menneskerettighetene er altså ikke en buffé man
kan velge fritt fra, men er en helhet for å realisere også
de politiske og sivile. Det har Høyre tydeligvis ikke helt
fått med seg, men de går med på å grunnlovfeste rett til
skolegang og utdanning, fordi da er barna små.

Man kan faktisk også bli syk tidlig i livet. Man kan bli
syk sent i livet og trenge helsehjelp, slik at det er nødven-
dig for å kunne realisere de politiske og sivile rettighetene.
Hva er grunnen til at Høyre ikke ser disse sammenhengene
og anerkjenner den internasjonale fortolkningen – at disse
rettighetene henger sammen som en enhet?

Michael Tetzschner (H) [11:27:03]: Ja, nå forutset-
ter jo den internasjonale traktatretten slett ikke det. Det er
enkelttraktater for hvert av disse områdene. Så skal man
selvfølgelig være selektiv med hensyn til hvilke rettighe-
ter man grunnlovfester. Da må det være lov å ha en annen

13. mai – Sakene nr. 1–6: Grunnlovsforslag2480 2014

370



oppfatning av hva som er de sentrale menneskerettighete-
ne, enn det eventuelt Sosialistisk Venstreparti måtte mene
om den saken.

Jeg tror undertonen fra Sosialistisk Venstreparti er vel
verdt å merke seg, for det er jo litt av den samme diskusjo-
nen vi hadde i 1960-årene, der man ikke hadde noen særli-
ge prinsipielle innvendinger mot land som på papiret pro-
duserte rettigheter til sin befolkning, men som ikke hadde
elementært demokrati. Da fikk vi høre at det var frede-
lig sameksistens og to systemer i ett Europa. Nå ligger jo
disse regimene på historiens skraphaug, men det er litt av
undertonen jeg merker fortsatt i representantens innlegg.

Une Aina Bastholm (MDG) [11:28:18]: Diskusjonen
om forholdet mellom fleksibilitet og fasthet i Grunnloven
er ikke noe som er unikt for Norge. Det er noe som alle
konstitusjonelle demokratier debatterer.

Representanten Tetzschner framholder jo at å grunn-
lovfeste de mest sentrale menneskerettighetene som Men-
neskerettighetsutvlaget har gått igjennom og nøye valgt ut,
vil bidra til en rettsliggjøring av samfunnet – dette til tross
for at få av høringsinstansene har vært bekymret for en
slik rettsliggjøring. Jeg vil mene at Grunnloven vel både
er et juridisk verktøy og et nasjonssamlende og for oss
statsdannende lovverk – en gjenspeiling av våre viktigste
prinsipper og verdier. Den skal være folkets lov.

Så jeg har et spørsmål til representanten Tetzschner om
hva hans anbefaling er for å unngå at vår grunnlov blir
fremmed for folket ved at vi ikke tar inn de verdiene som
er viktigst for oss, ved at folk kjenner de sosiale og økono-
miske menneskerettighetene bedre enn nettopp innholdet i
sin egen lov, ved at vi altså også sånn gjør Grunnloven mer
til et symbol på det vi var før?

Michael Tetzschner (H) [11:29:41]: Jeg tror premis-
set til representanten må klargjøres litt, for rettsliggjøring
er jeg ikke bekymret for når det gjelder statens avholden-
hetsplikter – respekten for det enkelte individ. Når det gjel-
der statens oppfyllelsesplikter, som egentlig er gjenstand
for politikk hver eneste dag i dette huset, og som vi bruker
hele høsten på gjennom statsbudsjettbehandlingen, er det
snakk om å rettsliggjøre det som er vanlig politisk inter-
essekonkurranse om ressurser. Nettopp ved å skille de to
løpene kan man få en grunnlov som er lettere forståelig for
dem som har forventninger om hva en grunnlov skal inne-
holde. Et annet bidrag er nettopp at Grunnloven ikke har
tomme paragrafer, som politikerne ikke har tenkt å fylle
innhold i.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Helge Thorheim (FrP) [11:31:00] (ordfører for sak
nr. 5): Denne saken gjelder rett til asyl og er fremmet
som grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir
H. Langeland, jf. Dokument 12:14 for 2011–2012. Forsla-
get inneholder en rekke alternativer med alternative plas-
seringer i Grunnloven. Forslagene er basert dels på de al-
ternativer som er vurdert av Menneskerettighetsutvalget,
Lønning-utvalget, dels på Dommerforeningens menneske-

rettighetsutvalg og videre bl.a. på tidligere fremsatt grunn-
lovsforslag fra Alvhild Hedstein og Anne Margrethe Lar-
sen, jf. Dokument 12:17 for 2007–2008.

Denne saken gjelder ikke ja eller nei til retten til å søke
asyl og få asyl, men hvorvidt denne retten skal grunnlov-
festes. Norge har sluttet seg til menneskerettskonvensjone-
ne og ratifisert disse, og retten til å søke asyl og retten til å
få asyl på visse vilkår er allerede gjeldende rett i vårt land.

I det fremsatte forslaget viser forslagsstillerne til at
Menneskerettighetsutvalget, også kjent som Lønning-
utvalget, konkluderte med at det ikke ville foreslå «grunn-
lovsfesting av rett til asyl eller rett til å søke asyl». For-
slagsstillerne mener dette var en uheldig konklusjon, og
deler ikke Menneskerettighetsutvalgets oppfatning.

Asyl er ikke et presist juridisk begrep, men betegnes
som et fristed for personer som har behov for beskyttel-
se mot forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet,
medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk opp-
fatning. Det er konvensjonen om flyktningers rettslige stil-
ling av 28. juli 1951, flyktningkonvensjonen, med tilleggs-
protokoll fra 1967 som er den mest sentrale internasjonale
avtalen om beskyttelse mot forfølgelse og overgrep . Kon-
vensjonen inneholder bestemmelser om hvem som anses
som flyktning, hvilke rettigheter en flyktning har, og hvil-
ke forpliktelser statene har til å ta imot flyktninger. En av
de mest sentrale bestemmelsene er retten til ikke å bli re-
turnert til områder hvor vedkommendes liv eller sikkerhet
er i fare, jf. konvensjonens artikkel 33, «non refoulement»-
prinsippet.

Personer som ikke oppfyller vilkårene i flyktningkon-
vensjonen, kan likevel ha rett til vern mot utsendelse
etter andre menneskerettskonvensjoner, og de mest sent-
rale bestemmelsene i denne sammenheng er Den euro-
peiske menneskerettskonvensjonen, EMK, artikkel 3, FNs
konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig
eller nedverdigende behandling eller straff artikkel 13 og
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel
17. Disse bestemmelsene er i dag reflektert i lov om utlen-
dingers adgang til riket og deres opphold her, utlendings-
loven, av 15. mai 2008 nr. 35 § 28.

Menneskerettighetsutvalget avga sin rapport til Stortin-
get l9. desember 2011, og en eventuell grunnlovfesting av
asylinstituttet ble grundig drøftet i denne rapporten under
punkt 34.3.

Utvalget mener det finnes gode argumenter for en
grunnlovfesting, og jeg siterer fra rapporten, Dokument 16
for 2011–2012:

«Tar man utgangspunkt i at menneskerettighetsbe-
stemmelsene i Grunnloven skal markere og konkretise-
re de verdier det norske samfunn er bygget på, kan det
argumenteres for at retten til å søke asyl bør tas inn i
Grunnloven. Asylretten er en del av vår kristne og hu-
manistiske arv, som det vises til i Grunnloven § 2, ved
at det gis beskyttelse til mennesker på flukt fra for-
følgelse. Slik beskyttelse kan bare gis dersom disse
menneskene også har en rett til å søke asyl.»
Utvalget mente imidlertid at det er vanskelig å regulere

retten til asyl i Grunnloven, og viste til at en detaljert regu-
lering av retten til asyl på grunnlovsnivå vil samtidig gjøre
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asylretten lite fleksibel for de faktiske endringer som fort-
løpende inntreffer på dette feltet. Utvalget mente også at
retten til å søke asyl, vil ha begrenset innhold. Menneske-
rettighetsutvalget konkluderte med at det ikke ville foreslå
«grunnlovsfesting av rett til asyl eller rett til å søke asyl».

Komiteen viser til at retten til å søke tilflukt i et annet
land er internasjonalt anerkjent. I FNs verdenserklæring
artikkel 14 er den enkelte gitt rett til å søke asyl fra
forfølgelse, og denne lyder:

«Everyone has the right to seek and enjoy in other
countries asylum from persecution».
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet,

Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne, viser til at Menneskerettighetsut-
valget påpekte at det også var gode grunner som talte for
grunnlovfesting, og de deler forslagsstillernes syn om at
retten til å søke asyl og få asyl dersom man faktisk risi-
kerer forfølgelse, er en rett som bør lovfestes på et høye-
re konstitusjonelt nivå enn dagens utlendingslov. Flertallet
mener at ved å grunnlovfeste retten til å søke asyl vil denne
rettigheten være bedre beskyttet mot skiftende politiske
strømninger.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet
og Senterpartiet har merket seg konklusjonen til Men-
neskerettighetsutvalget, som var at det ikke ville foreslå
grunnlovfesting av rett til asyl eller rett til å søke asyl.
Disse medlemmene deler dette synet og anbefaler at for-
slaget, samtlige alternativer, ikke bifalles.

S v e i n R o a l d H a n s e n hadde her overtatt presi-
dentplassen.

Presidenten: Presidenten lurer på om representanten
skal ta opp et forslag, riktignok i sak nr. 4, så det er gjort.
Det er et forslag fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet.

Helge Thorheim (FrP) [11:37:22]: Ja, jeg vil avslutte
med å ta opp forslaget fra Kristelig Folkeparti, Fremskritts-
partiet og Senterpartiet.

Presidenten: Representanten Helge Thorheim har tatt
opp forslaget han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Gunvor Eldegard (A) [11:37:42]: I saka om asyl er det
slik at det ikkje vil påverka rettstilstanden sjølv om ein legg
retten til å søkja asyl inn i Grunnlova. Frå Amnesty Inter-
national veit me at retten til å søkja asyl er den menneske-
retten som i dag er veldig sterkt utfordra i verda, og at ei
grunnlovfesting kan gje denne retten betre beskyttelse mot
skiftande politiske straumar.

Eg lurer på om Framstegspartiet meiner at denne men-
neskeretten ikkje er viktig. Kvifor kan ikkje Framstegspar-
tiet vera med på å få denne inn i Grunnlova, så lenge han
ikkje vil endra rettstilstanden?

Helge Thorheim (FrP) [11:38:34]: I likhet med svært
mange andre paragrafer vi har til behandling i dag, er det

slik at selv om de hadde kommet inn, ville ikke det endret
rettstilstanden. Men vi er litt prinsipielle. På områder hvor
man skal grunnlovfeste noe som man likevel er nødt til å
forklare ytterligere, synes vi det er uheldig å grunnlovfeste
det. Per i dag er dette området veldig godt grunnlovfestet
allerede, både i § 2 i Grunnloven og i en ny § 92, som jeg
regner med blir vedtatt i dag. Der viser vi også til de trakta-
ter vårt land er bundet av. Dermed mener vi at denne retten
er veldig godt forankret i Grunnloven per i dag.

Abid Q. Raja (V) [11:39:33]: Representanten Thor-
heim representerer Fremskrittspartiet som er et selverklært
lov-og-orden-parti. Særlig på justisfeltet og når man kom-
mer til seksualforbrytelser, har de vært veldig frampå og
harde. Særlig fire stortingsrepresentanter fra Fremskritts-
partiet har vært ekstremt høylydte i de debattene. Det er
Åse Michaelsen, Per Sandberg, Per-Willy Amundsen og
Ulf Leirstein.

Jeg undrer meg over – jeg fatter og forstår ikke hvor-
dan det kan ha seg at Fremskrittspartiet skal stemme mot
§ 104 fjerde ledd, som altså handler om at staten skal sette
i verk tiltak for å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Jeg
vil stille representanten spørsmålet: Hvorfor vil ikke repre-
sentanten vedta i Grunnloven at staten skal beskytte barn
mot seksuelle overgrep?

Helge Thorheim (FrP) [11:40:44]: Nå gjaldt dette den
saken som angår rett til asyl.

Jeg tror jeg vil komme tilbake til dette spørsmålet i
mitt hovedinnlegg. Jeg vil berøre dette der hvor jeg tar opp
både de menneskerettighetene vi ønsker å grunnlovfeste,
og også ØSK-rettighetene. Det spørsmålet vil jeg berøre
ganske godt i mitt hovedinnlegg.

Abid Q. Raja (V) [11:41:04]: Jeg har fått den forstå-
else at replikkene til hovedtalsmennene skal tas samlet nå.
Hvis jeg har forstått det riktig, slik jeg også har konfe-
rert om, må representanten få anledning til å svare på mitt
første spørsmål før jeg får stilt det neste spørsmålet.

Presidenten: Ja, nå har han svart på ditt spørsmål.

Abid Q. Raja (V) [11:41:20]: Ja, han sa at han skulle
svare senere, men da får han komme tilbake til det senere,
og jeg får avvente det svaret.

Men mitt andre spørsmål kan handle om asyl. Nå har
jeg hørt det representanten har sagt. Men jeg vil anta at
også representanten Thorheim er veldig stolt av at en av
våre store helter, Fridtjof Nansen, i 1922 fikk fredsprisen
for det fremragende arbeidet han gjorde for nettopp flykt-
ninger. Nettopp det å få dette prinsippet inn i Grunnloven
vil ikke bevege asylretten med en millimeter, for man slår
fast asylretten, men nærmere vilkår blir fastsatt ved lov.

Hvorfor vil ikke representanten Thorheim følge opp det
den store nasjonalhelten fikk fredsprisen for?

Helge Thorheim (FrP) [11:42:03]: Som jeg sa i stad:
Vi har virkelig festet dette i Grunnloven allerede. Jeg vil
sitere § 2, hvor det står:
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«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistis-
ke arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettssta-
ten og menneskerettighetene.»
Videre, i den paragrafen som kommer til i dag – og jeg

regner med det blir flertall for den – heter det:
«Statens myndigheter skal respektere og sikre men-

neskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov
og i for Norge bindende traktater om menneskerettig-
heter.»
Som jeg sa, dette forventer jeg at blir vedtatt. Dermed er

alle disse menneskerettighetene, inklusive retten til å søke
asyl, godt grunnlovfestet per i dag.

Karin Andersen (SV) [11:43:01]: Retten til å søke
asyl handler om det helt basale: retten til liv, til ikke å
bli forfulgt politisk, torturert og kanskje drept. Derfor er
den så grunnleggende i menneskerettighetene, og derfor
er det kanskje ikke oppsiktsvekkende at Fremskrittspartiet
ikke vil grunnlovfeste den, men veldig oppsiktsvekkende
at Høyre ikke vil gjøre det.

Nettopp fordi denne retten er under press og er truet i
dag, har det vært nødvendig å gi den et dobbelt vern – ikke
nye rettigheter, men en dobbelt beskyttelse. Grunnlovfes-
ting krever jo at man har et stortingsvalg imellom; man må
fremme forslaget i ett storting og vedta det i neste stor-
ting. Vi vet at Fremskrittspartiets representanter ved flere
anledninger nettopp har tatt til orde for at vi skal si opp
konvensjonen om beskyttelse av flyktninger, og ønsker den
fjernet. Det er derfor det er så kritisk viktig å vite om Frem-
skrittspartiet nå vil forfølge det, eller om de har forand-
ret politikk og vil forsvare denne konvensjonsbindingen
Norge har.

Helge Thorheim (FrP) [11:44:12]: Jeg er enig med
Karin Andersen: Dette er et viktig område å grunnlovfeste,
og derfor har vi gjort det. Som jeg sa i stad, mener jeg at
iallfall i to viktige paragrafer – den ene kommer til i dag,
riktignok – er dette godt grunnlovfestet per i dag.

Til det spørsmålet Andersen tok opp: Jeg kjenner ikke
til at det er noe på gang for å endre de konvensjonene vi har
per i dag. Jeg viser også til Menneskerettighetsutvalgets
glimrende omtale av asylretten i det punktet som vedrører
dette, og vi slutter oss til konklusjonene fra Menneskeret-
tighetsutvalget på dette punktet.

Karin Andersen (SV) [11:45:03]: Man skal ikke lete
lenge i Stortingets innstillinger fra tidligere tider før man
ser det stå svart på hvitt at Fremskrittspartiet skal si opp
Norges tilslutning til Flyktningkonvensjonen fordi Frem-
skrittspartiet er et parti som ikke ønsker at vi skal ta det an-
svaret det er å ta vare på folk som har behov for beskyttelse
under flukt, ut fra egne nasjonale interesser.

Poenget her er at de paragrafene som representanten nå
viser til, er generelle, brede paragrafer som ikke eksplisitt
nevner dette. Men hvis det blir stående eksplisitt i Grunn-
loven, må det til et stortingsvalg imellom for å forandre
det. Er representanten enig i at et slikt dobbelt vern gjør at
det vil ta lengre tid eventuelt å forandre Norges tilslutning
til eller fravikelse fra denne typen konvensjoner?

Helge Thorheim (FrP) [11:46:03]: Ja, alt vi grunnlov-
fester, gir et ekstra vern. Men det gir også en ekstra mulig-
het for at man blir mindre fleksibel, slik også Menneskeret-
tighetsutvalget pekte på. Jeg må nok en gang si at jeg ikke
kjenner til at det er gjeldende politikk i Fremskrittsparti-
et at vi skal si opp gjeldende konvensjoner om menneske-
rettigheter som vi har sluttet oss til, der også asylretten
inngår.

Jeg vil kanskje heller bekrefte at det er gjeldende poli-
tikk. Det har vi sluttet oss til per i dag, og så får fremtiden
vise hva det så måtte bli.

Gunvor Eldegard (A) [11:46:52]: Det er gjerne sånn
at Framstegspartiet brukar å kalla seg partiet for folk flest
og seia at dei skal sørgja for alle. Likevel skal i dag Fram-
stegspartiet stemma imot å grunnlovfesta at alle har rett til
utdanning. Dei skal også stemma imot å grunnlovfesta at
alle har rett til grunnleggjande helsehjelp. Det er vel sånn
at dei skal stemma imot alle dei økonomiske og sosiale
rettane som er føreslått av Menneskerettsutvalet.

Da lurar eg på: Kvifor ønskjer og vil ikkje Framstegs-
partiet sikra gjennom Grunnlova at alle skal ha rett til
utdanning, og at alle skal få helsehjelp når dei treng det?

Helge Thorheim (FrP) [11:47:40]: Da tror jeg nesten
jeg har lyst til å svare representanten på samme måte som
jeg svarte til det første spørsmålet fra Abid Q. Raja, at jeg
vil komme fyldig tilbake til dette i mitt hovedinnlegg – det
kommer litt senere i dag – der jeg også går gjennom vår
stemmebegrunnelse for hvorfor vi ikke vil grunnlovfeste
f.eks. retten til utdanning.

Nå må man ikke få den oppfatning at vi ikke er for rett
til utdanning – tvert imot. Dette er også lovfestet i de ulike
konvensjoner vi har sluttet oss til. Men jeg skal love repre-
sentanten at det skal jeg komme fyldig og godt tilbake til i
mitt hovedinnlegg.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [11:48:34] (ordfører for
sak nr. 4): Mitt innlegg handler om forholdet til ny § 103
i Grunnloven, om rett til å stifte familie, basert på for-
slag i Dokument 12:34 for 2011–2012, fremmet av Per-
Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og
Geir Jørgen Bekkevold, og forslag i Dokument 12:35 for
2011–2012, fremmet av Martin Kolberg, Marit Nybakk,
Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei
Grande.

I Dokument 12:35 og 12:34 for 2011–2012 er det altså
framsatt to forslag til ny § 103 i Grunnloven, om rett til
å stifte familie. Begge forslagene er behandlet i innstillin-
gen. Ekteskap og familie er omtalt både i Verdenserklærin-
gen om menneskerettigheter, i sivile og politiske rettighe-
ter og i økonomiske og sosiale rettigheter, i tillegg til i EUs
Charter of Fundamental Rights.

Bestemmelsene i disse erklæringene gir tydelig uttrykk
for at familien er den grunnleggende enhet i samfunnet, og
at staten har en særlig plikt til å bistå barnefamilier. Vide-
re understrekes det at familien har en særlig rett til beskyt-
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telse fra staten. Den enkelte har rett til å stifte familie og
selv velge sin ektefelle. Ektefeller skal ha like rettigheter
ved inngåelse av ekteskap, i ekteskapet og ved oppløsning
av ekteskap.

Komiteen har merket seg at når det gjelder andre lands
konstitusjoner, er familie og ekteskap omtalt i den finske,
tyske og sveitsiske, og alle disse tre uttrykker behovet for
betydningen av et statlig vern om familien som institusjon
og fastslår retten til å inngå ekteskap og stifte familie.

I vår grunnlov i dag er det ingen bestemmelser som om-
handler verken familien eller ekteskapet. I Menneskeret-
tighetsutvalgets utredning er det foreslått at det tas inn en
egen bestemmelse i Grunnloven om familie og ekteskap.
Dette har sin bakgrunn i klare formuleringer i de inter-
nasjonale menneskerettighetskonvensjonene. Det er av be-
tydning at en grunnlov kan gi uttrykk for respekt for pri-
vatliv og familieliv, men også for familiens betydning for
barns oppdragelse. Men det er også et klart behov for å
uttrykke den enkeltes rett til å inngå ekteskap etter eget
ønske, rett til skilsmisse og rett til å stifte familie.

Komiteen har også merket seg at et mindretall i Men-
neskerettighetsutvalget primært ønsker å fokusere på de
individuelle menneskerettighetene, og hevder at en formu-
lering i Grunnloven om familien som en grunnleggende
enhet i en menneskerettighetssammenheng kan virke nor-
mativt støtende på personer som ikke oppfatter seg som en
del av familiebegrepet.

Komiteen har også merket seg at familien som den
grunnleggende enhet i samfunnet er omtalt i de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjoner. Familien som insti-
tusjon har også alltid vært, er og bør fortsatt være en vik-
tig ramme rundt barns dannelse og oppvekst. Den utgjør et
fundament i den enkeltes liv som staten aldri kan erstatte.
Familien er det første – og for mange det viktigste – av alle
fellesskapene vi gjennom livet blir en del av. Barnas beste
skal ivaretas i alle sammenhenger, og for barn er trygge
rammer viktig for å skape trygge voksne. For de fleste barn
er nettopp familien den mest grunnleggende arenaen for
tilhørighet, nærhet og fellesskap.

Komiteen er kjent med at familiebegrepet i dag kan by
på en del utfordringer som tidligere tider var ukjent med.
Mens en før siktet til kjernefamilien eller storfamilien, er
familielivet i dag preget av et større mangfold. Denne ut-
viklingen problematiserer familiebegrepet. Derfor under-
streker en samlet komité at «familie» som begrep omfat-
ter forskjellige typer samliv, og et storsamfunn kan aldri
ta valget om samlivsform for voksne mennesker. Komi-
teen viser for øvrig til Innst. S. nr. 53 for 2003–2004 og
St.meld. nr. 29 for 2002–2003, hvor «familie» som begrep
er nærmere utdypet og beskrevet.

Komiteen viser ellers til Menneskerettighetsutvalget
når det gjelder betydningen av å understreke retten til fritt
valg av ektefelle. Et ekteskap kan kun inngås av voksne
som har oppnådd myndighetsalder, og er derfor ikke en ret-
tighet for barn. Komiteen understreker også at oppløsning
av ekteskapet må skje i henhold til norsk lov. Ektefellene
skal ha de samme rettigheter ved inngåelse, under og ved
oppløsning av et ekteskap.

I de traktatfestede rettighetene for økonomiske og sivi-

le rettigheter, de såkalte ØSK-rettighetene, er det formulert
en egen bestemmelse om økonomisk støtte til barnefami-
lier, en rettighet som springer ut fra statens generelle plikt
til å sørge for sosial trygghet, plikten til å opprettholde en
nødvendig levestandard og ikke minst plikten til å legge
til rette for barnets utvikling. Komiteen mener imidlertid
at alle disse forholdene er ivaretatt gjennom andre lovbe-
stemmelser, som gjør det unødvendig å ta inn en slik type
bestemmelser i denne paragrafen.

Komiteen er delt i sin innstilling. Flertallet, medlemme-
ne fra Arbeiderpartiet, Venstre, SV, Miljøpartiet De Grøn-
ne, har i sitt primære forslag valgt å gi sin tilslutning til for-
slaget i Dokument 12:35. En begrunner det med at selv om
man er enig i at familien er viktig for tilhørighet og barns
oppvekst, er det ikke alltid nødvendigvis primærfamilien
som er det beste stedet for barns oppvekst. Dette flertallet
mener Grunnloven først og fremst beskriver statens plik-
ter overfor den enkelte borgers frihet og rettigheter og ikke
overfor borgere i konstellasjoner som en familie. De indi-
viduelle rettighetene må stå sentralt og vernes for alle bor-
gere i alle situasjoner, i alle deler av livet og i alle typer
samliv. Flertallet mener den enkeltes rett til selv å velge å
tre inn i ekteskapet med den man selv velger, og tre ut av
det når man selv velger det, er avgjørende for å leve et fritt
liv, og at denne retten må grunnlovfestes for å gis et særlig
vern.

Medlemmene fra Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet
De Grønne har varslet at de subsidiært vil støtte forslaget
i Dokument 12:34.

Et mindretall i komiteen, medlemmene fra Høyre,
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til familien
som en naturlig, verdifull og grunnleggende institusjon
som utgjør viktige rammer for barns oppvekst og fram-
tid. Familiens stilling i det norske samfunnet bør styrkes,
i stedet for at det offentlige i stadig større grad tar avgjø-
relser på vegne av familien. Høyres medlemmer i komi-
teen ønsker likevel ikke, på prinsipielt grunnlag, å ta retten
til å stifte familie inn i Grunnloven og anbefaler at verken
forslagene i Dokument 12:34 eller 12:35 støttes.

Et annet mindretall, medlemmene fra Senterpartiet,
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, mener – nettopp
med bakgrunn i de internasjonale menneskerettighetskon-
vensjoner, som Norge har gitt sin tilslutning til, og den vik-
tige funksjonen familien har i det norske samfunn – at det
er av betydning at det slås fast i Grunnloven at familien
er en grunnleggende enhet i samfunnet. Med bakgrunn i
den kunnskap vi har om familiens grunnleggende betyd-
ning for det enkelte barns identitetsutvikling og barns opp-
fostring i sin alminnelighet, bør grunnlovsbestemmelsen
få fram at familien eksisterer uavhengig av staten. Hoved-
siktemålet med denne bestemmelsen er at staten ikke skal
føre en politikk som kan se bort fra familien som en grunn-
leggende enhet i samfunnet. Disse medlemmene gir derfor
sin støtte til forslaget i Dokument 12:34.

Jeg tar herved opp mindretallets forslag, forslag nr. 1 i
Dokument 12:34.

Presidenten: Presidenten lurer på om representanten
også kan ta opp forslagene som Kristelig Folkeparti er
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med på i sakene nr. 1 og 2, sammen med andre, så er det
gjort.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [11:57:36]: Da tar jeg
også opp forslagene i sakene nr. 1 og 2.

Presidenten: Da har representanten Hans Fredrik Grø-
van tatt opp de forslagene han refererte til.

Det åpnes for replikkordskifte.

Karin Andersen (SV) [11:58:06]: I likhet med Kris-
telig Folkeparti mener SV at det er viktig å få inn punk-
ter i Grunnloven nettopp om disse spørsmålene. Men det
har vært en diskusjon om denne ene setningen som ut-
trykker at familien er én grunnleggende enhet i samfun-
net.

Det er skrevet litt utfyllende merknader til fortolknin-
gen av denne ordlyden. De merknadene er ikke SV med på,
men vi støtter innholdet i dem. Vi har sagt at vi subsidiært
kan gå for denne ordlyden hvis fortolkningen er i tråd med
det som står i innstillingen, nemlig at «familie» ikke nød-
vendigvis bare er den tradisjonelle kjernefamilien, men
at det er det utvidede familiebegrepet som vi nå opere-
rer med, og at dét skal danne grunnlaget for politikken
generelt også ellers i familiepolitikken.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [11:59:15]: Jeg kan be-
krefte det som representanten Andersen her refererer til
når det gjelder merknader og forståelsen av familiebegre-
pet. Det er et utvidet familiebegrep, slik som det er beskre-
vet her. Grunnen til at vi likevel er opptatt av at «familie»
som begrep blir trukket inn i dette forslaget, bygger jo på
de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, som
er tydelige på dette, og også på en anbefaling fra Lønning-
utvalget. Men familiebegrepet her er beskrevet deskriptivt
og er ikke et uttrykk for noe normativt, utover at det sier
at familien som institusjon er en grunnleggende enhet i
samfunnet.

Karin Andersen (SV) [12:00:14]: Det som SV pri-
mært ønsker å få vedtatt, er en ordlyd som er nøyaktig lik,
bortsett fra denne ene setningen. Det er fordi vi oppfatter at
de andre punktene, nemlig retten til fritt å kunne gifte seg,
skille seg og velge ektefelle, er de viktige, og de er under
stort press.

Det har vel heller ikke vært sånn at Kristelig Folkepar-
ti har vært noen frontfigur i kampen for å modernisere fa-
miliebegrepet og for å godkjenne alles kjærlighet som like-
verdig, og som like berettiget til samfunnets godkjennelse.
Derfor er det viktig å få slått fast nå at når vi i dag eventu-
elt gir vår subsidiære støtte til dette forslaget, er ikke det en
støtte til en omkamp om disse sakene, men det er en støtte
til at Kristelig Folkeparti heretter vil stå på de rettighetene
vi har gitt til også f.eks. homofile, lesbiske og andre typer
samliv som ikke er tradisjonelle.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:01:22]: Jeg bekref-
ter det som jeg sa i sted: Dette er en deskriptiv beskrivelse
av «familie», og derfor er det et utvidet familiebegrep en

her legger til grunn, noe det er gjort rede for i merknadene
av en samlet komité.

Abid Q. Raja (V): Får jeg to replikker?

Presidenten: Representanten Raja får to replikker. Det
går bra.

Abid Q. Raja (V) [12:01:51]: Da tar jeg den første og
følger opp det som representanten Andersen var inne på.
Mitt spørsmål til representanten fra Kristelig Folkeparti
er:

Er det riktig framgangsmåte å hestehandle seg fram til
en bestemmelse som foregående spørsmålsstiller åpenbart
er imot? SVer satt i en posisjon hvor de i utgangspunktet er
imot denne bestemmelsen, men ut ifra den avtalen de har
inngått på grunn av språket, er de forpliktet til subsidiært
å stemme for.

Er representanten tilfreds med at andre representanter
og andre partier nå er bundet opp til en avtale om å stem-
me subsidiært for noe de egentlig er imot? Er det slik
grunnlovsbestemmelser skal bli vedtatt?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:02:39]: Jeg regner
med at SV kan svare for seg selv når det gjelder hva de
ønsker å være med på – primært og subsidiært.

Jeg merker meg at representanten Raja bruker ordet
«hestehandle» om det å se to viktige grunnlovssaker i en
sammenheng. Jeg har en helt annen oppfatning av vårt bi-
drag i så henseende. Vi bidro til å få en enighet om språk
som faktisk også Venstre sluttet seg til, og som gjorde at
vi fikk en modernisering av grunnlovsspråket med både en
bokmålsutgave og en nynorskutgave.

At vi da valgte å legge vekt på også innholdet i den sam-
menhengen, hvor visse bestemmelser og ikke minst visse
formuleringer av bestemmelser i menneskerettighetsdelen
av Grunnloven ble trukket inn, handler om å få til løsnin-
ger som en kan velge å slutte seg til eller ikke slutte seg
til. Resultatet ble slik det er beskrevet i innstillingen fra
komiteen.

Abid Q. Raja (V) [12:03:43]: Jeg hadde egentlig et
annet spørsmål, men siden jeg får to replikker til nå, vil
jeg gjerne følge opp det svaret jeg fikk fra representanten
Grøvan.

Jeg er veldig tilfreds med, kan leve med og stemte for
både Graver-utvalgets nynorskversjon og Graver-utvalgets
bokmålsversjon når det gjelder språkendringen av Grunn-
loven. Hele Venstre stemte for det samme.

Men det hestehandelen dreier seg om, er at man sier at
man gir noen språket for så å få noe tilbake. Hestehandler
skjer i dette huset hele tiden, men da handler det om en vei-
stubb, én million kroner eller et eller annet annet. Men nå
snakker vi om Grunnloven. Det er det helligste for politi-
kerne. Kanskje bør Grunnloven også være det aller hellig-
ste for Kristelig Folkeparti-politikerne. Den er det som står
høyest i landet. Skal man hestehandle seg fram og tilbake
til bestemmelser?

Bør ikke Kristelig Folkeparti være så store og si til SV,
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og eventuelt også til Arbeiderpartiet, at de fristiller dem fra
den avtalen som de nå egentlig er bundet av?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:04:43]: Politikk
handler om å finne fram til konstruktive løsninger i samar-
beid med andre. Det håper jeg at også representanten Raja
merker seg.

Hvis en skal finne fram til konstruktive løsninger, må
en søke enighet på den måten at en ikke alltid får gjennom-
slag for sitt primære forslag og av og til må velge nr. 2-løs-
ninger, men samtidig må det være løsninger som en kan
stå inne for. Det er poenget: å se flere ting i sammen-
heng, enten det gjelder veistubber eller hva det nå gjelder,
handler om å skape politisk tilslutning til en sak.

Jeg oppfatter det som har skjedd i denne saken, som
et konstruktivt bidrag til å skape den enigheten som ty-
deligvis var i Stortinget med hensyn til modernisering av
språket, og jeg velger å se det i sammenheng med vik-
tige formuleringer i flere av paragrafene når det gjelder
menneskerettighetene i Grunnloven.

Presidenten: Representanten Abid Q. Raja – til re-
plikk nr. 3. Presidenten forutsetter at det er et nytt tema.

Abid Q. Raja (V) [12:05:50]: Det er et nytt tema, men
hvis jeg får anledning til å legge til én setning, vil jeg si:

Det er veldig fint at Kristelig Folkeparti bidro til å løse
språkstriden, men jeg mener derimot at det er en uting at
man dermed skal kreve noe tilbake. Det er ikke i Grunn-
lovens ånd.

Mitt andre spørsmål går på dette med retten til liv: Fler-
tallet i komiteen har et annet syn enn det Kristelig Folke-
parti har, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å stille
spørsmål til Kristelig Folkeparti om det:

Deres primærstandpunkt er at de vil ha en grunnlovfes-
tet rett til liv fra unnfangelse til død. De skriver i merk-
nadene om livsspennet at det gjelder «(…) fra den første
begynnelse ved befruktning til døden inntreffer».

Er det slik å forstå at Kristelig Folkeparti, ved å gå
prinsipalt inn for denne bestemmelsen, egentlig ønsker å
grunnlovfeste at Norge er imot abort?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:06:43]: Jeg vil først
takke for rosen Raja gir til Kristelig Folkeparti for å ha bi-
dratt til en løsning når det gjelder språket. Det merker vi
oss. Takk skal du ha for det.

Abid Q. Raja (V): Bare hyggelig.

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Når det gjelder retten
til liv, vil jeg for det første si at for Kristelig Folkeparti er
rett til liv en av de aller mest sentrale menneskerettighete-
ne. Derfor er det viktig å få den på plass, slik den bl.a. er
uttrykt i Verdenserklæringen og i andre FN-konvensjoner.

Kristelig Folkeparti har gjennom flere perioder frem-
met et forslag til rett til liv – som representanten Raja helt
riktig siterer – fra unnfangelse til naturlig død. Det er et
prinsipp som har vært fremmet i flere perioder, og vi har
ikke med det prinsippet tatt stilling til hvordan praksis skal

gjennomføres når det gjelder lovgivningen på de ulike fel-
tene. Men det er et prinsipp som vi ønsker å få på plass, at
livet defineres på den måten.

Martin Kolberg (A) [12:07:58]: Jeg ba om replikk
fordi jeg vil gi uttrykk for – ettersom det er en del av
dette replikkordskiftet – at Arbeiderpartiet ikke har deltatt
i noen hestehandel. Det som har skjedd – og det er faktisk
en viktig ting i forbindelse med behandlingen av grunn-
lovssakene i dag – er at det så bredt har blitt etablert en
forståelse av hva som er innholdet i begrepet «familie».
At Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti står sammen om
en merknad som gir den definisjonen som framkommer av
merknaden – og jeg viser til den – er en god ting for Norge.
Det er et framskritt hvor Arbeiderpartiet har bidratt med
sitt, og hvor Kristelig Folkeparti har bidratt med sitt. Jeg
har hørt på hva Grøvan sier, og jeg tror han kan bekrefte
denne forståelsen, slik jeg framstiller den.

Det er ikke et resultat av en hestehandel. Det er et re-
sultat av en fornuftig prosess i komiteen, som har omhand-
let noe så viktig som familien selvfølgelig er i det norske
samfunnet.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:09:01]: Jeg kan helt
og fullt bekrefte den forståelsen som representanten Kol-
berg her gir uttrykk for. Det er en beskrivelse av familien
som er gjort for å si noe om et utvidet familiebegrep. Det
mener vi det er godt grunnlag for å kunne gjøre, med tanke
på både Lønning-utvalgets innstilling og de andre doku-
mentene som ligger til grunn for behandlingen av denne
saken i dag.

Presidenten: Representanten Abid Q. Raja har bedt
om nok en replikk.

Abid Q. Raja (V) [12:09:42]: Jeg var egentlig ferdig,
men når representanten Kolberg bringer dette inn igjen, må
vi få en avklaring fra representanten Grøvan. Ut fra det jeg
har sett og forstått, er det slik at det foreligger en avtale, en
skriftlig avtale, hvor partene bl.a. er Kristelig Folkeparti og
Arbeiderpartiet. Medfører ikke det riktighet? Jeg vil gjer-
ne spørre representanten Grøvan om det er en slik skrift-
lig avtale, hvor deler av den avtalen bl.a. er at Arbeider-
partiet skal stemme subsidiært for den bestemmelsen som
Kristelig Folkeparti vil ha inn, om dette at familien er en
grunnleggende enhet.

Er det riktig, eller er det feil?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:10:23]: Det forelig-
ger ikke noen skriftlig avtale, men det foreligger en enig-
het, som innstillingen fra komiteen viser, om hva en vil
stemme for primært, og hva en vil stemme for subsidiært.
Det ligger i innstillingen fra komiteen, både i den saken og
i andre saker. Så vidt jeg kjenner til, har flere av partiene
vist hvordan en vil stemme subsidiært – også Venstre fak-
tisk – i en del saker, og det er vel ikke noe mer spesielt enn
at en forteller de andre folkevalgte, og resten av den nors-
ke befolkning, hvordan en tenker seg subsidiære løsninger
hvis en ikke får gjennomslag for sitt primære syn.
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Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Abid Q. Raja (V) [12:11:43] (ordfører for sak nr. 3):
Det er en meget stor dag i dag. Stortinget skal i dag
vedta flere nye grunnlovsbestemmelser som skal bringe
vår grunnlov, vår konstitusjon, til å passe mer med vår sam-
tid. Samtidig skal vi forsøke å nagle noen påler som skal
vise vei framover, og stå seg over tid.

Grunnloven skal sikre borgerne minimumsrettigheter,
rettigheter som det til enhver tid sittende flertall ikke skal
kunne frarøve dem. Det skal som kjent en del til før Grunn-
loven skal kunne endres. Derfor er jeg glad for at § 116
ikke vil vedtas senere i dag. Slik det framgår av forsla-
get, handler det om å sette Grunnloven til side ved nød-
situasjoner; at rettighetene i Grunnloven skal kunne fra-
vikes ved en simpel beslutning om krisetilstand gjør det
åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet eller rettssta-
ten. Hva en krisetilstand er, vites ikke. Det er i alle fall
noe mer og noe annerledes enn krig, fordi «krisetilstand»
er eksplisitt nevnt i bestemmelsen, i tillegg til krig. Vide-
re, hva som er nødvendig for å sikre demokratiet til enhver
tid, kan ulike sittende regjeringer og flertall finne annerle-
des enn det vi finner i dag. Denne vilkårligheten skal der-
for ikke dagens storting åpne for at morgendagens storting
eller regjeringer legitimt skal kunne benytte seg av.

Vi har ikke en grunnlov og lager ikke nye bestemmel-
ser i Grunnloven fordi Grunnloven ved simpel beslutning
i regjering skal kunne settes til side. Med all respekt for
de partipolitiske uenighetene er Arbeiderpartiet her virke-
lig på feil kurs. De er alene – nærmest alene, sammen med
MDG – om å mene at slik hjemmel skal grunnlovfestes.
Grunnloven er tvert om ment å stå seg i alle situasjoner, og
det er særlig i konfliktfylt tid vi trenger at en grunnlov og
dens prinsipper står støtt og er urokkelige.

Det til enhver tid sittende flertall – eller regjering – skal
ikke kunne ha hjemmel til endre Grunnloven uten å følge
de foreskrevne metoder for det: mellomliggende valg og
to tredjedels flertall. Derfor er det særs skuffende å se at
landets største parti vil bryte med dette systemet og skape
denne retten, men samtidig er jeg glad for at de nærmest
er de eneste og nesten alene om det. Resten av det over-
veldende flertallet på Stortinget – over to tredjedeler av
Stortinget – er altså samstemt imot å legitimere uthuling
av Grunnloven på denne måten som Arbeiderpartiet nå er
for. Det er skuffende at Arbeiderpartiet ikke ser dette – ja,
det er alarmerende. Jeg anmoder derfor sterkt represen-
tanten Kolberg – som også er leder av komiteen – og
Arbeiderpartiet om å snu i tide og stemme imot dette nå.

Jeg benyttet meg av anledningen til å si dette selv om
jeg egentlig er her fordi jeg har den store ære å være saks-
ordfører for forslaget som omhandler retten til liv. Det er
framsatt tre forslag om dette, og ett av disse stiller flertallet
i komiteen seg bak, prinsipielt eller subsidiært, og jeg går
ut fra at store deler av Stortinget, iallfall minst to tredjede-
ler – aller helst håper jeg et samlet storting – vil stille seg
bak det flertallet har framlagt av forslag. Det handler om at
Norge uttrykkelig skal slå fast at vår nasjon er imot døds-
straff, tortur og slaveri. Høyre har villet ha inn betegnel-
sen «iboende» i bestemmelsen. De er i utgangspunktet for

selve bestemmelsen, men den lille uenigheten går på om
man skal ha inn «iboende», eller ikke. Jeg håper at Høyre
subsidiært vil stemme for det resten av komiteen er for.

Som jeg allerede var inne på i replikkordskiftet, har
Kristelig Folkeparti gått for at de prinsipalt vil ha inn be-
stemmelsen hvor det skal stå at menneskelivet er ukrenke-
lig fra unnfangelse til død, altså fra «den første begynnel-
se ved befruktning». Subsidiært går de inn for det flertallet
er for, og jeg gleder meg til å se at Stortinget vil vedta den
bestemmelsen i dag.

Heldigvis har vi ikke dødsstraff i Norge. Det kan argu-
menteres for at vi heller ikke har tortur og slaveri i Norge,
selv om man må ha med at FNs torturkomité ofte gir Norge
kritikk for behandling av mennesker i glattceller og omta-
ler dette som tortur. Det nærmeste vi nok antakelig kom-
mer slaveri i Norge, er for de kvinnene som er utsatt for
menneskehandel, og som mot sin vilje blir tvunget inn i og
holdes i organisert prostitusjon.

Selv om Norge avskaffet den siste bestemmelsen om
dødsstraff i 1979, sitter det nå over 23 000 mennesker på
dødsceller rundt omkring i verden og venter på den dagen
de skal dø; den dagen en stat, altså deres egen stat, har be-
stemt å ta deres liv. På verdensbasis er dødsstraff en skam-
melig praksis som finner sted både i østlige og vestlige
land. Vår største og viktigste allierte, USA – som jeg be-
trakter meg selv både personlig og politisk som en venn
av – er et av de landene i verden med den mest skuffende
historien av dem alle. Iallfall amerikanerne burde jo ha
visst bedre. Av sine venner forventer man bedre, og sine
venner skal man også våge å konfrontere i åpent lende.

Amnesty sier at den globale trenden er tydelig, og at
trenden er at bruken av dødsstraff er på vei ned, men al-
likevel er det urovekkende at denne metoden brukes. Iran
og Saudi-Arabia bruker stadig offentlige henrettelser som
en måte å skremme sin befolkning på, og i sistnevnte land
brukes metoder som halshugging ved sverd. Henrettelser
i Japan og Hviterussland er svøpt i et teppe av hemme-
ligheter, og familie og pårørende blir først varslet etter at
henrettelsen er gjennomført.

Det er en liten gruppe land som fortsetter å øke, og som
henretter i et voldsomt tempo. Særlig når det gjelder Kina,
vet vi ikke hva antallet er. Selv om det har vært en posi-
tiv utvikling i noen land, har allikevel minst 778 henrettel-
ser skjedd i fjor. Dette tallet inkluderer ikke Kina, og det
inkluderer ikke det uoffisielle tallet fra Iran.

Når det gjelder USA, ser man at det er en positiv ned-
gang. Det er 32 delstater som har dødsstraff i lovverket.
Cirka ni av dem praktiserer henrettelser årlig, og til tross
for denne utviklingen er bruk av dødsstraff den store ut-
fordringen i USA, fordi det føderale systemet gir rom for
ulik behandling innenfor loven på tvers av delstatsgrense-
ne. Dette har vi sett eksempler på med de grusomme hen-
delsene den siste tiden, hvor ulike blandinger av giftstoffer
har ført til mislykkede henrettelser i bl.a. Ohio og Oklaho-
ma. I begge tilfeller har øyenvitner rapportert at den døds-
dømte uttrykte tydelige smerter, og i et av tilfellene hadde
den dødsdømte også reist seg opp og snakket.

Store demokratier og samarbeidspartnere som USA og
Japan bringer dødsstraff nærmere oss her hjemme. Dette er
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de eneste av G8-landene som bruker dødsstraff. I USA har
man også et system som er meget vilkårlig, og hvor res-
surssvake tiltalte har større sannsynlighet for å dømmes til
døden enn dem som har råd til bedre advokathjelp

Vår viktigste allierte har også en annen skamplett på sin
historie og samvittighet, og det er Guantánamo. Per i dag
er rundt 150 menn anholdt på Guantánamo. Av disse er 70
klarert til løslatelse, og de fleste av dem har vært der i flere
år. Flere av dem kommer fra Jemen, og den eneste grunnen
til at de ikke kan bli løslatt nå, er at man frykter at Al Qaida
i Jemen kan prøve å kontakte dem og rekruttere dem.

Tenk, president, om noen, helt uskyldig og intetanende,
ble bortført og i en årrekke holdt som gisler i en stat, uten
lov og dom, uten rett til advokat eller til å snakke med noen,
og at tortur ble brukt i utstrakt grad. Så fant denne staten
ut at de faktisk var uskyldige, men sa at nei, nå kan vi ikke
slippe dem løs, fordi det nå kan være farlig. Det kan jo
hende at noen kan rekruttere dem til ekstremisme, så da får
vi bare fortsette å holde dem som gisler. Sånn er det for de
over 70 menneskene som vår viktigste allierte holder som
gisler i dag.

Siden denne fangeleiren ble opprettet, har nesten 800
personer vært anholdt der. Da Barack Obama tok over som
president, lovet han å stenge denne leiren innen ett år. Han
har mislyktes.

Fredsprisvinneren Barack Obama har sikkert ikke luk-
ket øynene for hva som skjer på Guantánamo, men han har
ikke evnet å gjøre noe. Guantánamo er en skam ikke bare
for USA, men også for FN og hele det internasjonale sam-
funn, inkludert Norge. Vi har alle sviktet og ikke maktet å
gjøre noe.

Stortinget vil ved å vedta denne bestemmelsen i dag
sende et kraftig signal også til omverdenen. Vi mener hele
verden burde ha liknende bestemmelser. Ethvert mennes-
kes liv er ukrenkelig. Vi skal alle være forskånet for slaveri
og tortur. Ingen stat skal kunne henrette borgere.

Her vil norske regjeringer ikke ha noe annet valg enn
å velge den riktige vei hva gjelder menneskerettigheter.
Det blir ikke rom for relativisering. Menneskerettighete-
ne skal stå seg uavhengig av hvilken stat vi snakker med.
Bestemmelsen slår i siste ledd fast at statens myndigheter
ikke bare skal beskytte, men også bekjempe tortur, slave-
ri og tvangsarbeid og annen umenneskelig eller nedverdi-
gende behandling. Den bekjempelsen skal gjøres overalt i
verden. Norge må våge å stå opp mot dødsstraff, tortur og
slaveri – det være seg i Iran, Irak eller Saudi Arabia, og det
være seg i Japan, USA eller Kina.

Med dette anbefaler jeg innstillingens forslag til ved-
tak.

Presidenten: Presidenten lurer på om representanten
også vil ta opp forslagene Venstre har i sak nr. 1 sammen
med Senterpartiet og SV.

Abid Q. Raja (V): Ja, jeg tar opp de forslagene.

Presidenten: Da har representanten tatt opp de forsla-
gene han har referert til.

Det blir replikkordskifte.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:21:55]: Partiene
Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV og
Miljøpartiet De Grønne har tilkjennegitt at de kan støt-
te – ikke alle primært, men subsidiært – formuleringene i
§ 103 om familien som grunnleggende enhet. Man legger
da til grunn et utvidet familiebegrep som er redegjort for
i innstillingen. Men dette gjelder ikke Høyre og Venstre.
Da har jeg lyst til å spørre: Hva slags oppfatning av famili-
ens rolle i samfunnet har Venstre, som verken primært eller
subsidiært kan gi sin tilslutning til en slik formulering?

Abid Q. Raja (V) [12:22:35]: Det er jo ingen hemme-
lighet for noen i Norge at Kristelig Folkeparti og Venstre,
og kanskje også SV, som nå er representert i salen, har et
meget forskjellig syn når det kommer til en rekke verdi-
spørsmål – det være seg abort, kunstig befruktning, homo-
files rettigheter når det gjelder å adoptere barn, eller deres
samlivsform. Definisjonen av familie i det liberale partiet
Venstre er helt annerledes enn Kristelig Folkepartis syn.
Jeg er veldig fornøyd med at formuleringen i § 103, som
vi har foreslått og står bak, som andre også støtter – om at
enhver som har oppnådd gifteferdig alder osv. – mest sann-
synlig vil få to tredjedels flertall og bli vedtatt. Det skal vi
glede oss over.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:23:36]: Jeg hører at
representanten Raja sier at han har et helt annet syn på
familien enn både Kristelig Folkeparti og de andre partiene
jeg listet opp, har. Hva slags syn har Venstre på familiens
rolle i samfunnet? Det har jeg lyst til å få vite.

Abid Q. Raja (V) [12:23:52]: Jeg noterte meg at repre-
sentanten Grøvan i et tidligere replikkordskifte unngikk å
svare på spørsmålet, for han sa at det ikke forelå en skrift-
lig avtale. Jeg kunne, hvis jeg hadde hatt et oppfølgings-
spørsmål da, stilt spørsmålet: Det forelå vel et skriftlig do-
kument? Vel å merke ble det vel ikke signert – men det
har vel vært et skriftlig dokument? Gjennom det skriftli-
ge dokumentet har man vel forpliktet både SVog andre til
innholdet i det dokumentet. Min oppfordring til Kristelig
Folkeparti har jo vært å fristille dem som er forpliktet av
dokumentet, for de har et annet syn på hva en familie er enn
det Kristelig Folkeparti har. Kristelig Folkeparti må selv
redegjøre for hva slags syn de har på hva en familie kan
være. Men for meg kan en enslig kvinne som har fått barn
utenfor ekteskap eller to homofile menn som har adop-
tert barn, være familier. Det er ikke sikkert at det fami-
liebegrepet passer så godt inn i virkeligheten til Kristelig
Folkeparti.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [12:25:02]: Representanten
Raja er saksordfører for ny § 93, retten til liv og tilrår at
man skal slutte opp om alternativ 1 B, at ethvert menneske
har rett til liv. Senterpartiet slutter opp om de vurderinge-
ne som saksordføreren her har lagt fram, inklusiv det som
representanten sa om dødsstraff internasjonalt.

Siden det imidlertid er denne anledningen som gir mu-
ligheten til å komme med en replikk til representanten
Raja, vil jeg stille et spørsmål som gjelder familien. Fami-
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lien er en grunnleggende enhet i samfunnet. Dette er altså
ifølge § 103, som Venstre ikke subsidiært vil tilrå – på tross
av at det er klare merknader der alle partier definerer inn-
holdet i familien på en måte som jeg ikke kan se er en mot-
setning til det Venstre står for. Hva er da problemet for par-
tiet Venstre, når vi her har en definisjon som er et forsøk
på å bilegge en strid og få familien grunnlovfestet?

Abid Q. Raja (V) [12:26:10]: Jeg er veldig glad for at
representanten Lundteigen og Senterpartiet er med på det
første Lundteigen var inne på, at vi får grunnlovfestet en
klar og tydelig bestemmelse om at nasjonen Norge er mot
dødsstraff, slaveri og tortur.

Når det gjelder familien, er jeg usikker på hva Senter-
partiets prinsipale utgangspunkt er. Men jeg har notert meg
at Senterpartiet har vært en del av det nedskrevne, skrift-
lige dokumentet, som vel å merke av visse årsaker ikke er
signert. I Venstre ønsker vi å vedta en bestemmelse som
lyder:

«Enhver som har oppnådd gifteferdig alder, har rett
til å stifte familie, inngå ekteskap og oppløse ekteskap
i henhold til nærmere bestemmelser gitt ved lov. Ekte-
skap kan bare inngås med ektefellenes samtykke og frie
vilje.»
Vi mener dette er den riktige bestemmelsen som bør

slås fast i Grunnloven, ikke noe om hva som er en grunn-
leggende enhet. Det er mange grunnleggende enheter i
samfunnet, ikke bare én.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [12:27:13]: § 103 lyder:
«Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet.»

Den er altså ikke «den» grunnleggende enhet i samfun-
net, men én grunnleggende enhet. I komiteens merknader
er det presisert hva som her er innholdet i det. Det er så
langt jeg ser ut fra komiteens innstilling også en komité-
merknad Venstre er med på. Så sier Arbeiderpartiet, SVog
Miljøpartiet De Grønne at de subsidiært vil støtte forslag
nr. 34, mens Venstre, av alle, som et tidligere sentrums-
parti, som har sett på familien som en helt opplagt grunn-
leggende enhet i samfunnet, kan komme i en situasjon at
de vil stemme mot den grunnlovsendringa. Det er meget
overaskende og uklart.

Abid Q. Raja (V) [12:28:14]: Familie er veldig viktig
for Venstre. Men familiebegrepet er annerledes for Venstre
og rommer mer enn det rommer for Kristelig Folkeparti.
Situasjonen er slik at det er viktig å ha med seg denne his-
torien for folk som følger med og skal lese dette i ettertid.
Det er slik at Kristelig Folkeparti har hatt et annet syn. SV
har hatt et annet syn enn Kristelig Folkepartis syn. Jeg kan
også si at Arbeiderpartiets primære standpunkt ikke er slik.
Jeg kan ikke vite hva Senterpartiets standpunkt er, men så
er det det skriftlige, nedskrevne dokumentet. Kristelig Fol-
keparti kan få æren for at de har bidratt til å løse språkstri-
den, men ved å gi noe i forbindelse med språket har man
fått, krevd og forlangt noe tilbake – en hestehandel, som
jeg har omtalt det som. Jeg mener at det ikke er slik man
skal gå fram for å vedta grunnlovsbestemmelser. Jeg kan
ikke være med på det familiebegrepet som Kristelig Folke-

parti legger opp til. Vi har et liberalt syn på samfunnet og
familien. Jeg er glad for at den bestemmelsen Venstre vil
ha inn, kommer til å få to tredjedels flertall.

Martin Kolberg (A) [12:29:26]: Denne saken handler
først og fremst om troverdighet og ærlighet. Det har vært
redegjort veldig grundig for hva som er skjedd i denne
saken. Jeg viser til det som er sagt i tidligere replikker. Jeg
avviser igjen representanten Rajas påstander om at dette
er uttrykk for en hestehandel. Denne saken som er til be-
handling nå, handler helt konkret om menneskets rett til
liv. Det er selvfølgelig helt nødvendig at vi har en slik be-
stemmelse. Det er gjort markeringer mot to andre alterna-
tiver: iboende rett til liv, og det som er foreslått fra Kris-
telig Folkeparti, rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.
Det som jeg vil spørre saksordføreren for denne saken om,
er om vi er enige om at den formuleringen som får flertall
i Stortinget i dag, ikke på noe vis er til hinder for den nors-
ke abortlovgivningen – slik Arbeiderpartiet mener. Jeg vil
bare ha bekreftelse fra saksordfører på at det er en riktig
forståelse.

Abid Q. Raja (V) [12:30:39]: Det er den riktige forstå-
elsen, og det er også Venstres syn.

Når det gjelder det første som Kolberg er inne på, hand-
ler dette om historieskrivning. Den avtalen er vel og merke
ikke nedskrevet – jeg var jo også der – men det er et skrift-
lig dokument som også media har fått tak i, som media
også har trykket, så hvorfor man forsøker å snakke seg bort
fra det, har jeg litt vanskeligheter med å se. Vi i Venstre
har stemt for både nynorsk- og bokmål-versjonen til Gra-
ver-utvalget i alle fall, fordi vi mener det er det riktigste
å gjøre. Men det at man altså har måttet gi noe for å få
dette – og det står nedskrevet i et dokument, vel å merke
ikke i underskrevet stand, men som det har vært bred enig-
het om blant de partiene som er nevnt der – er en del
av historien som representanten Kolberg må ha med seg
videre.

Når det gjelder dette med abort og § 93, er vi helt enige,
og jeg viser til merknadene som står der.

L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l hadde her overtatt
presidentplassen.

Martin Kolberg (A) [12:31:41]: Det er riktig, som det
blir sagt, at nå handler det om historieskrivning. Jeg vil si
at for det første foreligger det ikke noen skriftlig avtale.
Det har vært en forståelse, slik som representanten Grøvan
helt riktig har sagt. Det understreker jeg, og jeg stiller meg
bak den tolkningen. Men så vil jeg si angående historie-
skrivningen at det får være visse grenser for forsøk på om-
skrivning, slik som det representanten Raja nå sier. Han var
konsekvent imot alle endringer i språket, sto for det, sloss
for det, og skapte utfordringer i komiteen. Så sier han: Vi
stemte for forandringer. Ja, det gjorde de i absolutt ellevte
time, etter at de var truet til det, slik at Raja personlig og
Venstre ikke skulle bli stående i skammekroken. Det var
det som i realiteten skjedde. Det bør representanten Raja
ta innover seg, og ikke stå her og snakke nedsettende om
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andres måter å arbeide i komiteen på. Det tar jeg direkte
avstand fra, også som komiteens leder.

Abid Q. Raja (V) [12:32:50]: Ja, jeg har hardnakket
argumentert for at vi skal beholde språket slik det var – det
har jeg gjort. Jeg har også forklart i den talen jeg holdt,
hvorfor vi skulle stemme annerledes. Men jeg skjønner
ikke hva det er representanten Kolberg forsøker å dekke
over. Den nedtegnede avtalen, som vel å merke ikke er un-
derskrevet, har jeg liggende på mitt eget kontor. Jeg har
også sett den på trykk i avisene. Jeg vet også hvem som sa
at man ikke skulle skrive under, for det var ikke nødven-
dig. Men realiteten er at Arbeiderpartiet har gitt noe for å
få språket. Jeg mener at når det kommer til Grunnloven,
er slike typer hestehandler fullstendig upassende. Ja, det
er nesten usmakelig – for en snakker altså om vår egen
konstitusjon – at man skal kjøpe og selge bestemmelser
på denne måten. Når det gjelder selve det at vi har stemt
imot eller for språkendringen, sto det allerede i innstillin-
gen at Venstre var delt i spørsmålet, men vi stemte allikevel
enstemmig for den nynorske versjonen.

Martin Kolberg (A) [12:33:56]: Ja, jeg vet ikke hvor
lenge vi kan drive med dette i Stortinget, men jeg vil bare
oppriktig vise til det som er sagt før om ærligheten og opp-
riktigheten i denne avtalen. Jeg mener at vi la dette dødt
i forrige replikkordskifte, da vi ga sterke karakteristikker
av hvorfor vi hadde blitt enige om denne måten å tenke
familie på – slik som det framkommer nå. Det er det som
er saken. Jeg vil bare si – uten at jeg skal gå for langt, for
jeg synes faktisk ikke det er helt verdig – at representan-
ten Raja er ikke den som ikke forsøker å få til løsninger
eller kombinere forskjellige løsninger. Når han angriper
oss så sterkt, skal jeg ikke identifisere det nærmere, men
hvis det blir behov for det, skal jeg faktisk klare å gjøre
det.

Abid Q. Raja (V) [12:34:59]: Jeg har hele tiden for-
søkt å holde meg til saken, men når det kommer sånne re-
plikker på siden, med bemerkninger som skal dra histo-
rien i feil retning, må jeg rette på det. Det er riktig, som
Kolberg sier: Vi har ikke vært en del av denne avtalen, for
jeg mener at det er feil å kjøpe seg grunnlovsbestemmelser
som andre partier egentlig er imot, og så holde dem naglet
fast til dette fordi de har en agenda med dette. Jeg er nes-
ten helt sikker på og hørte også av replikkordskiftet – jeg
prøver å ikke lese for mye inn i SV-representantens re-
plikkordskifte, men det virket i alle fall på meg som – at
man helst ikke ville ha den bestemmelsen inn. Men allike-
vel er det en avtale som gjør at en er bundet til dette, og
jeg mener at i grunnlovssammenheng er slikt veldig upas-
sende. Egentlig er jeg nokså sikker på at representanten
Kolberg er enig i dette – at når det kommer til Grunnloven,
skal man ikke holde på slik – og det er derfor han også har
et sterkt behov for å kontre dette, slik at han får sin ver-
sjon, eller sin historieframstilling, fram. Men det er ikke
sannheten.

Presidenten: Da er replikkordskiftet over.

Michael Tetzschner (H) [12:36:30]: Av hensyn til
dem som kanskje følger debatten utenfor salen, vil jeg in-
trodusere mitt innlegg som et lite stilbrudd, for jeg får nå
ordet til en annen sak som inngår i dagens kart. Jeg får
ordet som saksordfører for det spesielle grunnlovsforslag
som går ut på en endring av vår nåværende ytringsfrihets-
paragraf, § 100. Det er – for dem som har dokumente-
ne tilgjengelig – grunnlovsforslag 15 i Dokument 12:15
(2011–2012), og det gjelder ytringsfrihet og religion. Jeg
sier dette innledningsvis fordi folk som følger debatten, vil
kanskje undre på om jeg ikke også har synspunkter på det
som har vært sagt før, men det skal jeg komme tilbake til i
et mer alminnelig innlegg senere. Nå er det min jobb som
saksordfører å redegjøre for innstillingen.

Komiteen har delt seg i synet på hvorvidt det er for-
nuftig å tilføre vår relativt nye ytringsfrihetsparagraf en
spesiell presisering om at den kritiske ytringsfriheten også
skal kunne rettes mot religion. De i komiteen som har
ønsket en slik presisering, er Arbeiderpartiet, Venstre, SV
og Miljøpartiet De Grønne. De ønsker å tydeliggjøre at
ytringsfriheten også omfatter retten til religionskritikk.

Når det gjelder flertallet i komiteen – som jeg selv til-
hører – dvs. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkepar-
ti og Senterpartiet, vil vi vise til at dagens formulering har
to retninger. Den uttrykker at den ønsker den kritiske yt-
ringsfrihet mot – det er selvfølgelig – staten. Det er gans-
ke viktig i et demokrati at folk kan si hva de vil, til og
med om staten, som organiserer maktbruken i samfunnet.
Så står det – og det er en gammel formulering fra den tid-
ligere grunnlov: om enhver annen gjenstand. Hvis man ser
på den utformingen som § 100 fikk i 2004, etter Sejersted-
utvalget, som laget en NOU, NOU 1999: 27, var det der
ikke tvil om at enhver annen gjenstand for ytringsfriheten
også innbefattet frimodige ytringer og kritisk ytringsfri-
het brukt mot religionen. Slik flertallet i komiteen ser det,
er det et unødvendig tillegg, for under «hvilkensomhelst
anden Gjenstand» vil man altså finne at religion som feno-
men ikke unndrar seg den kritiske samfunnskritikk, og det
er vesentlig.

Når det er sagt, kan man gå tilbake til mindretallet
– dvs. flertallet i komiteen – og deres merknad i innstillin-
gen:

«For flertallet er det imidlertid viktig å presisere at
denne balansen ikke bør reguleres gjennom lovverket,
men at det i stedet er et spørsmål om samfunnets debatt-
klima og høflighet. Flertallet mener derfor at løsningen
ikke er å forby holdninger, ytringer eller religiøs prak-
sis. Løsningen er, etter flertallets syn, å legge aktivt til
rette for at religionskritikk blir en selvsagt del av den
offentlige debatten.»
Da må man spørre: Er det slik at disse partiene i komi-

teen, Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne, ser for seg – i motsetning til det
vi andre sier, at det er ytringsfrihet, og så trekker vi oss til-
bake og lar debatten i offentligheten gå som den kan, uhjul-
pet og uregissert – at staten skal arrangere kampanjer med
religionsfiendtlig innhold? Hva ligger egentlig i dette? Det
kan man spørre seg.

Jeg vil fremheve at jeg er av den oppfatning at ytrings-
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friheten med et slikt tillegg ikke vil gå opp i en høyere og
bedre enhet ved denne henvisningen til religionen. Jeg vil
også advare rent lovteknisk mot å påbegynne en oppram-
sing, for hva skal så det neste være, hvis det er andre fore-
teelser i samfunnet man særlig vil bruke ytringsfriheten og
kritikken mot? Hvor vil man etter hvert sette punktum for
en slik oppramsing? Jeg tror at vi også her skal lene oss til-
bake til den gode grunnlovstradisjonen, som betyr at man
gjennom noen korte, veldig vide, uttalelser av normativ art
i Grunnloven dekker det man trenger for alle de fenomener
som måtte oppstå i kjølvannet av ytringsfriheten.

Jeg vil også minne om at rent språklig er det ganske stor
forskjell når det gjelder et generelt utsagn av f.eks. typen:
«Jeg flagger aldri.» Det vil innholdsmessig selvfølgelig
være det samme som å si: «Jeg flagger aldri – og i hvert fall
ikke når naboen har fødselsdag.» Man vil forstå av kon-
teksten at det særlig er et eller annet med naboen man øns-
ker å ramme, skjønt dette rent språklig innbefattes av det
første alternativet, nemlig at man aldri flagger. Derfor kan
vi få en utilsiktet effekt: å lage skyteskiver.

Så skal vi være klar over, hvis man virkelig gjør dette:
Ytringsfriheten forlanger en god del hard hud hos og en
god del toleranse av oss som enkeltmennesker. Hvis vi et
øyeblikk også tenker på enkeltmennesker som har sin tro
og sin religiøse overbevisning som en veldig viktig del
av sin kulturelle identitet, skal man da trekke denne to-
leransegrensen annerledes fordi den er nevnt i grunnlovs-
bestemmelsen, eller skal man det ikke? Det vil jeg gjerne
ha svar på fra en av dem fra den andre siden i komi-
teen som har vært med på innstillingen. Det vil være vel-
dig interessant. Svaret vil enten være nei, vi har ikke tenkt
å endre denne toleransegrensen – da er tillegget unød-
vendig – eller man vil si jo, vi vil med dette si at folk
som har en religiøs overbevisning, må tåle mer av sjikane
eller av ytringsfrihet brukt på en dårlig måte. Det vil også
være et veldig interessant svar. Jeg håper ikke det siste er
svaret.

Meningen har, som sagt, bare vært å presisere – fra
begge sider i komiteen – det som er selvsagt, nemlig at det
råder ytringsfrihet. Man kan ha frimodighet og kritisere
enhver «anden Gjenstand» i vårt offentlige liv.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Karin Andersen (SV) [12:44:48]: Grunnen til at vi
ønsker at religion skal bli nevnt spesifikt, er ikke fordi
noen skal tåle mer, men fordi det er behov for å bryte noen
tabuer, som det spesifikt bør sies noe om. Det er fordi reli-
gion har særlig makt over enkeltmenneskets sinn, og fordi
religion har en helt annen innvirkning enn ulike andre
faktorer.

Hvis man leser merknadene som SV har skrevet – og
som Venstre har sluttet seg til – ser man at vi viser til
at retten til fri religionsutøvelse har et konvensjonsrettslig
vern. Dette vernet kommer av og til i konflikt med noen av
de andre menneskerettighetene, f.eks. på likestillingsom-
rådet. Det er ikke ukjent, verken i Norge eller i resten av
verden. Ser ikke representanten Tetzschner at de som øns-
ker å ivareta disse menneskerettighetene, trenger å få vite

eksplisitt at det er lov å ytre seg kritisk mot den religionen
som undertrykker dem?

Michael Tetzschner (H) [12:46:00]: Jeg synes ikke
det ligger særlig veiledning i SVs tillegg. Jeg synes heller
ikke de argumenterer overbevisende for sitt alternativ i sine
særmerknader. De viser til at religion er en «maktfaktor i
familier, i lokalsamfunnet og helt opp til å være en stats-
bærende struktur med kulturelt og politisk hegemoni». Det
er ikke det norske samfunnet vi da diskuterer.

Dette er snakk om grunnlovsbestemmelser som gjelder
det norske samfunnet, innenfor det territorium hvor norske
myndigheter har jurisdiksjon. Da vil ikke bare grunnlovs-
bestemmelsene, men alle de andre bestemmelsene som
sikrer folks integritet, bevegelsesfrihet og frie valg, slå
inn med full tyngde. Jeg kan fortsatt ikke se at SVs bi-
drag – selv om det er velment – styrker rettighetsvernet i
Grunnloven.

Karin Andersen (SV) [12:47:02]: Det er i hvert fall to
grunnleggende, store mangler i Tetzschners resonnement
nå.

Det ene er at Norge har blitt et flerreligiøst samfunn.
Det er andre tradisjonelle religioner enn den vi er kjent
med – og som vi, etter kritikk, har fått beveget i menneske-
rettslig retning – som gjør seg gjeldende. Så en kan faktisk
trenge dette i Norge.

Det andre er at den norske grunnloven også har en virk-
ning internasjonalt, ut fra hvordan vi mener andre stater
skal styre. Så vidt jeg vet, er Høyre mot at man skal ha re-
ligiøse stater, eller at religion skal kunne binde folk i andre
land. Dette er en internasjonal konvensjon, som vi har
sluttet oss til. Vår fortolkning vil bety noe internasjonalt.

Det er krefter som er på sterk frammarsj i deler av ver-
den, og som i hvert fall SVer sterkt bekymret over har den
styrken de har i dag. Ser ikke Høyre og Tetzschner disse ut-
viklingstrekkene og den viktige rollen vår fortolkning kan
spille internasjonalt?

Michael Tetzschner (H) [12:48:12]: Jeg tror vi må ta
utgangspunkt i at Grunnloven er laget for norske forhold.
At den har overføringsverdi til resten av verden, vil jeg
jo håpe. Inntil nylig var den en av de mest hevdvunne og
eldste grunnlovene.

Vi skal gjennom god lovpleie sørge for at loven fortsatt
kan være et forbilde for utlandet, nemlig ved ikke å lesse
inn politiske programerklæringer, men la paragrafene være
forbeholdt reelle rettigheter. Det er en diskusjon vi har hatt
før i dag.

Jeg tror representanten Karin Andersen og jeg er enige
om at full ytringsfrihet skal råde. Noen av oss mener når vi
presiserer at det gjelder hele feltet – alle samfunnsfenome-
ner – at det vil være dårlig lovteknikk og veldig kunstig å
løfte frem noe til spesiell utdypning når det gjelder dette.

Gunvor Eldegard (A) [12:49:24]: Me i Arbeidarpar-
tiet synest det er viktig at me i denne paragrafen kan tyde-
leggjera religionen. Eg trur at ein i samfunnet generelt har
den oppfatninga at det ikkje alltid er lov å kritisera – iallfall
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ikkje alle – religionar. Derfor synest eg ei tydeleggjering er
veldig viktig.

I paragrafen som er komiteens tilråding til vedtak, står
det:

«Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyrin-
ga, religion og kva anna emne som helst.»
Når det står «statsstyringa», kvifor kan det ikkje også

stå «religion»?

Michael Tetzschner (H) [12:50:12]: Jeg var inne på
det i mitt første innlegg, at grunnen til at det står statssty-
ringen, er nettopp fordi loven da også setter rammeverket
for demokratiet. Det er veldig viktig å understreke at sta-
ten, som organiserer maktmonopolet i samfunnet, også må
tåle at det blir rettet kritiske ytringer, og det er særlig viktig
å skrive inn i Grunnloven at det faktisk også gjelder dem
som sitter på både den militære og den politimessige makt.
I tillegg til det er det velkomment å ha ytringsfrihet om en-
hver annen gjenstand. Mer omfattende kan man jo ikke be-
tegne ytringsfriheten i dette samfunnet enn «enhver annen
gjenstand», så vi ser ikke noe behov for det tillegget. Men
jeg registrerer at Arbeiderpartiet, som under karikaturstri-
den hadde en utenriksminister som påla oss betydelig grad
av selvsensur, nå hever den prinsipielle fanen når det gjel-
der religion. Jeg håper at det er et ledd i en ny orientering
vekk fra selvsensurens klamme lenker.

Abid Q. Raja (V) [12:51:25]: Det framgår jo av be-
stemmelsen at frimodig ytring om statsstyrelse og enhver
annen gjenstand er tillatt, så jeg er enig med representan-
ten Tetzschner i at det er selvklart at religion implisitt lig-
ger i bestemmelsen. Men jeg tror kanskje også represen-
tanten Tetzschner er enig i at det er særlig to ting – kanskje
i verden, men også her i Norge – som ofte er under press,
kan man si, eller man kan si det er litt kontroversielt å reise
debatt om det, kanskje kritisere det og iallfall satire rundt
det. Karikaturstriden er bare et eksempel på at religion – å
kritisere religion, å snakke om og omtale religion og dog-
mer om det – kan påkalle vrede. Ville det ikke være en god
idé, når statsstyrelse først står der som et eksempel på at yt-
ringsfriheten om det iallfall er fritt? Selv om religion inn-
går implisitt, skulle man også eksplisitt ha skrevet at frimo-
dige ytringer om statsstyrelse, religion og en hvilken som
helst annen gjenstand er tillatt? Ville ikke det være en god
idé? Da kunne man med Grunnloven i hånden gå løs på en
hvilken som helst religion.

Michael Tetzschner (H) [12:52:32]: Hvis formålet er
å gå løs på en religion, kan man allerede gjøre det med den
utformingen Grunnloven har. Grunnen til at vi har denne
tradisjonelle todelingen, hvor ytringer må tåles både om
statsstyrelsen og enhver annen gjenstand, går jo på det si-
vile samfunn og bedrifter og enkeltpersoner som må tåle at
det rettes ytringer, som en gjenytelse for at vi andre har yt-
ringsfrihet. Det er viktig at man også skriver inn i Grunn-
loven at de som besitter maktmonopolet i samfunnet, også
må tåle det. Det er grunnen til todelingen i loven, og da vil
jo faktisk universet være heldekket med de to presiseringe-
ne vi har. Det er altså ikke – slik vi har forstått det – slik at

noen har tatt til orde for at det skal gjelde andre grenser for
religiøse mennesker når de får ytringer rettet mot seg som
er ubehagelige, enn det var tidligere, og dermed inneholder
ikke loven noe nytt.

Abid Q. Raja (V) [12:53:37]: Vi er ikke veldig uenige
om dagens vern. Hvis man ser på det rent juridiske, så er
religion implisitt selvfølgelig med i ytringsfrihetsbestem-
melsen, man kan framsette frimodige ytringer også om re-
ligion. Det er helt klart. Men allikevel er det slik at de som
ønsker å framsette frimodige ytringer om religion, er under
press. De opplever represalier, det er redsel og trusler, og
de må legge bånd på seg.

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge, vår kon-
stitusjon, og jeg mener at det burde være en god idé at den
klart og tydelig sa ifra at når noen ønsker å kritisere re-
ligioner, og de dogmene tilbake altså vil begrense ens yt-
ringsfrihet, så er det ikke de religiøse dogmene som vil ha
blasfemiske ytringer gjort forbudt eller vil ha andre for-
bud mot ytringer mot religionene, som gjelder, da er det
Grunnloven som gjelder, og selv Grunnloven slår fast at
ytringsfrihet om religion også er tillatt.

Michael Tetzschner (H) [12:54:40]: Nå er vi i den lyk-
kelige situasjon når det gjelder den nåværende § 100, at
den er relativt ny, og at vi hadde en kommisjon som het Yt-
ringsfrihetskommisjonen, som kom med en rapport i 1999
under tittelen «Ytringsfrihed bør finde Sted», som nettopp
går inn på og understreker at det er fritt frem for å kritise-
re religionen. Det ligger altså da i lovmotivene, og det er
ikke alle grunnlovsbestemmelser som har så rike lovmo-
tiver. Ved å opprettholde formuleringen vil vi fortsatt ha
en udiskutabel rett til å ytre oss mot religion i alle dens
former, men selvfølgelig innenfor de vanlige strafferetts-
lige begrensninger som gjelder enkeltmenneskers integri-
tet. Det er ingen som har argumentert med at de grense-
ne skal flyttes, og dermed vil det være – med presidentens
tillatelse – anstaltmakeri å føre et nytt ord inn med de
mulighetene for at man senere vil melde på flere ord og
uttrykk.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [12:55:59]: Dagens de-
batt og vedtak om endringer i Kongeriket Norges Grunn-
lov skjer med bakgrunn i et langvarig og grundig arbeid.
Senterpartiet er et grunnlovskonservativt parti. Det betyr
at grunnlovsparagrafer skal formuleres presist og kortest
mulig. Vi skal være varsomme med å grunnlovfeste gode
formål som det er tvil om vi kan realisere, samt sikre at
Stortingets folkevalgte myndighet ikke skal uthules, ver-
ken av internasjonale og overnasjonale organisasjoners
myndighet eller norske domstolers økende makt.

Samtidig betyr Senterpartiets grunnlovskonservatisme
at folk flest lettere skal forstå innholdet i Grunnloven gjen-
nom et moderne språk. Spesielt viktig er det at vår ungdom
får et nærest mulig forhold til grunnlaget for vårt folke-
styre, Grunnloven, i sin skolegang. Derfor er Senterpar-
tiet svært glad for at Grunnloven nå er vedtatt på moderne
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nynorsk. Vi vil også i denne stortingsperioden arbeide for
at Grunnloven skal komme på moderne bokmål framover.
Videre er det naturlig at Grunnloven også kommer på sa-
misk, siden den frie, sjølstendige nasjonalstaten Norge ble
etablert på territoriet til to folk: nordmenn og samer.

Senterpartiet har et aktivt og bevisst forhold til Grunn-
lovens formål. Grunnloven fastslår at Kongeriket Norge er
et fritt og sjølstendig land. Grunnloven regulerer forhol-
det mellom statsmaktene; den lovgivende; Stortinget, den
utøvende; regjeringa og den dømmende; domstolene.

Grunnloven regulerer forholdet mellom staten og bor-
ger og mellom borgerne, hvor jambyrdighet og like retter
er sentralt. Fra tiden før Grunnloven ble vedtatt i 1814, er
innbyggerne gått fra å være undersåtter til borgere, og som
demokratiet nå tilsier, skal borgerne styre staten gjennom
sine valgte representanter på Stortinget. Prinsippet er at
de som styrer, blir styrt av de styrte. De som styrer, stil-
les til ansvar overfor velgerne hvert fjerde år. Politisk er
dette statsstyret blitt kjempet fram gjennom historia, hvor
de interesser som partiet Høyre representerer, har strittet
mot.

Grunnlovens sivile rettigheter har fra gammelt av ut-
viklet seg fra frihet fra tvang og fengsel – såkalt negative
friheter – til stadig mer positive friheter gjennom omfat-
tende debatt og lovverk hvor en skulle skape noe i felles-
skap. Spesielt viktig var det å sikre mennesker større frihet
i situasjoner hvor en er sårbar og svak.

Etter 2. verdenskrig ble det nødvendig og derfor natur-
lig lagt økt vekt på allmenne menneskerettigheter samt til-
hørende sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter, altså
den enkeltes rettighet opp mot staten.

Når vi i dag behandler Dokument 12:31 for 2011–2012
om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle
menneskerettigheter, skal vi være klar over at tre sentrale
paragrafer allerede er i vår grunnlov. Det gjelder dagens
paragraf § 110:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholde-
ne til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan
skaffe seg utkomme ved sitt arbeid.»
Denne kom inn i 1954.
Videre, § 110 a:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholde-
ne til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og
utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»
Denne kom inn i 1988.
Og til slutt § 110 b:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer sunnhet, og
til en natur hvis produksjonsevne og mangfold bevares.
(…)»
Denne kom inn i 1992.
Det viktigste prinsipielle spørsmålet i dagens debatt er

hvordan vi ser på en videre utvidelse av Grunnlovens be-
stemmelser om økonomiske, sosiale og kulturelle forhold.

Basert på vår grunnlovskonservatisme, som jeg innle-
det med, er Senterpartiet generelt positive til å sikre slike
utvidelser for å videreutvikle det norske samfunnet ved å
videreutvikle en positiv frihet gjennom å skape noe i felles-
skap. Det er viktig å strekke seg etter verdier for det gode
samfunn. Men da må også rettighetene være klare, og de

må kunne realiseres. Vi må unngå at grunnlovfesting blir
illusjoner. Grunnlovfesting av retten til kulturell identitet
og deltakelse i det kulturelle liv er etter vårt syn et sånt
eksempel.

I samband med videreføring av menneskerettigheter fra
dagens § 110 c til ny § 92 er det for Senterpartiet viktig
å presisere at dette gjelder de menneskerettigheter som er
nedfelt i dag i ratifiserte og bindende traktater for Norge.
Senterpartiet vil altså presisere at ingen framtidige, bin-
dende ratifiserte traktater skal få grunnlovs rang uten å ha
blitt vedtatt etter prosedyren i Grunnloven § 112.

Jeg vil legge fram Senterpartiets syn på noen sentrale
grunnlovsparagrafer. Andre representanter for Senterpar-
tiet vil legge fram vårt syn på følgende foreslåtte grunn-
lovsparagrafer: §§ 99, 100, 103, 104, 109, 111 og 114.

Senterpartiet vil grunnlovfeste retten til liv. Det er vik-
tig at retten til liv, den mest grunnleggende av alle rettighe-
ter, skrives inn i Grunnloven. Sjøl om dette er en rettighet
mange tar for gitt, er det viktig at denne rettigheten grunn-
lovfestes. I dag er ikke retten til liv eksplisitt nedskrevet i
Grunnloven. Forbudet mot tortur står nedskrevet i Grunn-
loven, men foreløpig kun som et ledd i straffeprosessen.

Vi har merket oss at det er blitt reist tvil om hvorvidt
den alternative formuleringa om at ethvert menneske har
en iboende rett til liv, kan skape uklarhet om norsk abort-
lovgivning. Senterpartiet er klar på at grunnlovfesting av
retten til liv ikke skal skape uklarhet om kvinners rett til
abort. Da vi ikke ønsker noen som helst tvil om dette,
støtter Senterpartiet grunnlovsforslag 33, § 93 Rett til liv.

§ 102 gjelder personvern. Den teknologiske utviklinga
har gjort at personopplysninger samles inn på stadig flere
områder av folks liv. Informasjon fra ulike deler av folks
arbeids- og privatliv kan settes sammen, slik at uvedkom-
mende kan få detaljert informasjon om dem. For Senter-
partiet har det en høy verdi å sikre personvern framover.

Dagens grunnlovsvern om folks privatliv er for svakt.
Folks frihet er avhengig av at ethvert menneske i Norge kan
føle seg trygg på at man ikke blir overvåket og fulgt, når
man ikke opptrer slik at man utgjør en trussel mot rikets
sikkerhet.

Personvernbegrepet er sammensatt og rommer mange
ulike interesser og verdier. Personvern innebærer først og
fremst beskyttelse av hjem og privatsfære. Men personvern
gjelder også i stor grad beskyttelse mot utilbørlig elektro-
nisk behandling og bruk av personopplysninger. Det er nå
et sterkt behov for gjennom Grunnloven å beskytte begge
disse sidene ved personvernet.

I de fleste moderne konstitusjoner finner vi bestem-
melser om vern av privatsfæren, og bestemmelser om be-
skyttelse av personopplysninger er på vei inn. Det er vik-
tig at disse verdier også i Norge bringes opp på samme
nivå i hierarkiet av rettsregler, som bl.a. bestemmelsene
om ytrings- og informasjonsfrihet. Senterpartiet vil derfor
primært foreslå alternativ 4 B til ny § 102.

Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny § 107 i
Grunnloven om rett til kulturell identitet og deltakelse i det
kulturelle liv. Disse verdier er Senterpartiet enig i. Samti-
dig har Menneskerettighetsutvalget sjøl pekt på at det kan
være utfordrende å finne en god balansegang mellom in-
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tegrering og respekt for den enkeltes kulturelle identitet.
Dette er et dilemma som Stortinget skal avklare i konkrete
saker.

Senterpartiet mener generelt at åpne paragrafer som
skaper et stort rom for tolkning, ikke er ønskelig, da det
potensielt innebærer å flytte makt til domstolene. Det fore-
slåtte første leddet i ny § 107 mener vi er en slik åpent for-
mulert paragraf. Samtidig vil ikke det foreslåtte første ledd
til ny § 107 innebære noen nye klare rettigheter. Grunn-
loven gir allerede en utvetydig rett til frie ytringer og en
like klar rett til forenings- og forsamlingsfrihet. Senterpar-
tiet går derfor mot nytt første ledd i § 107.

Senterpartiet støtter forslaget til nytt annet ledd i ny
§ 107 hvor man grunnlovfester vitenskapens og kunstens
frihet. Dette er en kort og tydelig paragraf. Forskere som
fritt og uavhengig kan utvikle ny kunnskap, er avgjørende
for at samfunnet skal utvikle seg. Forskningens frihet kan
presses på mange områder. Det er et behov for vern mot at
statsmakten begrenser hvilke fenomener eller problemstil-
linger som skal være gjenstand for forskning, hvilke funn
som skal offentliggjøres, eller hvilke kunstneriske verk
som skal frambringes eller framføres. Denne frihet har stor
betydning for opinionsdannelse og demokrati.

Grunnloven § 108 gjelder samisk språk og kultur.
I Samerettsutvalgets første delinnstilling av 1984, NOU
1984: 18 Om samenes rettsstilling, ble det konkludert med
at samene i alle henseender er å anse som et folk. At man
i forslaget til grunnlovsparagraf, som ble framsatt i Stor-
tinget 21. september 1984 og vedtatt som § 110 a 21. april
1988, brukte uttrykket «den samiske Folkegruppe», var
visstnok begrunnet med at man her mente den delen av det
samiske folket som bor i Norge.

Paragrafen gir ikke individet noen rettigheter. Man kan
ikke vise til paragrafen i tvister ved domstolene om kon-
krete rettigheter. Men den foreskriver hvilke vurderinger
som skal legges til grunn for tiltak og avgjørelser som gjel-
der kollektivet samene. Det ligger altså en viss rettslig for-
pliktelse for statsmyndighetene for bl.a. tolking av lover og
for skjønnsutøvelsen når det gjelder samene som gruppe.
Den vil ikke være forskjellig om man bruker betegnelsen
«det samiske folk» eller for den del «samene som urfolk».

Begrepet «urfolk» er blitt til etter en prosess fra 1982 til
2007 ledet av FNs høykommisær for menneskerettigheter
i Genève, hvor erklæringen United Nations Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples utgjør et foreløpig kli-
maks med generalforsamlingas vedtak i 2007. I mellom-
tida ble ILOs urfolkskonvensjon, Convention concerning
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,
vedtatt av ILO i 1989 og ratifisert av Norge i 1990 som
første land. Så langt er ILOs konvensjon den eneste retts-
lig bindende konvensjon som gjelder urfolk. Erklæringa er
derimot ikke rettslig bindende for noe land. I hele proses-
sen om erklæringa har det fra urfolkene vært et ønske å bli
betegnet som «folk», «peoples with an s».

Uttrykket «det samiske folk» vil naturligvis også gjel-
de kollektivet samer og er for den del ikke forskjellig fra
de to andre nevnte betegnelser. Betegnelsen «urfolk» er
en minstestandard som skal kunne brukes om alle grupper
som ikke har vært delaktige i etableringa av nasjonalsta-

tene. Den har vært nødvendig å innarbeide for overhodet
å få til en noenlunde ordnet dialog med de mest negative
nasjonalstater om minstestandarder.

Det er viktig å få fram at Samerettsutvalget i sin tid kon-
kluderte med at samene er et folk. I den samepolitiske er-
klæringa fra samekonferansen i 1971 het det at samer er
samer og vil være samer uten dermed å være verken mer
eller mindre enn andre folk i verden. Samiske organisasjo-
ner har også omtalt samene sjøl som et folk. Betegnelsen
«folk» er i både nasjonal og internasjonal lovgivning mye
klarere og sterkere enn begrepet «urfolk». Den uttrykker
også den likeverdighet som H.M. Kongen uttrykte i 1997
i sin tale til Sametinget, ved å slå fast at staten Norge er
etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i
norsk rett, menneskerettsloven av 21. mai 1999, viser til
bl.a. fem konvensjoner som «skal gjelde som norsk lov
i den utstrekning de er bindende for Norge», og blant
dem er de to FN-konvensjonene fra 1966. Der omtales
«folk», men ikke «urfolk». Betegnelsen «folk» har derfor
en svært mye sterkere stilling enn «urfolk». Bruken av ut-
trykket «det samiske folk» utelukker ikke at samene også
er urfolk.

Vi stemmer altså for at vi skal ha inn i den norske
Grunnloven begrepet «det samiske folk».

Grunnloven § 110 om retten til arbeid og retten til å
skaffe seg et utkomme ved sitt arbeid er den sentrale øko-
nomiske og sosiale rettighetsbestemmelsen i någjeldende
grunnlov. Den kom inn i 1954 og gir etter Senterpartiets
syn et godt bilde av det som også er behovet i dag, og vi
kan derfor ikke se at det er grunnlag for å måtte endre den
bestemmelsen.

Når det gjelder ny § 112 i Grunnloven, gjelder den
miljø. Bestemmelsen i dagens § 110 b kom inn i Grunn-
loven i 1992. Den kan ses som et resultat av anbefalinger
fra FN gjennom verdenskommisjonen for miljø og utvik-
ling og skal leses som en rettslig forpliktende bestemmel-
se. Bestemmelsen skal leses som at vi i dag skal sikre
framtidige generasjoners rett til et miljø som sikrer sunn-
het, og en natur hvor produksjonsevne – altså fruktbar-
het – og mangfold bevares. Dette innebærer etter Senter-
partiets syn at denne grunnlovsbestemmelsen går foran
ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre.

Senterpartiet mener det er behov for å tydeliggjøre plik-
ten for myndighetene til å etterleve prinsippene i første
ledd om å iverksette hensiktsmessige og nødvendige tiltak
for å sikre miljøet. Forslaget som innstilles av alle partier
unntatt Fremskrittspartiet, må etter Senterpartiets syn leses
som en aktiv plikt for myndighetene til å iverksette tiltak
for å ivareta miljøet.

Grunnlovsparagrafen innebærer altså en tydeliggjøring
av myndighetsplikten til å etterleve prinsippene om miljø
som sikrer helsa, og en natur hvor produksjonsevnen og
mangfoldet bevares samt at naturressursene skal dispone-
res ut fra langsiktig allsidige betraktninger som ivaretar
den rett også for etterslekten – sterke og gode senterparti-
verdier.

Avslutningsvis vil jeg ta opp Senterpartiets forslag nr. 4
om ny § 108 i Innst. 187 S samt de primære og sekundæ-
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re forslag vi går inn for i innstillingene Stortinget i dag
behandler.

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen har
tatt opp de forslag han refererte til.

Karin Andersen (SV) [13:11:37]: «Vi ere en Nation,
vi med» har unger sunget på 17. mai i alle år, og nå på 200-
årsjubileet for Grunnloven mener jeg vi har nesten enda
større grunn til det, for nå kommer barnas egne rettigheter
som personer inn i Grunnloven – både de sivile og noen av
de sosiale og økonomiske rettighetene. Det er jammen på
tide.

Jeg skal komme tilbake til det, jeg vil først slå fast at
menneskerettighetene er helt grunnleggende verdier. De er
udelelige og universelle, og for SVog for meg personlig er
det det sterkeste verdigrunnlaget. Den internasjonale aner-
kjennelsen er blant de viktigste framskritt i en historisk tid
der verden er fylt av maktbruk og maktmisbruk og uro.

Disse rettighetene er en helhet, de er ikke en buffé en
kan velge fra som en vil, slik Høyre og Fremskrittspartiet
tydeligvis tror. FNs menneskerettighetskomité har fortol-
ket det slik siden 1948. Det er allmenn internasjonal støt-
te til dette synet. Skarpskodde jurister under høringen var
enig i dette, så dette er ikke et syn som er særlig for SV.
Det er Høyre og Fremskrittspartiet som er alene om tolk-
ningene om at man selektivt kan velge de menneskerettig-
hetene som man sjøl måtte mene er viktige blant de sosiale,
økonomiske og kulturelle rettighetene.

Rangering av rettighetene er ingen stolt historie. Alle
disse rettighetene er viktige fordi de sivile og politiske
bare kan bli virkelighet i et fellesskap, der staten på høy-
este nivå forplikter seg til respekt for nettopp disse ret-
tighetene til alle. Rettighetene representerer et samfunns-
syn, et menneskesyn og en helhet som SV vil skal forme
og styre verden og Norge, dette vernet av individer og mi-
noriteter i forpliktende fellesskap i en stat som skal styres
demokratisk. Det avgjørende er at rettighetene skal kunne
gjøres gjeldende overfor staten. Derfor er menneskeret-
tighetene nettopp grunnleggende forpliktelser i forholdet
mellom stat og individ. Poenget med å skrive dem ned er
at de må sikres i Grunnloven for at de skal være vernet til-
strekkelig og sterkt nok. Spørsmålet er hvor langt et fler-
tall vil gå i å binde seg på forhånd til å tåle de konkre-
te resultatene som kan gå dem imot – med andre ord: Ta
stilling til å binde seg for å styrke samfunnets verdifun-
dament, som professor Carsten Smith sa i høringer i kon-
troll- og konstitusjonskomiteen. Det er nettopp det dette
gjelder.

Her går de politiske skillelinjene. Vanlige lover, også
menneskerettighetsloven som i det daglige har forrang
foran vanlig lov, kan oppheves av et alminnelig flertall i
Stortinget. Det er kun et valg og vernet kan være borte,
både på disse rettighetene og på mange av de økonomiske
og sosiale rettighetene. Spørsmålet er om det er slik Høyre
og Fremskrittspartiet vil at det skal være.

Grunnlovsbestemmelser – derimot – krever at de leg-
ges fram i én stortingsperiode, og at det er et stortings-
valg i mellom, slik at folk skal kunne si klart fra i valg om

de mener at Norge skal endre/svekke sine menneskerettig-
hetsforpliktelser i Grunnloven.

Det vi gjør i dag – som burde vært en helhet, og som
dessverre ikke blir en helhet – er å gi større muskler og
motstand mot å forandre grunnleggende menneskerettig-
heter som vi har forpliktet oss til. Sjølsagt skulle både
de sivile og politiske og de økonomisk, sosiale og kul-
turelle rettighetene grunnlovfestes. Å grunnlovfeste bare
de sivile og politiske viser mangelfull forståelse for hel-
heten. Konvensjonen er en helhet, begge hovedtekster må
til for å gjennomføre verdenserklæringen og andre men-
neskerettighetsforpliktelser. Å Ikke vedta begge er et til-
bakeskritt, hilsen et parti som har fremskritt i navnet sitt,
og det er mest oppsiktsvekkende at Høyre er med på det.
Nå skal Norge av alle stater ikke se det prinsipielt viktig
å gi alle sine innbyggere noen av velferdsstatens viktigste
rettigheter høyeste rang gjennom Grunnloven.

Internasjonalt er det sjølsagt at disse rettighetene ses
sammen. Dette handler om hva vi vil med Norge. SV vil
at rettigheter skal gjelde alle og være et overordnet mål og
en forpliktelse for staten. Land med små forskjeller gjør
det best og er tryggest. Derfor må vi forsterke dette fram-
over, for det forsterker tryggheten for oss og mulighetene
for at Norge skal lykkes som nasjon, og at alle menneskene
i Norge skal sikres muligheter til å lykkes.

I Politisk kvarter i dag – som jeg hørte på – virket det
som om Høyre der tok til orde for at de mente at de sosia-
le, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene var en
sosialdemokratisk oppfinnelse, og at det var derfor de ikke
ville være med på dem. Det hadde vært fint å få avklart
det i dag, om det er slik. Sjøl mener jeg nok at i hvert fall
venstresidas politikk må til for å ivareta også de økonomis-
ke, sosiale og kulturelle forpliktelsene. Ja, jeg tror også de
står seg absolutt best når det gjelder de sivile og politiske
rettighetene. Men det kunne vært viktig å få dette fastlagt.

I debatten i dag sier representanten fra Høyre at de so-
siale rettighetene er i periferien av menneskerettighetene.
Det har jeg aldri før hørt noen si, at man politisk sett er mot
dem fordi det betyr at man forplikter seg til en fordelings-
politikk som skal gjelde også i dårlige tider. Det hadde vært
realt å si: Det er ærlig, det er gammeldags Høyre-politikk,
men sånn er det. Men å si at dette er i periferien av men-
neskerettighetene, er feil. Det er grunnleggende feil, men
det har sjølsagt en politisk begrunnelse.

Jeg startet med barna, og jeg vil fortsette litt med dem
nå. Det er svært viktig, det som kommer inn i Grunnloven
nå for å sikre barns rett til å bli hørt, en medbestemmel-
se som sier at ved handlinger og avgjørelser som angår
barn – «angår» blir kanskje stående, det burde stått «berø-
rer», men det kommer i noen av de andre leddene av para-
grafen – skal hensynet til barnets beste være et grunnleg-
gende hensyn. Barn er fullverdige innbyggere, men fordi
de er barn og avhengig av voksne, må staten ta et særlig
ansvar for at de blir beskyttet også mot vold, at de blir re-
spektert som mennesker, at de får gå på skole og utvik-
le seg, også hvis de får helseproblemer. Jeg stiller meg litt
undrende til at det ikke er et samlet storting som ønsker
at staten skal ha et særlig ansvar for å beskytte barn mot
overgrep. Det at det ikke er et enstemmig storting som stil-
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ler seg bak det, er et av de store spørsmålene under denne
debatten.

Vi har vært kritisk til at flertallet ønsker en ordlyd som
sier at myndighetene skal legge forholdene til rette for
barnets utvikling, fortrinnsvis i egen familie. Grunnen til
vår skepsis er at det er nettopp i saker der familien svik-
ter, at barnas beskyttelse må være myndighetenes ansvar.
Det er da statens ansvar er aller viktigst. Barneombudet og
UNICEF har påpekt at et slikt tillegg vil kunne føre til at
det biologiske prinsipp vektlegges for mye når det gjelder
barnas rettigheter.

Dette er et spørsmål som det er gjort endringer på de
siste årene. SV har sittet i regjering og fått fram endringer
som gjør at det vektlegges høyere at de barna som trenger
samfunnets beskyttelse, noen ganger mot sin egen familie,
får det – disse barna har fortalt oss at de voksnes rett har
veid for tungt. Jeg og SV tror ikke at de som nå går inn
for denne ordlyden, mener å svekke barnas vern. Men det
hadde vært veldig greit hvis de som står bak denne ord-
lyden, kunne avkrefte det – at man nå ikke ønsker å gå inn i
en omkamp om det biologiske prinsipp, og ved det, mener
vi, svikte de barna som trenger samfunnets beskyttelse
aller, aller mest.

At det nå også blir rettigheter til utdanning, er bra.
Der er det flertall for formuleringer, men ikke samlet ord-
lyd. SV vil på mange av disse punktene selvfølgelig stem-
me subsidiært, også på dette, slik at vi får inn rettigheter i
Grunnloven. Da er det barnas rett til utdanning som er helt
avgjørende viktig, og hvis barn har en rett, har samfunnet
en plikt til og foreldrene ingen mulighet til å hindre det.

Asyl har vært en viktig del av debatten. Det er den mest
grunnleggende retten til liv, frihet fra forfølgelse, tortur
og umenneskelig straff og dødsstraff. Denne retten er fak-
tisk reelt sett truet i verden i dag, og da blir det for smått
å se på at Grunnloven bare skal reflektere hva vi har i
Norge. At det ikke blir flertall for å sikre asylretten, som
er en klar menneskerett, at Høyre nå skygger unna denne
grunnleggende menneskerettigheten, synes jeg nesten er
sjokkerende. Høyre har hatt klare, prinsipielle standpunk-
ter. Regjeringskollega Fremskrittspartiet har mange gan-
ger tatt til orde for å si opp eller svekke Norges forpliktel-
ser når det gjelder Flyktningkonvensjonen. Derfor blir det
ekstra kritisk at disse to partiene i Stortinget nå sørger for
å hindre at asylretten får grunnlovsvern og ikke kan opp-
heves eller sies opp ved et simpelt flertall i løpet av én
stortingsperiode.

Jeg vil be Høyre tenke seg om, for de vet at denne kon-
vensjonen redder liv, og at det er viktig i en verden full av
krig at Norges rolle internasjonalt som forsvarer av en så
viktig og grunnleggende menneskerettighet, ikke svekkes
av at retten til asyl utelukkes når Norge nå skriver men-
neskerettighetene inn i konstitusjonen. Dess rikere, dess
reddere, dess mer mister vi kontakt med det som er helt
grunnleggende for menneskerettigheter, synes jeg det ser
ut til.

I denne grunnlovsrevisjonen har det også vært en dis-
kusjon rundt retten til liv og om at formuleringer som noen
ønsker å få inn i Grunnloven, skulle være en abortomkamp.
Vi får velge å tro de som sier at det ikke er det. Vi har jo

nettopp lagt bak oss en alvorlig og heftig politisk strid i
Norge, der alle har forsikret at det ikke gjaldt en omkamp,
men i dag fremmes det forslag som fullt ut kan tolkes som
at det er en omkamp om abortloven.

Det har også vært en runde her om ytringsfrihet og reli-
gion. Jeg mener at flertallet legger altfor liten vekt på den
sterke maktfaktoren religionen er, i familier, i lokalsam-
funn og helt opp til stater. Det er farlig for folk å kritisere
religion – for noen i Norge, men særlig internasjonalt. Det
er viktig at Norge sier fra når det gjelder dette, for dette
er maktstrukturer som er sterke. De går rett inn i mennes-
kets sinn og har svært stor makt. Vi mener det hadde vært
nødvendig å si dette direkte.

Når det gjelder vern mot diskriminering, fremmer SV
et prinsipalt forslag om å nevne alle diskrimineringsgrun-
nene. Jeg må si at jeg ikke er helt enig i versjonen som
saksordføreren hadde på dette punktet, for i ordlyden som
vi også fremmer, står det «lignende vesentlige forhold ved
en person». Det er dekkende, hvis man er i tvil om man
har klart å nevne alle. Det å stemme for SVs forslag prinsi-
palt der, vil ikke reise de spørsmålene som saksordføreren
nevnte på dette punktet.

Jeg vil avslutte med noen ord som Carsten Smith sa
i en høring: Det blåser kalde vinder ute i verden. Rettig-
hetene er under press. La oss da se mot 1814. Grunn-
loven ble til i en periode fylt av krig og nødsår, og hva
var Grunnlovens svar? Borgerrettigheter var svaret. Vi må
ha det lange tidsperspektivet. Reformer skal gjelde noen
av oss, men selvfølgelig skal de peke mest inn i framtida,
til mine barnebarn, alles barnebarn, og oldebarn. Det vi i
dag gjør, skal sikre større trygghet for de grunnleggende
rettigheter – ikke den form for trygghet som skapes gjen-
nom økt kontroll og overvåkning, men større trygghet for
at borgerfrihetene lever videre.

Jeg tar opp de forslagene i innstillingene der SV er
medforslagsstiller, som eventuelt ikke er tatt opp til nå.

Presidenten: Representanten Karin Andersen har tatt
opp de forslagene som hun refererte til.

Une Aina Bastholm (MDG) [13:27:20]: Det er et ære-
fullt oppdrag å debutere som stortingsrepresentant i dag, i
debatten om grunnlovfesting av de mest sentrale mennes-
kerettighetene.

Men også for Miljøpartiet De Grønne, som parti og som
bevegelse, er det stort å kunne ta del i dette, som et tyde-
lig bevis på at samfunnets verdier og prinsipper er dyna-
miske, at nye tider skaper nye utfordringer, at nye genera-
sjoner gjør nye prioriteringer, og at vårt demokrati og vårt
valgsystem, forankret i vår grunnlov, tillater at både det be-
stående og det nye får komme til uttrykk i denne salen. Jeg
håper at nettopp demokratiets utvikling får komme til ut-
trykk også i dag, ved at vi endelig får inkludert sentrale,
internasjonale verdier i vår nasjons viktigste lovsamling.

Norges forfatning består av langt mer enn Grunnloven.
Også Grunnloven i seg selv endres og utvikles ikke bare
gjennom grunnlovsendringer i denne salen, men også gjen-
nom tolkning av paragrafer og endringer i hvordan de bru-
kes, gjennom uskrevet, konstitusjonell sedvanerett, som
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man kaller det, og gjennom utfyllende regler på lavere
nivå. Problemet er at disse sammenhengene, og sammen-
hengen i alt dette, er relativt utilgjengelig for de fleste som
Grunnloven gjelder for. Det er ved å slå opp i selve grunn-
lovsteksten at en venter å finne de mest sentrale prinsippe-
ne for forholdet mellom staten og individet i vårt samfunn.
Etter at vi fikk en modernisering av språket og to ulike
målformer i forrige uke, er det nå også betydelig flere som
kan forstå det som står i den. Det neste steget er da at de
som lever i dag, tar eierskap til innholdet og til historien
om lovens utvikling, Norges historie.

Høyre og Fremskrittspartiet har tatt til orde for å mini-
mere det begrensede antallet økonomiske, sosiale og kul-
turelle menneskerettigheter som er foreslått inn i Grunn-
loven, i frykt for at mange uforpliktende glansbilder eller
«politiske signaler», som representanten Tetzschner viste
til tidligere i dag, uten positivrettslig kraft, vil svekke vår
grunnlov. Da den norske grunnloven ble laget av noen hek-
tiske og optimistiske menn i 1814, var den først og fremst
framtidsrettet og visjonær. Det var få som den gang var be-
kymret for om Grunnloven ble utvannet av svulstige for-
muleringer om frihet og folkestyre, selv om de var langt
unna det demokratiet vi har i dag, og sånn sett tok seg full-
stendig vann over hodet. Ingen var den gangen redd for å
bli historieløs eller identitetsløs ved å lære av andre kultu-
rer og nasjoner og åpne armene ut mot den utviklingen som
Norge var en del av internasjonalt. Hadde Grunnlovens
fedre vært mest opptatt av ikke å bryte med fortiden, ville
vi kanskje ikke hatt noen grunnlov i 1814, og hvem vet om
vi fortsatt ville vært i union med en av våre naboer.

Det virker selvfølgelig, men det er likevel så altfor vik-
tig å minne om dette med historien, og det har tidligere i
dag blitt referert til historieskriving i en ganske annen sam-
menheng. Det er ikke bare i fortiden det skapes historie;
det gjør vi også i dag – her og nå. Om noen husker det vi
gjør, derimot, er opp til oss – hvor framtidsrettede, djerve
og visjonære vi tillater oss å være – og jeg håper at det som
vil bli husket fra denne salen i dag, ikke er beskyldninger
om såkalt hestehandel, men er et realt løft for den nors-
ke grunnloven, ved at vi får inn de viktigste internasjonale
verdiene i vårt samfunn.

Grunnloven er allerede justert og oppdatert mange gan-
ger siden 1814 – så mye som tre fjerdedeler av Grunn-
lovens paragrafer er endret i større eller mindre grad de
siste 200 årene. Dette betyr ikke at Grunnloven er noe vi
skal endre ved enhver anledning. Vi kan være stolte over
at vår grunnlov er Europas eldste og verdens nest eldste,
fordi vi ikke på noe tidspunkt har forkastet den, men heller
fornyet den gradvis.

Bakgrunnen for Menneskerettighetsutvalgets mandat
var nettopp erkjennelsen av at Grunnloven ikke gjenspei-
ler verdier som har blitt helt sentrale for det norske sam-
funnet og for vårt arbeid internasjonalt. Vi er alle sammen
stort sett enige om at formålet med grunnlovfesting av ret-
tighetene ikke er den materielle, juridiske effekten, men
derimot å verne våre viktigste prinsipper, synliggjøre dem
og gi dem grunnlovs rang, dvs. gjøre dem vanskeligere å
forkaste av skiftende regjeringer.

Vi i Miljøpartiet De Grønne tror at ved ikke å ta

inn de sentrale, sosiale og økonomiske rettighetene forblir
Grunnloven et symbol eller en kuriositet mer enn en le-
vende konstitusjon, fordi den forblir mer en fortelling om
hva vi en gang var, ikke om hva vi er i dag.

Miljøpartiet De Grønne vil altså stemme for hele den
foreslåtte menneskerettighetskatalogen, fortrinnsvis alter-
nativene med korte og klare formuleringer. Dette er i tråd
med Menneskerettighetsutvalgets hensikt med gjennom-
gangen, nemlig å «sikre de allmenngyldige menneske-
rettsprinsippene i Grunnloven, og ikke få en opplisting av
enkeltrettigheter, som naturlig hører hjemme i ordinær lov-
givning». Jeg minner om at Menneskerettighetsutvalget jo
også ber om at vi ser forslagene i sammenheng – som en
katalog.

Særlig på ett punkt er vi imidlertid spesielt uenig med
utvalget, og den første konkrete saken jeg skal nevne, er
retten til å søke asyl. Vi vil, sammen med SV, Venstre og
Kristelig Folkeparti – og Arbeiderpartiet, mottar jeg nå
signaler om fra salen – stemme for å grunnlovfeste denne
retten. Redegjørelsen til Menneskerettighetsutvalget retter
seg mest mot formuleringene om flyktningers rett til å få
asyl, altså ikke retten til å søke asyl. Henvisningen gjelder
at man er redd for at den ikke vil ha en konkret virkning,
som altså ikke er et argument mot å ta inn veldig mange av
de andre rettighetene som utvalget har gått inn for.

Ved å gi denne ubestridte retten grunnlovs rang og på
den måten heve den over utlendingsloven minner vi om
Norges humanitære forpliktelser, men også om hvem na-
sjonen Norge er. Nasjonen Norge er ikke bare folk som er
født her og oppvokst her med norske foreldre. Nasjonen
Norge er en del av en verden der konflikter, undertrykkelse
og ikke minst klimaendringer og sult er en del av hverda-
gen for mange. Jeg vil derfor mene at det er langt mer opp-
siktsvekkende ikke å inkludere og ikke engang nevne asyl-
instituttet i vår konstitusjon, enn det er å ta den med, i hvert
fall når det gjelder retten til å søke asyl, som er helt ube-
stridt. Kjernen i asylretten er tolket i EMK av Den euro-
peiske menneskerettsdomstol, og høringsinstansene, som
Advokatforeningen, Dommerforeningen, Norsk Senter for
menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og Juss-Buss,
er enige om at forslaget er godt, og at det ikke vil skape
materielle, rettslige endringer.

Jeg vil også framheve viktigheten av en ny § 102 om
personvern. I dagens grunnlov finnes det ingen bestem-
melser om respekten for privatlivets fred, personvern eller
personopplysningsvern. At dette er et problem, har blitt
påpekt av Personvernkommisjonen i NOU-en fra 2009,
Individ og integritet.

Miljøpartiet De Grønne er veldig glad for at Stortinget
i dag ser ut til å ville grunnlovfeste at enhver har rett til re-
spekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kom-
munikasjon, at husransakelser ikke må finne sted, og at
statens myndigheter også skal sikre vern om den personli-
ge integritet.

Gjennom merknadstekster skal det nå komme fram at
dette også skal tolkes som at systematisk innhenting, opp-
bevaring og bruk av opplysninger om andres personlige
forhold bare kan finne sted i henhold til lov. Miljøpartiet
De Grønne er del av et mindretall som ønsker denne pre-
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siseringen om opplysningsvernet inn i selve Grunnloven,
ikke bare i merknadene, som veldig få leser.

Vernet mot nettopp innhenting, bruk og oppbevaring av
personlige opplysninger er noe vi har godt historisk grunn-
lag for å gi grunnlovs rang. På grunn av den teknologis-
ke utviklingen er dette noe som også bekymrer mange, og
rettsvernet en har som borger, er ukjent og uklart for veldig
mange. Slik grunnlovsteksten blir stående nå, er det ikke
klart og tydelig at personlige spor og opplysninger som en
legger fra seg i hverdagen, er ens egne. Det kommer ikke
fram at Facebook og Google må be norske borgere om lov
før de kan lagre eller selge personlige opplysninger, eller
at statens myndigheter ikke har rett til å hente inn informa-
sjon uten særlig grunn i henhold til lov. Jeg håper derfor at
flere i dag vil vurdere å stemme for alternativ 1 B sammen
med Miljøpartiet De Grønne, SV og Kristelig Folkeparti,
og jeg regner med at Senterpartiet og Venstre vil stemme
subsidiært for dette forslaget.

Det siste konkrete forslaget jeg vil kommentere, er for-
slaget om ny § 104 om barns rettigheter. I dag, 25 år etter
at barns rettigheter ble slått fast internasjonalt i FNs barne-
konvensjon, ser Norge ut til å ta flere av de viktigste prin-
sippene inn i sin grunnlov. Endelig gir vi grunnlovs rang
det at barn har et særlig behov for beskyttelse og tilrette-
legging, for vern om sin integritet og utvikling, og at de
har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Siden barne-
rettigheter også har vært blant de rettighetene som er minst
kjent, særlig for dem det angår, altså barna selv, tror jeg at
grunnlovfestingen vil gi et nødvendig løft for opplysning
og synliggjøring på dette området – og for dette området
særlig.

Når Stortinget nå har denne muligheten til å styrke
barnets rettigheter, er det samtidig vanskelig å forstå hvor-
for alle de store partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Frem-
skrittspartiet, går inn for den bestemmelsen i første ledd
som begrenser retten barn har til å bli hørt, til spørsmål
som gjelder dem direkte. Alternativet, som bl.a. Miljøpar-
tiet De Grønne går inn for, er at barnet skal bli hørt i saker
som berører det, selv om spørsmålet i seg selv ikke gjelder
barnet direkte.

At barn har rett til deltakelse og innflytelse, er en sent-
ral del av Barnekonvensjonen og en av dens fire hoved-
prinsipper. Beslutningene med mest betydning for barnet
gjelder ofte ikke barnet direkte, men det er berørt, fordi
spørsmålene gjelder dets foreldre, dets skolegang eller dets
nærmiljø. Jeg er usikker på – selv om dette nå er lagt inn
som merknader – om det nå er utvetydig i tolkningen av
vår grunnlov at barnet skal bli hørt også i slike typer saker.

Både menneskerettighetene og Grunnloven er rettslige
verktøy, samtidig som de også er symboler på våre vik-
tigste verdier, og dette har vært et tilbakevendende tema i
dag. Verdier er – dypest sett – det politikk handler om, og
jeg møter sjelden mennesker som er bekymret for at Stor-
tinget bruker for mye tid på prinsipper, verdier og særlig
visjoner, at det diskuteres for ofte hva som er viktigst for
oss som samfunn, eller hva som gir borgere reell trygghet,
stolthet og motivasjon til å delta og påvirke. I et samfunn
som for lengst har overgått seg selv i materiell velstand, i
teknologisk utvikling og i informasjonstilgang, er det kan-

skje nettopp de mest grunnleggende verdiene som trenger
et ekstra vern.

Ved å grunnlovfeste den foreslåtte menneskerettighets-
katalogen gjør vi to grep samtidig. Vi gir de mest grunn-
leggende verdiene våre – dem vi lærer våre barn i klasse-
rommet, og dem vi fremmer internasjonalt – grunnlovs
rang. Samtidig gjør vi det grepet som er den virkelige fei-
ringen av Grunnlovens 200-årsjubileum, nemlig å gjøre
Grunnloven nær, gjenkjennelig og håndgripelig for folket.

Martin Kolberg (A) [13:40:18] (komiteens leder): Det
er allerede sagt flere ganger, fra flere – og vi er enige
om – at Grunnloven er Norges viktigste rettsdokument.
Den bestemmer grunnlaget for vår rettsorden og for vår
rettstilstand. Men Grunnloven er også et avgjørende viktig
politisk dokument. Den er folkets lov, som skal beskytte
det enkelte mennesket mot overgrep fra makthaverne. Den
er også et dokument som skal beskrive vårt samfunn slik
det er i dag, og helst også hvordan vi vil at det skal utfor-
mes for framtida. Endringene vi skal gjennomføre i dag,
handler mest om det siste – om framtida. Demokratiet er
forutsetningen for alt dette. Grunnloven av 1814 la vekt på
folkestyre og ga dermed Norge et stabilt demokrati. Nå er
det viktig og riktig å utvide dette perspektivet.

Grunnloven har også vært avgjørende for utviklinga av
det norske samfunnet til å bli et humanistisk samfunn, og
et samfunn som er preget av likeverd. Den har ikke stått
i veien for politiske beslutninger som har gitt oss det vel-
ferdssamfunnet vi i dag lever i. Den politiske, men like
mye sosiale og kulturelle, utviklingen i vårt land, har inn-
til denne dag, den 13. mai 2014, ført oss fram til det som
få – eller kanskje jeg nesten kan si ingen – med seriøsitet
vil hevde ikke er et gode: at vi har et samfunn med små
ulikheter.

Kampene og de politiske uenighetene mellom høyre-
og venstresiden har vært mange og store, uten at Grunn-
loven har stått i veien for dette. Den kampen mellom høy-
re- og venstresiden i norsk politikk vil fortsette også med
de endringene av Grunnloven som vi gjennomfører i dag.
For denne utviklingen ble på sett og vis forutsett av repre-
sentantene på Eidsvoll, som selv var uenige på grunnleg-
gende punkt, men som satte folket i sentrum, slik at folket
skulle velge sine representanter med ulike syn og løsnin-
ger. Grunnloven av 1814 la grunnlaget for demokrati og
folkestyre.

Når vi står her i dag og skal gjennomføre den største
grunnlovsendringen på 200 år, da er det høytid, og det er
det som kalles for et historisk øyeblikk.

Grunnloven har fått sitt nye språk. Det var et stort og
viktig første skritt. Med et moderne språk har vi brakt
Grunnloven nærmere – eller snarere tilbake til – fol-
ket. Gjennom dagens behandling makter vi å modernise-
re Grunnloven – ikke i så stor grad som Arbeiderpartiet
ønsker, men et stykke på vei slik flertallet vil stemme for.

De sivile og politiske rettighetene har til hensikt å sikre
det enkelte menneskets grunnleggende rettigheter – som vi
har i Norge i dag, men som vi ikke kan garantere for fram-
tida. Endringene gjøres for å ivareta de kommende gene-
rasjoners ubetingede rett til ukrenkelige menneskerettig-
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heter, som retten til liv og frihet fra slaveri og tortur, for at
heller ikke framtidas nordmenn skal kunne fengsles uten
vilkår, men være sikret en uavhengig domstol og rettferdig
rettergang, for at de ikke skal diskrimineres, men ha frihet
for tanke, kunne slutte seg til foreninger og gifte seg med
hvem de vil.

Ikke minst vil også jeg, som flere av mine stortings-
kolleger allerede har gjort, trekke fram § 104, om barnas
rettigheter. Det er på høy tid at det norske stortinget fører
barnas rettigheter inn i Grunnloven. For hvor viktig er det
ikke for første gang å gjøre dette – sikre dem rett til nød-
vendig sosial, økonomisk og helsemessig trygghet, sikre
våre barn frihet fra vold, mishandling, seksuell utnyttelse
og lignende forhold, som selvfølgelig kan skade barna i
kommende generasjoner.

Jeg vil også trekke fram de økonomiske, sosiale og kul-
turelle menneskerettighetene, som selvfølgelig er uatskil-
lelig knyttet til de sivile. For hvordan kan vi stemme fritt
ved valg hvis vi ikke kan lese? Og hvordan kan vi leve fritt
og demokratisk uten sikkerhet for vår helse?

Jeg hadde håpet at når dagen var over, så kunne vi
si til hverandre at vi virkelig hadde innfridd dette, at vi
hadde like mye kraft som eidsvollsmennene. Arbeiderpar-
tiet har tatt sitt standpunkt, slik det allerede på en veldig
god og grundig måte er blitt redegjort for av vår hoved-
saksordfører, representanten Jette Christensen. Arbeider-
partiets grunnleggende mening er, som det har framkom-
met, at menneskerettighetene er godt ivaretatt i vårt øvrige
lovverk og gjennom vår aksept og ratifikasjon av interna-
sjonale konvensjoner. Men det er en rik og moderne nasjon
verdig at også vår egen grunnlov definerer og bestemmer
menneskerettighetene.

Jeg hører i debatten – ikke så mye her nå i dag, men
i mange debatter som har vært før denne debatten – her i
Stortinget stemmer som sier at dette kan da ikke være så
viktig, vi har jo alle disse rettighetene allerede. Jeg har tre
ting å si til den argumentasjonen:

Det første er at politikkens og demokratiets utvikling
ikke bare er rasjonell. Symboler og politisk vilje uttrykt
gjennom grunnlovsvedtak vil, fordi de er politiske vedtak
og politiske meninger i vår grunnlov, få stor betydning,
også for framtida.

Det er som det ble sagt av en taler rett foran meg her,
at hvis de hadde tenkt 100 pst. rasjonelt på Eidsvoll, hadde
sikkert mange av de formuleringene som kom inn, ikke
kommet inn, og vi kunne fått et helt annet samfunn. Derfor
mener jeg at det er grunnlag for å drive den argumentasjo-
nen tilbake. Det er viktig at bestemmelsene kommer inn i
Grunnloven.

Det andre er det betydelige forarbeidet som er gjort av
Lønning-utvalget, og kontroll- og konstitusjonskomiteens
omfattende arbeid nå, men også i forrige periode. Jeg ser
at vår justisminister er til stede, og jeg tillater meg å fram-
bringe en honnør til ham fordi han sto i spissen for den for-
rige forberedelsen, som la grunnlaget for det vi gjør i dag.
Et mer omfattende forarbeid for en grunnlovsendring har
kanskje ikke dette stortinget hatt noen gang. Vi står på vel-
dig solid grunn når vi skal fatte disse vedtakene – eventuelt
avvise dem – på et senere tidspunkt i dag.

Det tredje er at Grunnloven av 1814 bestemte og la fø-
ringer for vår 200 år lange grunnlovshistorie. Det ble ikke
lett for tidsbestemte flertall å bestemme en annen utvik-
ling. Den kritiseres litt, akkurat den setningen. Men er det
ikke det vi har Grunnloven til, da? Er det ikke det som er
Grunnlovens hensikt – at den nettopp skal legge grunnla-
get for samfunnet slik det er i dag, og slik det skal være
i framtida, og at ikke tilfeldige flertall skal gjøre som de
vil? Det er det som er Grunnlovens hensikt. Så jeg avviser
kritikken som framkommer på disse områdene, ganske
ofte.

For slik jeg har hørt og forstått dagens storting, er det
bred enighet om menneskerettighetenes riktighet og vik-
tighet, men også om kjernen i velferdsstaten. Høyre og
Fremskrittspartiet understreker stadig at velferdsstaten og
velferdssamfunnet også er deres eget verk, og noe de støt-
ter. Men når de kommer til øyeblikket, svikter de på flere
punkter. Representanter for Arbeiderpartiet skal komme
nærmere tilbake til dette, men jeg vil si det slik: Vi kom-
mer et stykke på vei med forslagene om noen av de si-
vile og politiske rettighetene og om vårt miljø, arbeid og
utdanning. Men når høyrepartiene går imot helse, velferd
og frihet for kunsten og for vitenskapen, blir det bare
halvveis – selvsagt.

Hva er argumentene? Jeg forstår dem ikke, iallfall ikke
slik som de er skrevet. Og hvorfor et slikt tilfeldig valg?
Hvorfor utdanning? Hvorfor ikke helse? Det er tatt opp i
debatten. Vi får ikke svar. Det ville vært bra om vi, før vi
gikk til votering, kunne få noen endelige svar og noen arti-
kulerte, forståelige argumenter for akkurat disse tilfeldige
valgene – hvorfor de stemmer for noe, og hvorfor ikke for
andre ting.

Grunnloven skal beskrive dagens samfunn. Derfor
mener Arbeiderpartiet at hele bredden av rettigheter bør
vedtas. Ingen av dem er formulert som rettigheter for den
enkelte, men som en plikt for staten.

Arbeiderpartiet har tatt et overordnet standpunkt. Det
er at de sivile og politiske rettighetene henger nøye sam-
men med de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighe-
tene. De utgjør et hele som er gjensidig avhengige av
hverandre, hvis det enkelte menneskets trygghet og frihet
skal være godt sikret gjennom Grunnloven for kommende
generasjoner.

Det framgår helt tydelig av innstillinga hvor skillelin-
jene går. Nå som bestandig, i enkeltsaker og når grunnla-
get for den lange utviklingen i Norge skal bestemmes, er
det sentrum–venstre som vil, og høyresiden som ikke vil.
Dette er – jeg holdt på å si dessverre – helt i tråd med norsk
politisk tradisjon. Men det viktige er at det gjentar seg her
i dag – det er det viktige.

Framtredende representanter for høyrepartiene aksep-
terer ikke disse grunnleggende sammenhengene som jeg
her har skissert, og som et flertall i Stortinget står bak – for
det er et flertall i Stortinget som står bak dem. Litt forak-
telig svares det at de ikke ønsker å grunnlovfeste sosial-
demokratiet. Jaha – det avslører egentlig deres grunnleg-
gende tenkning om de sosiale, økonomiske og kulturelle
rettighetene. Det er frykten for at Grunnloven skal stå i
veien for det markedsstyrte samfunn som er deres egent-
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lige begrunnelse og motvilje. Der har vi saken. Jeg vil
karakterisere dette med ett ord: umoderne. Det er ikke
sentrum–venstre-siden som i denne salen i dag er umoder-
ne – det er høyresiden som er umoderne.

Inge Lønning mente ikke dette. Han sto i spissen for
et arbeid som uansett vil komme til å sette spor etter seg.
Jeg tillater meg å si at min tidligere stortingskollega Per-
Kristian Foss heller ikke mente dette. Han var entusiastisk
med på å legge inn disse forslagene. Det er dagens stor-
tingsgruppe i Høyre med Michael Tetzschner i spissen som
stopper mange av disse viktige forslagene, bl.a. altså retten
til helse.

At Stortinget i dag ikke vedtar en fullverdig revisjon
av Grunnloven, etter så mye forberedelser, og paradoksalt
nok ikke Høyre-mannen Inge Lønnings grundige arbeid,
må Fremskrittspartiet – men det har alltid vært sånn med
Fremskrittspartiet, så det kan jeg ikke si noe mer om – og
først og fremst Høyre ta det aktuelle historiske ansvaret for.
Det er saken, mener jeg.

Jeg skal på slutten av mitt innlegg ta opp de mindretalls-
forslagene som vi står alene om, og dem vi står sammen
med andre om.

Presidenten: Representanten Martin Kolberg har tatt
opp de forslagene han refererte til.

Erik Skutle (H) [13:55:33]: Dette er en historisk dag
på mange måter. 200 år etter at eidsvollsmennene sørget
for at vi fikk på plass en av verdens mest liberale og pro-
gressive grunnlover, vedtar vi nå i dag en forbedret grunn-
lov i samme ånd. Det å vite at jeg sammen med alle de
andre i denne salen kommer til å bli med på vedta en
ny og forbedret grunnlov, gjør meg veldig stolt, og hele
Stortinget har all grunn til å føle seg stolt i dag.

Vi har fått på plass en paragraf som ettertrykkelig slår
fast statens ansvar for å sikre menneskerettighetene. Vi
får på plass en paragraf som sikrer alle mennesker rett
til liv og vern mot tortur, slaveri og annen nedverdigen-
de behandling. Vi får på plass et vern mot uforholdsmes-
sig frihetsberøvelse, vern mot dobbeltstraff, vi får slått
fast uskyldspresumsjonen, vi slår fast bevegelsesfriheten
og andre viktige rettsstatsprinsipper. Vi får på plass et dis-
krimineringsvern som sørger for at ingen skal bli usaklig
forskjellsbehandlet, og vi får på plass en presisering av or-
ganisasjonsfriheten, forsamlingsfriheten og en sikring mot
personvernovertramp. Vi får på plass en rekke punkter om
barns rettigheter, bl.a. at barn skal bli hørt i spørsmål som
gjelder dem selv, og at barns beste skal være et grunn-
leggende hensyn i spørsmål som berører barn. Barn sikres
også nødvendig økonomisk, sosial og helsemessig trygg-
het. Vi presiserer statens ansvar for å sikre naturmiljøet, og
ikke minst sikrer vi barns rett til å motta grunnleggende
opplæring, i tillegg til adgang til videregående og høyere
utdanning. Dette blir en grunnlov vi kan være svært stolte
av.

Samtidig er jeg glad for at Grunnloven beholder sitt
preg av å være et dokument som i hovedsak regulerer for-
holdet mellom statsmaktene, og som setter grenser for sta-
tens maktutøvelse. Det er i tråd med hva Grunnloven har

vært fram til nå, og det er i tråd med hva Høyre mener at
Grunnloven skal være.

Så er det noen som har problematisert at vi stemmer
imot noen såkalte ØSK-rettigheter, bl.a. dette som går på
helsehjelp. Det handler om hvilket syn vi har på Grunn-
loven, enkelt og greit. Høyre har gått til valg på – og vun-
net valget på – bl.a. et bedre helsevesen, og vi mener altså
ikke at Grunnloven er et dokument for opplisting av alt vi
er for.

Så er det noen som har sagt at vi går på jobb i dag for
å svikte framtiden. Det er usaklig og faller på sin egen uri-
melighet. Jeg mener heller at det er Arbeiderpartiet som
har en sviktende tro og tillit til framtidens velgere og fram-
tidens politikere. Jeg tror dypt og inderlig på at framtidige
politikere kan lage god politikk, og jeg tror at framtidige
velgere vil stemme på dem som lager best politikk.

Så er det noen som har problematisert at vi går inn for
barns rettigheter og retten til grunnleggende utdanning.
Senest forrige taler, representanten Kolberg, kalte det in-
konsekvent og lite prinsipielt. Det er ikke riktig, det er
i aller høyeste grad konsekvent, og det er i aller høyes-
te grad prinsipielt, for vi har hele tiden vært svært opp-
tatt av å sikre at alle mennesker får like muligheter i sam-
funnet – mulighetslikhet – en god start på livet. Da er et
godt oppvekstmiljø og en rett til grunnleggende utdanning
svært viktig i så måte.

Helge Thorheim (FrP) [14:00:00]: Jeg vil først og
fremst berømme Menneskerettighetsutvalget, ledet av nå
avdøde professor Inge Lønning, for et grundig og godt
arbeid med å utrede og fremme forslag til en begren-
set revisjon av Grunnloven med mål om å gi sentrale
menneskerettigheter grunnlovs rang, slik det også frem-
går av utvalgets rapport til Stortinget, jf. Dokument 16 for
2011–2012. Rapporten vil også i fremtiden kunne tjene
som et nyttig oppslagsverk for bl.a. å se hvordan mennes-
kerettighetsvernet er håndtert i andre konstitusjoner, hvor-
dan menneskerettigheter tolkes, hvilke menneskerettig-
heter som er sentrale, og hvilke som bedømmes å være av
mer perifer karakter, osv.

Vi skal i de sakene vi behandler i dag, ta stilling til hvil-
ke menneskerettigheter som skal styrkes rettsmessig ved å
gi dem grunnlovs vern. Fremskrittspartiet vil, av respekt
for Grunnloven, at Grunnloven ikke skal fylles opp av
vage, skjønnsmessige programerklæringer uten noe reelt
innhold. Dersom de blir stående, vil de enten bli sett på
som uforpliktende politiske programerklæringer eller, der-
som domstolene går inn og gir dem innhold, dvs. rettslig-
gjøring av bestemmelsene, være utenfor lovgivers rekke-
vidde. Hele poenget med å ta menneskerettighetene inn i
Grunnloven er at bestemmelsene skal være vanskelige å
omgjøre. I praksis har en da overlatt til domstolene å ta
stilling til disse spørsmålene. Så langt har Høyesterett vært
forsiktig med å gå inn i eller gripe fatt i disse bestemmel-
sene. Men dette kan endre seg i fremtiden.

Når det gjelder vern om menneskerettighetene i Grunn-
loven, er dette berørt allerede i Grunnloven § 2, som
lyder:

«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistis-
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ke arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettssta-
ten og menneskerettighetene.»
Dette viser med all tydelighet at Grunnloven skal sikre

menneskerettighetene, og menneskerettighetene får status
på linje med demokratiet og rettsstaten.

I tillegg til dette er det i dag forslag til ny § 92, som er en
innledende bestemmelse om menneskerettigheter, og som
forventes å få det nødvendige to tredjedels flertall. Denne
lyder:

«Statens myndigheter skal respektere og sikre men-
neskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov
og i for Norge bindende traktater om menneskerettig-
heter.»
For Fremskrittspartiet er det denne tilnærmingen og re-

spekten for Grunnloven som vil være styrende for vår stil-
lingtaken til om de ulike forslagene til grunnlovsvern bør
aksepteres eller ikke.

Sakene vi har til behandling i dag, er dels et knippe så-
kalte sivile og politiske menneskerettigheter, dels et knip-
pe økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter,
de såkalte ØSK-rettighetene. I tillegg er det fremmet noen
andre forslag som også kan ses på som menneskerettig-
heter, som vi skal ta stilling til.

Under Menneskerettighetsutvalgets arbeid tok utval-
gets medlem Carl Ivar Hagen dissens, og han meddelte at
han ikke kunne slutte seg til utvalgets forslag til §§ 104,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 115 og 116. § 104 tilhører det
som er definert som sivile og politiske rettigheter, mens de
øvrige tilhører ØSK-rettighetene.

Jeg vil sitere følgende fra Carl I. Hagens særmerknad:
«Menneskerettighetsutvalgsmedlem Carl I. Hagen

har lenge vært usikker med hensyn til om det er fornuf-
tig og hensiktsmessig med en blandingsgrunnlov hvor
både klare rettsregler blandes sammen med uforplik-
tende programerklæringer og symbolske langsiktige
målsetninger.»
Og videre:

«Når nå utvalget skal vurdere å innføre de sentrale
menneskerettigheter må imidlertid det tas en aktiv stil-
ling til og foretas en vurdering av hvilke rettigheter som
er omtalt i mange konvensjoner som er de sentrale. Det
er også slik at hvis en grunnlov fylles med idealistis-
ke mål og programerklæringer som de fleste anser for å
være urealistiske drømmer uten rettsvirkninger så kan
det medføre at også de sentrale rettigheter svekkes både
i omdømme og reell rettsvirkning.»
Fremskrittspartiet slutter seg til disse synspunktene.
Etter Fremskrittspartiets vurdering er det først og

fremst de sivile og politiske rettigheter som bør grunnlov-
festes. Grunnlovfesting av ØSK-rettighetene, dersom de
gis et reelt innhold, kan danne grunnlag for en meget kost-
bar velferdsstat som kan fremtvinge høye skatter og av-
gifter, som igjen kan kvele en fornuftig økonomisk utvik-
ling. Det bør etter Fremskrittspartiets vurdering være opp
til lovgiver og bevilgende myndigheter hvor langt en vil gå,
og ikke opp til domstolene å vurdere denne type spørsmål.

I forbindelse med komiteens arbeid med Grunnloven
frem mot grunnlovsjubileet er det språklig fornyelse og
menneskerettighetene som har vært tema. Det har vært na-

turlig å se dette i sammenheng. For å sikre et stort fler-
tall for språklig fornyelse av Grunnloven har Fremskritts-
partiet tatt initiativ overfor de andre partier til å forsøke
å samle seg om et alternativ som kan samle to tredjedels
flertall, og vi har derigjennom beveget oss fra vårt opp-
rinnelige standpunkt i fire paragrafer for å imøtekomme
ønsker fra Kristelig Folkeparti, for at Kristelig Folkeparti
i sin tur kunne bevege seg fra sitt opprinnelige standpunkt
vedrørende språklig fornyelse for å stemme for forslagene
som ble fremsatt av Fremskrittspartiet. Jeg vil derfor be-
nytte anledningen til å takke Kristelig Folkeparti for godt
og konstruktivt samarbeid om disse sakene, og også de
øvrige medvirkende partiene som så at dette var løsnin-
gen for å få til en språklig fornyelse og i tillegg få en
nynorskversjon.

Så over til de enkelte forslagene, og jeg begynner med
de sivile og politiske rettigheter.

§ 92, innledende bestemmelser under sivile og politis-
ke rettigheter: Fremskrittspartiet går inn for Alternativ 2 B,
som lyder:

«Statens myndigheter skal respektere og sikre men-
neskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov
og i for Norge bindende traktater om menneskerettig-
heter.»
Dette er en av de paragrafene vi inngikk avtale med

Kristelig Folkeparti og andre om, ved at vi grunnlovfes-
ter visning til de traktatene om menneskerettigheter vi har
gjort bindende for vårt land.

§ 94, frihetsberøvelse: Fremskrittspartiet stemmer for
komiteens tilråding.

§ 95, rettferdig rettergang/uavhengige domstoler:
Fremskrittspartiet stemmer for komiteens tilråding, dvs.
Alternativ 2 B.

§ 96, uskyldspresumpsjonen/forbud mot dobbeltstraff/
vern mot full eiendomsavståelse: Fremskrittspartiet stem-
mer for komiteens tilråding. Det gjøres her oppmerksom
på at tredje ledd er utsatt av komiteen til senere behandling,
og vi vil derfor komme tilbake til dette når det realitetsbe-
handles.

§ 98, likhetsprinsippet og ikke-diskrimineringsprinsip-
pet: Fremskrittspartiet stemmer for komiteens tilråding og
går inn for alternativ 1 annet ledd samt bifaller ikke nytt
tredje ledd, i samsvar med komiteens anbefaling.

§ 99, frihet for tanke, samvittighet, religion og livs-
anskuelse: Fremskrittspartiet stemmer for komiteens tilrå-
ding, dvs. at forslag til ny § 99 bifalles ikke, og § 16 første
punktum oppheves ikke.

§ 101, forenings- og forsamlingsfrihet: Fremskrittspar-
tiet stemmer for komiteens tilråding.

§ 102, personvern og personvernopplysninger: Frem-
skrittspartiet stemmer for komiteens tilråding.

§ 104, barns rettigheter: Dette er også en paragraf som
inngår i avtalen med Kristelig Folkeparti og andre, og vi
går inn for alternativ 1 B første ledd, som lyder:

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De
har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv,
og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse
med deres alder og utvikling.»
I annet ledd følger vi komiteens tilråding, som lyder:
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«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»
I tredje ledd inngår vi i mindretallsforslag sammen med

Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, og dette lyder
slik:

«Barn har rett til vern om sin personlige integritet.
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for
barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nød-
vendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet,
fortrinnsvis i egen familie.»
§ 114, domstolenes prøvingsrett: Komiteen har beslut-

tet å utsette behandlingen av denne paragrafen til et annet
møte, og vi vil komme tilbake til denne da.

§ 49, frie og hemmelige valg: Her slutter Fremskritts-
partiet seg til komiteens tilråding.

Så vil jeg gå over til ØSK-rettighetene. Som nevnt
innledningsvis tok Menneskerettighetsutvalgets medlem,
Carl I. Hagen, dissens i utvalget ved at han ikke sluttet
seg til forslagene som er fremsatt under ØSK-rettighetene
i §§ 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115 og 116. Fremskritts-
partiet har sluttet opp om denne dissensen og har derfor
ikke bifalt noen av forslagene. Det gjøres oppmerksom på
at § 115 er utsatt til senere behandling, og vi vil komme
tilbake til denne da.

Til slutt vil jeg kommentere forslag som er fremsatt
utenom de sivile og politiske rettighetene og ØSK-rettig-
hetene.

I Dokument 12:14 er det fremsatt forslag om å grunn-
lovfeste retten til å søke og få asyl. Dette har jeg rede-
gjort for tidligere som saksordfører, og Fremskrittspartiet
bifaller ikke forslaget.

I Dokument 12:15 er det fremsatt forslag vedrørende
ytringsfrihet og religion i § 100. Forslaget går ut på å sette
inn ordet «religion» som et av områdene som en kan ytre
seg om. Fremskrittspartiet ser ikke at en skal peke på ett
spesielt område som en kan ytre seg om, ettersom dette er
dekket godt nok gjennom dagens lovtekst. Fremskrittspar-
tiet bifaller ikke forslaget.

I Dokument 12:32, 12:33 og 12:16 er det fremsatt for-
skjellige varianter av forslag til rett til liv og forbud mot
dødsstraff i § 93. Dette er også en paragraf som inngår i
avtalen med Kristelig Folkeparti, og Fremskrittspartiet går
inn for Alternativ 1 B, slik det fremkommer i Dokument
12:33. Dette lyder:

«Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan døm-
mes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneske-
lig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.
Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og

bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former
for umenneskelig eller nedverdigende behandling.»
I Dokument 12:34 og 12:35 er det fremsatt forslag om

rett til å stifte familie. Dette er også en paragraf som inngår
i avtalen vi har med Kristelig Folkeparti, og her går Frem-
skrittspartiet sammen med Kristelig Folkeparti og Senter-
partiet og danner mindretallsforslag til forslaget i 12:34,
som lyder:

«Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet.

Enhver som har oppnådd gifteferdig alder, har rett til
å stifte familie, inngå ekteskap og oppløse ekteskap i
henhold til nærmere bestemmelser gitt ved lov. Ekte-
skap kan bare inngås med ektefellenes samtykke og frie
vilje.»
Til slutt vil jeg nok en gang presisere at når Fremskritts-

partiet stemmer imot en rekke av de foreslåtte paragrafene,
er det ikke fordi vi er uenige i det materielle innholdet i pa-
ragrafen, men vi er uenige i grunnlovfesting av disse i tråd
med stemmebegrunnelsen som vi har gitt innledningsvis.

Jeg vil til slutt ta opp de mindretallsforslag og andre for-
slag som vi har vært med på innenfor disse områdene. Jeg
har tidligere tatt opp vårt forslag i sak nr. 5, derfor tar jeg
opp forslagene i sakene nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

Presidenten: Representanten Helge Thorheim har tatt
opp de forslagene han refererte til.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [14:13:43]: Vår grunn-
lov er en av verdens eldste. Den står seg godt også i vår
tid. I alle år har den vært et symbol på frihet og selvsten-
dighet. Grunnloven har bidratt til å samle nasjonen Norge
på tvers av sosiale lag og generasjoner. Den har vært et
viktig redskap i Norges frihetskamp og for etableringen av
det moderne demokratiet. Framtidens grunnlov bør nett-
opp av disse grunner synliggjøre og sikre statens allmen-
ne verdigrunnlag, dvs. sikre demokratiet, rettsstaten og
menneskerettighetene, slik det er formulert i Grunnloven
§ 2.

I dagens grunnlov er det bare noen av de sentrale men-
neskerettighetene som er med. De som leser Grunnloven,
kan derfor få et skjevt og mangelfullt bilde av hvilke ver-
dier det norske samfunnet bygger på. For skal Grunnloven
være et levende dokument, må alle de sentrale mennes-
kerettighetene sikres plass. Dette har også vært bakgrun-
nen for Kristelig Folkepartis engasjement i dette viktige
grunnlovsarbeidet.

Menneskerettighetsutvalget, ledet av Inge Lønning, har
levert et meget grundig arbeid og gitt Stortinget et godt
fundament for å styrke menneskerettighetenes stilling i na-
sjonal rett gjennom å foreslå å gi sentrale menneskerettig-
heter grunnlovs rang.

Rettighetene i Grunnloven bør i størst mulig grad gjen-
speile og realisere det enkelte individs frihet, likhet og
menneskeverd, slik det kommer til uttrykk i FNs ver-
denserklæring om menneskerettigheter og Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen, EMK.

Det er viktig å ivareta Grunnlovens betydning som
symbolverdi for nasjonen Norge, men også som et retts-
lig og politisk dokument. Det har fra Kristelig Folkepar-
tis side vært viktig å få med sentrale menneskerettigheter
med et innhold som på et prinsipielt grunnlag kan prøves
rettslig, selv om bestemmelsenes betydning også vil være
verdimessig og politisk.

I komiteens innstilling framgår det at diskusjonen om
hvilke rettigheter av politisk og sivil karakter som skul-
le tas med, var preget av større enighet enn hva som skul-
le med av de økonomiske og sosiale rettighetene, de så-
kalte ØSK-rettighetene. Fra Kristelig Folkepartis side har
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vi vært bekymret for en grunnlovsrevisjon som ikke har
klart å ta det helhetlige perspektivet på alvor, slik Lønning-
utvalget la til grunn for sin tilråding. Vi mener at en in-
korporering av kun utvalgte menneskerettigheter i Grunn-
loven som ikke makter å ta dette helhetlige perspektivet,
faktisk kan bidra til å svekke menneskerettighetenes posi-
sjon i landet vårt – noe som vel neppe var meningen. For
vi skal også ha med oss at en grunnlovfesting av rettighe-
tene i tråd med Lønning-utvalget ikke endrer den faktiske
rettstilstanden her i landet. De sentrale rettighetene er alle-
rede gjort til norsk lov gjennom menneskerettighetsloven
av 1999.

Det skremmebildet som er blitt tegnet av noen om at
hvis sentrale menneskerettigheter ble gjort til norsk lov,
ville en innskrenke den politiske makten, kan vel neppe
sies å ha slått til. Man fryktet at rettsvesenet skulle bli ned-
rent av søksmål mot staten fordi den ikke innfrir retten til
arbeid, utdanning eller sosial trygghet, men det har vi i
grunnen ikke sett noe til – selv om dette har vært norsk lov
i 15 år. Derfor er det vanskelig å forstå Høyres og Frem-
skrittspartiets sterke motstand mot å ta inn i Grunnloven
sentrale rettigheter av økonomisk og sosial karakter.

Å ta menneskerettighetene inn i Grunnloven betyr først
og fremst at vi betoner grunnleggende moralske krav til
rettssystemet og individets stilling. Ingen kjenner framti-
den, men om den skulle bli utfordrende og preget av et
mindre demokratisk styresett, er det jo nettopp den stabili-
tet, tydelighet og kraft som en menneskerettslig grunnlov
gir, som kan vise seg å være svært avgjørende.

Som det ble sagt fra denne talerstolen i debatten om
grunnlovsspråket for en uke siden, har det fra Kristelig
Folkepartis side vært viktig å gjøre avklaringer hvor en til
en viss grad har sett disse to sakene i sammenheng, selv om
de i utgangspunktet er helt forskjellige. På et tidspunkt var
det nemlig usikkert hva og hvor mange av forslagene om
menneskerettigheter som ville få nødvendig flertall.

Fra vår side er det av stor betydning at hvis menneske-
rettigheter skal inkorporeres i Grunnloven, bør de sentrale
rettighetene av både sivil, politisk og økonomisk-sosial
art være med – og formulert på en måte som ikke etter-
later tvil om at disse er tett knyttet til de internasjonale
menneskerettskonvensjonene.

Da Kristelig Folkeparti tok et initiativ til å få løst språk-
saken gjennom å bidra til to tredjedels flertall for en språk-
modernisering, ble det koblet opp mot etter vårt syn viktige
formuleringer i sentrale paragrafer om menneskerettighe-
tene. Resultatet av disse drøftingene førte til at Kristelig
Folkeparti, i samarbeid med Arbeiderpartiet, Fremskritts-
partiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne, kom
til enighet om viktige prinsipielle formuleringer. En av
dem, som riktignok ikke Miljøpartiet De Grønne er med
på, handler om koblingen mellom menneskerettigheter i
Grunnloven og de internasjonale menneskerettighetene på
en mer tydelig og helhetlig måte. Dette gjelder § 92, Alter-
nativ 2 B. At også Venstre har gitt sin støtte til dette alter-
nativet i innstillingen, og nå, etter at innstillingen er avgitt,
også Høyre subsidiært signaliserer en stemmegivning som
støtter dette, vil vi uttrykke glede over.

Denne formuleringen av bestemmelsen er viktig av

flere grunner. For det første sikrer den at en unngår å un-
dergrave betydningen av de menneskerettigheter som ikke
er nevnt spesielt i Grunnloven. Et annet viktig moment er
å unngå ulik fortolkning av de grunnlovfestede mennes-
kerettighetene i forhold til traktatrettighetene. Gjennom
henvisningen «bindende traktater» bidrar en til at lovgiv-
ningen nasjonalt henger nøye sammen med lovgivningen
basert på de internasjonale konvensjonene.

Internasjonalt er det i dag et betydelig problem at en del
stater ikke sørger for sammenheng i lovgivningen. En opp-
lever at enkelte land som har sluttet seg til de internasjo-
nale menneskerettighetskonvensjonene, vedtar lover som
faktisk er i klar motstrid til traktatbestemmelsene. Norge
bør tilstrebe klarhet og sammenheng. Selv om rettighets-
katalogen i Grunnloven er norsk, er det av stor betydning
å markere forbindelsen med og sammenhengen med de
internasjonale universelle menneskerettighetene. Det vil
dessuten styrke Norges legitimitet ute når man anvender
de samme traktatene overfor andre land for å få dem til
å respektere menneskerettighetene. En manglende tilknyt-
ning til de internasjonale traktatene i vår egen rettighetska-
talog hadde lett kunnet bli oppfattet som en relativisering
av innholdet. Det kunne svekket Norges rolle internasjo-
nalt og fratatt Norge den rolle vi i dag har internasjonalt
som en stabiliserende faktor. Denne henvisningen er dess-
uten nedfelt i dagens grunnlov § 110 c. Å oppheve denne
paragrafen uten at dette innholdsmessig blir ivaretatt i den
nye rettighetskatalogen, kunne gi et feil signal. Traktat-
henvisningen bidrar til klarhet på hjemmebane og styrker
samtidig menneskerettighetsvernet ute.

Det er en viktig sak for Kristelig Folkeparti å få gjen-
nomslag for, og jeg vil derfor understreke betydningen av
det gode samarbeidet som har vært mellom de nevnte par-
tier for å få dette på plass. Jeg vil uttrykke stor glede for at
denne formuleringen nå har fått en så bred tilslutning.

Rett til liv er en av de mest sentrale menneskerettighe-
tene. Rett til liv og til personlig frihet er også grunnleg-
gende verdier i vår vestlige kulturkrets. Fra Kristelig Fol-
kepartis ståsted er dette et prinsipp som også bør komme
til uttrykk i selve Grunnloven. Det er et viktig prinsipp og
vil være nødvendig manifestasjon at respekten for liv og
menneskeverd fortsatt skal prege vårt samfunn. Derfor er
det positivt at det nå er et samlet storting som vil ha en
grunnlovsbestemmelse om rett til liv.

Kristelig Folkeparti har fremmet et forslag til formule-
ring av prinsippet om at rett til liv skal gjelde «fra unnfan-
gelse til naturlig død» – et forslag som også har vært frem-
met i flere foregående perioder. Når det gjelder vårt forslag
til formulering av prinsippet, kan moderne naturvitenskap
i dag fortelle at fosteret er et individ av menneskearten fra
befruktning. Fra det øyeblikk er den genetiske koden som
styrer utviklingen til fullt utviklet menneske, på plass, og
gitt de rette ytre betingelser vil det befruktede egget selv
styre sin utvikling, framveksten av organene og den vide-
re kroppsveksten. Dette er i dag ingen kontroversiell på-
stand, men et biologisk faktum. Derfor har også det ufødte
liv et menneskeverd og behov for et juridisk vern, fordi de
er mennesker.

Så hvordan dette skal gjennomføres i praksis, er et
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spørsmål som må avklares i lovgivningen på det enkelte
felt. Menneskeverdet er ikke betinget av kjønn, etnisk opp-
rinnelse, alder, seksuell legning eller funksjonsdyktighet.
Alle mennesker har samme menneskeverd.

Jeg skal gå inn for å avslutte, og så vil jeg ta opp et par
ting senere. Men jeg vil igjen understreke at vi er i dag vel-
dig glad for at vi er samlet om mange av de sivile og poli-
tiske rettighetene. Vi beklager at vi ikke er kommet lenger
når det gjelder det økonomiske og sosiale.

Jeg tar herved opp alle de mindretallsforslagene som
Kristelig Folkeparti har fremmet alene eller sammen med
andre.

Presidenten: Representanten Hans Fredrik Grøvan
har tatt opp de forslagene som han har referert til.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [14:24:03]: Mitt inn-
legg vil omhandle Grunnloven § 100.

En av de tøffeste nasjonale debattene vi har hatt siden
jeg kom på Stortinget, i 2005, har handlet om ytringer
om religion. Noen tegninger som mange av oss ikke for-
sto kraften av, vekket enorme følelser. Fortsatt er det vans-
kelig å forstå for mange av oss hvor sterke følelser noen
tegninger kan skape.

I Norge så vi det i demonstrasjoner senest i 2010. Vi
opplevde at vår ambassade i Syria ble brent ned. Det var en
meget stor debatt. Så debatten om ytringsfrihet og religion
hører ikke fortiden til, men er høyst relevant fortsatt.

La meg begynne litt med det bildet som henger bak
oss her. Hvis vi ser i døra der, står Nicolai Wergeland, og
han som står og leser, er Falsen. Begge de to er forkjem-
pere for jødeparagrafen. Da bildet ble malt, klarte sønnen
til Nicolai Wergeland, Henrik Wergeland, å kjempe igjen-
nom at den ble fjernet, før dette bildet faktisk ble malt – på
1880-tallet.

Men historien vår om religionsfrihet slutter ikke der.
Under annen verdenskrig gjeninnførte Quisling i 1942
jødeparagrafen ulovlig – og ble også dømt for det. Jeg selv
har trodd at da var det på en måte slutt på grunnlovsdiskri-
minering, men paragrafen om jesuitter sto faktisk i Grunn-
loven helt til på 1950-tallet. Det er ikke den fjerne fortid, så
§ 16 om at alle innbyggere har rett til fri religionsutøvelse,
er særdeles viktig. Religionsfriheten skal framfor alt sikre
minoritetens rett til religionsutøvelse, og vår egen fjerne og
nære historie viser hvor viktig den paragrafen er.

Men like selvfølgelig som trosfriheten mener jeg ret-
ten til å ytre seg kritisk om religion er. § 100 sikrer, sånn
som den er i dag, den retten. Grunnen til at Senterpartiet
ikke går inn for endringen som er blitt foreslått, er ikke at
vi er imot ytring imot religion, for det er en naturlig del
av samfunnsdebatten. Men § 100 løfter, sånn som den står
i dag, fram ett særskilt område man skal ytre seg imot,
nemlig statsstyrelsen – de som har maktmonopolet. Men
så står det også understreket i paragrafen at man kan ytre
seg fritt på ethvert annet samfunnsområde og om «hvilken
som helst annen gjenstand», som det står i Grunnlovens
språk. Vi i Senterpartiet mener det er rett å løfte fram stats-
styrelsen som det ene, tydelige elementet – de som sitter
med maktmonopolet – mens man kan ytre seg kritisk om

alle andre områder. Men vi ønsker ikke å trekke fram re-
ligion særskilt. Derfor er det vi stemmer imot den endrin-
gen – ikke fordi vi er imot religionskritikk, for det mener
jeg er en veldig viktig naturlig del av en samfunnsdebatt,
men vi mener at det er viktig å løfte fram det aller viktig-
ste, ytringsfrihet for alle, men påpeke at man også kan være
kritisk mot statsstyrelsen.

Abid Q. Raja (V) [14:27:42]: Ut fra replikkordskiftet,
særlig mellom meg og representanten Kolberg, kan man
få inntrykk av at vi nærmest er i en krisetilstand. Men så
ille er det ikke. Jeg viser til det representanten Kolberg sa
fra talerstolen her for noen minutter siden. Jeg slutter meg
til det innholdet som han brakte fram her, og jeg vil også
benytte anledningen til å gi ros til Arbeiderpartiet for at
de i innstillingen er med på og vil stemme for alle ØSK-
bestemmelsene – med unntak av den ene, der jeg håper at
de vil snu, og stemme imot, men det skal jeg komme til
etter hvert.

Jeg vil også takke de øvrige saksordførerne for de andre
kapitlene.

Hva gjelder menneskerettigheter som er kategorisert
som sivile og politiske rettigheter, vil Stortinget så å si
samle seg med minst to tredjedels flertall for å vedta
disse. Det er både riktig og nødvendig å gjøre, og det kan
Stortinget og hele landet glede seg over.

Hva gjelder menneskerettigheter kategorisert som øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ligger det an til at
en rekke bestemmelser ikke blir vedtatt. Det mener jeg er
veldig synd, og det er egentlig ingen valid grunn til å skille
mellom disse menneskerettighetskategoriene. Det som blir
vedtatt, skal vi glede oss over, men dessverre kommer vi
ikke helt i mål. Vi i Venstre ønsker i utgangspunktet at alle
disse økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene skal
bli slått fast i Grunnloven.

Det er særlig en bestemmelse i ØSK-rettighetene som
jeg ønsker å henlede Stortingets oppmerksomhet mot. Det
er forslaget om utdanning. Det er framsatt to forslag der.
I det ene framgår det at barn har plikt til utdanning, i det
andre at barn har rett til utdanning. Vi i Venstre vil stem-
me for bestemmelsen om at barn har rett til utdanning.
Her kommer vi ikke til å stemme subsidiært for plikt. Jeg
mener de øvrige partiene som er for pliktbestemmelsen i
ordlyden, bør stemme subsidiært for rett til utdanning.

Jeg skal grunngi mitt og Venstres syn. For det første
mener jeg det ville være feil at Grunnloven skulle inneha
bestemmelser om hva barnas plikter er. Grunnloven, som
altså er pakten mellom de styrte og de styrende, er ikke ste-
det for å slå fast borgernes plikter, iallfall ikke barns plik-
ter – å grunnlovfeste barns plikter. Videre: Opplærings-
plikten påhviler foreldre og det offentlige. Skulle man først
slå fast en plikt i Grunnloven vedrørende utdanning, burde
det vært med foreldre som subjekt og ikke barn. Videre:
Ved å slå fast at barn har rett til utdanning etter Grunn-
loven, vil også plikten framgå implisitt. Iallfall framgår det
i komitémerknadene. Det riktige er at Stortinget vedtar at
barn har rett til utdanning, og at barn har krav på det, og
dermed må denne retten også oppfylles. Det var det ene.

Det er også flere forslag til nye grunnlovsbestemmel-
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ser som ligger an til å ikke bli vedtatt. Jeg nevner noen få
her. Det gjelder bestemmelsen om asyl, bestemmelsen om
hvorvidt ytringsfriheten – i tillegg til det som allerede er
nevnt, altså statsstyrelse og alt annet – også skal utvides til
eksplisitt å gjelde religion, og videre at det skal framgå av
Grunnloven at samer er et urfolk.

Jeg var inne på i replikkordskiftet med Fremskrittspar-
tiet at det skal stå eksplisitt i Grunnloven at statens myn-
digheter skal beskytte barn mot overgrep, misbruk og sek-
suelle overgrep. Jeg finner det merkverdig, og særlig med
justisministeren i salen må jeg få lov til å si at det er merk-
verdig at Fremskrittspartiet vil stemme imot forslag til ny
bestemmelse i § 104 fjerde ledd. Det lyder:

«Statens myndigheter skal iverksette tiltak for å be-
skytte barnets personlige integritet, herunder beskyttel-
se mot vold, mishandling, seksuell utnyttelse og andre
liknende forhold som kan skade barnet.»
Jeg forstår det ikke: Hvordan kan det ha seg at Frem-

skrittspartiet, som er et selverklært lov-og-orden-parti,
skal stemme imot dette? Jeg påkaller stortingsrepresentan-
tene Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen, Ulf Leirstein og
Åse Michaelsen, som i en årrekke har framsatt kontrover-
sielle uttalelser om hvordan forbrytere skal straffes – kje-
misk kastrering m.m. har blitt foreslått, i hvert fall i media.
Hvor er disse stortingsrepresentantene når denne bestem-
melsen nå debatteres og skal vedtas? Skal de sitte i ro på
sine kontorer og komme opp for å stemme med resten av
Fremskrittspartiet at vi ikke skal vedta at staten skal iverk-
sette tiltak for å beskytte barn mot seksuell utnyttelse? Jeg
forstår det ikke. Det henger ikke på greip.

Det andre jeg nevnte, var om bestemmelsen om ytrings-
frihet skal utvides til eksplisitt å nevne religion. Akku-
rat nå var lederen av Senterpartiet her oppe. Her stemmer
altså både Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti imot
og muligens også Høyre. Det kan hende at Høyre har satt
døren på gløtt, men det får vi avvente og se når stemmegiv-
ningen blir klar. Fremskrittspartiet stemmer imot selv om
deres egen justisminister selv var med på å fremme forsla-
get da han satt på Stortinget i forrige periode. De stemmer
imot selv om Anders Anundsen selv fremmet forslaget.
Hvorfor de nå velger annerledes, er ikke godt å vite.

Jeg antar Kristelig Folkeparti muligens stemmer imot
for å beskytte sin religion mot kritikk, men med all respekt
å melde så er det nærmest ingen ting igjen av kristendom-
men å kritisere eller endevende. Alt er ferdigdebattert, så
å si. Det samfunnet står overfor, er andre religioner, og det
er helt andre religioner som er på dagsordenen. De kre-
ver noe helt annet når det gjelder ytringsfrihet og vern mot
ikke å bli diskutert – altså det motsatte av hva ytringsfrihe-
ten gjelder. Det var veldig bra at nåværende justisminister
så dette og fremmet et forslag om at man eksplisitt skulle ta
ordet «religion» inn i Grunnloven, slik at det står at kritikk
av statsstyrelse og religion er tillatt. Men nå vil altså Frem-
skrittspartiet ikke stemme for det. Det er noe rart – veldig
rart.

Særlig i lys av karikaturstriden og den debatten som
har vært i samfunnet de siste årene, skulle man tro at man
nettopp ville framheve i Grunnloven at ikke bare frimodi-
ge ytringer om statsstyrelse, men også om religion er frie

og tillatt. Dermed kunne alle representantene og presiden-
ten selv med Grunnloven i hånda kritisere også religion og
si at Grunnloven gir dette vernet.

Kritikk av religion påkaller vrede, og selv her hjemme
er folk redde for represalier om de kritiserer religiøse dog-
mer. Slik kan vi ikke ha det. Det var dette Fremskrittsparti-
ets nåværende justisminister selv mente i forrige periode.
Noen religioner krever attpåtil at mennesker som framset-
ter ytringer som noen tolker som blasfemiske, skal straf-
fes. De krever forbud. Det kan vi heller ikke ha noe av i
Norge. Selv om det er klart at religion implisitt også er
omfattet av dagens ytringsfrihetsbestemmelse, er det ikke
nevnt uttrykkelig, slik tilfellet er med kritikk av statsstyrel-
se. Jeg vil at Stortinget skal være med på å gjøre det tidlige-
re stortingsrepresentant og nåværende justisminister gjor-
de, han foreslo at man skulle få religion nevnt helt konkret
i bestemmelsen om ytringsfrihet. Jeg vet ikke hva som har
skjedd i Fremskrittspartiets rekker, men jeg håper det blir
oppklart i løpet av debatten.

Det jeg også vil benytte anledningen til, er å si noen få
setninger om dagens paragraf om samer. Det forslaget som
ligger fremme i dag, er om vi skal slå fast i Grunnloven at
samer er et urfolk. Det er alt i dag en bestemmelse i Grunn-
loven som sier at den samiske folkegruppen skal kunne
sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Jeg mener, og det
er det også andre partier som mener, at Stortinget gjennom
Grunnloven skal slå fast at samer er et urfolk. Dette mener
Venstre er en viktig handling som ikke koster noe budsjett-
messig, men som vil ha en enorm symbolsk verdi for vår
urbefolkning. Vi som storting burde unne vår urbefolkning
dette. Det er nesten så det ville være noe smålig over det
om vi ikke klarer å samle to tredjedels flertall for det.

Til Høyre vil jeg si at Stortinget behandlet dette spørs-
målet eller noe om dette, hvis representanten Tetzschner
fikk det med seg, den 27. mars i år, altså for under to
måneder siden, i innstillingen til Meld. St. 48 om Same-
tingets virksomhet. Da var det Høyres stortingsrepresen-
tant Bjørn Lødemel som var saksordfører. Det framgår av
merknadene:

«Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå
Framstegspartiet, viser til at staten Noreg opphavleg er
etablert på territoriet til to folk, samar og nordmenn, og
at begge folka har den same retten til og det same kra-
vet på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Sama-
ne er eit urfolk som har folkerettsleg krav på eit særleg
kulturvern.»
Altså: Høyre med saksordføreren og tre andre medlem-

mer fra Høyre slår i mars i år fast at samer er et urfolk – for
under to måneder siden. Så skal vi grunnlovfeste at samer
er et urfolk. Det er kun det tillegget som skal komme inn i
bestemmelsen som allerede finnes i dag. Så vil ikke Høyre
følge det opp. Jeg får ikke dette til å stemme. De er jo en
del av Stortinget i dag, disse fire stortingsrepresentante-
ne. De hadde jo saksordføreren til og med. Det er under to
måneder siden.

Jeg vil også si noe om asyl. Fridtjof Nansen, som jeg
nevnte tidligere, er en av våre virkelig store nasjonale hel-
ter. Han ble på grunn av sin innsats for flyktninger i 1922
hedret med det som må sies å være en av verdens mest
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prestisjetunge utmerkelser, Nobels fredspris. Nå kan dette
stortinget slå fast at mennesker drevet på flukt har rett til
å søke asyl. Vedtaket innebærer ingen endring i loven som
omhandler hvorvidt du får bli i Norge eller ikke. Men det
vil være en viktig symbolladet handling i Nansens ånd. For
Fremskrittspartiet ville det være en fjær i hatten om det
partiet var med på å grunnlovfeste dette. Det er to partier
som ikke vil det. Jeg har i hvert fall notert meg at det er
Høyre og Fremskrittspartiet. Hvis Fremskrittspartiet hadde
gått inn for å gjøre dette, er jeg sikker på at Høyre ville
fulgt etter. Men det ville i hvert fall være en stor fjær i
hatten for Fremskrittspartiet, som noen ganger uriktig blir
holdt fram som et fremmedfiendtlig parti osv. Om man
gikk i bresjen og sa ja vel, greit, vi har tenkt oss om, og etter
den pausen som kommer nå snart, går vi inn for å stemme
for å ta dette inn i Grunnloven. Det er en konvensjon vi er
bundet av. Det er en rettighet som finnes i dag, det er regu-
lert i loven. Men det er også noe spesielt at Høyre ikke vil
dette, at de heller vil stå sammen med Fremskrittspartiet i
dette spørsmålet.

Det å rettighetsfeste også de øvrige ØSK-bestemmel-
sene – være seg retten til helsehjelp eller vitenskapens fri-
het – har mange sagt noe om. Dette er viktige og vekti-
ge symbolske vedtak som sier noe om Norge som nasjon,
og det er det Grunnloven også skal gjøre – si noe om oss
som nasjon. Vi vil at det skal stå i Grunnloven at Norge
er imot dødsstraff. Det står ikke noe sted at Norge er for
dødsstraff. Likevel kommer vi til å vedta det, fordi det er
tung symbolpolitikk at det står spesifikt nevnt i Konge-
riket Norges grunnlov – vår konstitusjon. Vi vedtar mange
symboler fordi de betyr noe. At Fremskrittspartiet ikke vil
grunnlovfeste borgeres rett til helsehjelp, er det også noe
særdeles umusikalsk over i forhold til hva de har båret fram
i samfunnsdebatten ellers.

Jeg håper at Stortinget og de respektive partiene, i den
pausen som kommer nå, klarer å sette all partipolitisk pre-
stisje til side, med den innstillingen vi har laget, senke
skuldrene litt og forsøke å leve i det øyeblikket vi er i. Nå
har vi muligheten til å gripe øyeblikket og rettighetsfeste
de forslagene som er framsatt.

Konkret vil jeg, ærbødigst, anmode representanten
Martin Kolberg når det gjelder § 116: Dere er alene om det.
To tredjedeler av Stortinget er imot. Vil virkelig Arbeider-
partiet være det partiet som ønsker å kunne sette Grunn-
loven til side? Vil man virkelig det? Det er ingen andre
som vil det, og Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg
har også advart mot det. Snu! Vis vei for de andre partie-
ne! Vis at dere kan snu, så kan det hende at de andre også
snur i de andre spørsmålene.

Til Fremskrittspartiet og Høyre: Ja, dere bør i det
minste – i tillegg til det dere allerede har tenkt å stemme
for – stemme for bestemmelsen i § 104 fjerde ledd, som
gjelder at staten skal sikre at barn ikke blir utsatt for f.eks.
seksuelt misbruk og andre overgrep. Man bør få inn be-
stemmelsen om asyl, om samer, religion bør tas inn i yt-
ringsfrihetsparagrafen, og helsehjelp bør slås fast i Grunn-
loven. Dette er et minimum av det man bør kunne forvente,
og jeg håper virkelig at dagens stortingsrepresentanter gri-
per denne dagen og slår fast noen påler som står seg både

for vår samtid og vår ettertid. På den måten får vi en
moderne lov som står seg over tid.

Jeg har allerede tatt opp våre forslag tidligere, så jeg
gjør ikke det nå.

Presidenten: Det er presidenten klar over.

Snorre Serigstad Valen (SV) [14:43:01]: Først vil jeg
takke Kristelig Folkeparti for et avklarende innlegg. Vi har
blitt fortalt de siste årene at Kristelig Folkepartis kamp
for reservasjonsrett for leger på ingen måte er en om-
kamp om retten til selvbestemt abort. Det er i så fall en
sannhet med modifikasjoner, for sjelden har jeg opplevd
en såpass ytterliggående motstand mot retten til selvbe-
stemt abort som ligger i det forslaget som Kristelig Fol-
keparti har fremmet. Selv om Kristelig Folkeparti sier at
måten man skal praktisere og håndheve dette på, må av-
klares i ordinært lovverk, umuliggjør jo forslaget til Kris-
telig Folkeparti – om det blir vedtatt – noen som helst
form for selvbestemt abort. Så det er en grei avklaring å
få.

Sett utenfra virker det som om prosessene i kontroll- og
konstitusjonskomiteen knyttet til grunnlovfesting av men-
neskerettighetene tidvis har vært – for å parafrasere stats-
ministeren – meget spesiell. Det gjelder ikke bare de sa-
kene vi diskuterer i dag, men også språkdebatten, som ble
avsluttet i forrige uke. Det Høyre som gikk til valg på nye
ideer og bedre løsninger i fjor, det Høyre som adopterte
velferdsretorikken til andre partier og sa at de ikke lenger
ville være et kaldt høyreparti – det partiet er i disse debatte-
ne, i disse grunnlovssakene og i disse helt avgjørende dis-
kusjonene om hvilke verdier landet vårt skal bygge på, er-
stattet av et tilbakeskuende, konfliktsøkende, polemisk, ja,
endog reaksjonært Høyre. Det er et Høyre som avviser de
økonomiske og sosiale og kulturelle rettighetene som helt
grunnleggende menneskerettigheter, og som når de møter
motstand, forsøker å antyde en undertone av autoritært
svermeri hos sine meningsmotstandere. Det er et Høyre
som ikke klarer å følge opp Lønning-utvalgets anbefalin-
ger, og som dermed plasserer seg i noen rare og selvmot-
sigende situasjoner. Det er et Høyre som varsler motstand
mot å grunnlovfeste retten til tilfredsstillende levestandard
og nødvendig helsehjelp, og som argumenter kjekt med
at en ikke skal «grunnlovfeste sosialdemokratiet», som
enkelte har sagt.

Det er en oppsiktsvekkende, men grei avklaring å få, at
selv de minste, mest grunnleggende krav til levestandard,
til tilgang til kultur, til respekt for vitenskapens og kuns-
tens frihet, til anerkjennelse av urfolk liksom er å politise-
re Grunnloven. Jeg trodde oppriktig at dette var selvsagte
verdier som vi vil bygge landet vårt på, og som en kunne
slutte seg til helt uavhengig av politisk ståsted.

Det er avslørende at selv de mest grunnleggende krav
til f.eks. helsehjelp, rettigheter vi har sluttet oss til i det in-
ternasjonale samfunn, vil være for sterk politisk kost for
Høyre. Det samme kan sies om retten til asyl, som vi også
behandler i dag, som regjeringspartiene jo godt vet at vi er
forpliktet internasjonalt til å ivareta: Også den har Høyre
tenkt å stemme imot – som om det er noen ære eller noen
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prinsippfasthet forbundet med å framheve sin egen mangel
på raushet.

I det hele tatt: Det er litt rart å se høyresiden i dag for-
svare sin motstand mot å grunnlovfeste de økonomiske og
kulturelle og sosiale menneskerettighetene med sin påståt-
te ryddighet. Dette kommer for det første fra et parti som
jo vitterlig går med på å grunnlovfeste enkelte økonomis-
ke og sosiale og kulturelle rettigheter, så så viktig kan jo
ikke det prinsipielle argumentet være, og som for det andre
markerer sitt selektive forhold til menneskerettigheter ikke
bare med sin argumentasjon her i salen i dag, men først og
fremst i praksis. Dette er partiet som forrige uke tok diktat
fra diktaturet Kina i menneskerettighetsspørsmål.

Det er trist at vi skal være nødt til å redusere så mye
av denne prosessen til en slags reprise av svunne tiders
skyttergravstrid om menneskerettighetene mellom øst og
vest, under den kalde krigen, men det er kanskje her Høy-
res stortingsrepresentanter befinner seg i denne debatten.
Når representanten Tetzschner i sitt replikkordskifte med
representanten Andersen antyder støtte til fordums despo-
tiske regimer i øst som en slags motivasjon for SVs stå-
sted i denne debatten, kan det godt hende at han begeistrer
og morer noen lokallag i Unge Høyre og de mest ytterlig-
gående liberalistene i tenketanken Civita, men han vanske-
liggjør i denne salen en saklig debatt om innlemmelse av
menneskerettigheter i Grunnloven, rettigheter som nesten
en hel verden – Norge inkludert – jo vitterlig har sluttet seg
til.

Jonas Gahr Støre (A) [14:47:42]: Tidligere talere fra
Arbeiderpartiet har belyst hele sakskomplekset i detalj vel-
dig godt på våre vegne, så jeg har lyst å knytte en reflek-
sjon til en annen dimensjon av denne saken, nemlig hvor-
dan Norge, med det vi er i ferd med å gjøre, ser ut utenfra
på denne historiske dag. Det slo meg, og de to siste dage-
ne har jeg vært på besøk i Palestina, som er en stat som
aspirerer til å bli anerkjent av verden, og hvor det gjenstår
noen vanskelige skritt mot det, at det de ser etter da, er mo-
derne eksempler på hvordan de grunnleggende dokumen-
tene kan utformes, slik at det er tillit til hva en moderne stat
står for – hvilke plikter de har, hvilke begrensninger det er
for statens makt, osv. De ser da av naturlige årsaker mot
Norden, mot Europa. De ser mot land som Norge.

Det er lange linjer i det internasjonale samfunnet når
det gjelder rettighetsfesting – de politiske og sivile rettig-
hetene og etter hvert, utover i det 20. århundret, også de
økonomiske og sosiale rettighetene.

Jeg er enig i det som blir sagt fra enkelte talere, at det
var år, og det er tider, hvor diktaturer viser til de økonomis-
ke og sosiale rettighetene nærmest som et argument mot å
innføre politiske og sivile rettigheter. Vi har stått opp mot
de landene. Vi har trukket gardinene til side og sagt at dette
er en falsk argumentasjon mot å gi folk grunnleggende
menneskerettigheter – sivile og politiske. Men fordi vi har
stått opp mot det, er det en argumentasjon som bærer dårlig
for de som er diktaturer. Man hører mindre til det i dag.

Jeg er enig med vår hovedtaler, representanten Chris-
tensen, som sier veldig tydelig – og flere talere har gjentatt
det – at det ikke er noen valid grunn til å skille dem. De

utgjør et hele. Da mener jeg at når vi har satt i gang et ar-
beid, under ledelse av Inge Lønning, for å bruke 200-års-
jubileet, som i og for seg er en anledning – om det hadde
kommet to år før eller to år senere, ville det også vært en
anledning – til å sørge for at vår grunnlov stemmer med
vår samtid, beklager jeg at vi ikke evner å ha en moder-
ne grunnlov som reflekterer både de sivile og politiske ret-
tighetene og de økonomiske og sosiale rettighetene, nett-
opp fordi vi kunne vist resten av verden at den balansen er
mulig. Det ene er ikke en unnskyldning mot det andre. Her
er måten dette kan praktiseres på.

Jeg var av dem som var veldig spent på det arbeidet
Lønning-utvalget skulle gjennomføre, fordi jeg også har
vært preget av en respekt for Grunnloven som sier at det
ikke er bare bare å gå løs på den som en form for stort revi-
sjonsverk. Jeg er også av dem som mener at vi skal hegne
om Stortingets plass, de folkevalgte politikerne som har
ansvar for å treffe vedtak som passer til sin tid.

Men jeg mener samtidig at de forslagene vi har hatt
nå – og en del av dem blir altså stemt ned – ikke burde
vært et hinder for forståelsen av Stortingets, de folkevalg-
tes, rolle i vår tid. Men det ville vært en mulighet for å si
at vi har en grunnlov som både er historisk og aktuell – nå
får vi altså et litt mer halvveis resultat, men den er histo-
risk, vi har stor respekt for den, vi kan til og med være glad
i den, og den får en del aktualitet. Jeg synes den språklige
formen ble bedre enn den kunne bli, men den er langt på
vei ikke så moderne som den burde være. Vi sier fra oss
den muligheten, og det synes jeg er trist.

Til sist: Dette som blir hevdet om at vi skulle grunnlov-
feste sosialdemokratiet om vi hadde innført disse rettighe-
tene, kunne jo vi sosialdemokrater synes var en hyggelig
uttalelse å sole oss i. Men jeg synes det er en trist uttalel-
se på en dag som borger for noe annet. Vi har ikke klistret
merkelapper på de andre partienes forslag, men vi blir invi-
tert til å gjøre det når det argumentet brukes. Dette er par-
tier som bruker de fleste anledninger – også i denne sal – til
å si til sosialdemokrater at dere har ikke noen enerett til å
snakke om de sosiale og økonomiske rettighetene og vel-
ferdsstaten som Norge har utviklet; det er et felleseie. Det
kan vi diskutere. Men når vi nå skulle innføre det på en
måte som er gjenkjennelig, setter de foten ned.

Helt til sist: Jeg husker at i forrige periode var jeg som
utenriksminister av dem som savnet det vi hadde i perioden
før det igjen, nemlig at Inge Lønning kom inn i salen på
slutten av utenriksdebattene. Da satte han gjerne en stem-
ning ved å fokusere på de helt prinsipielle spørsmålene.
Jeg tror – og det skal man selvfølgelig være respektfull og
varsom med å si – at det vi i dag vedtar, et stykke på vei
følger opp det grundige arbeidet han og kolleger gjennom-
førte, men det går ikke helt fram. Jeg tror også han ville
ment at det er ingen valid grunn til å skille, men det gjør vi
altså i dag. Det gjør noe som er bra, ikke fullt så bra som
det kunne blitt.

Michael Tetzschner (H) [14:52:49]: Foregående taler,
representanten Gahr Støre, påtok seg å fortelle hvordan
Norge ser ut utenfra. I den nye kapasitet han vil overta fra
14. juni, tror jeg kanskje det kunne være en fordel om han
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også begynte å interessere seg for hvordan Norge ser ut
innenfra.

Det vi arbeider med i dag, er den norske Grunnloven
på basis av at vi har inkorporert alle aktuelle mennes-
kerettighetsbestemmelser: Verdenserklæringen, FNs kon-
vensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konven-
sjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den
europeiske menneskerettskonvensjon, Barnekonvensjonen
og Kvinnediskrimineringskonvensjonen.

Debatten har gått som om dette var en enestående sjan-
se til å endre rettstilstanden i Norge, enda flere vel startet
dagen i dag med å presisere at det vi på det beste gjør i dag,
er å kodifisere uskreven forfatningsrett, og på noen punk-
ter løfter man inn noen hovedbestemmelser. Det er ukon-
troversielt når det gjelder de sivile og politiske rettighe-
tene, det er med på å komplettere det rettighetsvern som
mange med rette har hevdet har vært noe mangelfullt i den
tidligere utgaven av Grunnloven. Så har vi hatt en disku-
sjon om de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene.
Der er det slik at det er en vesensforskjell mellom disse ret-
tighetene, selv om noen i denne sal har prøvd å bryte ned
forskjellen mellom dem.

Forskjellen er ganske enkelt den at de første forutset-
ter frihet til borgerne gjennom tilbakeholdenhet fra stats-
makten. Det er det som har gitt oss først rettsstaten, sene-
re demokratiet, og etter at demokratiet ble utviklet, fikk
vi også velferdsstaten – takket være de egentlige frihets-
rettene. Men så er det et instinkt om at man nå for sik-
kerhets skyld skal låse fast fremtidig ressurskonkurranse i
samfunnet gjennom grunnlovfesting. Det er et helt annet
spørsmål. Det er der noen har sagt at det ikke er helt like-
gyldig hvilke bestemmelser som blir tilbake i menneske-
rettsloven, eller i særlovgivningen. Vi velger faktisk noe
bort ved å legge bestemmelser inn i Grunnloven.

Siden representanten Karin Andersen var inne på og
siterte Carsten Smith, tenkte jeg å henlede oppmerksom-
heten på Carsten Smiths etterlatte manus under høringen.
Han sier:

«Ved innskrivning i Grunnloven griper menneske-
rettigheter ikke bare inn i forholdet mellom borger og
stat, men griper også – som dissensen tydeliggjør – inn
i maktfordelingen mellom våre statsorganer. Rettighe-
ter med høyere status øker domstolsmakten fordi dom-
stolene skal tolke og anvende de høyere regler som går
foran alle andre.»
Så har han en kritisk innvending når det hos Lønning-

utvalget heter at vi synliggjør bare, vi bare løfter inn be-
stemmelsene. Carsten Smith sier da, med referanse til
utvalget, at forslaget

«bare løfter de sentrale rettighetene, som allerede føl-
ger av menneskerettsloven, inn i Grunnloven. Men
grunnlovfesting er nå likevel en klar maktforskyvning,
om ikke ved rettighetenes kvantitet, så fordi domstols-
makten øker i kraft av rettighetenes kvalitet».
Videre sier han:

«Den videre vurdering gjelder så begrunnelsen for
en slik større makt til domstolene. Domstolsmakten
finner her sin begrunnelse som uavhengig motmakt.»
Hva er det denne motmakten er motmakt til? Det er

dette organet, det er Stortinget. Det er det som nå liksom er
det høyeste av det sosialpolitiske fremskritt. Det er å løfte
en naturlig politisk debatt som vi har hver høst, når vi for-
deler samfunnets ressurser på fellesskapsløsningene gjen-
nom statsbudsjettet, eller driver med vanlig, ordinær lov-
givning. Det er å løfte dette ut fra den politiske sfære og
over i domstolssfæren.

Det er da jeg synes det blir litt hult når jeg hører at dette
er folkets lov. Det er folkets lov som altså skal bygge opp
et gjerde mot folkets representanter. Hva er nå logikken i
det? La meg gå tilbake til Carsten Smith, som senere også
sier:

«Men hvis domstolene er vokterne, hvem vokter
vokterne? Domstolene kan strekke vernet etter rettig-
hetene for langt, i en enkelt sak eller kanskje flere. Ja,
dette er den pris som det politiske flertall må betale hvis
det først har godtatt innskrivning i Grunnloven.»
Så hører jeg at det skal være å feilfremstille den ju-

ridiske situasjon når dette kommer fra landets tidlige-
re høyesterettsjustitiarius. Jeg mener dette er en rettspoli-
tisk debatt som er helt legal å føre, uten at man skal få
høre at man har avveket fra Lønning-utvalgets innstilling.
Det er nemlig ikke Høyre som avviker mest fra Lønning-
utvalgets innstilling. Det er det Arbeiderpartiet som gjør,
som f.eks. – det kan de kanskje også redegjøre nærme-
re for – opprinnelig sto sammen med Høyre og Lønning-
utvalget om at man ikke skulle grunnlovfeste asylretten.
Det har de nå snudd på i komiteen.

Det er også så mangelfullt problematisert hvordan man
kodifiserer prøvelsesretten, altså § 114, at den må utstå
ved denne anledning. Det samme gjelder Arbeiderpartiets
ønske om den generelle unntaksregelen, § 115.

Man har også avveket fra innstillingen ved at man ble
stående med den religionsparagrafen, i § 16, som man
hadde. Og derogasjonen, som lå som et forslag, er riktig-
nok Arbeiderpartiet med på fortsatt, men det ser ut til at et
flertall i denne sal tar avstand fra den, heldigvis. I tillegg er
altså § 96 tredje ledd utsatt. Så det er klart at Stortinget må
få lov til å forholde seg frihetlig til dette, for ellers hadde jo
Stortinget delegert bort den reelle grunnlovskompetansen.

Da vil jeg avslutte med – i denne sammenheng, som
gjelder barns rettigheter – å forklare at grunnen til at vi
ikke har alle mulige misbruksgrunnlag mot barns rettig-
heter, er at vi har en utmerket straffelov. Grunnloven inne-
holder ikke sanksjonsmidler, og derfor hører det hjemme
i straffeloven, og for øvrig er vi enige om grunnlovfesting
av barns rettigheter.

Når det gjelder retten til liv, har vi lenge stått på «iboen-
de», med referanse til at dette har med de universelle
menneskerettighetene å gjøre, men jeg undrer meg likevel
over at Kristelig Folkeparti fremmer et grunnlovsforslag
som går ut på at livet defineres fra unnfangelse til natur-
lig død. Det er to veldig vanskelige diskusjoner i ett, som
det ikke er mulig å få en aksept på gjennom en grunnlov-
festing – dette må man ta gjennom det ordinære lovgiv-
ningsarbeidet. Hvis man hadde delt opp det forslaget i to,
ville man se at det ville kommet mange tilhengere av for-
budet mot aktiv dødshjelp, og dét kunne det hatt en for-
fatningsmessig hensikt å grunnlovfeste, for det ville vært
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et vern mot en fremtidig utglidning. Mens når det gjelder
den første delen, ville man altså anbefale at Stortinget ved-
tar en grunnlovsbestemmelse som man ikke kan leve opp
til, og som man da altså skal legalisere avviket fra gjen-
nom en ordinær lov. Det er ikke slik trinnhøyden fungerer.
Siden jeg ser at Hans Olav Syversen er inntegnet etterpå:
Jeg ville gjerne hatt en forklaring på denne merkverdighet.
Jeg har også lyst til å legge til at mitt personlige syn er at
jeg i mangt og meget skulle ønske at vi kunne arbeide mer
i retning av dette, men da må vi ta dette stegvis; da må vi ta
det gjennom den politiske utviklingen i samfunnet og ikke
se på Grunnloven som en pådriver verken for abortlov eller
for andre områder hvor en ønsker å endre rettstilstanden.

Presidenten: Presidenten vil gjøre oppmerksom på at
representanten Hans Olav Syversen ikke får ordet før kl.
16. Stortinget vedtok ved Stortingets begynnelse i dag at
dette møtet heves kl. 15 og settes igjen kl. 16 – dette
for at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan gjøre en
gjennomgang av voteringsgrunnlaget og voteringsoppleg-
get. – Møtet er dermed hevet. Vi setter det igjen kl. 16, og
første taler kl. 16 er representanten Hans Olav Syversen.

Møtet avbrutt kl. 15.03.20.

-----

Stortinget gjenopptok sine forhandlinger kl. 16.28.

O l e m i c T h o m m e s s e n hadde her gjeninntatt
presidentplassen.

Presidenten: Vi gjenopptar forhandlingene fra før pau-
sen, og første taler er representanten Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen (KrF) [16:28:52]: Dette er en de-
batt hvor man kan vurdere om man skal glede seg over det
som faktisk blir vedtatt, eller om man skal bruke tid og
krefter på å ergre seg over det som man gjerne skulle sett
vedtatt eller det man gjerne ikke skulle sett vedtatt, og ha
fokus på det.

For meg er det først og fremst en stor glede å være
med og votere inn flere menneskerettigheter i vår grunn-
lov – også ved å gi dem et eget, helhetlig kapittel. Det
vil fjerne det fragmentariske og til dels tilfeldige preget
som har preget menneskerettighetsvernet i Grunnloven til
denne dagen.

Jeg tror man skal ta inn over seg at det å vedta et helhet-
lig menneskerettighetskapittel også har en sterk symbolsk
funksjon. Dermed sier vi også at menneskerettigheter er en
viktig del av statsstyrelsen og de grunnleggende verdiene
vi som nasjon er tuftet på.

Det er ingen overdrivelse å si at det har vært grotid
for de menneskerettighetene vi i dag vedtar, gjennom flere
endringer i norsk lovgivning de siste 10–15 årene – først
gjennom menneskerettsloven, og så med nedsettelsen av
Lønning-utvalget, som vi i dag konkluderer på.

Den internasjonale anerkjennelsen av menneskerettig-
heter er etter de flestes mening et av de største fremskritt
i sivilisasjonen. Når dette også kommer inn i vår grunn-

lov, har det skjedd etter en ganske forsiktig begynnelse. En
innskriving av de internasjonale menneskerettighetslovene
i Grunnloven vil nå markere at Norge ikke bare er en retts-
stat, men også en menneskerettsstat. Det vil faktisk sette
dette århundrets stempel på Grunnloven – den vil få reg-
ler som bringer den i mer direkte kontakt med hver enkelt
borgers liv, og sådan blir den et levende dokument.

Så kan man spørre seg om hvor omfattende antallet
menneskerettigheter som skal tas inn i Grunnloven, bør
være. Det har vår hovedtaler gitt vårt syn på, så det skal
jeg la ligge, men jeg har lyst til å løfte det for meg viktig-
ste, nemlig at rettigheter i Grunnloven vil gi større trygg-
het når det eventuelt måtte komme andre tider her i landet.
Bare her blir individer og minoriteter gitt garanti mot va-
rierende politiske bølger, så langt rettsreglene kan makte å
verne dette.

Folkestyret er instituert i Grunnloven, det gir gjennom-
slag for flertallets vilje. Menneskerettighetene skal faktisk
sette grenser for hva flertallet kan beslutte. Det er et vern,
ikke for flertallet, men for mindretallet. Historien har vist
at et flertall – også i vårt land – kan mangle toleranse og
vilje til å dele mindretallets samfunnsinnsikt, som må til i
et demokrati. Menneskerettighetene stiller krav til offentli-
ge myndigheter, og det er viktig at dette igjen kontrolleres
av uavhengige domstoler.

Jeg er veldig glad for det vi i sum vedtar her i dag. Så til
det representanten Tetzschner tok opp når det gjelder vårt
forslag til ny grunnlovsparagraf og retten til liv. Jeg synes
det er et interessant innspill som representanten Tetzschner
tar opp, nemlig å skille dette – fra unnfangelse til naturlig
død – for å se om det er mulig ved en senere anledning å
få grunnlag for et tilstrekkelig flertall.

Så vil jeg også si: Denne sal har også gitt de ufødte
liv rettsvern, men det vi har vært uenige om, er når dette
rettsvernet skal inntre.

Janne Sjelmo Nordås (Sp) [16:34:04]: Stortinget skal
i dag avgjøre skjebnen til svært mange grunnlovsforslag,
i alle fall hvordan vi behandler spørsmålene i denne stor-
tingsperioden. De fleste av dagens innstillinger bygger på
Dokument 16 for 2011–2012, omtalt som Menneskerettig-
hetsutvalget.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen framsatte grunn-
lovsforslag med ulike argumenter og alternativer, sånn at
dette stortinget skulle kunne gjøre egne vurderinger av de
ulike grunnlovsforslagene. Stortinget har videre lagt til
rette for at vi i dag kan ferdigbehandle disse grunnlovsfor-
slagene i god tid før vår nasjonaldag, som vi i år er ekstra
stolte av, i og med at vi skal feire grunnlovsjubileet.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har på vegne
av Senterpartiet tidligere i denne debatten tatt opp alle
våre forslag, inklusiv våre sekundære voteringer. Jeg skal
si noen ord om Senterpartiets standpunkt når det gjelder
grunnlovsforslagene §§ 103 og 104, i tillegg til forslag til
ny § 114 og rett til å søke asyl.

Senterpartiet støtter forslaget til ny § 103, som starter
med: «Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet.»
Dette er forslag nr. 1 fra mindretallet i Innst. 183 S. Fami-
lien danner en trygg ramme i barnas oppvekst. Vi ønsker at
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familien også framover skal ha en sterk stilling i det norske
samfunnet. Jeg vil understreke at Senterpartiet har støttet
dette alternativet hele veien gjennom komiteens behand-
ling, uavhengig av hva som er sagt og skrevet om hestehan-
del mellom ulike partier. Vi står på dette alternativet, og vil
votere for det senere i dag.

Videre står Senterpartiet i forslag til ny § 104 tredje
ledd – om barn – bak forslag nr. 7 fra mindretallet. Grun-
nen til vårt standpunkt her er at vi mener det er viktig å un-
derstreke i Grunnloven at «barnet får den nødvendige øko-
nomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i
egen familie». Dette har vært vårt standpunkt under hele
behandlingen. Senterpartiet vil alltid arbeide for at barn
skal ha en så trygg og god oppvekst som mulig. Et barn
har en naturlig tilknytning til egen familie, og det mener vi
også bør komme fram i Grunnloven.

Det er framsatt ulike alternative grunnlovsforslag som
går på asyl. Senterpartiet går imot alle. Vi argumenterer
i Innst. 184 S, sammen med medlemmene fra Høyre og
Fremskrittspartiet, for at Stortinget ikke skal vedta bestem-
melser om asyl i Kongerikets Norges grunnlov. Mennes-
kerettighetsutvalget frarådde at Stortinget grunnlovsfester
retten til asyl og også retten til å søke om asyl. Senterpar-
tiet støtter utvalget som mente at det er vanskelig å regu-
lere retten til asyl i Grunnloven, og viser til at en regu-
lering av retten til asyl på grunnlovsnivå vil kunne gjøre
asylretten lite fleksibel for de faktiske endringene som
fortløpende inntreffer på dette området.

Selv om maktfordelingsprinsippet forutsetter deling av
makt mellom den lovgivende, den utøvende og den døm-
mende makt, vil det alltid være ulike syn på og vurderinger
av hvordan denne fordelingen skal være. Fordelingen har
vært i endring, og det er Stortinget som selv avgjør om vi
vil gi fra oss makt.

Jeg vil avslutte med å si at Senterpartiet som folke-
styreparti er sterkt imot at Stortingets myndighet skal uthu-
les. Enten norske folkevalgte mister innflytelse til interna-
sjonale og overnasjonale domstoler eller til overnasjonale
organisasjoners myndighet, er dette en svekkelse av folke-
styret som vi argumenterer imot. Dette har vært vår hold-
ning når vi har behandlet de framsatte forslagene til end-
ringer i vår grunnlov.

Trine Skei Grande (V) [16:38:34]: Grunnloven er et
viktig dokument, det har vi sagt mange ganger i dag, men
det er også et viktig dokument fordi vi hele tida har klart å
endre den med de utfordringene som det norske samfunnet
står overfor.

Den norske grunnloven er på en måte som forenings-
vedtekter i en organisasjon. Den er ikke der for daglig
bruk, den er der for å slå opp når man er usikker på hvor-
dan spillereglene er, og den er der også for at vi skal kunne
takle de dårlige dagene. Grunnloven bruker vi ikke daglig
i organiseringa av rettsstaten vår, men de gangene rettssta-
ten blir utsatt for kriser, og de gangene politikken er utsatt
for kriser, skal Grunnloven være der, og da skal den være et
godt ryggstø å lene seg mot i måten vi organiserer samfun-
net vårt på. Fellesskapet blir utsatt for både gode og dårli-
ge dager, og Grunnloven er der for de dårlige dagene – de

dagene vi skal holde de prinsippene vi har på gode dager,
like høyt.

Etter 22. juli har vi opplevd en periode med en rettssak
og med et rettsoppgjør som, da det var over, var noe vi alle
sammen var veldig stolte over, sjøl om det var mange de-
batter underveis om hvordan det skulle gjøres, om vi hadde
et tilstrekkelig lovverk, og om vi kanskje skulle hatt andre
lover når man ble utsatt for så ekstreme ting. Det er klart at
de prinsippene som var nedfelt i vår rettsstat, i vårt demo-
krati, i våre prinsipper å drive rettsstaten etter, er det vi er
stolte over i ettertid. Det rare er at det også var en rensel-
sesprosess som var viktig for en nasjon å gå gjennom, for
det er sånn at de lovene man lager når man står midt oppe
i en konflikt, ofte ikke er like gode som dem man lager
ut fra prinsipper, og som når man vurderer det som mulig
at en konflikt kan skje. Derfor er Grunnloven vår felles
organisasjons vedtekter for gode og dårlige dager.

Grunnen til at Grunnloven fortsatt er viktig i Norge,
er jo at den alltid har vært endret, at den alltid har vært i
front, at den alltid har vært på vei. Og hvis det i dag blir
vedtatt et grunnlovsvern av barns rettigheter, blir Norge et
av de fremste landene i verden – kanskje det fremste – på
dette området. Det kler oss. Norge var det første landet
som vedtok arvelover for barn – de Castbergske barnelove-
ne – og det er lover som vi innførte rett etter århundreskif-
tet, men som f.eks. ble innført i Sverige på 1970–80-tallet.
Vi har ligget i front på mye når det gjelder barnerettigheter
i Norge, og det er bare på sin plass at vi faktisk gjør det i
dag også.

De store krigene på vårt kontinent har i ettertid skapt
noen grunnleggende debatter om hvilke prinsipper vi byg-
ger samfunnet vårt på. Etter første verdenskrig var det
snakk om samkvemmet mellom nasjoner i debatten om det
første Folkeforbundet. Men det som skjedde etter andre
verdenskrig, med de store masseødeleggelsesvåpnene og
de store massedrapsleirene som vi så i den krigen, var
at menneskeverdet ble løftet opp og skulle danne ram-
meverk for regler for hvordan vi behandler enkeltmen-
nesket – enkeltmenneskets egne verdier. Den jobben som
Eleanor Roosevelt gjorde i FN, som leder av den komiteen
som laget det som var menneskerettighetscharteret vårt, er
ganske unikt, og det var et klart produkt fra en krig der vi
så at menneskeverdet ble tråkket på. Det å tenke at man
skal ha noen universelle verdier som vi bygger fellesska-
pet vårt på, handler om at også flertallet kan ta feil. Wins-
ton Churchill sa at poenget med demokrati ikke er at fler-
tallet har makta, men at mindretallet har noe å si. Det er
sjølve kjernen i det å implementere menneskerettighete-
ne i Grunnloven. For det handler om at hvert enkelt men-
neske har noen iboende rettigheter som ikke et flertall i
denne sal umiddelbart kan ta fra vedkommende. Det betyr
at man har noen iboende rettigheter som individ og borger
av dette samfunnet, som ikke et flertall i denne salen kan
ta bort.

Det har skjedd en stor endring fra forrige periode, og
justisministeren, som ikke sier noe i sånne debatter, må
sikkert tenke litt på det, for i forrige periode opplevde jeg
et Høyre som var på lag, i front, på bredden av menneske-
rettigheter, og sa at man ikke kunne ta ut deler av dem,
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mens jeg opplevde en Martin Kolberg som var veldig opp-
tatt av at rettighetshysteriet var i ferd med å undergrave
samfunnet vårt. Jeg mener at det er en grunnleggende feil
å si at rettighetsdebatten etter Maktutredninga har noe med
menneskerettighetene å gjøre. For utfordringene med det
store rettighetshysteriet, som vi av og til har i denne salen,
handler om at vi innvilger rettigheter som bare de rikeste
med mest ressurser og egen advokat kan cashe inn. Men
menneskerettighetene er noe mye mer fundamentalt. Ofte
er menneskerettighetene det de aller svakeste i samfunnet
kan bruke for å cashe inn sine rettigheter. Jeg vil komme
tilbake til eksempler på det.

Det er mulig at det er fryktelig utaktisk av meg – like
før avstemning – å nevne noen eksempler på hva jeg tror
en grunnlov med menneskerettigheter kan føre til. Til Sen-
terpartiet må jeg si at jeg ikke har noe behov for å gjøre
asylretten fleksibel. Jeg har behov for å si at retten til å
søke asyl er en grunnleggende menneskerettighet som et-
hvert menneske har, og jeg mener at det er en så grunnleg-
gende rett at det kan vi ikke, heller ikke et flertall i denne
sal, ta fra noen over natta. Det er ingen behov for fleksibili-
tet der. Jeg skjønner Fremskrittspartiets standpunkt. Frem-
skrittspartiet er imot noen av disse konvensjonene og har
stadig debatter om det, men jeg skjønner ikke at Senter-
partiet – med Magnhild Meltveit Kleppa og de gamle som
alltid har stått på barrikadene sammen med Venstre – kan
si at det er behov for fleksibilitet når det gjelder asyl. Nei,
vi har behov for et ekstra grunnlovsvern knyttet til en vik-
tig rettighet som er under press, også i vårt samfunn, og
det er det vi gjør med Grunnloven. Vi gir et ekstra grunn-
lovsvern til rettigheter som vi faktisk mener bør skjermes.
Det betyr noe at man sier helsehjelp, for det er bare to
uker siden vi hadde en debatt om noen borgere i dette lan-
det som mottok helsehjelp fra norske leger, og om de lege-
ne skulle bli anmeldt. Hadde vi hatt en passus i den norske
Grunnloven om at man hadde rett til helsehjelp, hadde den
debatten vært irrelevant, for da kunne man ikke ha dømt
en lege for å gi en borger i dette landet helsehjelp. Så kan
du kalle det en «disneyregel». For meg er det ganske så
håndfast.

Så til retten til skolegang: Jeg er ikke sikker på at alle
i det norske samfunnet går på skole. Jeg mener at vi ikke
kan være sikre på det. Det å grunnlovfeste en så viktig del
av det å ha lik start i livet, er faktisk å gi en reell rettighet
som jeg i dag ikke tror at alle har. Men det er ikke dem med
store advokattilganger og masse muligheter for å presse
gjennom sine rettigheter i et rettighetshysteri som gjør det.
Nei, det er de aller svakeste, de aller nederst på rangstigen,
som kan bruke Grunnloven i en sånn sammenheng.

Så til ytringsfrihet: Det er to land som har prøvd seg
med et tiggerforbud, der Høyesterett har opphevd tigger-
forbudet fordi det faktisk ikke er lov å regulere folks yt-
ringer når det gjelder retten til å få lov til å spørre: Kan
jeg få penger? Det er ikke noen ytringer som blir forbudt,
hvis man har absolutt ytringsfrihet i Grunnloven. Dette er
ikke tulleregler, men reelle debatter som pågår i det nors-
ke samfunnet i dag. Det er disse rettighetene som faktisk
blir mer reelle, oftest for de aller, aller svakeste i samfunnet
vårt.

Så til miljø: Vi har aldri brukt miljøparagrafen. Men
hvis du reiser rundt i verden, hvis du ser på alle de store
miljøtiltakene som er gjort i mange land, er det ofte Grunn-
loven som har blitt brukt for å få dem til. Hvis man lurer på
hvorfor tuk-tukene i India går på gass og ikke på bensin, er
det indisk høyesterett og folks rett til å puste inn lufta, også
i New Delhi, som er grunnlaget for den endringa. Det er
ikke modige parlamentarikere, men parlamentarikere som
i sin rosa sky av og til vedtar prinsipper som de er enig i,
men som de ikke har guts til å gjennomføre.

Vi må også huske på at i det spennet – det som jeg prøv-
de å si da jeg hadde replikk til Tetzschner, men som han
ikke forsto – og i hele det spekteret som Eleanor Roose-
velt laget til oss, er det ØSK-rettigheter på den ene sida og
borgerrettighetene på den andre sida. Det har alltid vært
en debatt om hvilke som vektlegges mest. Jeg, som libe-
raler, kan aldri si at en rettighet står over en annen. Det er
samme diskusjon som jeg hadde med tidligere representant
Langeland da han nominerte Castro til fredsprisen fordi
Castro hadde et godt helsesystem og en god fattigdomsbe-
kjempelse. Vi kan diskutere det òg, men det betyr at to ret-
tigheter er viktigere enn de andre rettighetene. Det er det
samme som at man i høyrestyrte land – jeg vil ikke si eks-
treme, men på den konservative sida – har sagt at her har
man klare borgerrettigheter, og da er det ikke så viktig om
man ikke har de andre rettighetene. For meg som liberaler,
for meg som kommer fra et sentrumsparti, er det soleklart
at man ikke kan rangere de ulike menneskerettighetene.

Man kan heller ikke si at man er for noen idealer, men
ikke når det kommer en gråværsdag. Da vil jeg at et par-
lament skal ha muligheten til å bryte de idealene. Dette
er sikkerhetsventilen vår. Dette er vedtektene for de dår-
lige dagene. De dårlige dagene kommer til å komme i
dette lokalet, og da har vi en sikkerhetsventil som heter
Grunnloven, som faktisk legger grunnlaget for at populis-
tiske strømninger ikke kan bryte med de grunnleggende
prinsippene et samfunn bygges på.

Så er det til slutt viktig å si at det er mye bra som blir
vedtatt i dag, sjøl om jeg skulle ønske vi hadde gått lenger
på mange områder. Det har blitt flirt av Venstre i hvert fall
fem storting, når vi har foreslått at man burde grunnlovfes-
te retten til personvern. Vi har stått helt alene i de aller fles-
te voteringene. Vi har fremmet forslag om dette gang på
gang, på nytt og på nytt, i hvert storting. Karakteristikkene
skal ikke jeg gjenta. Jeg er bare kjempeglad for at det nå
er bred enighet om personvernets viktighet. Kanskje hen-
delsene de siste årene også har preget debatten i de andre
partiene.

Sist, men ikke minst må jeg understreke en gang til det
som gjelder barnerettigheter. Med dette tar Norge – sjøl
om jeg skulle ønske vi hadde gått lenger – et veldig viktig
steg på den internasjonale arenaen for å være i front med
hensyn til barnerettigheter. Det skal du vite, president, at
det Venstre taper i dag, regner vi med at vi vinner om fire
år.

Olaug V. Bollestad (KrF) [16:51:59]: I dag debatterer
vi vår grunnlov. Vi skal stemme over hvordan vi vil ha det
framover, i en ny tid, og lage ny historie. I år har vi lett for å
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se 200 år bakover, men det aller viktigste for oss er faktisk
å ha en grunnlov som ikke bare bærer bakover, men også
bærer framover.

Jeg kan si det på en annen måte: Grunnloven vår er fun-
damentet eller kjelleren i huset Norge, og i dag forster-
ker vi kjelleren for at huset Norge skal stå bedre fram-
over. Vi legger inn menneskerettigheter, ytringsfrihet, rett
til familie og rett til liv, for å nevne noe. Retten til liv, det
at mennesket har en egenverdi, uavhengig av arveegenska-
per, uavhengig av kjønn, uavhengig av psykiske eller fy-
siske egenskaper, alder eller hudfarge – at alle mennesker
har en verdi i kraft av det å være menneske – dette aktua-
liseres i den debatten vi har i samfunnet vårt i dag, og ikke
bare slik det en gang var.

Jeg kan gi et eksempel på hvordan debatten er i dag når
det gjelder retten til liv. Det gjelder lille Ole og hans fami-
lie. Ole har på en måte gitt et ansikt til retten til liv, synes
jeg. Hans mor fikk vite at Ole ikke var forenlig med liv. Ole
viser oss noe annet. «Ethvert menneske har rett til liv», er
det som blir flertallsbestemmelsen i dag. Ole blir med og
reiser dette spørsmålet for oss: Er det et slikt samfunn vi
ønsker å bygge framover, hvor vi har plass? I kraft av det å
være menneske har vi altså en egenverdi, også når vi ikke
kan yte så mye som alle andre, enten det er fra begynnel-
sen av livet, vi blir syke midt i livet eller vi ikke kan yte så
mye som før fordi vi blir gamle og skal gå til en naturlig
død.

Det er også viktig for oss som nasjon, tenker jeg, og
for Kristelig Folkeparti, å ha en politisk styring og legge
en retning for hvordan vi vil forvalte alt det nye som vil
komme av teknologi, som kan være med på å blottlegge
arveegenskaper og dermed degradere det enkelte mennes-
ket som ikke ennå er født. Dets menneskeverd blir degra-
dert før det blir født. Da har vi kanskje en holdning til dem
når de blir født.

På samme måte som Kristelig Folkeparti er opptatt av
retten til liv fra begynnelsen av til en naturlig død, er men-
neskeverdet like stort mot slutten av livet. Vi kan gjerne
se på det forslaget Tetzschner nevner, om å dele det som
har vært vårt primærforslag og å grunnlovfeste dette med
en naturlig død også. For i bunn og grunn er det slik at
menneskets verdi må være i bunn for hele vår politikk,
slik at menneskets verdi er lik fra livets begynnelse til en
naturlig død, uavhengig av vår fysiske og psykiske helse
eller annen kapasitet, fordi det er verdien av det å være
menneske som er retten til liv.

Gunvor Eldegard (A) [16:56:32]: Arbeidarpartiet
kjem til å stø ny § 106 om rett til asyl.

Å grunnlovfesta retten til asyl vil ikkje endra dagens
rettstilstand, men det vil vera med på å gje denne retten
eit sterkare vern. I høyringa var det fleire som påpeikte at
retten til asyl er under politisk press. Amnesty Internatio-
nal påpeikte at retten til å søkje asyl er ein av menneske-
rettane som i dag vert utfordra på det sterkaste. Difor vil
denne retten verta betre beskytta mot skiftande politiske
straumar dersom han vert grunnlovfesta. Difor meiner me
i Arbeidarpartiet at denne paragrafen er så viktig. Det er
ikkje fleirtal for dette i innstillinga, men me kunne jo håpa

at nokre frå Høgre og Senterpartiet ville verta med på å stø
forslaget for å få eit fleirtal her.

Me skal òg stø § 103 om familie. Det er to forslag der.
Forskjellen ligg i om setninga om at familien er ein grunn-
leggjande eining i samfunnet skal vera med eller ikkje.
Elles er det faktisk einigheit om denne mellom alle utan
Høgre. For oss i Arbeidarpartiet er denne paragrafen så
viktig at me har valt subsidiært å stemma for Kristeleg Fol-
keparti sitt forslag, der denne setninga er med. Men det er
utruleg viktig å presisera definisjonen av familie, slik det
òg kjem fram i innstillinga.

Det er slik at familieomgrepet i dag byr på ein del ut-
fordringar, som ein i tidlegare tider var ukjent med. Før
tenkte me på kjernefamilien eller storfamilien, medan i
dag er familielivet prega av mykje større mangfald. Dei
mange ulike familieformene gjer det vanskeleg å seia kva
som er ein familie. Difor er det utruleg viktig at fami-
lien som omgrep omfattar mange forskjellige typar sam-
liv – ektepar med og utan barn, sambuarar med og utan
barn, homofile par med og utan barn, aleineforeldre som
bur saman med barn, samversforeldre, foreldre med foster-
barn og einslege aleinebuande m.m. Eit storsamfunn kan
ikkje ta valet om samlivsform for vaksne menneske.

Me er òg einige om at familien er viktig for barnas opp-
vekst og for tilhøyrselen. Det er òg viktig at det ikkje nød-
vendigvis er primærfamilien som er den beste plassen for
barna.

Så gjeld det § 93 om rett til liv. Det er den første setnin-
ga i den paragrafen som skapar diskusjon. Me går inn for:
«Kvart menneske har rett til liv.» Fleirtalet gjer dette òg.
Høgre gjekk opphavleg inn for «ibuande» rett til liv. Kris-
teleg Folkeparti har til og med teke med «frå unnfanging
til naturleg død». Det er ikkje heilt uproblematisk å grunn-
lovfeste rett til liv. Det er brei einigheit om at livet er ein
grunnleggande rett, men det er politisk, fagleg og filoso-
fisk ueinigheit om når retten til liv inntreff, og kva retten
til liv inneber.

For oss i Arbeidarpartiet har det vore utruleg viktig å
sikra at diskusjonen om abort vert ført av Stortinget, og at
Grunnlova ikkje vert teke til inntekt for nokons syn. Det
er viktig å merka seg at Menneskerettsutvalet presiserer at
denne paragrafen ikkje vil ha innverknad på retten til sjølv-
bestemt abort, og det er fleirtalet i komiteen einige om.
Difor går Arbeidarpartiet for:

«Kvart menneske har rett til liv.»
Høgre har gått inn for å ha med ordet «ibuande» – «ibu-

ande rett til liv». Lønning-utvalet sa at det ikkje ville på-
verka spørsmålet om abort, men da saka vart lagd fram,
uttrykte medlem i utvalet Janne Haaland Matlary både
munnleg og skriftleg at ordet «ibuande» kunne påverka
spørsmålet om rett til fri abort. Difor kan ikkje Arbeidar-
partiet vera med på ordet «ibuande», da det kan skapa usik-
kerheit om abortspørsmålet. At me ikkje kan vera med på
Kristeleg Folkepartis forslag, det forstår vel alle.

Enkelte har òg spurt om ikkje me kan droppa heile pa-
ragrafen, men til det må eg seia at så lenge det ligg eit for-
slag om rett til liv og forbod mot tortur og dødsstraff, ja, da
er det vanskeleg å stemma imot det. Alle er jo for retten til
liv.
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Kjersti Toppe (Sp) [17:01:45]: Menneskerettsutvalet
har foreslått ein ny § 109 i Grunnlova, om rett til utdan-
ning. Ingen paragraf i Grunnlova regulerer i dag utdan-
ningsspørsmålet. Rett til skule og utdanning er slått fast
i ei rekkje konvensjonar. Demokrati føreset deltaking frå
alle. Senterpartiet vil vera tydeleg på at dersom vi skal
oppnå Grunnlovas målsetting om å vareta demokrati, retts-
stat og menneskerettar, vil utdanning stå sentralt. Utdan-
ning er eit utgangspunkt for andre grunnlovfesta rettar, slik
som retten til arbeid. Derfor er det riktig av Stortinget i dag
å grunnlovfesta retten til utdanning. Motargumenta står
seg ikkje 200 år etter at eidsvollsmennene laga den første
grunnlova vår.

Grunnlovfesting vil ikkje endra rettstilstanden, men vil
fungera som ein rettsleg skranke for lovgivar. Det vil hind-
ra at staten i framtida forsømer sitt ansvar for å gi sine
borgarar skuletilbod uavhengig av geografi, økonomi eller
andre forhold. Senterpartiet støttar Menneskerettsutvalets
anbefaling til lovtekst, der ein først slår fast at alle har rett
til utdanning, dernest at barn har plikt til å ta imot grunn-
leggjande opplæring. Opplæringa skal utvikla evnene til
kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremja re-
spekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettane. Dei
statlege styresmaktene skal sikra tilgjenge til vidaregåan-
de opplæring og likt høve til høgare utdanning på grunn-
lag av kvalifikasjonar. Det er ein stor dag når Stortinget i
dag grunnlovfestar at alle har rett til utdanning, og det er ei
glede å lesa opp forslag til lovformulering på nynorsk.

Senterpartiet er i innstillinga med på ein merknad der
ein understrekar at formuleringa må forståast slik at det
ikkje kan stillast vilkår om skulepengar i den offentlege
grunnskulen. Vi understrekar også i innstillinga at næra-
re tilrettelegging og utforming av utdanning, innhaldet i
denne, fagoppretting og omsyn til samfunnets behov må
fullt ut vera underlagd politisk skjøn og prioriteringar for
eitkvart storting.

Aaron Wildavsky, kjend amerikansk forskar og statsvi-
tar, er kjend for den såkalla 10–90-regelen. Han slår fast
at helsetenester kan berre avhjelpa 10 pst. av folks helse-
problem. Dei resterande 90 pst. har si årsak i samfunn og
fellesskap. Helse er politikk. Politikk handlar om å fordela.
Når Stortinget fordeler levekår som inntekt, arbeid, utdan-
ning, mat og miljø, fordeler vi òg rammevilkår for helse.
Politikk er å forma og forvalta eit menneskesyn og eit sam-
funnsklima som får direkte følgjer for menneskas mog-
legheiter til å bevara helsa. Det å sikra førebyggjande og
helsefremjande arbeid er eit statleg ansvar. Sosialmedisi-
nens grunnleggjar, Rudolf Virchow, sa det på denne måten
for 150 år sidan:

«Politikk er intet annet enn medisin i stort.»
Av alle viktige saker som ein vurderer å gi grunnlovs-

vern, må grunnlovfestinga av akseptabel levestandard og
helse vera den viktigaste. Senterpartiet meiner at Stortin-
get i ny § 111 skal vedta at dei statlege styresmaktene skal
respektera og tryggja retten til ein tilfredsstillande leve-
standard. Likeeins skal dei statlege styresmaktene fremja
folkehelse og tryggja retten til naudsynt helsehjelp.

Eg er overraska over at det berre er Arbeidarpartiet og
SV i tillegg til Senterpartiet som primært støttar at grunn-

lovsformuleringa om dette skal omhandla at statlege sty-
resmakter skal fremja folkehelse. Både Kristeleg Folke-
parti, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne har utelate denne
formuleringa i sitt alternativ i innstillinga, og eg vil spør-
ja dei kvifor. Etter mitt syn vitnar det om dårleg forstå-
ing av kva som påverkar helse i ei befolkning, og man-
gelfull respekt for at staten faktisk har eit grunnleggjande
ansvar for å skapa eit samfunn som er helsefremjande. At
dette ikkje skal grunnlovfestast – berre at innbyggjarane
skal ha rett til helsehjelp, altså behandling – er ikkje ei
grunnlovsfornying i år 2014 verdig.

Eg vil til slutt ønskja representanten Tetzschner lykke
til i sitt arbeid mot eiga regjering og eiga regjeringsplatt-
form om symbolpolitikken som i dag blir ført på helse-
og omsorgsfeltet. I regjeringsplattforma står det at lovfes-
ta rettar til velferdstenester, kombinert med fri etablerings-
rett og stykkpris, skal bidra til betre tenester. I merknader
kjem både Høgre og Framstegspartiet med kraftig kritikk
mot den rettsbaserte helsepolitikken som blir ført.

Knut Arild Hareide (KrF) [17:07:00]: Dette er andre
dagen me diskuterer Grunnlova i løpet av ei veke. Førre
tysdag prega kanskje begeistringa denne salen enda meir,
da var det jo sånn at alle parti var strålande nøgde med det
resultatet som kom. I dag er det ein debatt av meir vanleg
karakter som pregar salen.

Eg har ikkje minst lyst til å kommentere to ting. Det
eine er den delen som gjeld familie, og det andre er det som
gjeld menneskerettar.

Det er ikkje berre i denne salen ein har debattert Grunn-
lova. I dag kan me lese i Adresseavisen på leiarplass at
familien ikkje bør vernast i Grunnlova. Kristeleg Folke-
parti meiner familien – og da i brei forstand – bør ha ein
rettmessig plass i våre sentrale grunnlovfesta menneske-
rettar, fordi familiens rolle som vern om barns oppdraging
og oppvekst i sin heilskap er både praktisk og prinsipielt
viktig.

I anledning Grunnlovas 200-årsjubileum sette presi-
dentskapet ned eit utval for å greie ut og fremje forslag til
ein avgrensa revisjon av Grunnlova med det mål å styrkje
menneskerettanes stilling i nasjonal rett. Det er gjort ved
å gi sentrale menneskerettar grunnlovsrang. Det er eit vik-
tig arbeid som me i dag skal ta stilling til. I dagens grunn-
lov er det berre nokre av dei sentrale menneskerettane som
er med. Dei som les Grunnlova, kan derfor få eit skeivt
og mangelfullt bilde av kva verdiar det norske samfunnet
byggjer på. Skal Grunnlova vere eit levande dokument, må
alle dei sentrale menneskerettane sikrast plass i Grunn-
lova. Det har vore bakgrunnen for Kristeleg Folkepartis
engasjement i det viktige grunnlovsarbeidet.

Da Kristeleg Folkeparti tok initiativ til å få løyst språk-
saka gjennom å bidra til to tredjedels fleirtal for ei språk-
modernisering, blei det kopla opp mot viktige formulerin-
gar i sentrale paragrafar om menneskerettar. Det har vore
viktig for Kristeleg Folkeparti, og eg har lyst til å bruke
denne anledninga til å gi ein spesiell takk til Arbeidarparti-
et, Framstegspartiet, SVog Senterpartiet for den einigheita
me fekk på plass, og ein spesiell takk vil eg gi til represen-
tanten Martin Kolberg for hans arbeid for å sikre dette. Det
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resulterte i at det blei ei einigheit om viktige prinsipielle
formuleringar som varetar koplinga mellom menneskeret-
tar i Grunnlova og dei internasjonale menneskerettane på
ein meir tydeleg og heilskapleg måte. For det første sikrar
det at ein unngår å undergrave betydinga av dei menneske-
rettane som ikkje er nemnde spesielt i Grunnlova. Eit anna
viktig moment er å unngå ei ulik fortolking av dei grunn-
lovfesta menneskerettane i forhold til traktatrettane. Gjen-
nom tilvisinga til bindande traktatar bidrar ein til at lovgi-
vinga nasjonalt heng nøye saman med lovgivinga basert på
dei internasjonale konvensjonane.

Me meiner at menneskerettstolkinga i Grunnlova òg
burde innehalde formuleringar om familiens rolle i sam-
funnet. Familiens rolle som vern omkring barns oppse-
ding og oppvekst er prinsipielt viktig. Nettopp derfor er
familien inkludert i dei internasjonale menneskerettskon-
vensjonane. Familieomgrepet i dag byr på ein del utford-
ringar som ein i tidlegare tider var ukjend med. Mens ein
før sikta til kjernefamilien eller storfamilien, er familie-
livet i dag prega av større mangfald. Det blir spegla i for-
slaget som òg Adresseavisa i dag uttrykkjer motstand mot.
I forslaget blir familien definert breitt – som ektepar med
og utan barn, sambuarar med og utan barn, homofile par
med og utan barn, aleineforelder som bur saman med barn,
samværsforeldre, foreldre med fosterbarn, einslege aleine-
buande m.m. Ein meir inkluderande familiedefinisjon skal
ein leite lenge etter.

Med dei orda vil eg seie at me i Kristeleg Folkeparti er
veldig glade for at me har fått på plass nettopp det viktige
arbeidet rundt menneskerettar. Me opplever at den løysin-
ga som tydeleg blei debattert førre veke, gir gode resultat i
dag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [17:12:15]: Vi får aldri
ei perfekt grunnlov – heldigvis. Grunnlova skal alltid vere i
utvikling. Ho er det nærmaste vi har som nesten er skriven
i stein, men som samtidig alltid skal vere under kritisk ut-
vikling. Målet er at ho skal fremje og verne det gode i gode
og, ikkje minst, vonde dagar. Grunnlova er sjølve sam-
funnskontrakten som bind Noreg saman. Ho er vår felles
moralske logikk.

Mens vi andre ser på menneskerettane som ein del av
vår felles moral, gjer høgresida forskjell på det dei kal-
lar borgarlege rettar og sosiale rettar. Når eg høyrer Tetz-
schner, får eg inntrykk av at det framleis står eit slag mel-
lom høgresida og venstresida om kva for rettar som er
viktigast. Ser vi eit nytt Høgre vekse fram, som grave opp
frå fortida, som ser menneskerettane delte inn i dei bor-
garlege rettane på den eine sida og dei sosialdemokratiske
verdiane på den andre? Samtidig ser vi andre dette i sam-
anheng. Fridom og rettferd er to sider av same sak: utan
sosial tryggheit ingen politisk fridom.

På andre område utviser høgresida ein mystisk logikk i
forsøka sine på å finne ut kva som er verneverdig, og kva
som ikkje er fullt så verneverdig. På den eine sida skal ut-
danning vere ein rett, mens fri forsking ikkje skal vere det.
Heller ikkje kunsten skal vernast – heller ikkje asylretten.

Det gode skal ein hogge i fjell, det vonde skal ein skri-
ve i snø. Menneskerettane, som blei til etter redslene under

den andre verdskrigen, kan kallast for verdssamfunnets
grunnlov. Folkesuverenitetsprinsippet fant da sin plass i to
av dei mest sentrale menneskerettskonvensjonane, nemlig
konvensjonen om sivile og politiske rettar og konvensjo-
nen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar. Begge blir
innleidde med likelydande artikkel:

«Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av
denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og
fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturel-
le utvikling.»
I 2007 vedtok FNs generalforsamling ei identisk for-

mulering om urfolk da deklarasjonen om urfolks rettar blei
vedtatt. Artikkel 3 lyder slik:

«Urfolk har rett til selvbestemmelse. I kraft av
denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og
fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturel-
le utvikling.»
Trass i at prinsippet om samars sjølvråderett er tema i

dag, finst det knapt samtalerom for dette i norsk offent-
legheit. Nokre vel å møte temaet med konspirasjonsteori-
ar og med at samar eigentleg ønskjer ein samestat. Sama-
nes sjølvråderett er ingen trussel mot denne staten, med
mindre staten har hogd fortidas samfunnsforståing i fjell.
Slik som statsmakt og styresett fann nye former til det
betre på begynninga av 800-talet, er det framleis rom for
forbetringar i vår tid. I motsetjing til i 1814 treng demokra-
tiet i dag å anerkjenne eksistensen av og rommet for mang-
fald og urfolk. Fleirtalsdemokrati kan og bør erstattast av
mangfaldsdemokrati.

Hadia Tajik (A) [17:16:18]: I dagens debatt har det
vore ein gjennomgåande raud tråd, nemleg om menneske-
rettane kan rangerast – og i så fall korleis ein skal rangera
dei.

Fleire ulike inndelingar har vore haldne fram, men sær-
leg har inndelinga som handlar om at det er nokre «frido-
mar frå» og nokre «fridomar til», vore mest representert,
eller – som representanten Tetzschner sa det – fridom gjen-
nom å vera tilbakehalden. Han sa at det òg er ein distinkt
forskjell mellom desse, fordi sistnemnde – altså «fridoma-
ne til» – har betyding for den framtidige ressurskonkurran-
sen i samfunnet. Eg forstår den analytiske inndelinga, men
eg er ikkje einig i dei politiske konsekvensane det her er
snakk om. Det er det to grunnar til.

Den første grunnen er at det skal stå ganske dårleg til
i eit land viss ein ikkje skal kunna innfri dei minimums-
rettane det her er snakk om, økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettar, som retten til ein tilfredsstillande levestandard
eller retten til nødvendig helsehjelp. Kva er det elles som
skal vera statens oppgåve, om det ikkje er å sikra borga-
rane sine desse heilt grunnleggjande minimumsforholda?
Viss det framleis skulle vera behov for det – men det trur
eg ikkje – av omsyn til domstolanes vurderingar av kva for
politisk handlingsrom som finst når det gjeld dei økono-
miske, sosiale og kulturelle rettane, vil eg presisera at det
politiske handlingsrommet er betydeleg, og at det sjølvsagt
òg i framtida vil vera rom for, om folket vel ei konserva-
tiv regjering, at ein praktiserer retten til arbeid og retten
til utdanning på ein politisk konservativ måte. Det same
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ville vore tilfellet med dei avgjerdene som Høgre har valt
å motsetja seg.

Den andre grunnen til at eg ikkje er einig i dei politis-
ke konsekvensane som vert skisserte, er at dei sivile og po-
litiske rettane, som representanten Tetzschner omtala som
ikkje ressurskrevjande for framtida, ikkje er gratis dei hel-
ler. Men fordi me har eit ganske velutvikla og moderne
samfunn, gløymer me at retten til ein rettferdig rettargang
og fridom frå tortur – det å byggja og å halda ved like eit
godt fungerande politi, eit fengselsvesen og eit domstols-
system som varetar desse grunnleggjande rettane – kostar
ganske mykje pengar. Me prioriterer dei sivile og politis-
ke rettane, sjølv om det kostar mykje pengar. Me lyftar dei
inn i Grunnlova likevel, fordi me meiner at dei er viktige
nok til å gjera det. Til sjuande og sist er det dette det hand-
lar om: Er økonomiske, sosiale og kulturelle rettar viktige
nok?

Høgre meiner ikkje det. I alle fall har representanten
Tetzschner sagt i debatten at dei økonomiske, sosiale og
kulturelle rettane er heilt i periferien av kva Grunnlova skal
ta hand om. Han har argumentert for at dei ikkje høyrer
heime på den trinnhøgda som Grunnlova utgjer, men at dei
heller høyrer heime i ordinær lovgjeving. Det er ikkje i tråd
med moderne menneskerettstenking. Eg vil gjerne bruka
litt tid på å grunngje det.

Begge såkalla typar rettar rettar seg mot alle i samfun-
net, men berre økonomiske, sosiale og kulturelle rettar gjer
menneskerettane tilgjengelege, moglege og reelle for alle.
For eksempel sikrar ein fyrst ytringsfridom – ein sivil og
politisk rett – og viss ein òg har utdanning, ein økonomisk,
sosial og kulturell rett. Det er ei tenking som har utvikla
seg over tid.

Menneskerettsspråket kan sporast tilbake til opplys-
ningstida, og enkeltrettar kan sporast endå lengre tilbake i
tid. Dei sivile og politiske rettane kan særleg verta spora
tilbake til dei demokratiske revolusjonane i Europa og
USA mot slutten av 1700-talet. Bevisstheita om dei øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettane kom fyrst eit stykke
utpå 1900-talet, i takt med at arbeidet mot sosial urettferd
og for velferd og arbeidstakarrettar styrka seg. Det betyr
likevel ikkje at dei økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tane fyrst vart funne opp lenge etter dei sivile og politis-
ke – tvert imot. Allereie i grunnlovar frå 1800-talet i ulike
europeiske land kan ein finna spor av økonomiske, sosia-
le og kulturelle rettar. Nokon rettar går det attpåtil an å ar-
gumentera for at har element av begge kategoriar. Der har
ein eit eksempel allereie i 1814-grunnlovas § 101 om ret-
ten til eigedom. Mange betraktar den retten utelukkande
som ein sivil rett, og då som retten til å eiga og ha råde-
rett over produktet av det ein sjølv har skapa gjennom sitt
eige arbeid. Men ein ser at bestemminga òg har ein øko-
nomisk dimensjon, f.eks. finst det sakar i EMD der statar
har vorte felte for ikkje aktivt å sikra retten til eigedom.
I ei av sakene, Öneryldiz versus Tyrkia frå 2002, handlar
det f.eks. om heimen til ein slumbebuar, der heimen òg
var åstad for avfallshandtering. Der vart staten Tyrkia dømt
for ikkje å ha gjort nok for å unngå øydeleggingar av den
heimen. Då legg domstolen m.a. vekt på balansen mellom
interessene til samfunnet og interessene til individet, og

domstolen legg òg vekt på kva ein legitimt kan forventa av
myndigheitene sine.

For ordens skuld, når eg viser til EMD er det berre for
å visa at retten til eigedom òg rettsleg og faktisk kan sjåast
på som meir enn berre ein fridom frå-rett, og at det òg i
nokon samanhengar er ein fridom til-rett. Inndelinga som
representanten Tetzschner då brukar – sjølv om ho er teore-
tisk forståeleg – er med andre ord ikkje tilstrekkeleg presis
til å forsvara den hardnakka insisteringa på at sivile og po-
litiske rettar er noko heilt anna enn økonomiske og sosiale,
og derfor må verte behandla vesentleg annleis.

I Wien-deklarasjonen av 1993 står det ettertrykkeleg:
«All human rights are universal, indivisible and in-

terdependent and interrelated. The international com-
munity must treat human rights globally in a fair and
equal manner, on the same footing, and with the same
emphasis.»
Det står altså at alle menneskerettar skal handterast på

likefot og med same trykk. Den presiseringa kom i 1993
fordi ein erfarte at dei økonomiske, sosiale og kulturelle
rettane av enkelte vart forsøkt rangerte lågare enn dei si-
vile og politiske. Wien-konferansen var den fyrste men-
neskerettskonferansen etter den kalde krigen, og då hand-
la det m.a. om å ta eit oppgjer med den kalde krigens
retorikk omkring menneskerettar. Då stod vest mot aust,
USA mot Sovjet, og førestillinga om økonomiske, sosia-
le og kulturelle rettar som noko kommunistisk, vart meir
utbreidd, og dermed vart det òg eit spørsmål om politisk
identitet. Denne førestillinga er i alle høve feil, og det ser
me kanskje endå tydelegare viss me går litt meir tilbake
i tid, til menneskerettserklæringa frå 1948 og FN-konven-
sjonane frå 1966. I dei dokumenta prøvde verdssamfunnet
å dra lærdom av 2. verdskrig. Under nazistyret såg ein nett-
opp korleis systematisk indoktrinering innanfor utdanning
samt tvang og diskriminering på område som arbeid, leve-
standard og helse gjorde det mogleg å gjera overgrep, og
det å legitimera krenking av alle andre rettar. Med andre
ord vart krenkinga av dei økonomiske, sosiale og kulturel-
le rettane på mange måtar eit barometer for det som kom
sidan.

Det er litt av forhistoria. Eg skulle ønske at det var berre
det, forhistorie, ikkje notid, at det var ein debatt som i alle
fall ikkje gjekk føre seg no, for fullt i Noreg i 2014, 200
år etter at me fekk vår grunnlov, og mange år etter at men-
neskerettane som rettsleg konsept vart utvikla, fordi skiljet
mellom dei sivile og politiske rettane på den eine sida og
dei økonomiske, sosiale og kulturelle rettane på den andre,
er berre teoretisk, analytisk og historisk interessant. Det
moderne, progressive og solidariske er å sjå at desse retta-
ne er gjensidig avhengige av kvarandre. Det oppgjeret som
me har i vårt storting i dag, er eit oppgjer ein har hatt på ei
rekkje internasjonale arenaer gjennom historias løp. Opp-
gjeret me har i dag, kjem meir enn noko anna av ein sentral
tankefeil, nemleg førestillinga om at ein kan vera fri utan
å ha fast grunn under føtene sine, sterk utan å ha støtte, og
deltakande utan å ha tilgang på kunnskap.

Ved denne historiske korsvegen der me for fyrste gong
i Noregs historie har ein heilskapleg diskusjon om kva for
menneskerettar som skal inn i vår grunnlov, er eg stolt over
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å høyra til eit parti og ein bevegelse som legg det moder-
ne, det progressive og det solidariske til grunn. Historia vil
visa at me hadde rett.

Helga Pedersen (A) [17:26:14]: Grunnloven er folkets
lov. Sånn var det da den ble vedtatt for 200 år siden, og sånn
er det i dag. Den la grunnlaget for vårt folkestyre og vårt
demokrati. Grunnloven slo ettertrykkelig fast at makten
utgår fra folket, og at all maktutøvelse måtte ha legitimi-
tet i folket, men den var også et viktig bidrag i å anerkjen-
ne folket som samfunnets omdreiningspunkt. At vi valgte
å bygge vår nasjon på verdier som humanisme og likeverd,
forteller noe om anerkjennelsen av det enkelte mennesket
og av folket som samfunnets bærende kraft. Sånn sett er
Grunnloven ikke bare en manifestasjon av våre rettigheter
som borgere, vår frihet og vår ukrenkelighet, den er også
utgangspunktet for et moderne menneskesyn.

Grunnloven gir oss frihet, men den gir oss også rettig-
heter til å utøve vår frihet. Å skrive «frihet» på et papir
gjør ingen friere. Det er når vi som borgere får mulighet og
rett til å utøve friheten, at friheten vi har fått, er reell. Der-
for er det naturlig at Grunnloven også tar opp i seg sosiale,
økonomiske og kulturelle rettigheter. Dette er rettigheter
som plikter staten å legge til rette for at borgerne kan leve
gode liv, rettigheter som gir borgerne mer frihet. Det styr-
ker Grunnloven, det styrker folket, og det styrker oss som
nasjon.

Det moderne Norge er et flerkulturelt Norge. Flerkultur
er ikke noe nytt i vårt land, men det er relativt nytt at man
gir flerkultur status og anerkjennelse. Det er ikke minst noe
den samiske befolkningen har opplevd nå, etter mange tiår
med knallhard fornorsking, som rammet et folk, men som
også rammet enkeltmennesker, i form av at barn ble sendt
bort på internatskole for å lære norsk, ved at folk ble tvun-
get til å skifte etternavn for å få lov til å eie jord, og ved
at mange mennesker så seg nødt til å ta avstand fra språ-
ket, fornekte sin bakgrunn, for å finne en plass i det norske
samfunnet.

Menneskerettighetsutvalgets leder, Inge Lønning, og
resten av utvalget la fram et forslag til fornyelse av Grunn-
loven § 108, om retten til samisk språk, kultur og sam-
funnsliv, slik at det skulle gå uttrykkelig fram at samene
er et folk eller urfolk. Begrunnelsen var og er at vekten
er flyttet fra samene som minoritet, til samene som ur-
folk, noe som første gang ble framsatt og grundig omtalt i
Samerettsutvalgets første utredning i 1984. Det er synd at
en sånn anerkjennelse av samene som folk eller urfolk ikke
får flertall i denne salen i dag, fordi Høyre og Fremskritts-
partiet stemmer imot. Det står i veldig klar kontrast til Kon-
gens veldig klare utsagn da han åpnet Sametinget i 1997,
da han slo fast at staten Norge er etablert på territoriet til
to folk, nemlig nordmenn og samer. Jeg mener at først og
fremst Høyre, som har stått i front, faktisk, for en paragraf
som anerkjenner samene som folk eller urfolk i Menneske-
rettighetsutvalget, og deretter la det inn som grunnlovsfor-
slag i forrige periode, for nå å si nei til det, har et stort for-
klaringsproblem. Det sier noe om Høyres grunnleggende
konservative samfunnssyn når de i dag stemmer nei til å slå
fast at statens myndigheter skal legge forholdene til rette

for at samene som urfolk kan sikre og utvikle sitt språk, sin
kultur og sitt samfunnsliv.

En grunnlov skal speile sin tid. Moderne norsk same-
politikk er tuftet på at samene har urfolkstatus nasjonalt og
internasjonalt, og det er synd at Høyre og Fremskrittspar-
tiet ikke bidrar til en grunnlov i pakt med vår tid på dette
området.

S v e i n R o a l d H a n s e n hadde her overtatt presi-
dentplassen.

Bård Vegar Solhjell (SV) [17:30:49]: Når vi vert spur-
de om kva som er den viktigaste oppfinninga i historia,
tenderer vi mot å svare ein teknologi: hjulet, elektrisiteten
eller kanskje datamaskinen. I marxistisk ånd, får ein seie,
gjev vi forrangen til det materielle. Men ein svært god kan-
didat til å vere den viktigaste oppfinninga i historia trur eg
er menneskerettane.

For at det i det heile skal kunne eksistere menneskeret-
tar, må vi menneske ha ein idé om individet som noko auto-
nomt og fullstendig eige. Og vi skal ikkje så veldig langt
tilbake – i alle fall viss ein meiner at 700–800 år ikkje er så
veldig langt tilbake – før det eigentleg ikkje eksisterte ein
klar og tydeleg idé om at mennesket var heilt og fullt seg
sjølv og ukrenkeleg. Sjølv om det kan finnast ulike syn på
det, kan ein kanskje seie at det var oppbrotet frå mellom-
alderen som på ulike måtar skapte den ideen. Renessansen,
der ideen om at vi gjennom vitskap og tenking faktisk kan
finne vårt eige beste – det er ikkje gjeve oss – sette indi-
videt i sentrum. Det gjorde òg reformasjonen sitt opprør
mot korleis religion skulle utøvast. Det var ikkje gudegje-
ve, men skulle meir vere eit forhold mellom den enkelte og
Gud – ein måtte sjølv finne trua si.

Frå opplysingstida utkrystalliserer det seg det eg vil
seie er tre ulike typar idear som i sum dannar grunnlaget
for det vi i dag forstår som menneskerettar.

Den første er ideen om at mennesket er fritt og ukren-
keleg og bør få tenkje og ytre seg fritt. Særleg 1700-tals-
filosofen Voltaire og før han John Locke er viktige ekspo-
nentar for dette synet.

Den andre er ideen om at det finst ein kontrakt mellom
mennesket og den styrande – at vi har eit ansvar for fleire
enn oss sjølve i eit fellesskap. Viss eg skal få oppfylt mine
rettar, må det vere eit kollektiv som sørgjer for det. Den
første som uttrykte det klart er kanskje den franske filoso-
fen Jean-Jacques Rousseau – òg på 1700-talet. Eg nemner
dette spesielt, for det synest å vere mange som oppfattar
det sånn at idear om at vi har eit ansvar for individet gjen-
nom fellesskapet først oppstod ein gong i løpet av dei siste
hundra åra, men som m.a. representanten Tajik var inne på,
finst det klare spor av dette i tidlege grunnlover, og det går
tilbake igjen til ideane frå opplysningstida.

Den tredje er ideen om at det finst rett og galt – at vi
gjennom fornufta vår kan skilje mellom gode og dårlege
handlingar. Særleg Immanuel Kant er ein eksponent for
dette med moralfilosofen sin.

Så spreier desse ideane seg gradvis utover, og etter mitt
syn smeltar dei saman i menneskerettane. Det at vi har
universelle menneskerettar i dag – at vi har klart å kon-

13. mai – Sakene nr. 1–6: Grunnlovsforslag2516 2014

406



kretisere og samle oss om dei globalt og til og med å im-
plementere dei i ganske stor grad i mange land – er eit fan-
tastisk framskritt for menneskja. Kanskje er det det største
framskrittet vi har gjort i å organisere oss fornuftig, der vi
faktisk tar ansvar for kvarandre.

Mange av dei rettane vi diskuterer i dag, er i dette bile-
tet. Grunnen til at vi i det heile kan ha dei, er ideen om at
noko er rett og noko er galt. Vi har ein idé om at tortur er
galt og er i stand til å setje han ut i livet.

Det andre vil eg kalle dei individuelle rettane. Nokon
her kallar dei dei borgarlege rettane, altså retten til å ytre
seg fritt eller det vi i dag gjer eit stort framskritt med, nem-
leg barn sine rettar. Det er nokon som behandlar dei som si-
vile, borgarlege rettar som ikkje har kostnader. Det er heilt
uforståeleg for meg. Mange av dei rettane – ikkje minst
barn sine rettar – har jo store kostnader for samfunnet. Så
vi som samfunn tek på oss ei stor byrde òg gjennom dei.

Så er det ein del av dei rettane vi behandlar i dag, som
går på forholdet mellom individ og samfunn. Igjen snak-
kar nokon om dei som staten sitt ansvar overfor mennesket.
Men dei knyter saman oss enkeltmenneske i eit fellesskap
og fordeler ansvar, for den einaste måten vi kan sikre oss
god utdanning, god hjelp når vi er sjuke, verdige levekår
og retten til asyl, er at vi gjer det i ei form for fellesskap.

Derfor er det etter mitt syn òg veldig kunstig å skilje dei
i to kategoriar. Dei er ein del av det heile, nettopp sånn som
dei er uttrykt i menneskerettserklæringa til FN.

Kanskje hadde eg ønskt ein debatt i dag som var meir av
ein samtale enn han har vist seg å vere. Ikkje minst hadde
eg kanskje ønskt meg ein debatt med endå større framgang.
Eg synast likevel det er viktig å feire at vi gjer viktige fram-
skritt. Høgre si historiske rolle er å konservere. Det vil dei
fortsetje med, men vi vil vinne fram til slutt.

Jette F. Christensen (A) [17:36:12]: Jeg skal adresse-
re noen av de momentene som har kommet fram i debat-
ten, men først må jeg komme med en saksordførerpresise-
ring. Vi snakker jo også for framtidens lovtolkere, så jeg er
nødt til å presisere noe i § 101 andre ledd. I det leddet står
det at husransakelse ikke må finne sted unntatt i kriminel-
le tilfeller. Jeg må bare understreke at uttrykket «kriminel-
le tilfeller» her ikke må avgrenses mot politiets arbeid for å
forebygge, avverge eller oppklare kriminalitet. Det betyr at
preposisjonsbruken «i kriminelle tilfeller» altså ikke skal
forstås som en rent tematisk henvisning til kriminalitets-
bekjempelse, uten at det innebærer et særlig krav om at
grensen for det straffbare skal være overtrådt. Nærmere
bestemmelser om den avgrensingen er det selvsagt naturlig
at gis i annen, ordinær lovs form.

Under replikkordvekslingen vedrørende § 116 etter
mitt innlegg virket det som om representantene fra Venstre
anså derogasjon og konstitusjonell nødrett for å være en
helt ny tanke i Norge. Det er det ikke. Det er en del av
vår konstitusjonelle sedvane, det er en del av EMK, og
flere andre konstitusjoner har en sånn bestemmelse. Det
ble reist spørsmål ved når den inntreffer. Hva er en krigs-
eller krisetilstand? Det er drøftet i merknads form, i forar-
beidene her og også av Menneskerettighetsutvalget:

«Det må foreligge en nødstilstand som truer lan-

det, fravikelsen fra rettigheten må være nødvendig for
å sikre landet mot en overhengende fare, og fravikelsen
må være av en midlertidig karakter. Nødstilstand skal
her leses som en krise som truer større deler av be-
folkningen, samfunnets grunnleggende strukturer eller
rikets eksistens.»
Representanten Rotevatn tok opp spørsmålet om hvor-

vidt hendelsen 22. juli var en sånn hendelse. Det drøfter
Menneskerettighetsutvalget veldig grundig og sier at det
ikke var en sånn hendelse.

I en sånn tilstand er det ikke sikkert at beslutningen kan
fattes i Stortinget, for det er ikke sikkert at Stortinget er i
stand til å treffes. Men det nye med å ta inn den bestemmel-
sen er at beslutningene kan fattes av politikere, ikke bare
av domstoler som i dag.

I tillegg er det viktig å slå fast at noe er ufravike-
lig. Det er viktig, for det handler om noe så viktig som
rett til liv, forbud mot tortur, krav om dom for straff og
tilbakevirkningsforbud.

I debatten som har vært i dag, har vi hørt Høyre for-
svare sentrale rettigheter til forskjell fra noe – til forskjell
fra de rettighetene som Høyre har betegnet som rettigheter
med «floskelfaktor». Det er litt vanskelig å få fatt på hvil-
ke kriterier som må oppfylles for å komme inn i denne ka-
tegorien – kategorien for «disneybestemmelser» som re-
presentanter fra Høyre også har betegnet disse rettighetene
som. På samme måte har også Grunnlovens «slagg» vært
en betegnelse som er blitt brukt på de økonomiske, sosiale
og kulturelle rettighetene. I innlegget sitt skilte represen-
tanten Tetzschner mellom disse og det han kaller de reelle
rettighetene. Hva er forskjellen på det? Hva er den prinsi-
pielle forskjellen på grunnleggende helsehjelp og utdan-
ning og statens ansvar for det? Hva skal man med allmenn
påbygg om man ikke har ressurser til å hele sin helse om
man er syk?

Høyre framførte at de er for å ta inn bestemmelser om
utdanning i Grunnloven for å skape mulighetslikhet. Om
mulighetslikhet er viktig for et parti, må man jo i særdeles-
het ta inn grunnleggende helsehjelp og anse det som vik-
tig. Det er noe som legger grunnlaget for mulighetslikhet.
I en lov der helsehjelp ikke er viktig, men utdanning er vik-
tig, er det en logisk brist. Det er umulig, selv etter mange
timer med debatt, å forstå hvordan den logikken fungerer.
Hvis ikke framtidens politikere skal befatte seg med å sikre
befolkningens helse, hva skal de befatte seg med da?

Høyre har tiltro til framtidens politikere, kan man høre
i debatten i dag. Det har jeg også, men i dag har vi mulig-
heten til å verne oss mot dem som får makt og snur den
makten mot dem som har gitt den til dem, mot befolk-
ningen som har gitt dem tillitt. Historien er full av sånne
eksempler.

Høyre framfører også noe annet som jeg heller ikke
forstår. I saksordførerens innlegg for økonomiske, sosia-
le og kulturelle rettigheter sier representanten Tetzschner
at grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter vil få den virkning at også sentrale rettigheter
svekkes. Til det har jeg en del spørsmål:

Hva er sentrale rettigheter i den forbindelse? Høyre
har løftet fram utdanning som en sentral rettighet, mens
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grunnleggende helse ikke er en sentral rettighet. Hva er
den prinsipielle forskjellen mellom de to? Jeg oppfatter at
representanten Tetzschner peker mot de sivile og politis-
ke rettighetene når han nevner de sentrale rettighetene her.
Men hva er det empiriske belegget for at de rettighetene
blir svekket hvis man tar inn økonomiske, sosiale og kul-
turelle rettigheter i Grunnloven? Hvor er beviset for at det
kan skje? Hvorfor har ikke det inntrådt i andre land med
lang tradisjon for begge typer rettigheter? Tyskland er et
sånt eksempel.

I debatten har det vært en god diskusjon om barns ret-
tigheter. Det er veldig bra på en dag som denne. Barns
beste skal alltid gå foran foreldreretten. Foreldre har ikke
rett på sine barn, men barn har rett på trygghet og fravær
av vold. Det er hevet over biologisk tilknytning og annen
tilhørighet til foreldrene. Tryggheten er barnets egen selv-
stendige rett som samfunnet har plikt til å verne om. Det
er noe vi kan være stolte av i dag, at vi endelig – og på
overtid – slår det fast i Grunnloven.

Michael Tetzschner (H) [17:44:02]: Jeg tror jeg vil
begynne med å takke for interessen for mine innlegg. Det
er alltid tilfredsstillende. Så tror jeg vi skal ta tingene litt
mer nøyaktig enn enkelte har gjort når de har referert til
meg, for de har gjort noen «shortcuts».

Ved åpningen i dag prøvde jeg å skissere opp hva jeg
mente var god lovteknikk. Det at noen av menneskerettig-
hetsbestemmelsene som er foreslått, ikke tilfredsstilte det
jeg stiller som krav til lovteknikk, er ikke det samme som
at alle forsøk i den retning er mislykkede. Det er altså ikke
en generell karakteristikk av rettighetsbestemmelser som
ubrukelig i lovverket.

Det jeg derimot har vært inne på, er å argumentere for
at man gjør visse valg som har konsekvenser, når man løf-
ter bestemmelser som er en del av vår velferdslovgivning,
inn i Grunnloven. Det interessante var at vi fikk en lang og
flott gjennomgang av tidligere kulturminiser Hadia Tajik,
og det var mye der jeg var enig i. Men det jeg synes glim-
ret med sitt fravær, og det er også gjennomgående fra en-
kelte andre talere, er at de overhodet ikke har tatt den ut-
fordringen som ligger i at ved å grunnlovfeste ekskluderer
man en del rettsanvendelse fra denne salen, fra Stortinget,
fra den løpende politiske debatt, fra demokratiet, og brin-
ger den over i en annen avdeling hvor det er domstolene og
deres forståelse av formålsparagrafene som kommer til å
råde. Det er en rettsliggjøring.

Jeg brukte også tid i et tidligere innlegg i dag på å si-
tere landets tidligere høyesterettsjustitiarius som nettopp
påpekte den utviklingen. Det var ikke noe skremmebilde.
Sett fra juristers synspunkt var det heller en ønsket og flott
utvikling fordi man kanskje ikke alltid har den samme til-
tro til politikerne. Men det er noen av oss som kanskje
mener at politikerne fortjener bedre.

Selv om jeg skjønner at jeg har en stor oppgave, må
jeg igjen – når det gjelder menneskerettighetene – prøve å
si: Det som gjorde at jeg tar en liten repetisjon av det, var
ikke minst Solhjells innlegg som inneholdt veldig mye rik-
tig, bortsett fra at noe av det mest alderdommelige innenfor
rettsteorien er ideen om samfunnskontrakt. Det er det også

noen andre som har brukt her i det. Det er virkelig en tid-
lig fase av menneskerettighetene. Det er et utviklingstrinn
vi ikke lenger befinner oss på. Historisk sett tror jeg ingen
kan bestride at menneskerettighetene er individuelle rettig-
heter som tilkommer ethvert enkeltmenneske, og som skal
utgjøre et forsvar mot en sterk forvaltningsmakt, hva slags
form denne enn måtte ha. Tradisjonelt har dette vært Kir-
ken og Kongen, men etter hvert har sentralforvaltningen
overtatt rollen som den største trusselen mot enkeltindivi-
dets integritet. Den desidert største trusselen mot enkelt-
individet har ikke vært andre enkeltindivider. Det har vært
statsmakter som har gått amok. Formålet med grunnlovfes-
ting av rettigheter er å ta visse temaer ut av den politiske
debatten, hvor poenget er at staten skal være avskåret fra
å foreta visse interesseavveininger staten eller fellesskapet
ikke skal tillates å foreta. Man skal ikke ha lov til vilkår-
lig å internere visse innbyggere, selv om man mener det
bør gjøres. Man har altså behov for at visse rettigheter er
grunnlovfestet når staten eller fellesskapet står i fare for å
tråkke over den uantastbare grensen som er uttrykt i den
tyske grunnloven av 1949 artikkel 1, som det også ble vist
til tidligere, riktignok i en annen bestemmelse.

Det er ikke vanskelig å se at ØSK-rettighetene ikke pas-
ser inn i dette bildet. Disse rettighetene setter ingen gren-
se for hva statsmakten kan gjøre. Tvert imot, de pålegger
staten en oppgave i å foreta disposisjoner som skal føre til
et visst resultat, selv om vi kan være enig i ønskverdighe-
ten av disse resultatene. De pålegger handleplikter uansett
hvor skjønnsmessige og vage de måtte være. Men det er jo
den oppgaven vi har politikere til å gjøre for oss.

Jeg vil også komme med et eksempel hvor utvalget også
har vært inne på problemet med presise legaldefinisjoner.
For eksempel under kultur står det å lese:

«Kulturbegrepet er vidt. Det omfatter alle manifes-
tasjoner av menneskelig eksistens, f.eks. måter å leve
på, språk, muntlig eller skriftlig litteratur, musikk og
sang, ikke-verbal kommunikasjon, religion og trossys-
temer, riter og seremonier, sport og lek, produksjons-
metoder og teknologi, naturmiljø og kulturmiljø, mat,
klær og bygninger, og kunst, skikker og tradisjoner.
Kultur skaper og speiler verdier om hva som er et godt
liv og det økonomiske, sosiale og politiske livet til
individer, grupper og samfunn.»
Når man gir seg i kast med å ha dette som bakgrunn for

å introdusere til lovgivningen visse rettsfølger av kulturbe-
grepet, er det klart at det blir meget skjønnsmessig. Det blir
en umulig oppgave, og det er en oppgave vi ikke bør påleg-
ge landets domstoler: å fylle et nærmere, konkret innhold i
disse meget vage, åpne og, når det gjelder grensene, totalt
konturløse betegnelsene. Dette er politikkens oppgave.

Jeg la også merke til at representanten Hareide var så
fornøyd med det Kristelig Folkeparti hadde fått til når det
gjelder familie. Ja, det er jo selvfølgelig en prestasjon å
ha fått Arbeiderpartiet til å skrive noe om familien, men i
rettslig sammenheng er det altså ikke mye å gå i felten med.
Det er et familiebegrep som er fullstendig utvannet til det
ugjenkjennelige, i det man har gått med på at familiebe-
grepet byr på en del utfordringer som man i tidligere tider
var ukjent med. Mens man før siktet til kjernefamilien eller
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storfamilien, er familielivet i dag preget av større mang-
fold. De mange ulike familieformene gjør det vanskelig å
si hva som er en familie. Komiteen vil understreke at fami-
lie som begrep omfatter mange forskjellige typer samliv:
ektepar med og uten barn, samboere med og uten barn, ho-
mofile par med og uten barn, aleneforeldre som bor sam-
men med barn, samværsforeldre, foreldre med fosterbarn
og enslige, aleneboende, m.m.

Etter å ha hatt en særdeles raus definisjon, er man altså
ikke i stand til å si at denne enheten er den grunnleggende
enheten i samfunnet. Det er der vi har tillatt oss å se på
hva EMK skriver om dette. Uten å problematisere det ut i
parodien, har de faktisk vært i stand til å si at familien er
den grunnleggende enhet – den grunnleggende enhet. Da
synes vi det er bedre sagt, enn om vi skal ha en norsk va-
riant med et svekket familiebegrep. Da får man jo tenke
gjennom hvorfor Kristelig Folkeparti av alle er de som er
fornøyd med denne sterkt utvaskede form for familiedefi-
nisjon, som altså ikke skal brukes til noe – den har ingen
rettsfølger. Da er vi inne på at dette er dårlig lovteknikk. Da
blir det det jeg i en annen sammenheng har kalt fyll – i be-
tydningen ordfyll – kanskje «slagg», og Grunnloven taper
sin verdi, fordi det blir et sammensurium av alvorlig mente
rettigheter for borgerne, som de kan anlegge sak på grunn-
lag av, og politiske uttalelser som ikke er verdt noe, hvis
man prøver å hevde sin rettighet.

Jeg vil avslutte med å si at Helga Pedersen heller ikke
kan ha vært her tidligere i dag, eller har kanskje ikke hørt
på debatten, når hun sier at vi går mot samenes rettighe-
ter. Vi ønsker å beholde dagens beskrivelse av folkegrup-
pen. Det er ingen som har motsagt meg når det gjelder
det at det ikke går én person ut eller én person inn, enten
vi bruker den ene eller den andre betegnelsen. Rettsfølgen
er beskrevet som nøyaktig den samme, og fordelen ved å
bruke den gamle formuleringen er at vi da i full frimodig-
het fortsatt kan bygge på NOU-en, selve Samerettsutval-
gets innstilling, fordi vi altså ikke har endret begrepsbru-
ken. Det er meget viktig, for det betyr at § 110 fortsatt, i sin
nåværende og fremtidige form, vil kunne ha et meget rikt
motivmateriale fra den utredningen.

Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en
taletid på inntil 3 minutter.

Gunvor Eldegard (A) [17:54:24]: I ei skulebok som
eg fann, kunne eg lesa:

«For over 2000 siden levde en romersk dikter som
het Lukrets. Han skrev en tekst om at religion gjorde
menneskene ulykkelige og redde. De fikk mange plager
av å tro på de skumle gudene som de selv hadde skapt.»
Det stod vidare:

«Dette er et eksempel på religionskritikk i oldti-
den.»
Ytringsfridom gjeld sjølvsagt også religion. Men me i

Arbeidarpartiet vil gjerne styrkja det ved å få inn religion
i § 100, slik at han vert til:

«Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyrin-
ga, religion og kva anna emne som helst.»
Reell ytringsfridom er heilt grunnleggjande i eit demo-

kratisk samfunn. Maktpolitiske omsyn kan ikkje brukast
for å kvela fri debatt. Difor er det viktig med eit sterkt juri-
disk vern av ytringsfridomen. Retten til å ytra seg fritt om
religion er omfatta av den generelle ytringsfridomen, og
ein kan sjølvsagt seia at «kva anna emne som helst» sikrar
religion. Me i Arbeidarpartiet vil likevel løfta det opp og
tydeleggjera ytringsfridomen, slik at han omfattar retten til
religionskritikk.

Det er slik at religiøse institusjonar ofte kan ha særleg
stor innverknad på enkeltindivid, og difor er kanskje reli-
gion eit område der det er ekstra viktig med ytringsfridom.
Sjølv om ikkje alle ytringar er like verdifulle, og det jo bør
vera ein balanse mellom kva ein bør ytra, og respekt for
religionen til menneske, må likevel religionskritikk verta
ein sjølvsagt del av den offentlege debatten. Difor kjem
Arbeidarpartiet til å støtta endringa av § 100.

Eg har lyst til å avslutta med å seia at eg synest det har
vore ei fin veke, først da me vedtok nynorsken for ei veke
sidan. I dag tek me eit godt steg, me får rettar for barn inn
i Grunnlova, me får rett til utdanning, rett til arbeid og næ-
ring, og mange fleire. Det er positivt, men eg skulle ønskja
at me kom litt lengre. Eg hadde håpa at Høgre kunne ha
snudd i nokre saker, så kunne me kanskje ha fått fleirtal,
f.eks. for asyl, levestandard og helse. Men uansett synest
eg me skal gleda oss over det me får til, og satsa på at resten
kjem etter kvart.

Øyvind Halleraker (H) [17:57:28]: Det er mange
fellesskap i samfunnet vårt. Noen er imidlertid av den opp-
fatning av at fellesskap er noe som skapes av politikere.
Det kan det også være, men det er så mange andre vik-
tige fellesskap i samfunnet som ikke er statlig styrt eller
politikerstyrt.

Et av disse fellesskapene er familien, som selve grunn-
steinen i de mange fellesskap vi har i samfunnet. Vi i
Høyre mener at familien er et naturlig, verdifullt og grunn-
leggende element i samfunnet, som danner viktige ram-
mer for barns oppvekst og framtid. Vi mener at familiens
stilling i det norske samfunnet må styrkes, framfor at det
offentlige i stadig større grad tar avgjørelser på vegne av
familien.

Familien som fellesskap og grunnpilar i alle sine varia-
sjoner i et moderne samfunn, som flere har referert til her
i dag, er løftet inn i Den europeiske menneskerettskonven-
sjonen, som jo Norge har forpliktet seg til. Her heter det
at familien er den grunnleggende enhet i samfunnet. I det
forslaget til endring i § 103 som mindretallet nå tar til orde
for, heter det:

«Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet.»
Etter vår oppfatning er dette en svakere formulering

enn Den europeiske menneskerettskonvensjonens, fordi
den ikke i bestemt form peker på familien som den grunn-
leggende enhet i samfunnet.

Grunnen til at jeg tar ordet i denne saken, er at noen har
sagt at Høyre svekker familiens stilling ved ikke å stemme
med mindretallet når det gjelder § 103. Etter min oppfat-
ning er det feil. Det er faktisk mindretallet som gjør dette
med sin formulering, for så lenge vi har Den europeiske
menneskerettskonvensjonen og et ordinært lovverk, over-
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styrer konvensjonen lovverket. Tar vi dette inn i Grunn-
loven, overstyrer ikke Grunnloven konvensjonen. Det er
altså det motsatte som er tilfellet.

Rigmor Andersen Eide (KrF) [18:00:11]: Kristelig
Folkeparti har i flere perioder foreslått endringer i Grunn-
loven om retten til liv. Retten til liv er den mest grunnleg-
gende av alle menneskerettigheter. Hva er da mer natur-
lig enn at denne retten også blir en del av vår grunnlov?
Respekten for liv og menneskeverd er et av de grunnleg-
gende prinsippene i vår kulturarv og preger vårt samfunn
gjennom både lovgivning og etiske normer.

Alle mennesker har en ukrenkelig verdi i kraft av å
være menneske. Menneskeverdet kan ikke graderes, der-
for er denne retten utgangspunktet for Kristelig Folkepartis
politikk – at menneskelivet har uendelig verdi i alle livets
faser, fra starten, unnfangelsen, til en naturlig død. Men-
neskeverdet er ikke betinget av kjønn, rase, alder, seksuell
legning, helse eller funksjonsdyktighet.

Utviklingen innenfor medisin stiller mennesket overfor
stadig nye problemstillinger og utfordringer, særlig gjelder
det i livets første og siste fase. Menneskeverdet skal ikke
graderes – ikke ut fra fosterets alder, ikke ut fra egenska-
per og sykdom. Hvem skal tale fosterets sak om ikke vi po-
litikere, som er satt til å forvalte lovverket, skal gjøre det?
Derfor mener Kristelig Folkeparti at retten til liv må bli en
realitet allerede fra unnfangelsen av.

Samfunnet vårt blir stadig mer komplisert, ikke minst
gjelder dette på teknologiens område. Bioteknologien gir
oss muligheter og kan gjøre mye for oss mennesker. Fors-
kerne viser stadig fram sine nyvinninger, og en del av
denne forskningen foregår i grenseområdet mellom liv og
død, og utfordringene ligger i at vi står i fare for å krysse
viktige etiske grenser. Bioteknologien rører også ved ver-
dier som er sentrale for samfunnet vårt – menneskets verdi
og et samfunn med plass til alle.

På den andre sida av livsløpet vil vi løfte fram retten til
å få lov til å leve. Selv om man er 80 år og kanskje har hatt
hjerteinfarkt eller hjertestans, skal en få en så verdig be-
handling som mulig, og i livets sluttfase skal det fokuseres
på verdighet og lindring.

Kristelig Folkeparti mener at vi mer enn noen gang
trenger en faneparagraf i vårt mest fundamentale lovverk
som løfter retten til liv høyt – ikke fordi en slik paragraf
alene vil føre til så mye konkret på kort sikt, men fordi
den for fremtiden vil være et viktig signal til påminnelse
for alle og enhver, ikke minst for lovgiverne, om grunn-
leggende verdier vårt samfunn og vårt lovverk er bygd
på.

Martin Kolberg (A) [18:03:15]: Representanten Skei
Grande holdt etter min mening et veldig tenksomt innlegg
her for en stund siden. Hun tok opp et prinsipp som er
veldig vesentlig i forbindelse med grunnlovsbehandlingen
her i dag, og som også jeg vil rette oppmerksomheten mot,
og det er det som knytter seg til minoritetenes rettigheter.
Dessverre er det slik – og det er kommet veldig tydelig
fram i debatten – at høyrepartiene hindrer en helhetlig og
god løsning her i dag. Men jeg vil nesten si det slik – for

å få det veldig tydelig fram: Alt i alt er det verste det at de
ikke støtter en ny paragraf som håndterer samenes situa-
sjon. Det synes jeg er det verste. Vi burde faktisk i forbin-
delse med 200-årsjubileet nå fullverdig ha sørget for at sa-
mene fikk denne rettigheten og den plassen i Grunnloven
som de virkelig fortjener.

Jeg hører representanten Michael Tetzschners juridis-
ke betraktninger rundt dette, og jeg sier at kanskje – bare
kanskje – er det slik at jeg ikke kan måle meg med Micha-
el Tetzschner når det gjelder juridiske tolkninger og for-
ståelser, men når det gjelder politikk, er jeg ikke så verst.
Og dette handler om politikk, dette handler om at det lig-
ger et forslag på bordet som har vært utarbeidet, og som
har vært forberedt i årevis, for at samene skulle få den pa-
ragrafen som knytter seg til enten urfolk eller det samiske
folk. Men også det blir blokkert av høyrepartiene. Det er
sterkt beklagelig, for er det noe som Michael Tetzschner
overhodet ikke har maktet å forklare, er at det skulle være
i strid med Grunnlovens juridiske forståelse om at man
ikke tar vare på minoriteter. Det har han i alle fall ikke
klart å forklare med sine juridiske formuleringer. Politik-
ken i dette er helt åpenbar: De vil det ikke av forskjellige
andre politiske grunner. Det er for så vidt nytt, og det er
helt i strid med hva Høyre har ment tidligere. Det er bekla-
gelig, men jeg holder dette innlegget slik som jeg nå gjør
det.

Det siste som tida tillater – i den grad jeg klarer å få sagt
det så fort – knytter seg selvfølgelig til dette som har med
den øvrige lovforståelsen til representanten Tetzschner å
gjøre. Jeg bare sier – for tida tillater ikke mer: I alle hørin-
ger, i alle de forståelser som vi har møtt fra det juridiske
miljøet, er Michael Tetzschner og Høyres stortingsgruppe
alene om den forståelsen. Det er ingen andre i våre hørin-
ger som har sagt at det å legge inn økonomiske og sosia-
le rettigheter er en forringelse av Grunnloven. Det er tvert
imot sagt at det er en styrkelse av Grunnloven, og at det
ikke forstyrrer Grunnlovens juridiske autoritet.

Karin Andersen (SV) [18:06:35]: Først til represen-
tanten fra Kristelig Folkeparti: Det blir nå vedtatt at vi ver-
ner retten til liv, men det blir altså ikke Kristelig Folke-
partis versjon, som ville åpnet igjen en abortdebatt som
flertallet åpenbart ikke vil ha, og som bør avvises. Så jeg
ber om at det ikke blir framstilt som om retten til liv ikke
blir vernet av flertallet, for det blir den.

Så til de økonomiske og sosiale rettighetene, som ikke
er, slik som representanten Tetzschner sier, i periferien av
menneskerettighetene. I notatet fra Advokatforeningen til
behandlingen i komiteen står det:

«Internasjonalt er det i dag en selvfølge at men-
neskerettigheter omfatter også de økonomiske, sosiale
og kulturelle rettighetene.»
Helsingforskomiteen sier at dette har vært en enhet helt

fra starten av, at det er de samme rettighetene, at de styr-
ker og balanserer hverandre, at menneskerettighetene etter
dette synet står over ideologiske prioriteringer av rettighe-
ter, at de ulike rettighetene er del av et samlet vern om
menneskets grunnleggende verdighet, og at rettighetene i
Verdenserklæringen og senere dokumenter ikke er et buf-
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fetbord man kan velge og vrake fra – slik som Høyre gjør
i dag.

Til slutt har man valgt selektivt å ta ut sitater fra landets
tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, som også
jeg har sitert fra. Jeg vil fullføre det Carsten Smith sier, og
som Tetzschner velger ikke å si, nemlig:

«For det andre peker jeg på at denne konvensjonen
var en av de to hovedkonvensjoner som FN utarbeidet
for å gjennomføre Verdenserklæringen. Jeg mener da
at nettopp Norge – av alle stater – bør kunne gi noen
av velferdsstatens rettigheter den høyeste rang gjennom
Grunnloven.»
Og:

«En degradering av disse», altså de sosiale og øko-
nomiske rettighetene, «til et B-lag ville være et brudd
med visjonen om rettighetenes sammenheng og univer-
salitet.»
Når det gjelder domstolenes makt, er det slik at vi fak-

tisk vedtar disse lovene som domstolene skal bruke, og det
er slik at det er en motmakt, slik som Carsten Smith sier,
dvs. motmakt mot de statsorganer som vil treffe mennes-
kerettsstridige vedtak. Menneskerettighetene skal gi vern
mot handlinger og unnlatelser først og fremst fra offentli-
ge myndigheter og først og fremst for minoriteter og dem
som ikke kan forsvare disse rettighetene sjøl.

Så kjernen i å ha menneskerettigheter er nettopp at vi
er villig til å rettsliggjøre dem, og at vi er villig til at
de skal styre de politiske prioriteringene vi foretar – også
økonomisk og sosialt.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [18:09:43]: Legalitetsprin-
sippet er foreslått forankret i ny § 113: «Myndighetenes
inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.» Begre-
pet «den enkelte» kan oppfattes som uheldig, for kravet om
hjemmel i lov som gjelder i dag, omfatter ikke bare inn-
grep overfor den enkelte, men også overfor juridiske per-
soner. Ved komiteens behandling er det ikke kommet fram
forhold som tilsier at det er meningen at rettstilstanden skal
endres. Derfor vil jeg understreke at myndighetenes inn-
grep overfor den enkelte etter Senterpartiets syn skal for-
stås slik at begrepet i ny § 113 også omfatter juridiske
personer, slik det forstås i dag.

Senterpartiet er sterkt tilhenger av dagens § 110, om
retten til arbeid. Senterpartiet støtter også ny § 111, om
levestandard og helse. Etter å ha hørt debatten i dag ser jeg
ikke at det ligger an til noen endringer i partienes stemme-
giving angående ny § 111. Derved vil ikke denne paragra-
fen få det nødvendige to tredjedels flertall. Formuleringa i
§ 111 alternativ 1 B første ledd er: «Statens myndigheter
skal respektere og sikre retten til en tilfredsstillende leve-
standard.» Denne formuleringa blir altså ikke vedtatt. Sett
på denne bakgrunn vil jeg herved si at Senterpartiet i Innst.
187 S subsidiært vil støtte forslag nr. 7 til § 110 første ledd
alternativ 1 B, der siste setning er: «Den som ikke selv kan
sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offent-
lige.» Derved vil Senterpartiet medvirke til en nødvendig
grunnlovsendring på dette området, sjøl om § 111 ikke blir
vedtatt.

Så til § 108, om samisk språk og kultur, som også re-

presentanten Kolberg var inne på. Jeg vil også understreke
at det samiske folk, med sitt språk og sin kultur, nå må få
den plass de fortjener. Jeg refererte der til at Norge som na-
sjonalstat ble etablert på territoriet til to folk – det norske
folk og det samiske folk. Betegnelsen «folk» er både i na-
sjonal og i internasjonal lovgiving mye klarere og sterke-
re enn begrepet «urfolk». Betegnelsen «folk» har derfor en
mye sterkere stilling enn «urfolk». Vi har støtte blant våre
mest anerkjente samepolitiske kjennere, bl.a. Ole Henrik
Magga, som også har vært med og utvikle den forståelsen
og den grunnleggende erkjennelsen Senterpartiet har på
dette viktige temaet.

Til representanten Tetzschner vil jeg si: Representanten
Tetzschner ønsket å beholde begrepet «samiske folkegrup-
per», med referanse til Samerettsutvalgets innstilling. Jeg
vil bare poengtere at i Samerettsutvalgets første delinnstil-
ling fra 1984 om samenes rettsstilling ble det konkludert
med at samene i alle henseender er å anse som et folk. Der-
for burde alt ligge til rette for at Høyre stemmer subsidiært
for samene som folk.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) [18:13:06]: Rett til
helsehjelp er en av pilarene i vår helse- og sosiallovgiv-
ning. Høyre har gjennom år kjempet kampen for pasient-
rettighetene her i Stortinget. På NRK i går kveld uttalte
representanten Christensen at det hun og Arbeiderpartiet
er opptatt av, er framtidens borgere. Det er selvfølgelig
prisverdig og nødvendig å være opptatt av dem som kom-
mer etter oss, det er et generasjonsperspektiv vi alle bør
ha i vårt politiske virke. Men hun innrømmet også at de
endringene som foreslås på helseområdet, ikke vil endre
dagens rettstilstand.

Historisk har Arbeiderpartiet vært tilbakeholdne
– noen vil kanskje kalle dem bakstreverske – når det gjel-
der å innføre viktige nye pasientrettigheter, pasientrettig-
heter som mange av oss i dag ikke bare tar for gitt, men som
er avgjørende for rask behandling og viktig helsehjelp.
Rettigheter som fritt sykehusvalg og individuelle medisin-
ske tidsfrister og rettigheter har det tatt tid før Arbeiderpar-
tiet har gitt støtte til. Nå er de klart imot å gi pasienter rett
til fritt behandlingsvalg.

Det er en prinsipielt viktig forskjell mellom Arbeider-
partiet og Høyre i denne saken. Jeg har derfor liten forstå-
else for Arbeiderpartiets skarpe kritikk som jeg har lest – at
vi svikter framtiden. Høyre arbeider kontinuerlig med å
etablere rettigheter gjennom lovverket som har betydning
for pasientene i deres liv nå og i framtiden, mens Arbeider-
partiet er mer opptatt av å vedta symbolske formulerin-
ger i Grunnloven som de selv innrømmer ikke vil ha noen
konsekvenser for pasientenes rettigheter eller helsehjelp.

Jeg støtter derfor mitt partis konservative holdning om
ikke å endre Grunnloven når det gjelder formuleringer
rundt helse som kan bidra til å skape tolkning og tvil. Vi
skal være oppmerksomme på at det alltid kan være en dis-
kusjon om oppfylling av reglene, og det er viktig at det er
Stortinget som selv bestemmer hvordan vi oppfyller disse
helserettighetene, som vi allerede har tatt på oss gjen-
nom menneskerettighetsloven. Det er ikke en oppgave for
domstolene.
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Jeg er stolt av at Høyre og regjeringen kontinuerlig
bedrer pasientenes rettigheter gjennom gjeldende lovverk,
i tråd med våre innbyggeres behov og vår stadig sterkere
mulighet til å veve et trygt og sterkt sosialt sikkerhetsnett.

Jette F. Christensen (A) [18:15:43]: I denne salen
skal det utøves politikk. Av politikere skal det utøves po-
litikk – i dag og også i framtiden. Som jeg sa i går, og
som det ble referert til her: Disse grunnlovsendringene skal
ikke endre dagens rettstilstand. Det er helt riktig. For i dag
skal vi som folkevalgte politikere fatte politiske avgjørel-
ser her. Det disse grunnlovsbestemmelsene er ment som, er
en retning, et mål, for politikken i framtiden, en betegnel-
se på noen ansvarsområder som framtidens politikere ikke
har anledning til å prioritere seg vekk fra, et ansvar som
framtidens politikere ikke har anledning til å se vekk fra.

Det er ikke anledning til tolkningstvil i en bestemmel-
se som: «Statens myndigheter skal sikre befolkningen nød-
vendig helsehjelp.» Ut fra det tegnes en retning, et mål, for
politikken. Hvordan man skal nå det målet, er opp til po-
litikerne, det er helt selvsagt, men den retten er for Arbei-
derpartiet like viktig som retten til høyere utdanning, ret-
ten til videregående utdanning og retten til skolegang, som
Høyre er med på. Det er forskjellen på de to jeg ikke kla-
rer å se. For begge to er grunnleggende rettigheter. Begge
to er grunnleggende mulighetsskapende stolper for at et
menneske skal kunne klare seg og nyte alle de andre frihe-
tene, alle de andre bestemmelsene vi vedtar i dag, og alle
de andre bestemmelsene vi allerede har i Grunnloven. De
er viktige for at Grunnloven skal gjelde absolutt alle folk,
også i framtiden.

Representanten Tetzschner sa i sitt innlegg at det er en
umulig oppgave for domstolene å fylle et konkret innhold i
begrepet «kultur». Det kan godt være. Derfor har komiteen
gjort det. I merknadsform skriver komiteen:

«Flertallet mener denne bestemmelsen ikke må
anses som en ensidig rettighet for den enkelte, men en
plikt for statens myndigheter til å respektere og legge
forholdene til rette for den enkeltes mulighet til å ta del
i kulturlivet. Prøving av dette kan finne sted om man
finner utidig innblanding i hvilke kulturaktiviteter den
enkelte kan delta i og hvordan kultur skal komme til
uttrykk.»
Det er derfor vi ønsker å grunnlovfeste dette – for at vi

skal gi disse rettighetene et rammeverk i Grunnloven, for
at vi skal gi domstolene et politisk tolkningsgrunnlag, et
tolkningsgrunnlag som mangler, og et tolkningsgrunnlag
man kan gi framtiden ved å grunnlovfeste det.

Stefan Heggelund (H) [18:19:04]: Før jeg forklarer
hvorfor jeg stemmer som jeg kommer til å gjøre, har jeg
lyst til å si kort hva jeg synes om den offentlige debatten
som har vært. Når man har kunnet lese i avisen at represen-
tanter fra mitt parti og Fremskrittspartiet har gått på jobb
i dag for å svikte framtiden, er man nødt til å spørre seg
selv om det er den type debatt man ville ha om Grunnloven.
Det som burde vært en grundig debatt, har blitt en tabloid-
debatt. Var det sånn vi ønsket å feire jubileet vårt? Var det
ett partis trang til å få et nytt moment i historiefortellingen

sin om Norge, slik de ser det, som skulle være klimaks i
200-årsjubileet?

Jeg er blant dem som mener at en god debatt om Grunn-
loven ikke bør ofres på selvtilfredshetens alter. Det betyr
også at jeg protesterer mot den tanken som jeg ser at noen
har framført, at Høyre ikke er opptatt av økonomiske og
sosiale rettigheter. Det er nemlig stor forskjell på det og å
ville ha det inn i landets grunnlov.

I det hele har jeg lyst til å si at jeg er overrasket over
hvor lite offentlig debatt det har vært om denne reviderin-
gen – den største siden 1814. Kanskje er det slik, som en-
kelte har påpekt, at det kan være verdt å minne om Grunn-
loven § 112. Kan vi med hånden på hjertet si at man i valget
2013 hadde en reell og informert påvirkning på om og
hvordan Grunnloven skulle revideres da man valgte hvilket
parti man skulle stemme på? Jeg tror ikke det.

Det har vært brukt som poeng at man skal revidere
Grunnloven i jubileumsåret. Kan det hende at vekten man
har lagt på det poenget, har hatt konsekvenser for forar-
beidet? Kan det hende at tolkningsspørsmål ikke tilstrek-
kelig har blitt problematisert og vurdert? Jeg synes ikke at
vi skal vektlegge de krav man vanligvis stiller til grundig-
het mindre når man skal revidere Grunnloven, enn når man
skal gjøre lovvedtak.

Det er et prinsipielt skille mellom de positive og de ne-
gative frihetene. Det at jeg mener det, betyr ikke at jeg ikke
er opptatt av rett til helse. Jeg er utvetydig for det, og slik
organiserer vi oss i samfunnet i dag, alle partier er enige
om det uten at det står i Grunnloven. Det er en demokra-
tisk og politisk fattet beslutning. Grunnloven forteller oss
hvor statens makt stopper. Den forteller oss om maktfor-
delingen og de rettene vi har i kraft av å være menneske.
Den beskriver frihet fra rettighetene, som er grunnlaget for
at vi politisk kan innføre frihet til rettigheter i det ordinære
lovarbeidet.

Dersom vi tar inn ØSK-rettighetene i Grunnloven, inn-
fører vi et annet rettighetsbegrep enn det som allerede står
der. For min del, meg personlig, gjelder det alle ØSK-ret-
tighetene, og det betyr at jeg kommer til å stemme imot
samtlige.

Heidi Nordby Lunde (H) [18:22:30]: Dette er en
spennende dag. Jeg må innrømme at jeg etter mer enn syv
måneder i vervet fortsatt synes det er stort å få ta plass i
denne sal, helt uavhengig av sak, men det er selvfølgelig et
særlig privilegium å få lov til å være med på endringer av
Norges grunnlov. Jeg tror nemlig at det arbeidet vi alle gjør
her i vårt daglige virke, er basert på et genuint ønske om
det beste for enkeltindividet og fellesskapet Norge. Der-
for blir det litt trist når enkelte stortingskolleger mener at
Høyres representanter står opp om morgenen med ønske
om å svikte framtiden. Jeg har som forutsetning at uansett
hvor uenig jeg er med mine kolleger, uavhengig av parti,
har alle forslag – og det tror jeg virkelig på – sitt utspring i
et ønske om å gjøre godt. Jeg har hittil faktisk ment at en av
styrkene i det norske demokratiet nettopp er den gjensidige
respekten partiene imellom.

En grunnlov skal være et ideal vi strekker oss etter når
det gjelder grunnleggende menneskerettigheter som stem-
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merett, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og likestilling.
Likevel er det vi kaller grunnleggende demokratiske ret-
tigheter, ofte i endring. Med jevne mellomrom diskuteres
f.eks. retten til å ytre seg, som f.eks. i forbindelse med kari-
katurtegningene i 2006 eller Snowden-avsløringene i fjor.
Land vi i hvert fall av og til liker å sammenligne oss med,
som Storbritannia og USA, har brukt terroraksjoner som
grunnlag for en nasjonal kriseforståelse for å sette rettighe-
ter rundt personvern og ytringsfrihet til side. Derfor er jeg
bl.a. glad for at derogasjonsparagrafen ikke ser ut til å ha
nødvendig flertall.

Poenget mitt er at vi ser at mange dagsaktuelle debat-
ter føres med til dels høyt støynivå og lavt presisjonsnivå.
Derfor er det viktig at Grunnloven ikke bare er et ideal vi
strekker oss etter, men et robust og solid fundament for be-
slutninger som skal stå seg over tid. Det gjelder også debat-
ten om sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. Jeg er
overrasket over viljen til å overføre makt fra denne sal til
tolkning i domstolene. For det er et skille mellom politis-
ke ambisjoner og det som er grunnleggende rettigheter og
kjøreregler for demokratiet. Til og med Klassekampen har
sett dette og skriver i dag:

«Grunnloven regulerer hvordan dette fellesskapet
skal fungere, men hvilke sosiale mål det er mulig å opp-
fylle til enhver tid, avgjøres av samfunnsutviklingen.»
Den så jeg ikke komme.
Hvorfor skulle en tilfredsstillende levestandard være en

viktigere forutsetning for å ta andre friheter i bruk enn
f.eks. å grunnlovfeste retten til tilgang til Internett? Noen
refererer hele tiden til tenåringers grunnlovsforståelse som
begrunnelse for å skrive om Grunnloven, men jeg ville tro
at for noen tenåringer vil det også være uforståelig at ikke
tilgang til Facebook er en menneskerettighet, så jeg synes
ikke det er en spesielt god begrunnelse.

Uansett gleder jeg meg til kveldens avstemning. Den
grunnloven vi har hatt fram til i dag, har ført oss til topps
på listen over verdens mest demokratiske land. Jeg synes
litt synd på dem som mener at dagens vedtak eventuelt er
et svik mot framtiden. Det utsagnet tror jeg neppe vil stå
seg over tid. Det tror jeg dagens vedtak vil gjøre.

Hadia Tajik (A) [18:25:34]: Eg oppfatta at represen-
tanten Tetzschner ikkje var heilt nøgd med at eg ikkje
adresserte to problemstillingar som han hadde reist tidle-
gare, så det vil eg gjerne nytta høvet til å gjera no. Det
eine var at representanten Tetzschner meiner at legaldefi-
nisjonane i ein del av dei økonomiske, sosiale og kultu-
relle rettane ikkje er presise nok til at ein bør ta dei inn i
Grunnlova. Det andre er at ein ved å ta dei inn der, flyttar
makt.

Til det første vil eg påpeika at definisjonane er presise
nok til at Høgre vil vera med på å gje dei forrang i norsk
rett – altså at ein ikkje berre har det inn i ordinær lov, men
at ein meiner at dei er så sentrale og så viktige – og ty-
delegvis òg presise og gode nok – at ein vil gje dei for-
rang i norsk rett. Då kan det vanskeleg stå så ille til med
legaldefinisjonane som representanten Tetzschner meiner.
Dei konsekvensane som representanten bekymrar seg for,
kan ein òg allereie få. Eg oppfatta at han var redd for at

nokre kunne avkrevja rettane sine når legaldefinisjonane
var så upresise, og kva ville det då innebera. Det er noko
ein på sett og vis allereie kan tenkja seg kan skje, i og med
at mykje av dette allereie på ulike måtar finst i norsk lov,
og då er det ikkje rettsfølgjene representanten er bekym-
ra for, men trinnhøgda, for det er trinnhøgda me her gjer
noko med. Så kan ein seia at når ein endrar trinnhøgda,
så endrar ein òg rettsfølgjene, men det er vanskeleg å føl-
gja det resonnementet når ein ser at andre europeiske land
som har teke inn økonomiske, sosiale og kulturelle rettar i
grunnlovene sine, ikkje har gjort seg dei erfaringane som
representanten her er bekymra for.

Det andre er dette med å flytta makt frå politikarar til
domstolen. Ja, det gjer me. Ved å ta inn dette i Grunnlova
avgrensar me politisk makt. Men det er for det første ei
ønskt avgrensing, og det er ei marginal avgrensing. Det er
ytterkantane i samfunnet Grunnlova beskyttar, og det me
kanskje ser på som sjølvsagt i dag, har me ingen garantiar
for vert sett på som sjølvsagt i framtida.

Så er det ei ærleg sak å seia at ein ikkje vil binda fram-
tidas politikarar til minimumsstandardar – minimumsstan-
dardar for fridom og verdigheit. Men det vil me. Me
meiner at dei minimumsstandardane ikkje er oppe til dis-
kusjon. Det er altså ikkje snakk om detaljerte beskrivin-
gar som bind demokratisk valde regjeringar til å velja den
eine eller den andre løysinga. Handlingsrommet politisk
er ganske stort. Men det er altså ytterkanten me her defi-
nerer. Me tek i bruk det siviliserte samfunn har som ein
sikkerheitsventil, nemleg maktfordelingsprinsippet, og me
seier at det er nokre rettar som er så sentrale, så vikti-
ge, at me ikkje vil at dei skal vera enkle for politikarar å
endra.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [18:28:34]: Jeg øns-
ker også å si noe om disse sosiale og kulturelle rettig-
hetene som noen ønsker å få inn i Grunnloven. I lik-
het med representanten Tetzschner mener jeg at dette er
ønsketenkning. Grunnlovens rettigheter skal være univer-
selle, og Grunnloven er, i motsetning til det representanten
Tajik står for, faktisk noe annet enn det regulære lovver-
ket. Grunnlovens rettigheter er rettigheter man har i kraft
av å være menneske, som det også har vært sagt fra denne
talerstolen.

La oss gå tilbake i tid. Det ville vært utenkelig å få sosi-
ale og kulturelle rettigheter vedtatt i Grunnloven for 50 år
siden – for 20 og 30 år siden også, for den saks skyld, ikke
fordi det ikke var vilje til det, men fordi kassa var tom. Det
var ikke penger i kassa til å betale for det. Staten er ikke
noe annet enn deg og meg, staten er det kollektive vi har
sammen, som skal betale for de godene og de rettighetene
vi vedtar her.

Man flytter altså politikk fra stortingssalen til rettssa-
len. Man gjør det med vitende og vilje. Man kan altså ikke
gå til valg på andre prioriteringer. Har man vedtatt rett til
utdanning – ja vel, så har man vedtatt rett til utdanning.
Da kan man ikke gå til valg på å privatisere skolen. Nå er
det ingen som ønsker å privatisere skolen, men det kunne
jo være tenkelig at noen i fremtiden ville gå til valg på å
privatisere skolen, og at ikke det offentlige betalte skolen,
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men at hver enkelt skulle betale. Får man dette inn i Grunn-
loven, kan man ikke gå til valg på det. Da vil det avgjøres
i rettssalen, og det er avgjort allerede i Grunnloven.

Men hvorfor stoppe der? Kan vi ikke gå litt lenger?
Hvorfor ikke vedta 1 mill. kr i trygd? Hvorfor ikke vedta 14
ukers ferie? Hvorfor ikke vedta fire timers arbeidsdag? Det
hadde vært utmerket. Det kan vi også putte inn i Grunn-
loven, og da hadde vi sikret alle disse fantastiske rettighete-
ne. Men det er faktisk politiske prioriteringer – vi må ikke
grunnlovfeste disse tingene. For det politikk rett og slett
dreier seg om, er politiske prioriteringer.

Til representanten Kolberg, som sier at han har greie på
politikk, og det er jeg ikke i tvil om: Han sier at dette er po-
litikk. Nei, det er ikke politikk. Grunnlovens rettigheter er
ikke politikk, det er langt viktigere enn politikk.

O l e m i c T h o m m e s s e n hadde her gjeninntatt
presidentplassen.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [18:31:19]: Jeg ba om
ordet fordi jeg synes det var interessant og samtidig, må jeg
si, litt spesielt når representanten Tetzschner karakteriserer
familieformuleringen i § 103 som «slagg», hvis jeg opp-
fattet det rett. For meg er slagg noe som en ønsker å kvit-
te seg med, noe som en ønsker å kaste på båten. Det blir
sagt at det er uinteressant å støtte fordi den ikke kan prøves
rettslig.

Formuleringen som er foreslått av Lønning-utvalget og
det forrige storting, «familien er en grunnleggende enhet»,
angripes sterkt av Tetzschner fordi en ønsker seg formule-
ringen «den grunnleggende enhet». Jeg skal være enig i at
det kanskje kunne vært en enda bedre formulering. Men da
må en jo spørre hvorfor ikke Høyre foreslo en annen for-
mulering i forrige stortingsperiode hvis en var opptatt av
familien, som jeg klart opplever at en sier både i merkna-
der og ellers, og her ikke har foreslått det som en egentlig
ønsker.

Da har jeg lyst til å spørre videre: Hva med de ØSK-
rettighetene som Høyre støtter? Retten til arbeid, hvordan
skal den prøves rettslig? Er det også «slagg», men som en
likevel velger å støtte.

På meg virker tenkningen fra Høyre lite konsekvent.
Jeg synes det kan oppfattes som at Høyre, til tross for gode
merknader om familiens funksjon i samfunnet som insti-
tusjon, i dag gjennom sin stemmegivning signaliserer at
familien ikke får plass i Grunnloven og dermed i praksis
bidrar til å redusere istedenfor å styrke familiens betydning
i samfunnet.

De sentrale menneskerettigheter skal ha et innhold som
ikke bare skal kunne prøves rettslig, men jeg trodde også
vi var enige om at de skulle ha en verdimessig og po-
litisk funksjon som signaliserer noe om hvordan vi øns-
ker å bygge dette samfunnet. På meg virker det som om
Høyre her velger å se bort fra en veldig viktig side ved
inkorporering av menneskerettighetene i Grunnloven.

Til slutt: Jeg er glad for at vi i dag er med og innlem-
mer sentrale menneskerettigheter i Grunnloven. Vi kunne
ha tenkt oss enda flere, men vi tror likevel at vi på denne
måten er med og ruster oss som mennesker og samfunn til

å møte alt det som måtte true menneskerettighetene i nåtid
og framtid.

Så vil jeg bare helt til slutt presisere at i Innst. 186 S er
Kristelig Folkeparti ved en feil ikke blitt med i komiteens
flertall vedrørende § 104 fjerde ledd. Jeg gjør oppmerk-
som på at Kristelig Folkeparti skal være med som en del
av dette flertallet og støtte dette forslaget. Vi skulle vært
skrevet inn i dette flertallet.

Presidenten: Representanten Martin Kolberg har hatt
ordet to ganger før og får ordet til en kort merknad, begren-
set til 1 minutt.

Martin Kolberg (A) [18:34:46]: Det er en setning eller
to jeg vil si før min taletid er over.

Det var representanten Tetzschner – igjen – som i sitt
forrige innlegg sa at det var Arbeiderpartiet som på mange
måter hadde forlatt Lønning-utvalgets formuleringer og
intensjoner. Det protesterer jeg intenst på. Lønning-utval-
gets intensjon var å lage en helhetlig pakke mellom de si-
vile og økonomiske menneskerettighetene. Det er det som
blir brutt, og det er det Høyre som står for. Det er det som
er det triste når vi nå skal gå til votering: Vi får ikke en
hel løsning, vi får en halv løsning, og jeg gjentar det jeg
sa i stad, nemlig at dette må Høyre og Fremskrittspartiet ta
ansvaret for også i det historiske perspektiv.

Jette F. Christensen (A) [18:36:09]: Jeg er helt sikker
på at alle representantene og alle kollegene mine på Stor-
tinget i dag mener det godt. Uansett hvilken sak vi krang-
ler om, er jeg helt sikker på at absolutt alle her gjør sitt aller
beste og det de mener er best for dem vi skal represente-
re. Men det er ikke sikkert det kommer til å være sånn for
alltid. Det har vi ingen garanti for. En gang kan det være
at det kommer noen som får makt, som bruker den på en
måte som er ikke bare feil, men som er mot dem som har
gitt dem den makten.

Vi har blitt gitt muligheten til å være en rettsstat med
sosialt ansvar. Jeg mener vi bør ta det ansvaret, og det er i
det bildet det avisoppslaget som har blitt referert til her, har
kommet. Jeg mener at det å ta ansvar, fordi vi ikke kjen-
ner framtiden, ved å grunnlovfeste rett til nødvendig helse-
hjelp er viktig og grunnleggende for at menneskerettighe-
tene som vi nå tar inn, og de som er der fra før, skal gjelde
alle, av hensyn til demokratiet og av samme grunn som
Høyre mener vi bør grunnlovfeste rett til utdanning.

Så kan jeg trøste representanten Tybring-Gjedde med
at det er fullt mulig også i framtiden å gå til valg på å pri-
vatisere skolen. Dette grunnlovsendringsforslaget stopper
ingen fra å gjøre det. Men det grunnlovsendringsforslaget
gjør, er å sikre at det skal være noen der i andre enden. Hvis
det er en bygd om hundre år som bare har privatskoler, skal
det være en garanti for at hvis de går konkurs, skal det være
noen der i andre enden som sikrer at barna får utdanning.
De som skal være der i andre enden for å sikre det, skal
være oss, fellesskapet.

Anders Tyvand (KrF) [18:38:38]: Tidligere i denne
uken besøkte jeg en skoleklasse i forbindelse med grunn-
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lovsjubileet. Da spurte jeg om det var noen som visste hva
Grunnloven egentlig er for noe. Da var det en jente som
hadde lest leksen sin godt, som sa at det er den aller, aller
viktigste loven vi har, og der står det om de aller, aller vik-
tigste rettighetene våre. Det er en enkel og grei måte å si
det på, men det er nok ikke helt presist. For det første er det
en litt banal beskrivelse av Grunnlovens posisjon og funk-
sjon, men i tillegg er det ikke helt riktig at de aller, aller
viktigste rettighetene har vært forankret i Grunnloven.

I dag skal vi vedta noen vesentlige endringer i Grunn-
loven. Noen viktige, grunnleggende rettigheter skal ende-
lig innlemmes i lovverket. Vi bringer Grunnloven et skritt
i riktig retning, og derfor er dette en gledens dag.

Den aller, aller viktigste rettigheten, hva er det? Mitt
svar er retten til liv. Derfor er jeg glad for at det i dag er
mange som vil slutte opp om å få det inn i Grunnloven,
men jeg synes det er beklagelig at Kristelig Folkepartis for-
slag om å lovfeste retten til liv fra unnfangelse til naturlig
død ikke vil få det nødvendige flertall.

Vi lever i en tid med enorme teknologiske framskritt,
og i årene og tiårene som kommer, vil vi se teknologiske
gjennombrudd som vi i dag ikke er i stand til å se for oss.
Disse framskrittene gir oss uante muligheter, men de vil
også komme til å utfordre oss både verdimessig og etisk.

Menneskeverdet er ikke betinget av kjønn, etnisk opp-
rinnelse, alder, seksuell legning eller funksjonsdyktighet.
Jeg håper ikke at det er en kontroversiell påstand i denne
salen. Da bør det etter min mening heller ikke være kon-
troversielt å si at ufødt liv ikke skal sorteres ut fra egenska-
per. Men i kampen mot sortering av ufødt liv står Kristelig
Folkeparti dessverre ganske alene.

Jeg mener vi trenger et fundament som vi kan stå
trygt på når vi møter ulike muligheter og etiske utfordrin-
ger og dilemmaer i framtiden, og jeg skulle ønske at dette
fundamentet kunne være en grunnlovfestet rett til liv fra
unnfangelse til naturlig død.

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merk-
nad, begrenset til 1 minutt.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [18:41:35]: Representan-
ten Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre hadde et frimodig,
varmt forsvar for Høyres praksis i helsesaker med å gi
noen grupper av folk stadig flere rettigheter gjennom lov-
verket. Samtidig er Høyre med på en merknad på side 13 i
innstillingen, hvor det heter:

«Innen sektoren er det reist tvil om dette egentlig
gir tilfredsstillende resultater i form av flere og bedre
tjenester.»
Representanten Wilhelmsen Trøen forsøkte så å forkla-

re hvorfor Høyre er imot § 111 i Grunnloven:
«Likeledes skal statens myndigheter fremme be-

folkningens helse og sikre retten til nødvendig helse-
hjelp.»
Det er etter min vurdering en meget spesiell argumen-

tasjon når dette ses i sammenheng. Den eneste rasjonel-
le, logiske forklaringen er at Høyre stemmer imot § 111
på grunn av formuleringa «fremme befolkningens helse».

Dette lover ikke bra for fellesskapets forebyggende folke-
helsearbeid framover. På annen måte kan jeg ikke se saken.

Michael Tetzschner (H) [18:42:40]: Jeg vil bare be-
merke til foregående taler at vi bruker 100 mrd. kr for å
drive våre helseforetak.

Det som fikk meg til å ta ordet, var følgende uavklarte
innspill, bl.a. fra representanten Grøvan: Det er ikke riktig
at familieomtale i seg selv er vanskelig å tenke seg i Grunn-
loven. Det som er problemet, er at den familieomtalen som
står der nå, er svakere enn den som står i EMK, og at den
heller ikke har rettsvirkninger. Dermed sidestiller man det
å bli omtalt med at man har gjort et slag for familien. Et
annet problem er at man heller ikke er i stand til å definere
noe nærmere, i hvert fall til juridisk bruk, hva man mener
med «familie». Det var også min innvending mot forslaget.
Ellers tror jeg vi i mangt og mye deler synet på at familien
er den grunnleggende enheten i samfunnet.

Så til Kolberg. Det skal ikke så svært mye til for å frem-
kalle mollstemning hos representanten Kolberg, men jeg
kan jo si at selvfølgelig tar vi ansvar for de forslag vi har,
og for de stemmene vi legger bak de forskjellige forslage-
ne. Det regner jeg med at alle partiene gjør. Men det som
har vært litt slitsomt i denne debatten, er at enkelte, kanskje
særlig representert ved representanten Kolberg, har påtatt
seg en slags moralsk refselsesrett. Da synes jeg heller man
kunne brukt tiden til å gå inn på de utfordringene hvor man
kanskje kunne fått litt ut av en dialog, for det er jo veldig
mye spennende i det vi ikke er enige om, nemlig rettspo-
litikken i Norge. Jeg ser faktisk frem til at den debatten vi
har hatt i dag, som egentlig er en veldig spennende retts-
politisk debatt, også kan føres videre, slik at vi kan bli mer
klare og bevisste på lovkvalitet i vårt ordinære arbeid.

Ellers vil jeg si at dagens beholdning også må være
at representanten Jette Christensen ikke lenger sier at me-
ningsmotstandere går på Stortinget hver eneste dag for å
legge skumle planer for fremtiden, men at vi faktisk til-
tros gode intensjoner på vegne av det folket vi tjener, på
hver vår måte. Hvis debatten kan klinge ut på den måten,
er det ikke meg imot. For øvrig vil representanten Kolberg
så langt ligge utenfor pedagogisk rekkevidde.

Presidenten: Representanten Karin Andersen har hatt
ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
begrenset til 1 minutt.

Karin Andersen (SV) [18:45:37]: Folkestyre gir gjen-
nomslag for flertallets vilje, og menneskerettighetene set-
ter grenser, gjerder eller murer for et flertall på gale veier.
Det må altså være et valg imellom at man kan rokke ved
noen av menneskerettighetene. Derfor er det er særlig vern
når de settes inn i vår grunnlov. Det er hele poenget. Det
samfunnet oppnår ved å betale denne prisen, altså at vi sik-
rer dette ved lov, er en utvikling med større trygghet og
vern for individ og minoritet, og det må være viktig.

Og fordi begrensninger på statens myndighet er selve
meningen med menneskerettighetene – kjernen er jo å
binde politikken så langt disse rettighetene rekker – kan
man ikke si at man både er for menneskerettigheter og
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imot rettsliggjøring av de samme emner. Ønsker man men-
neskerettighetene, følger det rettsliggjøring, politisk bin-
ding og forpliktelse med.

Harald T. Nesvik (FrP) [18:47:13]: Først av alt: Jeg
har fått lov til å følge denne debatten gjennom dagen, og
jeg synes det har vært veldig mange gode innlegg. Debat-
ten viser også at det er stort engasjement rundt Grunnloven
vår, og det skal det være. Grunnloven vår er selve det sty-
rende prinsippet for bl.a. den virksomheten som vi skal
utøve i denne salen.

Men det har også vært en del uklarheter. Debatten kan
nesten ses på slik at man prøver å tillegge andre meninger
som man faktisk ikke har, at man også prøver å fortolke
seg ut av en del vedtak fordi man mener at det andre sier,
er noe annet enn det vi faktisk skal ta stilling til.

I den sammenheng vil jeg vise til debatten knyttet til be-
grepet «familie», for det kan virke som om enkelte prøver
å tillegge begrepet «familie» noe annet enn det vi faktisk
skal vedta i dag. For familiebegrepet som vi skal ta stilling
til, er ikke det som Fremskrittspartiet har sagt, Kristelig
Folkeparti har sagt, Arbeiderpartiet har sagt eller Venstre
har sagt. Det familiebegrepet som vi tar stilling til i dag, er
det som står i innstillingen. Det er det dokumentet vi har
å forholde oss til, det er det begrepet og den fortolkningen
vi da legger i det. Det er ikke slik at vi kan legge våre egne
tanker i det, for her er det gjort et grundig arbeid, og det er
det vi skal ta stilling til.

For Fremskrittspartiet er familien viktig. Det er jeg helt
sikker på at det er for de aller fleste, om ikke alle som sit-
ter i denne salen. Derfor mener vi også at tiden er moden.
Vi har sagt at vi ønsker å gå inn på deler av det, innenfor
§ 103, som rett til å stifte familie, og vi stemmer da for
forslag nr. 1 i den forbindelse.

Grunnloven er det overordnede og styrende prinsipp for
mange av oss. Jeg er i utgangspunktet svært grunnlovskon-
servativ. Det vi endrer på nå i dag, kan vi endre på, men å
gå enda lenger enn det som det legges opp til, ønsker i hvert
fall ikke undertegnede fordi mye av dette, særlig når det
gjelder økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, skal
dekkes opp av annet lovverk enn selve Grunnloven. Grunn-
loven er for meg et dokument, et lovverk, som jeg ikke
ønsker at vi skal legge altfor mange detaljer inn i, men det
dokumentet som ligger her nå i dag, og det som kan skaffes
flertall for, er bra.

Abid Q. Raja (V) [18:50:21]: Carsten Smith har blitt
trukket inn i debatten av Michael Tetzschner, og jeg for-
søkte å erindre hva Carsten Smith sa i møtet med oss. Men
for at jeg ikke skulle sitere ham feil, klarte jeg å finne
fram manuset hans. Han viser til Carl I. Hagen, som tok
en dissens når det gjaldt dette med økonomiske og sosiale
rettigheter, for ifølge Carl I. Hagen ville det kunne danne
et grunnlag for en meget kostbar velferdsstat som kan
framtvinge høye skatter og avgifter.

Carsten Smith ga svar på dette:
«Dels har vi en smule erfaring. Det var forut for

menneskerettsloven motstand fra regjeringsadvokaten
om inkorporering av FN-konvensjonen om de økono-

miske, sosiale og kulturelle rettighetene, ut fra det til-
svarende syn at konvensjonen som lov ville innebære
en for stor overføring til domstolene over styringen av
ressursbruken. I ethvert fall i de femten år som konven-
sjonen har virket som lov, er slike prognoser i særdeles
liten grad blitt realisert.

For det andre peker jeg på at denne konvensjonen
var en av de to hovedkonvensjoner som FN utarbeidet
for å gjennomføre Verdenserklæringen. Jeg mener da
at nettopp Norge – av alle stater – bør kunne gi noen
av velferdsstatens rettigheter den høyeste rang gjennom
Grunnloven. I selve Verdenserklæringen utgjør de øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettighetene en vesentlig
del av innholdet. En degradering av disse til et B-lag
ville være et brudd med visjonen om rettighetenes sam-
menheng og universalitet.»
Det han altså sier, er at han vil ha dette inn, han ar-

gumenterer for – ikke slik Michael Tetzschner dels brukte
ham, hvis jeg forsto det riktig.

I tillegg har jeg lyst til å bringe fram den fantastiske inn-
satsen Carsten Smith gjennom flere tiår har gjort for sa-
menes rettigheter. At man bruker Carsten Smith for ikke
å stemme inn enkelte rettigheter, synes jeg er veldig upas-
sende. Jeg viser til det jeg sa i tidligere innlegg, at jeg ikke
forstår sammenhengen mellom at fire av Høyres represen-
tanter for under to måneder siden skrev i en innstilling i
dette storting at samer er å betrakte som et urfolk – og nå
vil man ikke ha dette inn i Grunnloven allikevel. Jeg ser
ikke dette, og jeg har ikke sett at jeg har fått et svar på dette
heller. Derfor har jeg benyttet anledningen til først å vise
til at Carsten Smith jo ville ha ØSK-bestemmelsene inn i
Grunnloven. Videre har han også ønsket at man skal vedta
at samer er et urfolk.

Jeg mener debatten i denne salen bør kunne ha noe ef-
fekt – ikke det at man har skrevet i innstillingen og gjort
opp på bakrommet. Det skal stå seg uansett. Det må være
lov å endre oppfatning. Og det må være lov, etter å ha hørt
debatten, å si at vi ser poenget, og kanskje vi nå skal stem-
me for bestemmelsen om å ta inn at samer er et urfolk, i
Grunnloven.

Trine Skei Grande (V) [18:53:36]: Jeg er den siste
inntegnede, så de som sitter på kontoret, kan begynne å gå,
for jeg har ikke tenkt å legge opp til og provosere noen til
en ny debatt. Jeg har tenkt å ha en refleksjon som jeg håper
kontrollkomiteen kan ta med seg i den videre jobbinga.

Jeg satt i kontrollkomiteen i forrige periode og var med
og fremmet en rekke av disse forslagene. Litt av poenget
med å fremme forslag i én stortingsperiode og vedta dem
i en annen, er at folket ved valg skal vite hvilke represen-
tanter de skal stemme på for å få inn ulike saker. Hvis jeg
hadde vært en oppvakt borger som fulgte debatten i forri-
ge periode, ville jeg ha tenkt at hvis jeg skulle ha ØSK inn
i Grunnloven, ville jeg ikke stemt Arbeiderpartiet, men jeg
ville ha stemt Høyre. Ut fra debattene som var i Stortinget
i forrige periode, er det en klar konklusjon å trekke – ut fra
Per-Kristian Foss’ rolle og Martin Kolbergs rolle.

Nå viser det seg at de rollene er skiftet. Nå er Arbeider-
partiet den fremste, varme, og jeg syns det er fantastisk
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mange innlegg de har holdt om ØSKs viktige del av men-
neskerettighetene – mens Høyre har snudd.

Da spør jeg: Er poenget vårt med å ha et valg mel-
lom fremming og stemming egentlig riktig da, når folk
kunne ha valgt ut fra hvilken sak man har gått til valg på,
og hvilken posisjon man hadde da sakene ble fremmet i
Stortinget – når det ikke gjenspeiler seg og vi får et totalt
skifte?

Det ønsker jeg at kontrollkomiteen skal ta med seg i
det videre arbeid, også knyttet til fremminga i neste perio-
de. I hvert fall når det gjelder de store, viktige og avgjø-
rende sakene, må folk, hvis poenget skal være en periode
mellom fremming og stemming, også kunne ha mulighe-
ten til å vite hva partiene mener over tid, for å kunne vite
hva de skal stemme på ved valg for å få det resultatet de
ønsker.

Abid Q. Raja (V) [18:55:59]: Jeg har et annet ærend
også.

Nå ser jeg at noen fra Fremskrittspartiet er i salen. Tid-
ligere var det bare de fra kontrollkomiteen – og så vidt det.
Nå ser jeg at representanten Ulf Leirstein er blant oss. Han
er en av de fire jeg har forsøkt å påkalle tidligere, få opp
fra kontoret for å ta ordet i salen og forsøke å forklare for
meg, for jeg skjønner ikke dette.

Representanten Leirstein er en av de fire jeg nevnte, i
tillegg til Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Åse Micha-
elsen, som har vært de sterkeste talerne i Stortinget for at
man skal ha sterkest mulig lovgivning mot dem som begår
seksuelle overgrep. De har påtatt seg å være lov-og-orden-
parti. Nå ligger det en bestemmelse som vi kan stemme inn
i Grunnloven, som sier noe om at staten skal iverksette til-
tak som sikrer barn mot nettopp seksuelle overgrep. Da får
jeg ikke dette til å stemme. Hvorfor skal Fremskrittspartiet
stemme imot dette – hvorfor skal man stemme imot dette?
Jeg trenger en forklaring. Det har jeg ikke fått. Jeg mener at
når man skal ha en så viktig bestemmelse og man ikke vil
stemme for det, bør man iallfall kunne gi en god forklaring
på det.

Det andre, som jeg heller ikke har fått svar på, er at da
justisministeren ikke var justisminister, men var represen-
tant her i Stortinget, var han med på å fremme forslag om
at ytringsfrihetsbestemmelsen eksplisitt også skulle nevne
religion. Nå har Fremskrittspartiets gruppe sagt at de kom-
mer til å stemme imot det deres egen justisminister var
med på å fremme som stortingsrepresentant. Med hvilken
begrunnelse? Det har vi heller ikke fått. Det bør jo være
mulig å gi en begrunnelse.

Det kan jo hende at jeg ikke kommer opp igjen, men det
kan tenkes at jeg returnerer. Men hvis jeg ikke returnerer,
har jeg iallfall lyst til å si at …

Presidenten: … så lever vi sikkert med det.

Abid Q. Raja (V) [18:57:47]: Ja.
Vi får ofte det inntrykket at alle følger med på det som

skjer her inne i salen, men jeg har mer og mer begynt å få
inntrykk av at det ikke er sånn virkeligheten er. (Munter-

het i salen) Men det kan hende at enkelte følger med, og
det kan hende de sitter igjen med et inntrykk av at vi vedtar
ingenting, og at vi lot dette øyeblikket gå fra oss. Debatten
kan bære litt preg av det.

Så må vi huske at vi også gjør noe utrolig fantastisk i
dag. Selv om vi gjerne skulle gått de ekstra meterne, både
vi i Venstre og de andre partiene, som er for enkelte flere
bestemmelser, er det mye fantastisk som kommer til å bli
vedtatt – det være seg retten til liv eller mange av de si-
vile og politiske rettighetene. Bare det at Norge vedtar og
vil være den nasjonen som vil være blant de få som har
grunnlovfestet barns rettigheter på den måten vi gjør, hvor
barnets beste kommer til uttrykk, er noe vi virkelig kan
være stolte av, både som storting og som nasjon. Det må vi
ha med oss, så det ikke blir sittende det inntrykket at vi lot
momentet glippe.

Frank Bakke-Jensen (H) [18:59:06]: Det skal bli
kort.

Det var til de to Venstre-representantene som stusset
over at det var mulig at et forslag kunne leveres i én perio-
de, og så kunne representanter fra det partiet ha en annen
mening i perioden etter.

Når det gjelder spørsmålet om hvilket begrep man skal
bruke om samiske rettigheter i Grunnloven, er det fak-
tisk sånn at fra det ble fremmet i forrige periode, har det
vært en debatt i mitt fylke. Hvilket begrep de bruker om
de rettighetene, er en hyppig debatt i Finnmark. Jeg finner
det litt merkelig at representanten Raja mener at man skal
kunne skifte mening hvis man blir enig med ham, men man
skal altså ikke kunne skifte mening hvis man mener det
motsatte.

Det forbauser meg også at representanten Skei Grande
mener at et sånt forslag ikke skal kunne fremmes, debatte-
res, og så ende opp med en annen konklusjon enn den man
trakk i forrige periode.

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [19:00:24]: Aller først
har jeg lyst til å beklage at representanten Raja ikke for-
står seg på Stortinget, men det er faktisk ikke Stortingets
problem – det er representantens problem.

Jeg vet ikke om representanten er klar over at det har
vært en pågående debatt i Finnmark knyttet til samiske ret-
tigheter – urfolksdebatten – i mer enn 25 år. De undersø-
kelsene som er blitt gjort, er faktisk av en slik art at den
store delen av befolkningen i Finnmark hver eneste gang
har vært mot de ulike forslagene som er blitt tredd ned over
hodet på dem.

Uavhengig av om man viser til Carsten Smith eller pro-
fessor Fleischer, er det slik at det er mange ulike oppfat-
ninger, og når man snakker om at en grunnlov også i seg
selv skal være samlende for befolkningen, er det fort gjort
at man i denne situasjonen kan vedta – hvis man følger
forslaget til Raja – at man faktisk splitter befolkningen
istedenfor å samle den.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet i sakene
nr. 1–6.
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Etter at det hadde ringt til votering, uttalte
presidenten: Vi er da klare til å gå til votering. Det

kommer til å bli en omfattende og ganske lang votering, så
jeg håper vi holder ro og konsentrasjonen rundt den.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt syv
forslag.

Det er
– forslag nr. 7, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre,

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senter-
partiet

– forslag nr. 1, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre
og Miljøpartiet De Grønne

– forslag nr. 3, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne

– forslag nr. 6, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av Kris-
telig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne

– forslag nr. 5, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av
Senterpartiet og Venstre

– forslag nr. 4, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av Kris-
telig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljø-
partiet De Grønne

– forslag nr. 2, fra Abid Q. Raja på vegne av Venstre og
Sosialistisk Venstreparti

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre
og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«VI
Nåværende § 92 flyttes til nytt kapittel F og får nytt

paragrafnummer.

Nåværende § 110 c oppheves.

Ny § 92 skal lyde:
Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

§ 92
Alle mennesker er født frie og like.
Statens myndigheter skal respektere og sikre men-

neskerettighetene.

§ 92
Alle menneske er født frie og like.
Dei statlege styresmaktene skal respektere og trygg-

je menneskerettane.»

Vo t e r i n g :

Forslaget ble med 121 mot 46 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 19.12.15)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Venstre
og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«XIII
Ny § 98 annet ledd skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Ingen må utsettes for diskriminering på grunnlag av
kjønn, etnisitet, språk, funksjonsevne, seksuell orientering,
kjønnsuttrykk, religion, livssyn, politisk syn, helse, alder
eller andre lignende vesentlige forhold ved en person.

Ingen må diskriminerast på grunnlag av kjønn, etni-
sitet, språk, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønns-
uttrykk, religion, livssyn, politisk syn, helse, alder eller
andre liknande vesentlege sider ved ein person.»

Vo t e r i n g :

Forslaget ble med 146 mot 21 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 19.12.46)

Komiteen hadde innstilt:

A.
I

Forslag til opphevelse av § 16 første punktum – bifalles
ikke.

N.
XV

Forslag til ny § 99 – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komi-
teens innstilling til A og N og forslag nr. 3, fra Senterpar-
tiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, som lyder:

«XV
§ 16 første punktum oppheves.

Nåværende § 99 oppheves.

Ny § 99 skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 99
Enhver har frihet for tanke, samvittighet, religion og

livsanskuelse. Denne friheten omfatter rett til å endre re-
ligion eller livssyn etter eget valg, og til å praktisere sin
religion eller sitt livssyn alene eller i fellesskap med andre.

§ 99
Alle har fridom for tanke, samvit, religion og livssyn.

Denne fridommen femner om retten til å skifte religion
eller livssyn etter eige val, og til å praktisere religionen
eller livssynet åleine eller i lag med andre.»

Det antas at Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittsparti-
et og Kristelig Folkeparti skal stemme for innstillingen,
mens Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne skal stemme for forslaget.

Vo t e r i n g :

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til
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A og N og forslaget fra Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble innstillingen
bifalt med 139 mot 28 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.13.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Senter-
partiet og Venstre. Forslaget lyder:

«XVII
§ 102 oppheves.

Ny § 102 skal lyde:
Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

§ 102
Enhver har rett til respekt for privatliv og hjem.
Enhver har rett til beskyttelse av personopplysninger

om seg selv, til innsyn i slike opplysninger og til om nød-
vendig å kunne korrigere innholdet. Slike opplysninger
kan bare benyttes i samsvar med uttrykkelig angitte for-
mål og på grunnlag av lov eller informert samtykke fra
den opplysningen gjelder. De skal slettes når formålet ikke
lenger er til stede.

§ 102
Alle har rett til respekt for privatliv og heim.
Alle har rett til tryggleik for personopplysningar om

seg sjølve, til innsyn i slike opplysningar og til å kunne
rette innhaldet om det trengst. Slike opplysningar kan
berre nyttast i samsvar med uttrykkeleg namngjevne fø-
remål og på grunnlag av lov eller informert samtykke
frå den opplysninga gjeld. Opplysningane skal slettast når
føremålet ikkje lenger er til stades.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Senterpartiet og Venstre ble med 147 mot
20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.14.28)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Kriste-
lig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne. Forslaget lyder:

«XVII
§ 102 oppheves.

Ny § 102 skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv,

sitt hjem og sin kommunikasjon.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den person-

lige integritet og om personlige opplysninger. Systematisk
innhenting, oppbevaring og bruk av opplysninger om an-
dres personlige forhold kan bare finne sted i henhold til
lov.

§ 102
Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet

sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den
personlege integriteten og om personlege opplysningar.
Systematisk innsamling, lagring og bruk av opplysningar
om andres personlege tilhøve kan berre skje i samsvar med
lov.»

Senterpartiet og Venstre har varslet at de nå subsidiært
støtter forslaget.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstre-
parti og Miljøpartiet De Grønne ble med 131 mot 37
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.15.10)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Kriste-
lig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljø-
partiet De Grønne. Forslaget lyder:

«XVIII
§ 104 oppheves.

Ny § 104 første ledd skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har
rett til å bli hørt i spørsmål som berører dem selv, og deres
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres
alder og utvikling.

Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei
har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve,
og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med
alderen og utviklingssteget.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 141 mot
27 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.15.44)

Videre var innstilt:

S.
XX

Ny § 104 tredje ledd skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Sta-
tens myndigheter skal legge forholdene til rette for bar-
nets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet.

Born har rett til vern om den personlege integriteten sin.
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga
til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske,
sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng.

Presidenten: Innstillingen fremmes av Arbeiderparti-
et, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
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Grønne. Følgelig er det rimelig å anta at Høyre, Frem-
skrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil
stemme imot.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 96 mot 72 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.16.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.
Forslaget lyder:

«XX
Ny § 104 tredje ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Sta-
tens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets
utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige øko-
nomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i
egen familie.

Born har rett til vern om den personlege integriteten
sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for ut-
viklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den
økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det
treng, helst i sin eigen familie.»

Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har
varslet at de subsidiært støtter forslaget. Sosialistisk Ven-
streparti har varslet at de vil stemme imot.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folke-
parti og Senterpartiet ble bifalt med 160 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.17.16)

Videre var innstilt til S:

Ny § 104 fjerde ledd skal lyde:
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal iverksette tiltak for å beskyt-
te barnets personlige integritet, herunder beskyttelse mot
vold, mishandling, seksuell utnyttelse og andre liknende
forhold som kan skade barnet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak for å
verne den personlege integriteten til born, medrekna vern
mot vald, mishandling, seksuell utnytting og andre liknan-
de tilhøve som kan skade barnet.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folke-
parti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne som står bak innstillingen. Det antas dermed at
Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil stemme imot.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling til S ble med 86 mot 82 stemmer
ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.18.04)

Videre var innstilt:

B.
II

§ 49 nytt annet punktum skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Stortingets representanter velges gjennom frie og hem-
melige valg.

Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og
hemmelege val.

C.
III

Forslag til endringer i § 50 – bifalles ikke.

D.
IV

Forslag til endringer i § 52 – bifalles ikke.

E.
V

Overskriften til kapittel E skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

E. Menneskerettigheter

E. Menneskerettar

F.
VI

Nåværende § 92 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Nåværende § 110 c oppheves.

Ny § 92 skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 92
Statens myndigheter skal respektere og sikre men-

neskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i
for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

§ 92
Dei statlege styresmaktene skal respektere og trygg-

je menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunn-
lova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for
Noreg.

G.
VII

§ 94 oppheves.

§ 99 første ledd oppheves.

Ny § 94 skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 94
Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte

uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene
foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke
utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en
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domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsbe-
røvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt
noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

§ 94
Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på anna

vis utan i dei tilfella og på den måten som lovene fast-
set. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere eit
mishøveleg inngrep.

Den pågripne skal snarast råd framstillast for ein dom-
stol. Andre som er fråtekne fridommen, kan få fridoms-
tapet prøvd for domstolane utan grunnlaus dryging.

Dei som utan rett har arrestert nokon eller halde nokon
ulovleg fengsla, står til ansvar for vedkommande.

H.
VIII

§ 95 oppheves.

§ 98 oppheves.

Ny § 95 skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 95
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig

og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal
være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke retts-
møtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungt-
veiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dom-
mernes uavhengighet og upartiskhet.

§ 95
Alle har rett til å få saka si avgjord av ein uavhen-

gig og upartisk domstol innan rimeleg tid. Rettargangen
skal vere rettvis og offentleg. Retten kan likevel stengje
rettsmøtet dersom omsynet til privatlivet til partane eller
tungtvegande allmenne interesser krev det.

Dei statlege styresmaktene skal sikre at domstolane og
dommarane er uavhengige og upartiske.

I.
IX

§ 96 nytt annet ledd skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld
er bevist etter loven.

Alle har rett til å bli rekna som uskuldige til skuld er
prova etter lova.

J.
XI

§ 104 oppheves.

§ 96 nytt fjerde ledd skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet

formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte
fra en straffbar handling.

Ingen kan dømmast til å avstå fast eigedom eller heile
eiga si om ikkje verdiane er nytta til eller er utbyte frå ei
strafflagd handling.

K.
XII

§ 95 oppheves.

§ 98 oppheves.

§ 101 oppheves.

§ 103 oppheves.

Ny § 98 første ledd skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Alle er like for loven.

Alle er like for lova.

L.
XIII

Ny § 98 annet ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholds-
messig forskjellsbehandling.

Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller
mishøveleg forskjellsbehandling.

M.
XIV

Forslag til § 98 nytt tredje ledd – bifalles ikke.

O.
XVI

§ 99 annet ledd oppheves.

§ 101 oppheves.

Ny § 101 skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 101
Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde

seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske
partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstra-
sjoner.

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot
innbyggerne uten etter lov, med mindre en forsamling for-
styrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig oppløses
etter at de lovbestemmelser som angår opprør, tre ganger
høyt og tydelig er opplest for forsamlingen av den sivile
øvrighet.

§ 101
Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut

av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti.
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Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstra-
sjonar.

Regjeringa har ikkje rett til å nytte militær makt mot
innbyggjarane utan etter lov, med mindre ei forsamling
skiplar den offentlege roa og ikkje skilst åt så snart den
sivile styresmakta tre gonger har lese lovføresegnene om
opprør høgt og tydeleg for henne.

P.
XVII

§ 102 oppheves.

Ny § 102 skal lyde:
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

§ 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv,

sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke
finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den person-
lige integritet.

§ 102
Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet

sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje
utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den
personlege integriteten.

Q.
XVIII

§ 104 oppheves.

Ny § 104 første ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har
rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres
alder og utvikling.

Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei
har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve,
og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med
alderen og utviklingssteget.

R.
XIX

Ny § 104 annet ledd skal lyde:
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal
barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal
kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.

T.
XXI

§ 106 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnum-
mer.

Ny § 106 første ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt beve-
ge seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast
innanfor grensene og velje bustad der.

U.
XXII

Ny § 106 annet ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):
Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nød-

vendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for av-
tjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes
adgang til riket.

Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst
av omsyn til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal
gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast
tilgjenge til riket.

V.
XXIII

Ny § 113 skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 113
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha

grunnlag i lov.

§ 113
Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn

overfor einskildmennesket.

W.
XXV

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

F. Alminnelige bestemmelser

F. Allmenne føresegner

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling til B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, O, P, Q, R, T, U, Vog W ble enstemmig bifalt med 168
stemmer.

Videre var innstilt:

X.
XXVI

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertallsved-
tak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger
til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt
kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som
berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012 som
angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et
nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller
av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut
fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.
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Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt med 168
stemmer.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem tolv for-
slag.

Det er
– forslag nr. 7, fra Michael Tetzschner på vegne av

Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet
De Grønne

– forslag nr. 9, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av
Arbeiderpartiet og Senterpartiet

– forslag nr. 1, fra Karin Andersen på vegne av Arbeider-
partiet og Sosialistisk Venstreparti

– forslag nr. 5, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre
og Venstre

– forslag nr. 12, fra Martin Kolberg på vegne av Arbei-
derpartiet og Miljøpartiet De Grønne

– forslag nr. 6, fra Martin Kolberg på vegne av Arbeider-
partiet

– forslag nr. 10, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne
av Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De
Grønne

– forslag nr. 2, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av
Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne

– forslag nr. 4, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av
Senterpartiet

– forslag nr. 3, fra Abid Q. Raja på vegne av Venstre
– forslagene nr. 8 og 11, fra Karin Andersen på vegne av

Sosialistisk Venstreparti

Det voteres først over forslag nr. 3, fra Venstre.
Forslaget lyder:

«I
Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt

paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes
kulturelle identitet og legge forholdene til rette for at
den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk.

Dei statlege styresmaktene skal respektere den kul-
turelle identiteten til kvar einskild og leggje til rette
for at alle kan delta i kulturaktivitetar og oppleve eit
mangfald av kulturuttrykk.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Venstre ble med 158 mot 10 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.21.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Kriste-
lig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget lyder:
«I

Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes
kulturelle identitet.

Dei statlege styresmaktene skal respektere den kul-
turelle identiteten til kvar einskild.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De
Grønne ble med 157 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.21.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:
«I

Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 5 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere og legge for-
holdene til rette for at den enkelte kan delta i kultur-
aktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Dei statlege styresmaktene skal respektere og legg-
je til rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og
oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.»

Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De
Grønne har varslet at de støtter forslaget.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstre-
parti ble med 86 mot 82 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.22.11)

Komiteen hadde innstilt:

A.
I

Forslag til endringer i § 107 første ledd – bifalles ikke.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt med 168
stemmer.

Videre var innstilt:

B.
II

Ny § 107 annet ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Vitenskapens og kunstens frihet skal respekteres.
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Den vitskaplege og kunstnarlege fridommen skal re-
spekterast.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folke-
parti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 92 mot 76 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.23.21)

Videre var innstilt:

C.
III

Nåværende § 108 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Nåværende § 110 a blir ny § 108 i nytt kapittel E og skal
lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 108
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for

at samene, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin
kultur og sitt samfunnsliv.

§ 108
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at

samane, som urfolk, kan tryggje og utvikle samisk språk,
kultur og samfunnsliv.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folke-
parti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne som står bak innstillingen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 86 mot 82 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.24.10)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 4, fra
Senterpartiet.

Forslaget lyder:
«III

Nåværende § 108 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Nåværende § 110 a blir ny § 108 i nytt kapittel E og
skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 108
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette

for at det samiske folk kan sikre og utvikle sitt språk,
sin kultur og sitt samfunnsliv.

§ 108
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at

det samiske folket kan tryggje og utvikle samisk språk,
kultur og samfunnsliv.»

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har
varslet subsidiær støtte til forslaget.

Vi voterer ved navneopprop og starter med repre-
sentant nr. 8 fra Rogaland fylke, Tina Bru.

De som stemmer for forslaget, svarer ja, og de som
stemmer imot forslaget, svarer nei.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Senterpartiet ble med 92 mot 76 stemmer
ikke bifalt.

De 92 representantene som stemte for forslaget, var:
Hege Haukeland Liadal, Geir Pollestad, Geir S. To-

skedal, Iselin Nybø, Ingrid Heggø, Liv Signe Navarsete,
Sveinung Rotevatn, Terje Aasland, Lene Vågslid, Chris-
tian Tynning Bjørnø, Geir Jørgen Bekkevold, Martin Hen-
riksen, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Knag Fylkes-
nes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, Bjørn Arild Gram,
André N. Skjelstad, Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Jo-
rodd Asphjell, Audun Otterstad, Heidi Greni, Snorre Se-
rigstad Valen, Dag Terje Andersen, Steinar Gullvåg, An-
ders Tyvand, Svein Roald Hansen, Irene Johansen, Stein
Erik Lauvås, Line Henriette Hjemdal, Line Vennesland,
Kjell Ingolf Ropstad, Kari Henriksen, Hans Fredrik Grø-
van, Odd Omland, Are Helseth, Sverre Myrli, Marianne
Aasen, Abid Q. Raja, Åsmund Aukrust, Gunvor Eldegard,
Bård Vegar Solhjell, Martin Kolberg, Lise Christoffersen,
Torgeir Micaelsen, Per Olaf Lundteigen, Helga Pedersen,
Kåre Simensen, Johnny Ingebrigtsen, Knut Storberget,
Anette Trettebergstuen, Tone Merete Sønsterud, Trygve
Slagsvold Vedum, Karin Andersen, Per Rune Henriksen,
Jette F. Christensen, Knut Arild Hareide, Magne Rom-
metveit, Terje Breivik, Ruth Mari Grung, Audun Lysbak-
ken, Kjersti Toppe, Else-May Botten, Fredric Holen Bjør-
dal, Rigmor Andersen Eide, Geir Inge Lien, Pål Farstad,
Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren,
Kjell-Idar Juvik, Janne Sjelmo Nordås, Rigmor Aasrud,
Tore Hagebakken, Anne Tingelstad Wøien, Stine Rena-
te Håheim, Ketil Kjenseth, Jens Stoltenberg, Hadia Tajik,
Jonas Gahr Støre, Trine Skei Grande, Ingunn Gjerstad,
Marianne Marthinsen, Une Aina Bastholm, Jan Bøhler,
Marit Nybakk, Ola Elvestuen, Hans Olav Syversen, Eirin
Sund, Olaug V. Bollestad og Torstein Tvedt Solberg.

De 76 representantene som stemte imot forslaget, var:
Tina Bru, Sveinung Stensland, Helge Thorheim, Bjørn

Lødemel, Solveig Sundbø Abrahamsen, Kristian Norheim,
Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg, Regina Alexandro-
va, Elin Rodum Agdestein, Linda C. Hofstad Helleland,
Lill Harriet Sandaune, Frank J. Jensen, Sivert Bjørnstad,
Svein Flåtten, Morten Stordalen, Kårstein Eidem Løvaas,
Tom E. B. Holthe, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein, Bengt
Morten Wenstøb, Erlend Wiborg, Eirik Milde, Svein Har-
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berg, Lene Langemyr, Ingunn Foss, Åse Michaelsen, No-
runn Tveiten Benestad, Sylvi Graham, Kari Kjønaas Kjos,
Tone Wilhelmsen Trøen, Bente Stein Mathisen, Hans An-
dreas Limi, Henrik Asheim, Nils Aage Jegstad, Ib Thom-
sen, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Jø-
rund Rytman, Anders B. Werp, Morten Wold, Kristin
Ørmen Johnsen, Frank Bakke-Jensen, Jan-Henrik Fredrik-
sen, Gunnar Gundersen, Tor André Johnsen, Øyvind Hal-
leraker, Gjermund Hagesæter, Peter Christian Frølich, To-
rill Eidsheim, Helge André Njåstad, Sigurd Hille, Ove
Trellevik, Erik Skutle, Helge Orten, Harald T. Nesvik, Eli-
sabeth Røbekk Nørve, Oskar J. Grimstad, Odd Henriksen,
Dagfinn Henrik Olsen, Margunn Ebbesen, Olemic Thom-
messen, Morten Ørsal Johansen, Nikolai Astrup, Michael
Tetzschner, Christian Tybring-Gjedde, Kristin Vinje, Mu-
dassar Kapur, Mazyar Keshvari, Stefan Heggelund, Heidi
Nordby Lunde, Siri A. Meling, Bente Thorsen, Arve
Kambe og Kari Raustein.

Representanten Jan Arild Ellingsen var fraværende.

Videre var innstilt:

D.
IV

Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Ny § 109 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):
Enhver har rett til utdannelse. Barn har plikt til å motta

grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den
enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokra-
tiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Alle har rett til utdanning. Born har plikt til å ta imot
grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal utvikle evne-
ne til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og frem-
je respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskeretta-
ne.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folke-
parti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-
tiet De Grønne som står bak innstillingen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 85 mot 83 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.33.26)

Presidenten: Etter at komiteens innstilling til D nå
er forkastet, voteres det over forslag nr. 5, fra Høyre og
Venstre, som er et alternativ til D.

Forslaget lyder:

«IV
Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt

paragrafnummer.

Ny § 109 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å
motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal iva-
reta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta
imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal ut-
vikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova
det har, og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og
menneskerettane.»

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har
varslet at de støtter forslaget subsidiært. Fremskritts-
partiet stemmer imot.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Høyre og Venstre ble bifalt med 137 mot
30 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.34.20)

Videre var innstilt:
E.
V

Ny § 109 annet ledd skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående
opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på
grunnlag av kvalifikasjoner.

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til vida-
regåande opplæring og likt høve til høgare utdanning på
grunnlag av kvalifikasjonar.

Presidenten: Det er en samlet komité med unntak av
Fremskrittspartiet som står bak innstillingen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble bifalt med 137 mot 30 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 19.35.00)

Presidenten: Så tar vi opp noen mindretallsforslag, og
vi starter med forslag nr. 8, fra Sosialistisk Venstreparti,
som lyder:

«VI
§ 110 første ledd skal lyde:
Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette
for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til li-
vets opphold ved arbeid eller næring. Den som på grunn
av sykdom, alder, arbeidsledighet, fødsel eller liknende
forhold ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett
til trygd eller sosiale ytelser.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at
kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt og
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næringsverksemda si. Den som på grunn av sjukdom,
alder, arbeidsløyse, fødsel eller liknande høve ikkje kan
forsyte seg sjølv, har rett til trygd eller sosiale ytingar.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 160 mot
8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.35.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Arbei-
derpartiet, som lyder:

«VI
§ 110 første ledd skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette
for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til li-
vets opphold ved arbeid eller næring. Ethvert menneske
har plikt til å forsøke å sørge for sitt livsopphold. Den
som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til
støtte fra det offentlige.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at
kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt og
næringsverksemda si. Alle har plikt til å søkje å forsyte
seg sjølv. Den som ikkje kan forsyte seg sjølv, har rett
til stønad frå det offentlege.»

Sosialistisk Venstreparti støtter forslaget subsidiært.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 105 mot 63 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.36.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Høyre,
Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne,
som lyder:

«VI
§ 110 første ledd skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette
for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til li-
vets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke
selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra
det offentlige.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for
at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt
eller næringsverksemda si. Den som ikkje sjølv kan
forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-
streparti har varslet subsidiær støtte til forslaget. Frem-
skrittspartiet stemmer imot.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og

Miljøpartiet De Grønne ble bifalt med 138 mot 30 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 19.37.02)

Videre var innstilt:

F.
VI

Forslag til endringer i § 110 første ledd – bifalles
ikke.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig ikke bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Sosia-
listisk Venstreparti, som lyder:

«VII
Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt

paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

§ 111
Statens myndigheter skal respektere og sikre ret-

ten til en tilfredsstillende levestandard, herunder den
enkeltes grunnleggende behov for mat, vann, klær og
bolig. Likeledes skal statens myndigheter fremme be-
folkningens helse og sikre retten til nødvendig helse-
hjelp.

§ 111
Dei statlege styresmaktene skal respektere og trygg-

je retten til ein tilfredsstillande levestandard, med-
rekna den einskildes behov for mat, vatn, klede og
husvære. Like eins skal dei statlege styresmaktene
fremje folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helse-
hjelp.»

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 161 mot
6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.38.00)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Kris-
telig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, som
lyder:

«VII
Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt

paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 111
Enhver har rett til en tilfredsstillende levestandard

og nødvendig helsehjelp.
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§ 111
Alle har rett til tilfredsstillande levestandard og

naudsynt helsehjelp.»

Sosialistisk Venstreparti støtter forslaget subsidiært.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De
Grønne og Venstre ble med 141 mot 27 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.38.35)

Videre var innstilt:

G.
VII

Forslag til endringer i § 111 – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komi-
teens innstilling til G og forslag nr. 9, fra Arbeiderpartiet
og Senterpartiet, som lyder:

«VII
Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt

paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 111
Statens myndigheter skal respektere og sikre retten

til en tilfredsstillende levestandard.
Likeledes skal statens myndigheter fremme befolk-

ningens helse og sikre retten til nødvendig helsehjelp.

§ 111
Dei statlege styresmaktene skal respektere og trygg-

je retten til ein tilfredsstillande levestandard.

Like eins skal dei statlege styresmaktene fremje
folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helsehjelp.»

Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstre-
parti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de
støtter forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet
subsidiært. Høyre og Fremskrittspartiet står bak innstil-
lingen.

Vo t e r i n g :

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling
til G og forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
innstillingen ikke bifalt med 76 stemmer og forslaget ikke
bifalt med 92 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.41.45)

Presidenten: Verken innstillingen eller forslaget fikk
dermed to tredjedels flertall.

Videre var innstilt:

H.
VIII

Nåværende § 112 flyttes til nytt kapittel F og får nytt
paragrafnummer.

Nåværende § 110 b blir ny § 112 i nytt kapittel E, og
skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 112
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en

natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens
ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand
og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i na-
turen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående
ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjen-
nomfører disse grunnsetninger.

§ 112
Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der pro-

duksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Natur-
ressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsi-
dig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande
slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står
til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og
iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den
retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som
gjennomfører desse grunnsetningane.

Presidenten: Hele komiteen med unntak av Frem-
skrittspartiet står bak innstillingen.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble bifalt med 138 mot 30 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 19.42.34)

Videre var innstilt:

I.
X

Forslag til ny § 116 – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komi-
teens innstilling til I og forslag nr. 12, fra Arbeiderpartiet
og Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«X
Ny § 116 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 116
Rettighetene i denne grunnlov kan ikke fravikes

med mindre det treffes beslutning om midlertidige unn-
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tak når en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand gjør det
åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet, rettsstaten
eller rikets eksistens.

Det kan ikke i noe tilfelle treffes beslutning om å
fravike §§ 93, 96 og 99 første punktum. Tilsvarende
gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

§ 116
Rettane i denne grunnlova kan ikkje fråvikast så sant

det ikkje blir teke avgjerd om mellombels unntak når
ein kunngjord krigs- eller krisetilstand gjer det klårt
naudsynt for å tryggje demokratiet, rettsstaten eller
eksistensen til riket.

Ikkje i noko tilfelle kan det takast avgjerd om å frå-
vike §§ 93, 96 og 99 fyrste punktum. Tilsvarande gjeld
for § 97 i spørsmål om straff.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senter-
partiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti står bak inn-
stillingen.

Vo t e r i n g :

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling
til I og forslaget fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De
Grønne ble innstillingen ikke bifalt med 109 stemmer og
forslaget ikke bifalt med 59 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.43.22)

Presidenten: Verken innstillingen eller forslaget fikk
dermed to tredjedels flertall.

Videre var innstilt:

J.
XI

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertallsved-
tak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger
til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt
kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som
berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012 som
angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et
nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller
av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut
fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.

Presidenten: Dette er en fullmakt til Stortinget om
nødvendig redigering etter de endringene som gjøres i
Grunnloven i dag.

Denne fullmakten ble imidlertid vedtatt under fore-
gående sak, så J i denne innstillingen bortfaller.

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to
forslag. Det er:
– forslag nr. 1, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre
– forslag nr. 2, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av

Kristelig Folkeparti

Komiteen hadde innstilt:

I
Dokument 12:32 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra

Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf Lundtei-
gen om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot
dødsstraff, tortur og slaveri) – samtlige alternativer – bifal-
les ikke.

II
Dokument 12:33 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra

Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hall-
geir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 93 i
Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og
slaveri) – alternativ 1 B – bifalles, slik at:

§ 96 annet punktum oppheves.

Nåværende § 93 flyttes til nytt kapittel F og gis nytt
paragrafnummer.

Ny § 93 skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 93
Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til

døden.
Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig

eller nedverdigende behandling eller straff.
Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.
Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og be-

kjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for
umenneskelig eller nedverdigende behandling.

§ 93
Kvart menneske har rett til liv. Ingen kan dømmast til

døden.
Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg

eller nedverdigande behandling eller straff.
Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.
Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og

stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for
umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

III
Dokument 12:16 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra

Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Hjemdal og Øy-
vind Håbrekke om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra
unnfangelse til død) – samtlige alternativer – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komi-
teens innstilling til III og forslag nr. 2, fra Kristelig Folke-
parti, som lyder:

«Dokument 12:16 (2011–2012) – grunnlovsforslag
fra Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Hjemdal og
Øyvind Håbrekke om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv
fra unnfangelse til død) – alternativ 1 B – bifalles, slik
at:

Ny § 93 skal lyde:
Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 93
Menneskeverdet skal være ukrenkelig. Enhver har
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rett til liv og legemlig integritet fra unnfangelse til
naturlig død.

Enhver borger har rett til personlig frihet og livsut-
foldelse innen de grenser som fastsettes i lov.

Nærmere bestemmelser om borgernes rettsvern, fri-
het og rettigheter fastsettes i lov.

§ 93
Menneskeverdet skal vere ukrenkjeleg. Einkvar har

rett til lov og legemleg integritet frå unnfanging til
naturleg død.

Einkvar borgar har rett til personleg fridom og liv-
sutfalding innanfor dei grensene som blir fastsette i lov.

Nærare føresegner om rettsvernet, fridommen og
rettane til borgarane blir fastsette i lov.»

Presidenten har dermed grunn til å tro at alle partie-
ne med unntak av Kristelig Folkeparti skal stemme for
innstillingen, mens Kristelig Folkeparti skal stemme for
forslaget.

Vo t e r i n g :

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling
til III og forslaget fra Kristelig Folkeparti ble innstillingen
bifalt med 157 mot 10 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.46.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre,
som lyder:

«Dokument 12:32 (2011–2012) – grunnlovsforslag
fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf
Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og
forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) – alternativ
B – bifalles, slik at:

§ 96 annet punktum oppheves.

Nåværende § 93 flyttes til nytt kapittel F og gis nytt
paragrafnummer.

Ny § 93 skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 93
Ethvert menneske har en iboende rett til liv. Ingen

kan dømmes til døden.
Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneske-

lig eller nedverdigende behandling eller straff.
Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.
Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og

bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former
for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

§ 93
Kvart menneske har ein ibuande rett til liv. Ingen

kan dømmast til døden.
Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneske-

leg eller nedverdigande behandling eller straff.
Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.
Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv

og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former
for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.»

Kristelig Folkeparti har varslet at de subsidiært støt-
ter forslaget.

Vo t e r i n g :

Forslaget fra Høyre ble med 109 mot 59 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.47.31)

Presidenten: Det voteres over I.
Høyre har varslet at de vil stemme imot.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble bifalt med 118 mot 49 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 19.48.20)

Presidenten: Det voteres over II.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt med 168
stemmer.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten har Helge Thorheim satt
frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet.

Komiteen hadde innstilt:

I
Dokument 12:35 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra

Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hall-
geir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i
Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) – bifalles, slik at:

§ 103 oppheves.

Ny § 103 skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 103
Enhver som har oppnådd gifteferdig alder, har rett til å

stifte familie, inngå ekteskap og oppløse ekteskap i hen-
hold til nærmere bestemmelser gitt ved lov. Ekteskap kan
bare inngås med ektefellenes samtykke og frie vilje.

§ 103
Alle som har nådd gifteferdig alder, har rett til å skipe

familie, gifte seg og skilje seg i samsvar med nærare føre-
segner gjevne i lov. Giftarmål krev fri vilje og samtykke frå
ektemakane.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialis-
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som står bak
innstillingen.

Vi voterer ved navneopprop, og starter med represen-
tant nr. 6 for Østfold fylke, Stein Erik Lauvås.
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De som stemmer for innstillingen, svarer ja. De som
stemmer imot innstillingen, svarer nei.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 97 mot 71 stemmer ikke
bifalt.

De 71 representantene som stemte for innstillingen,
var:

Stein Erik Lauvås, Line Vennesland, Kari Henriksen,
Odd Omland, Are Helseth, Sverre Myrli, Marianne Aasen,
Abid Q. Raja, Åsmund Grøver Aukrust, Gunvor Elde-
gard, Martin Kolberg, Lise Christoffersen, Torgeir Mica-
elsen, Helga Pedersen, Kåre Simensen, Johnny Ingebrigt-
sen, Knut Storberget, Anette Trettebergstuen, Tone Merete
Sønsterud, Karin Andersen, Per Rune Henriksen, Jette
F. Christensen, Magne Rommetveit, Terje Breivik, Ruth
Mari Grung, Audun Lysbakken, Else-May Botten, Fredric
Holen Bjørdal, Pål Farstad, Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Si-
vertsen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Rigmor Aas-
rud, Tore Hagebakken, Stine Renate Håheim, Ketil Kjen-
seth, Jens Stoltenberg, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre,
Trine Skei Grande, Ingunn Gjerstad, Marianne Marthin-
sen, Une Aina Bastholm, Jan Bøhler, Marit Nybakk, Ola
Elvestuen, Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg, Hege Hau-
keland Liadal, Iselin Nybø, Ingrid Heggø, Sveinung Ro-
tevatn, Terje Aasland, Lene Vågslid, Christian Tynning
Bjørnø, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Torgeir
Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, André N.
Skjelstad, Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Jorodd Asp-
hjell, Audun Otterstad, Snorre Serigstad Valen, Dag Terje
Andersen, Steinar Gullvåg, Svein Roald Hansen og Irene
Johansen.

De 97 representantene som stemte imot innstillingen,
var:

Erlend Wiborg, Eirik Milde, Line Henriette Hjemdal,
Svein Harberg, Lene Langemyr, Kjell Ingolf Ropstad, In-
gunn Foss, Åse Michaelsen, Hans Fredrik Grøvan, No-
runn Tveiten Benestad, Sylvi Graham, Kari Kjønaas Kjos,
Tone Wilhelmsen Trøen, Bente Stein Mathisen, Hans An-
dreas Limi, Henrik Asheim, Nils Aage Jegstad, Ib Thom-
sen, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Bård Vegar Solhjell,
Trond Helleland, Jørund Rytman, Anders B. Werp, Mor-
ten Wold, Kristin Ørmen Johnsen, Per Olaf Lundteigen,
Frank Bakke-Jensen, Jan-Henrik Fredriksen, Gunnar Gun-
dersen, Tor André Johnsen, Trygve Slagsvold Vedum,
Øyvind Halleraker, Gjermund Hagesæter, Peter Christian
Frølich, Torill Eidsheim, Knut Arild Hareide, Helge André
Njåstad, Sigurd Hille, Ove Bernt Trellevik, Kjersti Toppe,
Erik Skutle, Helge Orten, Harald T. Nesvik, Elisabeth Rø-
bekk Nørve, Oskar J. Grimstad, Rigmor Andersen Eide.
Geir Inge Lien, Odd Henriksen, Dagfinn Henrik Olsen,
Margunn Ebbesen, Janne Sjelmo Nordås, Olemic Thom-
messen, Morten Ørsal Johansen, Anne Tingelstad Wøien,
Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Christian Tybring-
Gjedde, Kristin Vinje, Mudassar Kapur, Mazyar Keshva-
ri, Stefan Heggelund, Heidi Nordby Lunde, Hans Olav
Syversen, Siri A. Meling, Bente Thorsen, Arve Kambe,

Olaug V. Bollestad, Kari Raustein, Tina Bru, Sveinung
Stensland, Helge Thorheim, Geir Pollestad, Geir S. Toske-
dal, Liv Signe Navarsete, Bjørn Lødemel, Solveig Sundbø
Abrahamsen, Kristian Norheim, Geir Jørgen Bekkevold,
Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg, Regina Alexandro-
va, Bjørn Arild Gram, Elin Rodum Agdestein, Linda C.
Hofstad Helleland, Lill Harriet Sandaune, Frank J. Jens-
sen, Heidi Greni, Sivert Haugen Bjørnstad, Svein Flåt-
ten, Morten Stordalen, Kårstein Eidem Løvaas, Tom E. B.
Holthe, Anders Tyvand, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein og
Bengt Morten Wenstøb.

Representanten Jan Arild Ellingsen var fraværende.

Presidenten: Vi skal så votere over forslag nr. 1, fra
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslaget lyder:
«Dokument 12:34 (2011–2012) – grunnlovsfor-

slag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf
Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i
Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) – alternativ
B – bifalles, som følger:

§ 103 oppheves.

Ny § 103 skal lyde:
Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 103
Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet.

Enhver som har oppnådd gifteferdig alder, har rett til
å stifte familie, inngå ekteskap og oppløse ekteskap i
henhold til nærmere bestemmelser gitt ved lov. Ekte-
skap kan bare inngås med ektefellenes samtykke og frie
vilje.

§ 103
Familien er ei grunnleggjande eining i samfunnet.

Alle som har nådd gifteferdig alder, har rett til å skipe
familie, gifte seg og skilje seg i samsvar med næra-
re føresegner gjevne i lov. Giftarmål krev fri vilje og
samtykke frå ektemakane.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljø-
partiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget
subsidiært.

Vi voterer ved navneopprop, og starter med repre-
sentant nr. 3 for Nordland fylke, Dagfinn Henrik Olsen.

De som stemmer for forslaget, svarer ja. De som
stemmer imot forslaget, svarer nei.

Vo t e r i n g :

Forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet, ble med 111 mot 57 stemmer ikke bifalt.

De 111 representantene som stemte for forslaget, var:
Dagfinn Henrik Olsen, Eirik Sivertsen, Anna Ljung-

gren, Kjell-Idar Juvik, Janne Sjelmo Nordås, Rigmor Aas-
rud, Tore Hagebakken, Morten Ørsal Johansen, Anne Tin-
gelstad Wøien, Stine Renate Håheim, Jens Stoltenberg,
Hadia Tajik, Christian Tybring-Gjedde, Jonas Gahr Støre,
Ingunn Gjerstad, Marianne Marthinsen, Une Aina Bast-
holm, Mazyar Keshvari, Jan Bøhler, Marit Nybakk, Hans
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Olav Syversen, Eirin Sund, Bente Thorsen, Olaug V. Bol-
lestad, Torstein Tvedt Solberg, Kari Raustein, Hege Hau-
keland Liadal, Helge Thorheim, Geir Pollestad, Geir S.
Toskedal, Ingrid Heggø, Liv Signe Navarsete, Terje Aas-
land, Kristian Norheim, Lene Vågslid, Christian Tynning
Bjørnø, Geir Jørgen Bekkevold, Martin Henriksen, Øy-
vind Korsberg, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Knag Fyl-
kesnes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, Bjørn Arild Gram,
Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Lill Harriet Sandau-
ne, Jorodd Asphjell, Audun Otterstad, Heidi Greni, Si-
vert Bjørnstad, Snorre Serigstad Valen, Dag Terje Ander-
sen, Morten Stordalen, Steinar Gullvåg, Tom E. B. Holthe,
Anders Tyvand, Svein Roald Hansen, Ulf Leirstein, Irene
Johansen, Stein Erik Lauvås, Erlend Wiborg, Line Hen-
riette Hjemdal, Line Vennesland, Lene Langemyr, Kjell
Ingolf Ropstad, Kari Henriksen, Åse Michaelsen, Hans
Fredrik Grøvan, Odd Omland, Are Helseth, Kari Kjø-
naas Kjos, Sverre Myrli, Marianne Aasen, Hans Andreas
Limi, Åsmund Aukrust, Ib Thomsen, Gunvor Eldegard,
Bård Vegar Solhjell, Martin Kolberg, Jørund Rytman,
Lise Christoffersen, Torgeir Micaelsen, Morten Wold, Per
Olaf Lundteigen, Helga Pedersen, Kåre Simensen, Jan-
Henrik Fredriksen, Johnny Ingebrigtsen, Knut Storberget,
Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Tone Mere-
te Sønsterud, Trygve Slagsvold Vedum, Karin Andersen,
Per Rune Henriksen, Gjermund Hagesæter, Jette F. Chris-
tensen, Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad, Magne
Rommetveit, Ruth Mari Grung, Audun Lysbakken, Kjersti
Toppe, Else-May Botten, Harald T. Nesvik, Fredric Holen
Bjørdal, Oskar J. Grimstad, Rigmor Andersen Eide, Geir
Inge Lien, Lisbeth Berg-Hansen.

De 57 representantene som stemte mot forslaget, var:
Margunn Ebbesen, Olemic Thommessen, Ketil Kjen-

seth, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Kristin Vinje,
Trine Skei Grande, Mudassar Kapur, Stefan Heggelund,
Ola Elvestuen, Heidi Nordby Lunde, Siri A. Meling, Arve
Kambe, Tina Bru, Sveinung Stensland, Iselin Nybø, Bjørn
Lødemel, Sveinung Rotevatn, Solveig Sundbø Abraham-
sen, Kent Gudmundsen, Regina Alexandrova, Elin Rodum
Agdestein, André N. Skjelstad, Linda C. Hofstad Hel-
leland, Frank J. Jenssen, Svein Flåtten, Kårstein Eidem
Løvaas, Ingjerd Schou, Bengt Morten Wenstøb, Eirik
Milde, Svein Harberg, Ingunn Foss, Norunn Tveiten Be-
nestad, Sylvi Graham, Tone Wilhelmsen Trøen, Bente
Stein Mathisen, Henrik Asheim, Abid Q. Raja, Nils Aage
Jegstad, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Trond Helleland,
Anders B. Werp, Kristin Ørmen Johnsen, Frank Bakke-
Jensen, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Peter
Christian Frølich, Torill Eidsheim, Sigurd Hille, Terje
Breivik, Ove Trellevik, Erik Skutle, Helge Orten, Elisa-
beth Røbekk Nørve, Pål Farstad, Odd Henriksen.

Representanten Jan Arild Ellingsen var fraværende.

Videre var innstilt:

II
Dokument 12:34 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra

Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen
og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til
å stifte familie mv.) – samtlige alternativer – bifalles ikke.

Presidenten: Når begge de fremsatte alternativer ikke
er bifalt i foregående voteringer, følger det som en konse-
kvens at innstillingens II ikke bifalles.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig ikke bifalt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 12:14 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra
Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til
asyl

– Alternativ 5 B – bifalles, slik at:

Ny § 106 tredje ledd skal lyde:

Enhver har rett til å søke asyl. De nærmere vilkår for
innvilgelse av asyl fastsettes ved lov.

Alle har rett til å søkje asyl. Dei nærare vilkåra for å gje
asyl blir fastsette i lov.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grøn-
ne står bak innstillingen.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har varslet at
de ønsker å stemme imot.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 85 mot 83 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.17.18)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 12:15 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra
Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen,
Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik
Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfri-
het og religion)

– alternativ B – bifalles, slik at:

§ 100 tredje ledd første punktum skal lyde:

Frimodige ytringer om statsstyringen, religion og et
hvilket som helst annet emne er tillatt for enhver.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa,
religion og kva anna emne som helst.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne står bak innstillin-
gen.
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Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Sen-
terpartiet har varslet at de vil stemme imot.

Vo t e r i n g :

Komiteens innstilling ble med 96 mot 72 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.18.38)

S a k n r . 7 [20:19:25]

Referat

1. (268) Statsministerens kontor melder at
1. lov om endringer i menneskerettsloven (Lovvedtak

46 (2013–2014))
2. lov om endringer i genteknologiloven og biotek-

nologiloven (navneendring og hjemmel til felles
forskrift) (Lovvedtak 44 (2013–2014))

3. lov om retting av feil i lovverket m.m. (Lovvedtak
47 (2013–2014))
– er sanksjonert under 9. mai 2014.

Enst.: Vedlegges protokollen.
2. (269) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids-

og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere
nordsjødykkere (Prop. 88 S (2013–2014))

Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.
3. (270) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-

komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-
RES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, pro-
grammet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI
(2014–2020) (Prop. 89 S (2013–2014))

Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som fore-
legger sitt utkast til innstilling for utenriks- og for-
svarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

4. (271) Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven
mv. og lov om kredittvurderingsbyråer (Prop. 87 L
(2013–2014))

Enst.: Sendes finanskomiteen.
5. (272) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

(rett til brukerstyrt personlig assistanse) (Prop. 86 L
(2013–2014))

Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.
6. (273) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-

komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forord-
ning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tred-
je handlingsprogram på området helse (2014–2020)
(Prop. 90 S (2013–2014))

Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som fore-
legger sitt utkast til innstilling for utenriks- og for-
svarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

7. (274) Representantforslag fra stortingsrepresentante-
ne Terje Breivik, Pål Farstad og Iselin Nybø om
å innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved
skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen person-
lig vinning (Dokument 8:65 S (2013–2014))

8. (275) Endringer i politiloven og SIS-loven mv. (Prop.
92 L (2013–2014))

Enst.: Nr. 7 og 8 sendes justiskomiteen.
9. (276) Riksrevisjonens melding om virksomheten i

2013 (Dokument 2 (2013–2014))
Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

10. (277) Endringar i EØS-høringsloven (europeisk stan-
dardisering) (Prop. 79 L (2013–2014))

Enst.: Sendes næringskomiteen.
11. (278) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens

beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlem-
melse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012
om europeisk standardisering (Prop. 82 S (2013–
2014))

Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt
utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen
til uttalelse før innstilling avgis.

12. (279) Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring
av EØS-reglar om busspassasjerrettar) (Prop. 85 L
(2013–2014))

Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomi-
teen.

13. (280) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-
komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forord-
ning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning
for et sammenkoplet Europa (2014–2020) (Prop. 91 S
(2013–2014))

Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomi-
teen, som forelegger sitt utkast til innstilling for uten-
riks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling
avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 20.21.

13. mai – Referat2542 2014
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11 Merknader til de enkelte bestemmelser 

TIL KAP 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Kapittel I i gjeldende lov er i all hovedsak videreført 
i dette kapitlet. Som tidligere omfatter kapittel 1 lo
vens innledende bestemmelser. Kapitlet inneholder 
nå seks mot tidligere fire paragrafer. Det er foretatt 
en generell omstrukturering som følge av at departe
mentet har funnet det hensiktsmessig å plassere de 
mer prinsipielle bestemmelsene først i kapitlet. Det 
er inntatt nye bestemmelser i § 1-2 om ressursfor
valtning og i§ 1-3 som oppstiller krav om tillatelser. 
Videre er bestemmelsene om lovens virkeområde 
som er inntatt i § 1-4 omarbeidet. I § 1-6 er lovens 
sentrale definisjoner inntatt. Antallet definisjoner er 
utvidet i forhold til gjeldende lov § 4. 

Til§ 1-1 Retten til undersjøiske petroleumsfore-
komster og ressursforvaltning 

Det er naturlig innledningsvis i loven å fastslå at bå
de retten til petroleumsressursene og til forvaltnin
gen av disse tilligger den norske stat. Bestemmelsen 
tilsvarer § 3 første ledd i gjeldende lov og gjengir de 
grunnleggende folkerettslige prinsipper om suverene 
rettigheter og statens overhøyhet over de undersjøis
ke petroleumsressursene. Ved å benytte begrepet 
«eiendomsrett» i stedet for «rett», har departementet 
ikke ment å snevre inn statens totale beføyelser over 
petroleumsressursene. 

I tillegg til eiendomsretten fastslår også bestem
melsen statens eksklusive rett til ressursforvaltning 
av petroleumsressursene. Retten til ressursforvalt
ning følger av statens høyhetsrett samt de oppgaver 
som følger av denne. Bestemmelsen gjør således in
gen materiell endring i den rett som allerede tilligger 
staten etter til folkeretten. 

Begrepet «ressursforvaltning» omfatter blant an
net den kompetanse staten har til å fastsette retnings
linjer og vilkår for undersøkelse etter og utnyttelse 
av petroleumsressursene, sikre en best mulig utbyg
ging, produksjon, avtak og valg av transportsyste
mer, fastsette utvinningstempo og hvordan petrole
umsressursene på annen måte skal utnyttes. Som et 
eksempel på ressursforvaltning kan nevnes den 
kompetanse som følger av bestemmelsen når det 
gjelder anleggelse av rørledninger. Kompetansen in
nebærer rett til å bestemme hvor en rørledning skal 
legges (trasevalg), hvem som skal eie rørledningen 
etc. 

Til§ 1-2 Ressursforvaltningen 

Paragrafen omhandler prinsippene for utøvelse av 
ressursforvaltningen når det gjelder petroleumsres-

sursene og gir uttrykk for de sentrale målsettingene 
for petroleumsvirksomheten. 

Bestemmelsens første ledd er ny i forhold til gjel
dende rett. Den klarlegger de overordnede prinsipper 
som ligger til grunn for ressursforvaltningen av pe
troleumsressursene. Det følger av norsk statsrett at 
utøvelse av ressursforvaltningen tilligger Kongen. 
Både retten til ressursforvaltning jf§ 1-1, og utøvel
sen, er en del av de grunnleggende prinsippene for 
virksomheten. Første ledd fastslår at det er «Kon
gen» som har hjemmel til å drive ressursforvaltning. 
Bestemmelsen innebærer ikke et delegasjonsforbud. 

Første ledd retter seg ikke mot rettighetshaver, 
men regulerer statens kompetanse til å stå for utøvel
sen av ressursforvaltningen. Den begrenser således 
ikke rettighetshavers plikter etter loven til å forestå 
ressursforvaltningen av de områder eller forekoms
ter, hvor slikt ansvar i medhold av loven er pålagt 
ham. 

Annet ledd fastslår de sentrale målsettinger for pe
troleumsvirksomheten. Innholdet i bestemmelsen re
presenterer i all hovedsak en videreføring av gjel
dende lov § 3 annet ledd, herunder det bestemmel
sen fastslår om hensynet til annen virksomhet. For
muleringen «slik at de kommer hele det norske sam
funn til gode» representerer en videreføring av prin
sippene i gjeldende lov. Prinsippet om forvaltning av 
petroleumsressursene i et langsiktig perspektiv har 
som rn_ål å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling. 
Dette mnebærer at petroleumsressursene skal gi et 
størst mulig bidrag til den samlede nasjonalformue. 
Verdiskapningen for hele samfunnet er derfor et sen
tralt mål for ressursforvaltningen. 

Det vises i denne sammenheng til St meld nr 26 
(1993-94) s 14, og det hitsettes: 

«I forvaltningen av petroleumsressursene er det 
spesielt to for~~ld som er sentrale. For det første må 
petroleumspolitikken utformes med sikte på at olje
og gassressurseq.e skal gi et størst mulig bidrag til 
den samlede naSJ<?nalformuen. Dette: krever at det vi
derefør~s en politikk med størst mulig verdiskapning 
som mal. 

For det andre må anvendelsen av inntektene fra 
petroleumsformuen ses i sammenheng med den 
samlede formuesforvaltning i samfunnet. 

Det er regjeringens mål a forvalte petroleumsfor
muen P!l en ~lik måte at hensxnet tif de fremtidige 
ge!}erasJoner iyare!as_. Spørsmalet om vi fører en po
litikk s~m er nmehg i forh~ld til fordelingen mellom 
ge:nerasJor~e_r, er et spørsmal om den samlede økono
~1ske pohtik½: og f~rmuesforvaltning, og må ikke 
mnskrenkes . til en isolert betraktning av olje- og 
gassproduksJonen.» 

Formuleringen «slik at de kommer hele det norske 
samfunn til gode» innebærer også at ressursforvalt-
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ningen av petroleumsressursene skal sikre velferd, 
sysselsetting og et bedre miljø, samt styrke norsk 
næringsliv og industriell utvikling. Forvaltningen av 
petroleumsressursene kan ikke ses isolert fra andre 
viktige hensyn og målsettinger, således må forvalt
ningen skje under ivaretagelse av hensyn til sikker
het, miljø og annen virksomhet. Når det gjelder an
nen virksomhet vil blant annet fiskeriene og andre 
brukere av havet stå sentralt. Fiskeriene, herunder 
akvakultur, er blant de næringer som spiller en sen
tral rolle for den totale verdiskapning og for boset
ting og sysselsetting langs kysten. Den interesseav
veining som finner sted mellom petroleumsvirksom
heten og annen virksomhet, herunder fiskeri og 
akvakultur, må legge til rette for en langsiktig utnyt
telse av alle de aktuelle ressursene. Denne interesse
avveiningen vil konkret finne sted i tilknytning til 
det tiltak som det er aktuelt å iverksette, så som ek
sempelvis åpning av nye områder med sikte på tilde
ling av utvinningstillatelser. 

For nærmere merknader til hensynene bak og inn
holdet av paragrafen, vises det til behandlingen av 
gjeldende lov § 3 i Ot prp nr 72 (1982-82) s 39 flg. 

TH § 1-3 Krav om tillatelse m v 

I denne paragrafen videreføres i hovedtrekk gjelden
de lov §§ 5 sjette ledd og 8 syvende ledd. 

Første punktum fastslår hovedprinsippet om at en
hver som ønsker å drive petroleumsvirksomhet må 
ha de tillatelser, godkjennelser og samtykker loven 
krever til dette. Tillatelse etter loven her til å drive 
petroleumsvirksomhet som f eks undersøkelses- og 
utvinningstillatelse kreves ikke for at staten som eier 
av petroleumsressursene skal kunne forestå slik 
virksomhet. 

Enkelte tillatelser, godkjennelser og samtykker er 
begrunnet i hensynet til ivaretakelsen av statens eier
interesse og skal samtidig sette rammene for utøvel
se av forvaltningsmyndighet. Dersom en tillatelse 
m v har en slik blandet karakter vil fritaket for kravet 
om tillatelse m v begrense seg til å omfatte de deler 
av tillatelsen, godkjennelsen eller samtykket som 
ivaretar statens eierinteresse. Hva som omfatter ut
øvelse av forvaltningsmyndighet vil måtte avgjøres 
konkret i det enkelte tilfellet. 

A.nnet punktum er identisk med gjeldende lov § 8 
syvende ledd. Bestemmelsen fastslår at staten må et
terleve lovens materielle bestemmelser så langt disse 
passer. Dette gjelder på alle lovens områder, hvor 
det ikke etter loven kreves tillatelser mv. Videre 
gjelder det på de områder og i den grad staten er 
unntatt fra selve plikten til å innhente tillatelse mv. I 
sistnevnte tilfeller vil staten eller den som handler på 
statens vegne måtte forestå de tiltak og etterleve de 
!<-sav bestemmelsens materielle innhold tilsier. I den 
utstrekning lovens bestemmelser kommer til anven
delse vil staten m h t de beslutninger som ikke har 
sitt grunnlag i statens eierinteresse, være underlagt 

de alminnelige forvaltningsrettslige regler. Som ek
sempel kan nevnes forberedelser som utføres forut 
for utbygging av en forekomst. For øvrig vises til 
merknader i Ot prp nr 72 (1982-83) s 46 flg. 

Til § 1-4 Virkeområde 

Den tekniske utviklingen har medført at deler av 
virksomheten knyttet til undersjøiske petroleumsfo
rekomster som tradisjonelt har vært utført til havs, 
nå kan utføres fra land. Som følge av denne utviklin
gen og hensynet til en helhetlig regulering, har det 
oppstått behov for en klargjøring av lovens virkeom
råde. Departementet har funnet det nødvendig med 
en omformulering av virkeområdebestemmelsene 
for å klargjøre at loven også gjelder for utvinning 
som foregår på eller fra land. Når det gjelder bak
grunnen for reglene i paragrafen for øvrig, vises det 
til omtalen i proposisjonens kapittel 8, se s 15 flg. 

Bestemmelsen i første ledd første punktum angir 
lovens sentrale virkeområde. Klargjøringen er fore
tatt ved å angi virkeområdet ved hjelp av funksjonen 
«petroleumsvirksomhet» uten at det foretas en geo
grafisk avgrensning. 

Loven gjelder i utgangspunktet «petroleumsvirk
somhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekoms
ter» når de aktuelle forekomstene er underlagt norsk 
jurisdiksjon. Slike petroleumsforekomster vil ek
sempelvis være petroleumsforekomster i undergrun
nen på norsk kontinentalsokkel, herunder også kon
tinentalsokkelen rundt Svalbard og Jan Mayen. 

«Petroleumsvirksomhet» er definert i § 1-6 c), og 
omfatter blant annet undersøkelse, leteboring, utvin
ning, transport, utnyttelse og avslutning. Alle aktivi
tetene bortsett fra avslutning er definert i § 1-6. 

Når det gjelder utvinning av norske undersjøiske 
petroleumsforekomster, inneholder bestemmelsen 
ingen eksplisitt geografisk avgrensning. Folkeretten 
eller overenskomster med fremmede stater vil imid
lertid kunne sette grenser for lovens geografiske vir
keområde. Loven får etter første ledd første punktum 
anvendelse der den ikke er begrenset av annen stats 
suverenitet og suverene rettigheter eller særskilt be
grenset kompetanse etter folkeretten. Slik særskilt 
kompetanse kan eksempelvis være kyststatens be
grensede kompetanse over fremmede undersjøiske 
kabler og rørledninger. 

Petroleumsforekomster som måtte finnes under 
norsk landte1Titorium reguleres av lov 4. mai l 973 nr 
21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum 
i grunnen under norsk fastlandsområde. For Sval 
bard gjelder også særlige regler, se behandlingen av 
bestemmelsens femte ledd. Når det gjelder Jan May
en er det ikke foreslått endringer i forhold til gjel
dende rett. Petroleumsvirksomhet knyttet til under
sjøiske petroleumsforekomster underlagt norsk ju
risdiksjon, samt petroleumsvirksomhet som for øv
rig foregår til havs rundt Jan Mayen omfattes av pa
ragrafens første ledd. Dersom petroleumsloven skal 
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få anvendelse på Jan Mayen, må dette reguleres sær
skilt jf lov 27 februar 1930 nr 2 om Jan Mayen § 2. 

Annet punktum omfatter for det første petroleums
virksomhet som er knyttet til norske undersjøiske 
petroleumsforekomster når virksomheten foregår 
utenfor norsk kontinentalsokkel. Dette inkluderer i 
praksis en betydelig del av norske eksportrørlednin
ger og i noen grad mellomfeltsrørledninger i den ut
strekning disse er lagt på kontinentalsokkelen tilhø
rende en fremmed stat. I de tilfelle hvor petroleums
virksomheten foregår på område hvor annen stat har 
suverenitet, vil lovens anvendelse være avhengig av 
overenskomst med denne staten. Dette gjelder for 
norske ilandføringsrørledninger lagt på fremmed 
stats sjø- og landterritorium. Det samme gjelder 
mottaksterminalene på kontinentet og i Storbritan
nia. Tilsvarende vil normalt være tilfelle for den del 
av en norsk mellomfeltsrørledning som befinner seg 
på en installasjon tilhørende en fremmet stat. 

Det normale utgangspunkt er at internrettslig re
gulering gjennomføres så langt dette er forenlig med 
folkeretten. Folkeretten setter imidlertid i enkelte til
feller krav om at kyststaten skal regulere forhold i 
forbindelse med sin virksomhet på kontinentalsok
kelen. Dette gjelder i noen utstrekning bl a på mil
jøområdet. For å ivareta begge disse hensynene har 
departementet i bestemmelsens annet punktum og i 
øvrige bestemmelser hvor forholdet til folkeretten 
omtales valgt å benytte uttrykket «når det følger av 
folkeretten». 

Videre omfatter bestemmelsen også de tilfeller 
hvor et norsk selskap driver petroleumsvirksomhet 
utenfor norsk kontinentalsokkel, når virksomheten 
er knyttet til petroleumsressurser som ikke er norske 
og når folkeretten ikke er til hinder for det. Slik be
stemmelsen er utformet kan loven derfor bl a kunne 
komme til anvendelse utenfor norsk kontinentalsok
kel når det gjelder sikkerhetsmessige forhold i til
knytning til petroleumsvirksomhet fra norskregi
strert innretning eller fartøy. 

Bestemmelsen vil også kunne danne grunnlag for 
regulering av petroleumsvirksomhet på dyphavsslet
ta slik denne blant annet er definert i Havrettskon
vensjonen av 1982. Dyphavssletta utgjør havbunnen 
på de store havdyp utenfor både norsk og andre sta
ters kontinentalsokler. Det er ikke utenkelig at en 
slik virksomhet kan bli aktuelt og departementet har 
derfor funnet det hensiktsmessig å regulere dette i 
loven. 

Annet punktum omfatter også petroleumsvirk
somhet på norsk kontinentalsokkel når petroleums
virksomheten er knyttet til forekomster underlagt en 
annen stats jurisdiksjon. Dette vil blant annet omfat
te forekomster beliggende på grensen mellom norsk 
og annen stats kontinentalsokkel hvor hele eller de
ler av forekomsten utvinnes fra norsk side. Et ek
sempel på dette er Statfjordfeltet, hvor det drives ut
vinning av britiske petroleumsressurser på installa
sjoner som er plassert på norsk kontinentalsokkel. 

Loven kommer til anvendelse på innretninger som 
sådan når de benyttes i petroleumsvirksomheten. 
Dette fremgår av § 1-6 e), t), g), h) og i) hvor hen
holdsvis begrepene «undersøkelse», "ieteboring>,, 
«utvinning», «transport» og «utnyttelse» er definert 

«Innretning» omfatter ikke forsynings- og hjelpe
fartøy som sådan. Dette fremgår av § 1-6 d). Petrole
mnsvirksomhet ombord på forsynings- og hjelpefar
tøyer omfattes likevel av loven. Det vises for øvrig 
til § 1-6 d) hvor virksomhetsbegrepet er definert 
Flyttbare innretninger som legges i opplag driverik
ke petroleumsvirksomhet og omfattes så ledes nor -
malt ikke av loven. Dersom flyttbare innretninger 
ligger i opplag som ledd i avslutning av petroleums
virksomheten, kommer loven likevel til anvendelse. 
For en nærmere redegjørelse om dette vises også til 
Ot prp nr 72 (1982-83) s 37. 

I annet ledd er det gjort unntak fra hovedregelen i 
første ledd. Bestemmelsen fastslår at loven ikke gjel
der utnyttelse av petroleum som foregår på land eller 
sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett For en nær
mere redegjørelse av «utnyttelse» vises til merkna
dene til § 1-6 h). Departementet er innforstått med at 
unntaket kan skape avgrensningsproblemer hva gjel
der enkelte integrerte anlegg. Dersom det oppstår 
tvil om hvorvidt et anlegg skal betraktes som et ut
vinnings- eller utnyttelsesanlegg, kan Kongen be
nytte hjemmelen i § 1-4 siste ledd til å gi utfyllende 
regler om hvordan grensen skal trekkes. 

For faste innretninger på land eller sjøgrunn un
dergitt privat eiendomsrett, er det gjort unntak for lo
vens virkeområde i § 6-3 og § 9-3. Unntakene er 
nærmere omtalt ved behandlingen av disse bestem
melsene. 

Tredje ledd er en spesialbestemmelse i forhold til 
første ledd for de tilfeller der en rørledning begynner 
på område utenfor norsk jurisdiksjon_ At en rørled
ning «begynner på 01måde utenfor norsk jurisdik
sjon» betyr at rørledningens inngang;;flens befinner 
seg utenfor område underlagt norsk jurisdiksjon. Be
stemmelsen hjemler den begrensede kompetanse 
Norge som kyststat etter folkeretten har over den del 
av slike rørledninger som befinner seg på norsk kon
tinentalsokkel. Med «rørledning» menes såvel røret 
som de anordninger som er nødvendige f:::ir driften 
av rørledningen, så som pumpestasJoner, ventiler m 
v. I den utstrekning det er forenlig med folkeretten, 
kan Kongen bestemme at petroleumsloven eller en
kelte av dens bestemmelser skal gjelde for rr,rlednin
ger som begynner utenfor norsk kontmentals1Jkkcl. 
Rørledningene kan være ilandføringsrørledninger, 
mellomfeltsrørledninger, tilførselsrørledninger og 
rene transittrørledninger_ For disse rørledningene 
kan kyststaten etter folkeretten stille visse rimelige 
krav. Kyststaten kan ikke motsette seg legging og 
drift av rørledninger og kabler over kontinent::ilsok
kelen. Trasevalget kan imidlertid gjøres til gjenstand 
for kyststatens godkjennelse. Kyststaten skal gi sitt 
samtykke til trasevalget og ta rimelige forholdsreg-
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ler begrunnet i hensynet til utnyttelse av egne natur
ressurser, samt hensynet til å forhindre og begrense 
forurensning. 

Fjerde ledd tilsvarer gjeldende lov § l femte ledd. 
Femte ledd tilsvarer gjeldende lov § 1 fjerde ledd. 

For Svalbard, dets indre farvann og sjøterritorium 
gjøres således ingen endringer i forhold til gjeldende 
rett. 

Sjette ledd inneholder en ny bestemmelse i for
hold til gjeldende rett. Bestemmelsen gir Kongen ad
gang til å gi utfyllende regler til § 1-4. Bestemmel
sen er generelt utformet. Det kan feks oppstå tvil om 
hvorvidt et anlegg er å anse som et utvinnings- eller 
et utnyttelsesanlegg. Vurderingen må foretas kon
kret i det enkelte tilfelle, og ta hensyn til om det er 
praktisk mulig å trekke en grense mellom deler av 
anlegget. Hvor dette ikke er praktisk mulig må Kon
gen foreta en helhetsvurdering hvor det må legges 
vekt på anleggets hovedkarakter, samt omfanget og 
vesentligheten av den bruk som finner sted. Kongen 
gis i slike tvilstilfeller adgang til å gi utfyllende reg
ler som regulerer dette. 

Til § 1-5 Annen norsk rett 

Paragrafen tilsvarer gjeldende lov § 2. Endringene 
som er foretatt er kun av språklig art. Blant annet er 
henvisningen til annen norsk retts anvendelse på 
innretninger og virksomheten ombord, samt den 
geografiske henvisning fjernet som følge av at loven 
ikke er knyttet opp til disse avgrensningene. 

Hovedregelen vil fremdeles være at annen norsk 
rett enn petroleumsloven gjelder generelt på norske 
faste innretninger til havs. Dessuten kommer annen 
norsk rett enn petroleumsloven til anvendelse på 
flyttbare innretninger under norsk flagg. 

Departementet understreker at bestemmelsene i 
petroleumsloven ikke er ment å erstatte eller gå for
an bestemmelser i annen lovgivning som gjelder 
planlegging og etablering av virksomhet på territori
et som feks plan- og bygningsloven, havne- og far
vannsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen og 
forurensningsloven. 

Det vises også til Ot prp nr 72 (1982-83) s 38. 

Til § 1-6 Definisjoner 

Paragrafen tilsvarer gjeldende lov § 4. Lovforslaget 
inneholder imidlertid flere definisjoner enn gjelden
de lov. Enkelte definisjoner i loven er også utbygget. 

Definisjonene av «petroleum» og «petroleumsfo
rekomst» er uendret. Disse er inntatt i bokstav a) og 
b ). Det vises her til merknadene til disse definisjone
ne I Ot prp nr 72 (1982-83) s 40. 

Bokstav c) definerer «petroleumsvirksomhet». 
Som følge av at lovens virkeområde er knyttet til be
grepet petroleumsvirksomhet har departementet fun
net det hensiktsmessig å klargjøre hva begrepet om
fatter. Med «petroleumsvirksomhet» menes all virk
somhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekoms-

ter underlagt norsk jurisdiksjon uten hensyn til hvor 
virksomheten foregår. Begrepet omfatter både den 
sentrale og den tilsluttede del av virksomheten. De 
mest sentrale aktivitetene er nevnt i definisjonen, 
men oppregningen er ikke uttømmende. Avslutning 
av petroleumsvirksomhet omfatter blant annet akti-
viteter knyttet til disponering, herunder for eksempel 
det å fjerne en innretning. I den grad det knyttes 
plikter til etterlatte innretninger, regnes imidlertid 
dette også som en del av avslutningen som inngår i 
begrepet petroleumsvirksomhet. 

Transport faller inn under begrepet «petroleums
virksomhet». Loven får således også anvendelse for 
transport av petroleum i rørledning. Unntatt fra be
grepet «petroleumsvirksomhet» er transport av pet
roleum i bulk med skip. Dette er alminnelig trans
portvirksomhet som reguleres av annen lovgivning. 
Transport omfatter heller ikke forflytning av innret
ninger. For nærmere omtale av dette vises til merk
nadene til begrepet «innretning». 

Bokstav d) definerer «innretning». Departementet 
har funnet det hensiktsmessig å innta en definisjon 
med en nærmere presisering av innretningsbegrepet. 
Begrepet har imidlertid det samme materielle inn
hold som etter gjeldende rett Innretningsbegrepet er 
et samlebegrep. Det omfatter installasjoner, rørled
ninger, anlegg og annet utstyr som har en naturlig 
tilknytning til petroleumsvirksomheten, hernnder 
tegninger, planer og annen informasjon i den grad 
tegningene, planene og informasjonen for øvrig har 
en slik tilknytning til feks installasjoner, anlegg etc 
at de kan sies å være nødvendige for feks anvendel
se av installasjonen eller anlegget eller på annen må
te bør følge disse. 

I tillegg omfatter innretningsbegrepet rørlednin
ger. Folkerettslig er det knyttet andre rettigheter og 
plikter til rørledninger enn til installasjoner. Begre
pet omfatter de innretninger som Havrettskonven
sjonen av 1982 gir kyststaten jurisdiksjon over i den 
økonomiske sone og på kontinentalsokkelen. I første 
rekke er det tale om de typer innretninger som i fol
kerettslig forstand omtales som «installations» og 
«structures». Dette dreier seg blant annet om ulike 
plattformer, tårn, tanker, rammer og tilsvarende kon
struksjoner. Over egne rørledninger har kyststaten 
tilsvarende kompetanse som overfor installasjoner. 
Jurisdiksjonen over andre undersjøiske kabler og 
rørledninger bygger på andre prinsipper enn de øvri
ge innretninger idet den er utledet av prinsippet om 
fri ferdsel på havet. Dette er fremhevet i Havrett
skonvensjonen artikkel 79 nr 4 hvor det fremgår: 

«Ingen bestemmelse i denne del berører kyststa
tens rett til å fastsette vilkår for kabler eller rørled
ninger som kommer inn på dens land- eller sjøterri
torium, eller dens jurisdiksjon over kabler og rørled
ninger som er bygd eller benyttet i forbindelse med 
undersøkelsen av dens kontinentalsokkel eller utnyt
telsen av dens forekomster eller driften av kunstige 
øyer, innretninger og anlegg under dens jurisdik
SJon.» 
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videreføre bestemmelsen om at en undersøkelsestil
latelse ikke er til hinder for at staten kan iverksette 
petroleumsvirksomhet på området som omfattes av 
en tillatelse. 

Tredje ledd regulerer varigheten av en undersø
kelsestillatelse. Bestemmelsen tilsvarer gjeldende 
lov § 5 annet ledd. Bestemmelsen er imidlertid utvi
det i forhold til gjeldende rett, i og med at det åpnes 
for en lengre varighet enn 3 år. Hovedregelen vil 
imidlertid fortsatt være at undersøkelsestillatelsen 
gis for inntil 3 år. Dersom det finnes påkrevet, ek
sempelvis ut fra de geologiske forholdene i området 
eller på grunn av at tillatelsens geografiske utstrek
ning er stor, kan tillatelsen gis en varighet ut over 3 
år. Varigheten tilpasses i det enkelte tilfellet. Endrin
gen er begrunnet i ønsket om større fleksibilitet i re
gelverket. 

I fjerde ledd er det foretatt en språklig endring i 
forhold til gjeldende lov § 5 fjerde ledd. Endringen 
er ikke av materiell karakter. 

Femte ledd er identisk med gjeldende lov § 5 fem
te ledd. 

For en nærmere omtale av paragrafen vises til Ot 
prp nr 72 (1982-83) s 42 og 43. 

Til § 2-2 Området for en undersøkelsestillatelse 

Bestemmelsene i § 2-2 omhandler området for en 
undersøkelsestillatelse. Bestemmelsene i gjeldende 
lov § 6 som omhandler de rettigheter som følger av 
undersøkelsestillatelsen er flyttet til § 2-1. 

Første punktum tilsvarer gjeldende lov § 6 første 
ledd første punktum, med unntak av en språklig 
nyansenng. 

Annet punktum tilsvarer gjeldende lov § 6 annet 
ledd. 

For en nærmere redegjørelse for paragrafen vises 
for øvrig til Ot prp nr ( 1982-83) s 43. 

TIL KAP 3 UTVINNINGSTILLATELSE MV 

Kapittel III i gjeldende lov er i lovforslaget delt i tre 
nye kapitler. Et nytt kapittel 3 omhandler i hovedsak 
utvinningstillatelsen og forhold relatert til denne. Et 
nytt kapittel 4 omhandler i det vesentlige utvinning 
av petroleum. Kapittel 5 er utarbeidet til erstatning 
for gjeldende lov § 30. Omstruktureringen medfører 
etter departementets syn en mer systematisk og 
oversiktlig fremstilling av bestemmelsene. 

Til§ 3-1 Åpning av nye områder 
Paragrafen inneholder regler om fremgangsmåten 
for åpning av nye områder for tildeling av utvin
ningstillatelser. Det er foretatt enkelte tilpasninger i 
paragrafen i forhold til gjeldende lov § 7. Endringe
ne er både av språklig og materiell karakter. I det ve
sentlige videreføres gjeldende rett. 

I 1992 fikk Grunnloven en ny bestemmelse i 
§ 110 b. Bestemmelsen fastslår at det skal foretas ut-

redninger av de miljømessige konsekvensene av til
tak som kan ha innvirkning på miljøet. Utredningen 
skal bl a sørge for informasjon til og danne grunnlag 
for medvirkning fra borgerne i beslutningsproses
sen. Departementet finner at § 3-1 tilfredsstiller de 
kravene Grunnloven§ 110 b oppstiller. Både lovens 
ordlyd og den praksis som er utviklet, gjør bestem
melsen også til en regel om konsekvensutredninger. 
Utredningene av de miljømessige konsekvensene i 
regi av et interdepartementalt utvalg, Arbeidsgrup
pen for konsekvensutredninger av petroleumsvirk
somhet (AKUP), vil fortsatt være med å danne 
grunnlag for den avveining som skal foretas forut for 
at Stortinget gir sin tilslutning til åpning av et nytt 
område for petroleumsvirksomhet. 

I første ledd første punktum er det foretatt enkelte 
redaksjonelle endringer i forhold til gjeldende § 7. 
Henvisningene til ormåde som nevnt i § 1 i gjelden
de lov er utelatt som en konsekvens av at lovens vir
keornråde i § 1-4 nå angis ved funksjonen «petrole
umsvirksomhet», jf drøftelsen i proposisjonens ka
pittel 8 se s 16 flg. Henvisningen til bestemmelsen 
om at departementet kan iverksette leteboring uten 
tillatelse er fjernet. Det kreves utvinningstillatelse 
for å gjennomføre leteboring. Det følger nå av § 1-3 
at staten kan drive petroleumsvirksomhet uten bl a 
utvinningstillatelse. Når staten skal drive petrole
umsvirksomhet i medhold av loven, må staten like
vel følge petroleumslovens øvrige bestemmelser så 
langt det passer, herunder reglene om konsekvensut
redninger. 

I annet punktum har departementet utelatt «for 
andre næringsinteresser og de tilstøtende distrikter». 
Endringen er av teknisk karakter. Etter departemen
tets syn kan denne referansen gi et for snevert bilde 
av hvilke forhold som skal vurderes forut for åpning 
av nye områder. Endringen får klarere frem at den 
avveining som må foretas er en totalvurdering av al
le relevante økonomiske og sosiale virkninger som 
virksomheten kan medføre. Ved tilføyelse av ordet 
«næringsmessige» kommer det klarere frem at det i 
avveiningen skal tas hensyn til virkninger for fiske
rinæringen, samt andre mulige næringsmessige bru
kere av havområdet. 

Miljøverndepartementet har i sin høringsuttalelse 
gitt uttrykk for at loven bør presiseres, slik at avvei
ningen som skal finne sted før åpning av nye områ
der også skal omfatte driftsfasen. 

Etter legaldefinisjonen av petroleumsvirksomhet i 
§ 1-6 c) omfattes både utvinning og utnyttelse av 
petroleum, d v s at driftsfasen er inkludert i begrepet 
«petroleumsvirksomhet». V ed å erstatte begrepet 
«virksomhet» med «petroleumsvirksomhet» i lov
teksten kommer det klarere frem at den vurdering 
som skal foretas før åpning av nye områder, omfatter 
alle stadier i virksomheten. Departementet vil imid
lertid påpeke at det primært er virkningene av aktivi
tetene i letefasen som må utredes i medhold av 
§ 3-1. På tidspunktet for vurdering av åpning er det 
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umulig å ha en klar formening om det vil bli gjort 
funn eller om disse vil bli gjenstand for utbygging. 
På denne bakgrunn kan det være praktisk vanskelig 
å ha særlig omfattende utredninger om utbyggings
og driftsfasen. Dessuten er det egne bestemmelser i 
loven om konsekvensutredninger før utbygging kan 
igangsettes, jf § 4-2 annet ledd som også er gitt til
svarende anvendelse for § 4-3. 

Annet ledd svarer materielt til gjeldende rett. Ut
trykket «offentlige» er strøket. Det legges til grunn 
at myndigheter er offentlige og at ordet er overflø
dig. «Lokale myndigheter» omfatter også regionale 
myndigheter. 

Begrepet «næringsorganisasjoner» er endret til 
«interesseorganisasjoner». Dette innebærer at grup
pen av høringsinstanser utvides. Det er imidlertid 
fremdeles kun organisasjoner som representerer re
levante samfunnsmessige interesser av betydning for 
petroleumsvirksomhet som skal forelegges spørsmå
let om åpning av områder for petroleumsvirksomhet. 
Andre interesserte vil bli gjort kjent med åpningspla
nen gjennom bestemmelsen i tredje ledd om offent
lig kunngjøring. 

I tredje ledd er det gjort en mindre og rent språk
lig presisering i forhold til tredje ledd i gjeldende lov 
§ 7. 

Fjerde ledd er identisk med gjeldende lov § 7 siste 
ledd. 

For gjennomgang av paragrafen for øvrig vises til 
Ot prp nr 72 (1982-83) s 43 - 46. 

Til § 3-2 Inndeling av kontinentalsokkelen 

Paragrafen svarer materielt til første ledd i gjeldende 
lov § 12. Det er foretatt en redaksjonell endring av 
paragrafen. Endringen er en konsekvens av at lovens 
virkeområde i § 1-4 er angitt ved funksjonen «petro
leumsvirksomhet», jf drøftelsen i proposisjonens ka
pittel 8 s 15 flg. 

Gjeldende lov § 12 annet ledd er flyttet til § 3-3 
før ste ledd. 

For en gjennomgang av bestemmelsen for øvrig 
vises til Ot prp nr 72 (1982-83) s 50. 

Til § 3-3 Utvinningstillatelse 

Gjeldende lov § 8 inneholder bestemmelser om ut
vinningstillatelsen av både materiell og prosessuell 
art. Fremstillingen av reglene blir etter departemen
tets syn mer oversiktlig ved å dele bestemmelsen. 
Reglene om hvilke rettigheter som følger av en ut
vinningstillatelse og formelle krav til den som kan få 
en utvinningstillatelse videreføres i § 3-3. De pro
sessuelle reglene om utlysning og tildeling, er skilt 
ut i § 3-5. 

Første leddførste punktum tilsvarer gjeldende lov 
§ 8 første ledd første punktum. Bestemmelsen i gjel
dende lov § 12 annet ledd er flyttet og utgjør første 
ledd annet punktum. Regelen fastslår at en utvin-

ningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller 
deler av slike. Det vises til Ot prp nr 72 (1982-83), jf 
NOU 1979: 43 s 61. 

Annet ledd er en videreføring av gjeldende lov § 8 
første ledd annet punktum. Det er gjort en liten 
språklig tilpasning i bestemmelsen. Det vises for øv
rig til Ot prp nr 63 (1994-95) for en nærmere rede
gjørelse. 

Tredje ledd tilsvarer gjeldende lov § 8 første ledd 
tredje og fjerde punktum. Det er foretatt en rent 
språklig tilpasning i første punktum. 

Fjerde ledd bygger på regelen i gjeldende lov 
§ 11. Systematisk hører reglene i § 11 om avtaleinn
gåelse som tildelingsvilkår inn under§ 3-3, i og med 
at bestemmelsen omhandler reglene om utvinnings
tillatelsens nærmere innhold. Siste del av setningen 
er imidlertid ikke videreført. Den er unødvendig ved 
siden av bestemmelsen i gjeldende lov § 8 a som ble 
innført ved innlemmelse av konsesjonsdirektivet i 
norsk rett, se omtalen i Ot prp nr 63 (1994-95). Be
stemmelsen i § 8 a videreføres i § 3-6. 

Det vises til Ot prp nr 72 (1982-83) s 46 - 48 og 
Ot prp nr 82 (1991-92) s 15 for en nærmere redegjø
relse for paragrafen. 

Til § 3-4 Avtaler med sikte på å søke om utvin-
ningstillatelse 

Paragrafen er ny i forhold til gjeldende rett. Første 
punktum innebærer at selskaper og fysiske personer 
som ønsker å søke om utvinningstillatelse på norsk 
kontinentalsokkel som gruppe, vil være forpliktet til 
å forelegge for Nærings- og energidepartementet al
le avtaler de måtte inngå seg imellom om samarbeid 
for dette formål. 

Plikten til å forelegge slike avtaler vil gjelde i ti
den før søknad om tildeling av utvinningstillatelser 
avgis. Etter ordlyden skal avtalene fremlegges umid
delbart etter at de er inngått. 

En avtale som forelegges departementet etter den
ne bestemmelsen vil ikke bli formelt aksepte11 eller 
godkjent av departementet. God forvaltningsskikk 
tilsier likevel at departementet bekrefter mottakelsen 
av avtalen og enten tar innholdet i den til etterretning 
eller krever endringer i den. 

Vilkåret om at formålet med samarbeidet skal væ
re å søke om utvinningstillatelse, forutsettes å gjelde 
alle parter i avtalen. Bestemmelsen vil derfor ikke 
omfatte avtaler om f eks samarbeid mellom oljesel
skaper og entreprenører, der forutsetningen er at 
oljeselskapet senere skal søke om utvinningstillatel
se. Bestemmelsen vil typisk omfatte såkalte AMI
avtaler (Area of Mutual Interest), der en gruppe sel
skaper og/eller fysiske personer inngår en avtale 
med sikte på å levere felles søknad om utvinningstil
latelse. 

Dersom en avtale ikke er forelagt departementet 
før en gruppesøknad avgis, kan dette tas i betrakt
ning ved behandling av søknaden. 
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teressentskapet oppløses og tillatelsen oppgis. Sam
let vil disse reglene i samarbeidsavtalen gjøre regu
leringen i§ 14 annet ledd overflødig. 

Bestemmelsene i § 3-15 vil få anvendelse både for 
nye og eksisterende utvinningstillatelser. 

Det vises for øvrig til Ot prp nr 72 (1982-83) s 50 
og 51. 

TIL KAP 4 UTVINNING !VI V AV 
PETROLEUM 

Kapittel 4 er nytt i forhold til gjeldende rett. Bestem
melsene i dette kapitlet er omstrukturert og de fleste 
er materielt endret i forhold til de tilsvarende be
stemmelser i gjeldende lov Kap III. Foruten de sen
trale bestemmelsene knyttet til utbygging og drift av 
petroleumsforekomster inneholder kapittel 4 be
stemmelsene om arealavgift og produksjonsavgift 
mv. 

Til § 4-1 Forsvarlig utvinning 

Paragrafen viderefører gjeldende lov § 20 første 
ledd. Departementet har funnet det hensiktsmessig å 
skille ut hovedprinsippet om forsvarlig utvinning i 
en egen bestemmelse. Paragrafen er for øvrig tilføy
et et nytt tredje punktum av mer operativ karakter. 
De øvrige bestemmelsene i gjeldende lov § 20 vide
reføres i § 4-4. 

F~intc Of? annet punktum i bestemmelsen er iden
tiske med gjeldende lov § 20 første ledd. 

Det har vært reist tvil om det er sammenheng mel
lom første og annet punktum i bestemmelsen. Kravet 
om utvinning av mest mulig petroleum kan ikke ses 
isolert fra kravet om anvendelse av forsvarlige tek
niske og sunne økonomiske prinsipper. 

Tredje punktum er nytt i forhold til gjeldende rett. 
Rettighetshaver pålegges her en aktivitetsplikt. Plik
ten innebærer at rettighetshaver skal foreta fortlø
pende vurderinger og iverksette nødvendige tiltak 
for å nå målsettingen som er nedfelt i første og annet 
punktum. Begrepet «utvinningsstrategi» omfatter al
le kortsiktige og langsiktige planer og tiltak som har 
innflytelse på utvinningshastighet og de samlede ut
vinnbare mengder petroleum. Forretningsmessige 
beslutninger kan også være ledd i utvinningsstrategi·
en, bl a i forbindelse med innfasing og omfang av 
gassproduksjonen. 

For en redegjørelse for paragrafen for øvrig vises 
til Ot prp nr 72 (l 982-83) s 55 og 56. 

Til § 4-2 Phm for utbygging og drift av petroJe-
urnsforekomste:r 

Paragrafen er i utgangspunktet en videreforing av 
gjeldende Iov § 23. Det er imidlertid gjort enkelte 
tillegg og foretatt tilpasninger i forhold til gjeldende 
rett. 

F~ir.1te !edd er endret i forhold til gjeldende lov 
* 23 første ledd. Departementet finner det unødven-

dig å beholde et krav i lovteksten om at innretnin
gens plassering skal fremgå av planen. Innretningens 
plassering vil naturlig følge av formålet med planen. 
Det er ikke meningen at endringen skal ha betydning 
for bestemmelsens materielle innhold. 

Kravet til omfanget av en plan er modifisert i be
stemmelsen, se også proposisjonens kapittel 8 s l 5 
flg hvor dette er omtalt. Dette er en materiell endring 
i forhold til gjeldende rett. Målsettingen er å reduse
re omfanget av dokumentasjonsarbeidet. Det forut
settes at rettighetshaver og myndighetene gjennom 
en dialog sf;ker å avklare behovet for, innholdet og 
omfanget av dokumentasjonen før myndighetene 
fastsetter dette i det enkelte tilfelle. Dersom det unn
taksvis ikke skulle lykkes å etablere tilstrekkelig 
åpenhet og informasjonsutveksling, har myndighete
ne hjemmel i lovens § I 0-4 til å kreve de opplysnin
ger og studier som anses nødvendige i den aktuelle 
situasjon. 

Miljøverndepartementet har i sin høringsuttalelse 
ikke hatt innvendinger mot at «utførlig» utelates, og 
forutsetter at miljøvernmyndighetene skal delta i 
vurderingen av dokumentasjonsbehovet. 

Departementet vil bemerke at omfanget av doku
mentasjonen skal tilpasses individuelt i forhold til de 
spørsmål som krever avklaring. De myndigheter 
som ivaretar interesser i den enkelte sak vil være 
med å avklare behovet for dokumentasjon. Hvorvidt 
det foreligger spesielle forhold som krever mer om
fattende dokumentasjon må vurderes fra sak til sak. 
Berørte myndigheter vil slik prosessen allerede er i 
dag, bli koblet inn når dokumentasjonsbehovet i til
knytning til konsekvensutredningene skal avklares. 

Det følger av gjeldende lov § 23 første ledd annet 
og tredje punktum omfatter krav til planens innhold. 
Etter departementets oppfatning er dette bestemmel
ser som det ikke er nødvendig å beholde i lovteksten. 
Detaljgraden gjør at det er naturlig å plassere disse 
bestemmelsene i underliggende regelverk. Bestem· 
meisene er derfor ikke videreført. Tilpasningen med
fører ingen materiell endring av gjeldende rett. 

Bestemmelsen i annet ledd f~>rste punktum er ny. 
Den omtaler de overordnede tema planen skal inne
holde. Ved å innta i lovteksten en mer detaljert be
skrivelse av hvilke forhold som skal omtales i plan 
for utbygging og drift, markeres den sentrale betyd
ning disse hensynene har ved vurdering av spørsmå
let om utbygging. Lovforslaget innebærer ikke noen 
utvidelse av planens omfang i forhold til den praksis 
som har vært fulgt. 

Miljømessige virkninger omfattes av begrepet 
«miljømessige forhold». Bestemmelsen hjemler så
ledes krav om utarbeidelse av konsekvensutrednin
ger. Denne regelen må ses i lys av de krav både na
sjonalt og internasjonalt regelverk oppstiller for kon
sekvensutredninger herunder blant annet bestem
melsen i Grl § 110 h. Det vises her til proposisjonens 
s 33 under omtalen av § 3- l. Når det gjelder interna
sjonale forpliktelser til å foreta konsekvensutrednin-
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ger i forbindelse med petroleumsvirksomhet vil 
blant annet Espoo-konvensjonen om grenseoverskri
dende miljøvirkninger av 22. februar 199 L se St prp 
nr 113 (199l-92) og EUs rådsdirektiv 85/337/EØF 
(om vurdering av visse offentlige og private prosjek
ters miljøvirkninger) kunne få anvendelse. Departe
mentet vil vurdere å gi mer utfyllende regler for ut
arbeidelse av konsekvensutredninger gjennom for
skriftene til bestemmelsen. 

Det er gjort ytterligere en tilføyelse i annet ledd 
første punktum. Regelen pålegger rettighetshaver å 
gi opplysninger i planen om hvordan en innretning 
vil kunne disponeres ved avslutning av petroleums
virksomheten. Bestemmelsen har sammenheng med 
retningslinjene gitt av FNs internasjonale sjøfartsor
ganisasjon (IMO). I proposisjonens kapittel 9 s 19 
flg og i merknadene til kapittel 5 om avslutning av 
petroleumsvirksomhet omtales dette nærmere, se 
proposisjonens s 49 flg 

Annet ledd annet punktum er materielt uendret i 
forhold til gjeldende lov § 23 annet ledd, 

Regelen i tredje punktum er ny i forhold til gjel
dende rett. Bestemmelsen er inntatt for å synliggjøre 
at annen lovgivning gjelder parallelt med petrole
umsloven når et anlegg plasseres på land- eller på 
sjøterritoriet. Sjøterritoriet strekker seg fire nautiske 
mil ut fra grunnlinjen. Rettighetshaver pålegges å gi 
opplysninger om de tillatelser m v som det er søkt 
om etter ellers gjeldende lovgivning dersom en inn
retning skal plasseres på teITitorieL Begrepet territo
riet er valgt for å ivareta hensynet til at enkelte andre 
lovers geografiske virkeområde strekker seg ut over 
landterritoriet. Dette gjelder eksempelsvis plan- og 
bygningsloven og havne- og farvannsloven. 

Miljøverndepartementet har gitt uttrykk for at det 
er viktig at planmyndigheter og andre aktuelle for
valtningsorganer på et tidlig tidspunkt kobles inn i 
saksbehandlingen når innretninger skal plasseres på 
land. Derved foregriper ikke beslutninger etter pe
troleumsloven andre myndigheters vedtak. Nærings
og energidepartementet slutter seg til dette synet. Av 
den grunn er bestemmeisen utformet slik at det for
utsetningsvis fremgår at det må søkes om tillatelser 
mv etter annen lovgivning før det søkes om god
kjennelse av plan for utbygging og drift erter petro
leumsloven. For øvrig vil petroleumsforskriftens be
stemmelse om plan for utbygging og drift bli endret. 
Plan for utbygging og drift, for så vidt gjelder plas
sering av en innretning som medfører bygge- og an
leggstiltak i strid med bindende planvedtak etter 
plan- og bygningsloven, vil ikke kunne godkjennes 
tør planmyndighetene har gitt samtykke til at saken 
ferdigbehandles etter petroleumsloven før den be
handles etter plan- og bygningsloven. 

I tredje ledd er det inntatt en ny bestemmelse, Be
stemmelsen gir myndighetene adgang til å pålegge 
rettighetshaver å gjennomføre en konsekvensutred
ning for et slØffe samlet område ved fremleggelse av 
plan for utbygging og drift. Formålet med en slik ut-

redning vil være å bringe på det rene eventuelle ku
mulative effekter som gjennomføring av det nye 
prosjektet kan medføre. 

Miljøverndepartementet viser i sin uttalelse til at 
mange fremtidige utbygginger vil kunne være små i 
forhold til tidligere utbygginger. Miljøkonsekvense
ne av hve1t enkelt felt kan isolen sett fremstå som 
små. Miljøkonsekvensene fra flere felt kau imidler
tid kurnulati vt være vesen ti ig stv:lrre. I denne sam
menheng pekes det på at forslagene om Corenklet be
handling av plan for utbygging og drift kan føre til at 
dokumentasjonen m h t konsekvenser av petrole
umsvirksomhet fra mindre fdt vil kunn:; bli redusert. 
Miljøverndepartementet har på denne bakgrunn fo
reslått at myndighetene bør ha adgang til å pålegge 
rettighetshaver å utarbeide og legge frem konse
kvensutredninger for et større samlet omiåde. 

Også Fiskeridepartementet etterlyser i sin uttalel
se en bestemmelse som gir adgang til å pålegge ret
tighetshaver å vurdere konsekvensene av en ny ut
bygging innenfor et stØffe samlet område. Utslipp 
fra petroleumsvirksomheten av bl a kjemikalier og 
produsert vann bør etter Fiskeridepartementets syn 
vurderes samlet for et støn-e utbygget område der
som ny utbygging planlegges. 

Nærings- og energidepartementet legger til grunn 
at det kan være behov for å se nye utbygginger i 
sammenheng med tidligere og eventuelt andre frem
tidige feltutbygginger. Departementet har derfor 
funnet det hensiktsmessig å innta en hjemmel til å 
pålegge rettighetshaver å foreta konsekvensutred
ninger for et større samlet område. Rettighetshavers 
utredningsplikt er begrenset til tilfeller der «særlige 
grunner» tilsier en slik større utredning. Slike særli
ge grunner kan eksempelvis være at en ytteriigere 
feltutbygging i et utbygget område antas å kunne fø
re til vesentlige begremninger i annen næringsut
øvelse, som f eks fiskerinæringen. Behovet for en 
slik nærmere utredning for et større samlet område 
vil bli vurdert i samråd med andre berørte myndig
heter. Behov for kunnskap om samlede miljøkonse
kvenser som ledd i en prosess for å redusere miljø
belastningen i et område, kan være el annet eksem
pel. 

Konsekvensutredninger av denne typen må nød
vendigvis omfatte områder for flere utvinningstilla
telser med forskjellige rettighetshavere. Andre ut
vinningstillatelsers difts- og forretningsforhold vil i 
utgangspunktet ik,1,;_e være offentlig 1ilgjengelige. Ut
redningsplikten vil derfor være begrenset til opplys
ninger og forhold som er tilgjengelig for rettighets
haver eller som for ønig kan fremskaffes gjennom 
åpne kilder. 

Fjerde ledd har samme materielle innhold som 
gjeldende lov § 23 fjerde ledd, Departementet har 
foretatt en mindre språklig tilpasning_ Begrepet «fa
ser» som i gjeldende bestemmelse er satt i parentes. 
er i den nye bestemmels,:n utelatt. Utelatelsen endrer 
ikke bestemmelsens materielle innhold. Bestcmmel,, 

441



1995-96 Ot prp nr 43 
Om lov om petroleumsvirksomhet 

sen omfatter alle tilfeller der utbyggingen skal skje i 
sekvens eller hvor prosjektet på annen måte deles. 

Femte ledd er endret i forhold til gjeldende rett. 
Bestemmelsen gir myndighetene adgang til å gi 
samtykke til at vesentlige kontraktsforpliktelser inn
gås og byggearbeid påbegynnes før plan for utbyg
ging og drift er godkjent. Departementet har funnet 
grunn til å myke opp begrensningen i adgangen til å 
inngå vesentlige kontraktsforpliktelser før godkjen
nelse av plan for utbygging og drift foreligger. Den
ne begrensningen har ofte vist seg å være vanskelig 
å forene med endrede modeller for prosjektgjennom
føring i industrien. Disse modellene kjennetegnes 
blant annet ved raskere gjennomføring, parallell ut
førelse av aktiviteter, tidlig involvering av leveran
dører, endret rollefordeling mellom oppdragsgiver 
og leverandør mv. Tiden fra en forekomst vedtas ut
bygget til utvinning kan begynne er stadig kortet 
ned. Forberedelse av de enkelte prosjektene og selve 
byggefasen er i økende grad integrert. Departemen
tet ser det som vesentlig at bestemmelsen gir den 
nødvendige fleksibilitet til å håndtere utviklingen på 
området. Om begrunnelsen for regelen for øvrig vi
ses til drøftelsen under proposisjonens kapittel 7 .4 
ovenfor. 

Bestemmelsen vil komme til anvendelse i situa
sjoner hvor rettighetshaver ut fra en samlet vurde
ring har behov for å inngå kontrakter på et tidlig sta
dium. Det kan være ulike hensyn som fremtvinger 
behovet for samtykke. Under enhver omstendighet 
må det kreves at de kontrakter som tillates inngått 
ikke setter myndighetene i en tvangssituasjon i for
hold til godkjennelsen av den endelige planen. 

Sjette ledd er nytt i forhold til gjeldende lov § 23. 
Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fra
falle krav om plan for utbygging og drift. Fritak vil 
først og fremst være aktuelt ved utbygging av mind
re forekomster som kan nås fra eksisterende installa
sjoner på felt med godkjent plan for utbygging og 
drift. Kriterier som normalt må være oppfylt for at 
fritak skal kunne innvilges vil typisk være at: 

• forekomsten ligger nær, eventuelt over eller un
der en forekomst som allerede har en godkjent 
plan for utbygging og drift, 

• hele forekomsten må kunne bores og produseres 
fra innretninger som er omfattet av godkjent plan 
for utbygging og drift, 

• forekomsten skal ligge innenfor konsesjonsbelagt 
område. Der det er grunnlag for samordning mel
lom ulike rettighetshavere må nødvendig avtale 
foreligge, 

• modifikasjoner på innretninger må ikke medføre 
økt risiko for mennesker, miljø og materielle ver
dier, 

• tilfredsstillende avsetningsløsning for gass fore
ligger. 

Kriteriene er i utgangspunktet kumulative, men 
listen er ikke uttømmende. I enkelt tilfeller kan ett 

eller flere kriterier fravikes dersom det foreligger 
spesielle grunner for dette. 

Normalt bør søknaden godtgjøre at kriteriene for 
fritak er oppfylt. Det er av betydning at myndighete
ne på et tidlig tidspunkt får tilgang til rettighetsha
vers tekniske og økonomiske vurderinger for å sikre 
et best mulig beslutningsgrunnlag. Videre må det for 
modifikasjoner på innretningen innhentes ulike sam
tykker, bl a etter sikkerhetsforskriftens § 11. En fo
rekomst som bygges ut på denne måten, vil normalt 
inngå som en del av det eksisterende felt uten å få 
eget navn. Det vises for øvrig til redegjørelsen i pro
posisjonens kapittel 7.4. 

Syvende ledd er nytt i forhold til gjeldende lov. 
Bestemmelsen regulerer avvik fra eller endring av 
eksisterende planer, forutsetningene for planene og 
myndighetenes rett til å godkjenne endringer. Be
stemmelsen er i dag hovedsakelig inntatt i petrole
umsforskriftens § 15. Departementet anser kompe
tansen etter bestemmelsen som så sentral at den na
turlig hører hjemme i lovteksten. I utgangspunktet er 
det klart at utbygging skal gjennomføres i samsvar 
med den plan som er godkjent. Enhver endring i for
hold til godkjente planer må godkjennes, med mind-
re det dreier seg om ubetydelige forhold. Det vil be
ro på en konkret vurdering om endringer medfører 
plikt til å sende inn ny eller endret plan til godkjen
nelse. I praksis vil rettighetshaver måtte søke å av
klare hvilke formelle krav til godkjennelse som vil 
bli stilt. Bestemmelsen kan også komme til anven
delse i tilfeller der myndighetene ser behov for end
ringer som følge av ny kunnskap om forekomsten, 
sprang i teknologiutviklingen eller andre forhold 
som gjør endringer aktuelle. 

For gjennomgang av paragrafens øvrige innhold 
vises til Ot prp nr 72 (1982-83) s. 60-61. 

Til § 4-3 Særskilt tillatelse til anlegg og drift av 
innretninger for transport og for 
utnyttelse av petroleum 

Paragraf 4-3 viderefører gjeldende lov § 24 og om
handler tillatelse til plan for anlegg og drift av inn
retninger for transport og utnyttelse av petroleum. 
Bestemmelsen er omredigert i forhold til gjeldende 
rett. I tillegg er det foreslått et nytt annet ledd hvor 
flere av bestemmelsene i § 4-2 gis tilsvarende an
vendelse for § 4-3. 

Første ledd er endret i forhold til gjeldende rett. 
Det kreves fremlagt en plan som grunnlag for søkna
den. Planen skal omfatte bygging, plassering, drift 
og bruk av innretninger for transport og utnyttelse av 
petroleum. At departementet her har valgt å føye til 
ordet «plassering» mens begrepet er utelatt i § 4-2, 
skyldes at innretningene etter de to bestemmelsene 
skal dekke vesentlig forskjellige formål og dessbten 
har ulike egenskaper. En utvinningsinnretning etter 
§ 4-2 vil som hovedregel ligge innenfor utvinnings-
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slag vil norsk rett komme til anvendelse på 
all virksomhet på innretninger som driver 
petroleumsvirksomhet selv om virksomhe
ten ikke kan sies å direkte angå undersø
kelse, leteboring, utvinning osv. 

Etter §2 kommer alle andre norske lover 
og regler enn petroleumslovgivningen til 
anvendelse så langt de passer på innretnin
ger som befinner seg på område som nevnt i 
§1 og som benyttes til petroleumsvirksomhet 
og på den virksomhet som foretas på slike 
innretninger. I denne henseende bør det 
ikke være forskjell på en arbeidsplass knyt
tet til petroleumsvirksomheten til sjøs og en 
arbeidsplass på land 

Det følger av § 1 annet ledd at utenfor 
kontinentalsokkelen kommer norsk rett 
bare til anvendelse når dette følger av folke
retten eller særskilt avta.le. 

Med «rett» forstås både lovgivning, herun
der delegert lovgivning og ulovfestede retts
regler. Departementet antar at bestemmel
sen først og fremst vil få betydning ved at 
norsk privatrett og norsk lovvalgsrett kom
mer til anvendelse. Med hensyn til offentlig
rettslige regler vil det i stor utstrekning 
være utarbeidet særregler for petroleums
virksomheten. 

Etter regelen gjelder norsk rett både for 
flyttbare innretninger så som boreskip og 
flyttbare boreplattformer, floteller, verk
stedsplattformer og rørledningsfartøy, og 
for permanente innretninger så som innret
ninger for produksjon, behandling, lagring, 
transport og utnyttelse av petroleum. 

Det gjøres unntak for anvendelse av norsk 
rett hvor dette følger av lov eller ved bestem
melse gitt av Kongen. Hvor det følger av en 
tolking av loven at den bare skal få anven
delse for eksempel på norsk landterritorium, 
vil den dermed ikke gjelde for petroleums
virksomheten til sjøs i henhold til denne pa
ragraf. 

Når det gjelder flyttbare innretninger un
der fremmed flagg som ikke er permanent 
plassert, kommer annen norsk rett som ho
vedregel ikke til anvendelse. Dersom annen 
norsk rett skal komme til anvendelse for 
slike innretninger må dette følge av bestem
melse i lov eller bestemmes av Kongen i 
Statsråd. En slik bestemmelse må være i 
overensstemmelse med folkerettens skran
ker for norsk jurisdiksjon. Denne lov må 
selvsagt komme til anvendelse, det følger av 
§ 1. Med flyttbare innretninger som ikke er 
permanent plassert sikter en her til bore
skip, boreplattformer, floteller, verksteds
plattformer, rørledningsfartøyer o.l. som 
ikke er plassert permanent på et bestemt 
sted på område som loven gjelder for. At en 

utenlandsk innretning faktisk blir liggende 
ved en fast innretning over lengre tid er ikke 
nok til at norsk rett automatisk kommer til 
anvendelse. Hvis en flyttbar plattform der
imot spesielt bygges for å benyttes i forbin
delse med byggingen og driften av et petro
leumsfelt eller kontraktsmessig blir stasjo
nert ved en fast innretning over store deler 
av et felts levetid, må den anses som en 
permanent innretning. 

Utvalget foreslår i §37 annet ledd en regel 
som gir norsk rett generell anvendelse i sik
kerhetssonen rundt en innretning så langt 
dette følger av folkeretten eller av avta.le 
med fremmed stat. Etter departementets 
nærmere vurdering er det ikke behov for å la 
norsk rett gjelde generelt for sikkerhetsso
nene og således også utenfor innretningene. 
Det fremgår av §1, jfr. §47, at petroleumslo
ven kommer til anvendelse i disse sonene. 
Med hjemmel i sistnevnte paragraf har 
myndighetene adgang til å regulere virk
somheten i sikkerhetssonen i den utstrek
ning en finner dette ønskelig både for nor
ske og utenlandske innretninger. 

Utenfor område som nevnt i §1 første ledd 
kommer norsk rett bare til anvendelse når 
dette følger av folkeretten eller særskilt av
tale. Dette er uttrykkelig sagt i paragrafens 
tredje punktum. 

Til §3 Statens rett til undersjøiske petro
leumsforekomster og forvaltningen 
av disse 

Paragrafen fastslår i første ledd at staten 
har retten til undersjøiske petroleumsfore
komster. Dette er i samsvar med gjeldende 
rett, jfr. 1963-loven §2. I annet ledd fastslår 
paragrafen at det ved forvaltningen av pe
troleumsforekomstene skal tas hensyn til 
annen virksomhet og til natur- og miljøvern, 
og slik at de kommer hele det norske sam
funn til gode. 

Første ledd er identisk med utvalgets ut
kast §2, se bemerkningene på side 54-55 i 
utredningen. 

Annet ledd er nytt i forhold til utvalgets 
utkast. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet på
peker følgende i sin høringsuttalelse: 

«Petroleumsforekomstene på kontinental
sokkelen er en ressurs som bør utnyttes i 
samsvar med den nasJonale ressurs- og regi
onalpolitikk slik det best tjener samfunnet. 
De lovbestemmelser som gis for petroleums
virksomheten bør utformes slik at de gir 
mulighet til å regulere virksomheten også 
med sikte på å ivareta regional- og distrikts
politiske hensyn. Kommunal- o~ arbeidsde
partementet mener at det foreliggende lov
utkast gir et tilfredsstillende g~ag for 
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en utnyttelse av petroleumsforekomstene 1 
samsvar med de nevnte samfunnsmessige 
målsettinger. 

Vi vil likevel reise spørsmålet om ikke lo
ven bør ha en generell formålsbestemmelse. 
Formålsbestemmelsen burde i tilfelle få en 
utforming som fastslår at petroleumsfore
komstene på kontinentalsokkelen er en res
surs som bør utnyttes i samsvar med den 
nasjonale ressurs- og regionalpolitikk slik 
det best tjener samfunnet som helhet. 

En slik formålsbestemmelse vil foruten å 
gi en generell retningslinje for utnyttelsen 
av petroleumsforekomstene, også ha den 
fordel at det vil være unødvendig i de enkelte 
lovparagrafer å nevne opp de samfunnsmes
sige hensyn som skal ivaretas når det gis 
tillatelse etter loven.• 

Norges Fiskarlag har i brev til departe
mentet av 19. april 1982 uttalt: 

•Den nye petroleumslov bør ha en innle
dende formåls-bestemmelse i tråd med det 
som ellers er blitt nokså vanlig i vår full
maktslovgivning. Dermed kan en få under
streket at målsetningen skal være at o]je
virksomheten må komme hele det norske 
folk til gode og at en ved anvendelse av loven 
må bygge på en bred samfunnspolitisk vur
dering hvor en også må trekke inn hensyn 
til sysselsetting, distriktshensyn og forhol
det til fiskeriene. 

Konkrete mønstre for utformingen av en 
slik formåls-bestemmelse har vi bl.a. i prislo
ven og 1 naturvern-lovgivningen.• 

Justisdepartementet etterlyser i sin hø
ringsuttalelse mer spesifikke regler om de 
vurderinger som skal foretas i forbindelse 
med interessekonflikter mellom petroleums
virksomheten og andre næringer. såsom sjø
fart og fiskeri. Fiskeridepartementet påpe
ker i sin uttalelse at det bør lovfestes at det 
skal skje en interesseavveining før det gis 
tillatelse til petroleumsvirksomhet, hvor det 
tas rimelig hensyn til fiskeriene. 

Departementet har ment å ivareta disse 
hensyn ved å innta bestemmelsen i annet 
ledd sammenholdt med den saksbehandiing 
det er lagt opp til og de vurderinger som er 
forutsatt foretatt f0r nye områder åpnes. jfr. 
§7, og med det krav til forsvarlig virksomhet 
som er stillet i §45. Bestemmelsen fastslår 
som den prinsippielle retningslinje for myn
dighetenes forvaltning av petroleumsfore
komstene at det skal tas nødvendig hensyn 
til annen virksomhet og til natur- og mi]jø
vem. Her vil fiskeriinteressene alltid være 
sentrale. Videre skal forvaltningen av petro
leumsforekomstene slrje på en slik måte at 
de kommer hele det norske samfunn til 
gode. 

Dersom det oppstår en interessekonflikt 
mellom petroleumsvirksomheten og annen 
næringsvirksomhet eller virksomhet av an
net slag må det således foretas en interes-

seavveintng hvor det legges vekt på hvilken 
løsning som samfunnet totalt sett vil være 
best tjent med. Bestemmelsen innebærer at 
tillatelser i medhold av denne lov bare kan 
gis dersom de skader og de ulemper som 
petroleumsvirksomheten kan medføre for 
almene eller private interesser må ansees å 
være av mindre betydning sammenlignet 
med de fordeler som virksomheten vil med
føre. Under denne bedømmelsen må man se 
hele virksomheten og dens mulige vi.rknin
ger i positiv og negativ retning i sammen
heng. Dette gjelder ikke bare de umiddel
bare nytte- og skadevirkninger for private 
og almene interesser, men også alle middel
bare eller fjernere virkninger som f.eks. sys
selsetting, øket marked for et distrikts pro
dukter, avledede investeringer m.v. Samti
dig må det tas nødvendig hensyn til eksiste
rende næringsliv, bosetting og sosiale for
hold og til natur- og mi]jøvem. De interesser 
som skal avveies er altså ikke bare av rent 
økonomisk karakter. Man må i avveiningen 
spesielt se på hvordan petroleumsvirksom
heten kan tilpasses de særlige samfunnspo
litiske forhold som knytter seg til de forskjel
lige landsdeler og distrikter. 

Bestemmelsen vil tjene som rettesnor og 
dermed som en viss begrensning ved bruken 
av de fullmaktsbestemmelser som foreslås i 
loven. Hvis petroleumsvirksomheten ikke 
antas å kunne drives uten å føre til mer 
skade enn gavn, kan man heller ikke gi tilla
telse til den. 

Bestemmelsen innebærer at det er en to
talvurdering som må legges til grunn for de 
avgjørelser som kan tas i medhold av denne 
lov. Da flere departementers myndighets
område normalt berøres av en interessekon
flikt vil vurderingen måtte foretas av Kon
gen, og i større og mere prinsipielle spørsmål 
i siste instans av Stortinget. Hva samfunnet 
er best tjent med vil til enhver tid hovedsa
kelig være et politisk spørsmru. Bestemmel
sen vil imidlertid sammenholdt med særlig 
§7 bidra til å sikre at de interesserte parter 
får anledning til å uttale seg og at en for
svarlig interesseavveining blir foretatt. 

Til §4 Definisjoner 
Paragrafen inneholder definisjoner av syv 

begreper som forekommer en rekke steder i 
lovutkastet. 

Først defineres begrepet p e t r o 1 e u m . 
Dette er i samsvar med utvalgets utkast, se 
bemerkningene i utredningen side 55. 

Det annet begrep som defineres er p e -
tro 1 e u m sf ore ko ms t. Departementet 
har etter forslag fra Statoil tilføyet ordene 
•eller stratigrafiske•, da en petroleumsfore-
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overenstemmelse med den praksis som har 
vært fulgt til i dag. 

Annet ledd tilsvarer §5 første ledd i utval
gets utkast, men en har sløyfet siste punk
tum om adgang til å sette vilkår. Dette er 
tilstrekkelig hjemlet i §56. Utvalget foreslA.r 
at en undersøkelsestillatelse skal gis for et 
tidsrom av inntil 3 kalenderår og åpner såle
des muligheten for å gi tillatelser for et kor
tere tidsrom enn det 1972-resolusjonen gir 
adgang til. Oljedirektoratet har i sin hø
ringsuttalelse uttalt at det ikke ser noen 
klare fordeler ved A. begrense tillatelsene til 
å. gjelde mindre enn 3 år. En kortere gyldig
hetsperiode vil også medføre mer admini
strativt arbeid for Oljedirektoratet, som der
for foreslår at ordet «inntil• strykes. NIFO 
har i sin høringsuttalelse foreslA.tt at det i 
hvert fall presiseres at undersøkelsestilla
telse normalt gis for 3 A.r. Departementet er 
enig i at det som hovedregel skal gis under
søkelsestillatelse med 3 års varighet. Depar
tementet ønsker imidlertid å holde mulighe
ten A.pen for å gi tillatelser av kortere varig
het når det i det enkelte tilfellet er mer 
hensiktsmessig. Bestemmelsen er omformet 
for å. gi klarere uttrykk for hovedregelen. 

Bestemmelsen i femte ledd om at Kongen 
kan gi forskrifter til utfylling av denne pa
ragraf er for så vidt unødvendig ved siden av 
bestemmelsen i §57, men en finner det i lik
het med utvalget hensiktsmessig at dette 
spesielt nevnes her. 

Sjette ledd tilsvarer §4 annet ledd i utval
gets utkast. I medhold av denne bestem
melse kan det på statens vegne iverksettes 
undersøkelser uten undersøkelsestillatelse. 
Dette er en presisering av utvalgets utkast 
hvor det het •uten særskilt tillatelse•. Det vil 
i første rekke være Oljedirektoratet som 
fortsatt kommer til A. utføre slike undersø
kelser på. statens vegne. Selv om det ikke er 
nødvendig med en formell tillatelse, må. Ol
jedirektoratet selvsagt ha hjemmel i vedtak 
av departementet og eventuelt Stortinget 
for å. sette igang slike undersøkelser. 

Den myndighet som er tillagt departe
mentet i denne paragraf bør forøvrig delege
res til Oljedirektoratet, slik det også er gjort 
etter gjeldende rett. 

En viser forøvrig til utvalgets bemerknin
ger på. sidene 56 og 57 i utredningen. 

Til §6 Hvor undersøkelser kan foretas. 
Paragrafen er stort sett i samsvar med 

utvalgets utkast. 
Annet ledd fastslår at undersøkelsestilla

telser ikke gir rett til undersøkelser i områ
der som omfattes av utvinningstillatelser. 
Departementet vil imidlertid med hjemmel i 

§17 kunne tillate undersøkelser i om.rade 
som er gjenstand for en utvinningstillatelse 
når særlige grunner tilsier det, se merkna
dene til §17. Forøvrig må rettighetshaver til 
en utvinningstillatelse kunne inngå avtale 
om at slike undersøkelser foretas i området 
for utvinningstillatelsen forutsatt at ved
kommende undersøkelsestillatelse i prinsip
pet omfatter det aktuelle området. Departe
mentet har strøket uttrykket «særlige tilfel
ler- som unødvendig ved siden av henvisnin
gen til §17 som inneholder det samme krite
rium. 

I tredje ledd er det presisert at departe
mentet også kan iverksette leteboring i hen
hold til §8 siste ledd og gi tillatelse til anlegg 
og drift a.v §24-innretninger i områder som 
omfattes av en undersøkelsestillatelse. Dette 
begrunnes ut i fra de samme hensyn som 
tilsier at departementet må stå fritt til å gi 
utvinningstillatelser i området. På grunn av 
størrelsen av de områder det her dreier seg 
om og virksomhetens art vil ikke en slik 
innskrenkning i den råderett rettighetsha
ver til en undersøkelsestillatelse har over 
området være av større økonomisk betyd
ning. 

Med «områ.der som omfattes av utvinning
stillatelser» osv. i annet ledd menes de områ
der som til enhver tid er belagt med slike 
tillatelser. Det geografiske omfang av en un
dersøkelsestillatelse vil dermed kunne en
dres etter at den er gitt når det iverksettes 
leteboring eller tildeles nye utvinningstilla
telser og når rettighetshavere tilbakeleverer 
blokker eller deler av blokker. 

En viser forøvrig til kommentarene på side 
57 i utvalgets utredning. 

Kap. III UTVINNING M.V. AV PETRO
LEUM 

Til §7 Apning av nye omdeler 
Paragrafen gir regler om fremgangsmåten 

når det er spørsmA.l om å åpne nye områder 
for tildeling av utvinningstillatelser. Para
grafen tilsvarer utvalgets utkast til §7 med 
visse materielle og redaksjonelle endringer. 
Regelen er ny i forhold til gjeldende rett. 

Petroleumsvirksomhetens betydning og 
de konsekvenser den vil ha. for samfunnsli
vet og andre næringer må vurderes og tas 
standpunkt til før myndighetene bestemmer 
seg for å åpne et område for petroleumsvirk
somhet. Bare da har en tilstrekkelig tid til å. 
utrede alle kontroversielle spørsmål, samle 
inn nødvendig materiale og uttalelser og 
analysere og vurdere alle sider av proble
mene. Er et område først åpnet for petro
leumsvirksomhet viser all erfaring at en 
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rekke hensyn lett fører til et tidspress for 
igangsetting av aktivitet eller utvidelse av 
denne. At det så også etter at et område er 
åpnet vil kunne være behov for å stoppe opp 
og foreta. nye vurderinger skal en komme 
tilbake til nedenfor. 

Med hensyn til hva som menes med åp
ning av nye områder utta.ler Petroleumslov
utvalget at det ikke er men.ingen at tildeling 
av utvinningstillatelse for en enkelt blokk 
eller et mindre antall blokker som må kunne 
sies å ligge innenfor områder der det tidli
gere er gitt slike tillatelser, skal nødvendig
gjøre en slik saksbehandling som nevnt i 
paragrafen. Det utta.les videre at paragrafen 
antas ikke å komme til anvendelse på områ
der syd for 62. breddegrad. Departementet 
er ikke helt enig i dette. En finner det såle
des rimelig at den fremgangsmåte som er 
angitt i §7 blir gitt anvendelse om det skulle 
bli aktuelt med petroleumsvirksomhet i de 
områdene utenfor Østlandet og Sørlandet 
som ble åpnet allerede i 1965, men hvor det 
hittil ikke har vært noen virksomhet. En ser 
heller ikke bort fra at det kan vise seg riktig 
å gjøre bruk av prinsippene i §7 for petro
leumsvirksomhet langs Vestlandet på blok
ker innenfor norskerenna. 

En utvidelse av et område som er åpnet for 
petroleumsvirksomhet vil kunne være av en 
slik karakter at det etter omstendighetene 
bør likestilles med åpning av nytt område i 
relasjon til §7. Andre ganger kan derimot 
utvidelsen ha begrenset betydning i forhold 
til det område som allerede er åpnet, slik at 
de vurderinger som er gjort i forbindelse 
med åpningen av det opprinnelige område i 
større eller mindre grad har gyldighet også 
for den utvidelse av området som er aktuell. 
I slike tilfeller må en forenklet behandlings
prosedyre kunne aksepteres. 

Apning av et område for petroleumsvirk
somhet betyr at en får letevirksomhet i om
rådet basert på utvinningstillatelser. En ut
vinningstillatelse gir rett til også å bygge ut 
et petroleumsfunn og å produsere dette på 
nærmere fastsatte vilkår og under bestemte 
forutsetninger. Dette er forhold som må tas 
i betraktning ved de vurderinger som gjøres 
når standpunkt til åpning av et område skal 
tas. 

De vurderinger som paragrafen omhand
ler må også foretas før departementet iverk
setter slik leteboring uten utvinningstilla
telse som lovutkastets §8 siste ledd gir anled
ning til. Departementet har derfor tilføyet 
dette i lovteksten. Virksomhet med hjemmel 
i en undersøkelsestillatelse bør imidlertid 
kunne foretas i et område som ellers ikke er 
åpnet for petroleumsvirksomhet, selv om de-

partementet nok vil være tilbakeholden med 
å gi slike tillatelser. 

Første ledd inneholder regler om plikt for 
myndighetene til å foreta. en avveining av de 
ulike interesser som gjør seg gjeldende på det 
aktuelle området, herunder vurdere de mil
jømessige virkninger, faren for forurensning 
samt de økonomiske og sosiale virkninger 
petroleumsvirksomhet på nye områder kan 
ha for andre næringsinteresser og tilstø
tende distrikter. Dette betyr i praksis at det 
er en totalvurdering av petroleumsvirksom
hetens innvirkning på alle sider av sam
funnslivet og natur og miljø til havs og på 
land som skal foretas. Bestemmelsen må 
sees i sammenheng med bestemmelsen i lov
utkastets §3, hvoretter •Petroleumsfore
komstene skal forvaltes under nødvendig 
hensyn til annen virksomhet og til natur- og 
miljøvern, og slik at de kommer hele det 
norske samfunn til gode•, og følges opp un
der hensyn også til de kommentarer som er 
gitt i forbindelse med omtalen av §3. 

Departementet har erstattet utvalgets 
forslag «virkningene av slik virksomhet på 
dyre- og plantelivet- med det mere omfat
tende begrep «miljømessige virkninger av 
slik virksomhet-. 

At fiskerinæringen og fiskernes interesser 
i større eller mindre grad alltid vil bil skade
lig influert av petroleumsvirksomheten er 
åpenbart, men også andre næringer, som 
f.eks. verkstedindustrien og handelsnærin
gene vil regelmessig bli berørt. For slike næ
ringsinteresser vil ofte fordelene ved petro
leumsvirksomheten være større enn ulem
pene. For de tilstøtende distrikter vil bl.a. 
bosettingsmønster, sysselsetting, sosiale tje
nester, miljøforandringer og i det hele tatt 
tilpasning av lokalsamfunnet til petro
leumsvirksomheten være spørsmål som må 
vurderes. Departementet har funnet det 
vanskelig å angi nærmere hva slags under
søkelser som skal foretas og hvor deta]jerte 
disse skal være. Dette må være en vurde
ringssak for de berørte departementer på 
bakgrunn av de erfaringer og den kunnskap 
man til enhver tid sitter inne med. F.eks. 
kan det tenkes at en grundig undersøkelse 
av virkningene for en landsdel av åpningen 
av ett område, kan benyttes i forbindelse 
med åpning av et annet område, som både 
med hensyn til tid og sted ligger nær det 
første. 

Annet og tredje ledd i departementets ut
kast er endret noe i forhold til Petroleums
lovutvalgets forslag, idet •sentrale nærings
organisasjoner som kan antas å ha særlig 
interesse i saken» skal, liksom de lokale of
fentlige myndigheter, fore 1 e g g es spørs-
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målet om åpning av nye områder, og ikke 
bare orienteres ved offentlig kunngjøring. 

I dette ligger at departementet bør utar
beide en plan for den virksomhet en forestil
ler seg og at planen sendes de berørte myn
digheter og organisasjoner til uttalelse. Av 
planen bør fremgå hvilket område den gjel
der og hvilken type aktivitet som skal finne 
sted med angivelse av omfanget av den virk
somhet en tenker seg, herunder bl.a. borese
songens lengde og antall rigger som vil ope
rere samtidig. Planen bør imidlertid etter 
omstendighetene også inneholde opplysnin
ger om utredninger som er foretatt, under 
arbeide eller planlagt iverksatt og som er av 
interesse for åpningsspørsmålet. Videre kan 
det være hensiktsmessig å orientere om sik
kerhets- og beredskapstiltak som er eller vil 
bli iverksatt. 

En hensiktsmessig måte å gjøre dette på 
kan være at departementet lar utarbeide en 
informasjonsbro&jyre noenlunde etter 
samme mønster som den som benyttes i 
vassdragssaker for planleggingsfasen, hvor 
det gis en saklig og objektiv informasjon om 
det område som er tenkt åpnet, den virk
somhet som er planlagt og de konsekvenser 
den kan antas å medføre. 

Blant de næringsorganisasjoner en først 
og fremst tenker på er Norges Fiskarlag. 
Også Midt-Norsk og Nord-Norsk Oljeråd er 
sentrale høringsinstanser. Andre interes
serte enn de som går inn under annet ledd 
skal gjøres kjent med planen gjennom kunn
gjøring og gis en frist på minst tre måneder 
til å uttale seg. Det sier seg selv at hørings
instansene som går inn under annet ledd i et 
hvert fall ikke bør gis en kortere frist. 

De vurderinger som gjøres i forbindelse 
med åpning av et område vil regelmessig 
også inneholde nødvendig standpunkttagen 
til en første tildeling av utvinningstillatelser 
i området. Ved senere konsesjonsrunder in
nenfor samme område vil det oftest være 
nødvendig med nye kontakter mellom de 
sentrale myndigheter og berørte organisa
sjoner og distrikter. Under forutsetning av 
at de nyere tildelinger ikke representerer en 
total og uforutsett endring av det aktivitets
mønster det tidligere er lagt opp og tatt 
standpunkt til, må saksbehandlingsmønste
ret kunne forenkles betydelig i forhold til de 
krav som stilles ved åpning av nye områder, 
dog uten at dette går ut over god forvalt
ningsskikk. 

Justisdepartementet og Norges Fiskarlag 
foreslår at paragrafen utvides til også å om
fatte tilfeller hvor det er snakk om en større 
utvidelse av allerede eksisterende petro
leumsvirksomhet, som f.eks. utbyggings- og 
ilandføringssaker. Til det er å bemerke at 

det er en omfattende og tidkrevende prose
dyre det her er lagt opp til. Særlig når det er 
gått relativ kort tid mellom de to aktiviteter 
kan en gjentagelse av de samme prosedyrer 
fortone seg som unødvendig. Departementet 
er imidlertid enig i at det ved større utvidel
ser av virksomheten kan være rimelig at en 
som ledd i en forsvarlig saksbehandling be
nytter hele eller deler av den prosedyre som 
paragrafen foreskriver, jfr. i denne forbin
delse departementets kommentarer til lov
utkastets §23. 

Departementet finner det vanskelig å de
finere nærmere hvilke typer tiltak som må 
iverksettes og hvilket omfang disse i så fall 
skal ha for å anses som større utvidelser av 
virksomheten og således kreve slik saksbe
handling som nevnt i § 7. Det er en fare for 
at definisjonen kan favne for vidt i enkelte 
relasjoner og for snevert i andre. Departe
mentet er derfor av den oppfatning at vur
deringen av hvilken prosedyre som skal føl
ges i de forskjellige faser av virksomheten 
bør overlates til departementets skjønn etter 
nødvendig samråd med andre berørte depar
tementer for derved å oppnå en nødvendig 
fleksibilitet. Reglene for god forvaltnings
skikk vil være retningslinjer for skjønnsut
øvelsen. 

Ansvaret for at spørsmål om åpning av 
nye områder, utvidelse av tidligere åpnede 
områder og større utvide.Iser av virksomhe
ten innenfor et åpnet område blir behandlet 
på en forsvarlig måte og i samsvar med gjel
dende lovbestemmelser og rettsprinsipper 
må tilligge Olje- og energidepartementet. 
Det må også være Olje- og energideparte
mentet som koordinerer og har et hovedan
svar for de vurderinger som må gjøres i hen
hold til §7. En bestemmelse om dette er inn
tatt som et fjerde ledd i paragrafen. Vurde
ringene bør i størst mulig utstrekning gjøres 
offentlig tilgjengelige. 

Norges Fiskarlag har gitt uttrykk for at 
beslutning om åpning av nye områder og 
igangsetting av andre større tiltak bør av
gjøres av Stortinget, og Justisdepartementet 
har antydet at det kan være aktuelt å fast
sette at Stortinget skal treffe det endelige 
vedtak i tilfeller hvor petroleumsvirksomhet 
i betydelig grad vil komme til å berøre andre 
næringsinteresser. Olje- og energideparte
mentet er enig i at saker hvor det dreier seg 
om større interessekonflikter, f.eks. i forhol
det til fiskerinæringen, bør forelegges Stor
tinget. I dag er det fast praksis at de forskjel
lige vurderinger som foretas i forbindelse 
med åpning av et område forelegges Stortin
get i form av en stortingsmelding før Regje
ringen tildeler utvinningstillatelser. I reali
teten har det derfor vært Stortinget som har 
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besluttet å åpne nye områder nord for 
62. breddegrad, selv om det rent formelt har 
fremtrådt som en regjeringsbeslutning. Det 
samme skjer når det er aktuelt A. bygge ut en 
petroleumsforekomst og i spørsmål om byg
ging av ilandføringsledninger. 

Slik vil det utvilsomt bli forholdt også i 
fremtiden uten at en finner det nødvendig å 
gi påbud i lovs form for en slik saksbehand
ling. Departementet har imidlertid funnet 
det riktig A sløyfe den henvisning til «depar
tementet» som vurderingsinstans som Pe
troleumslovutvalget har foreslått i første 
ledd i §7. 

Til §8 Tildeling av utvinningstillatelse m.v. 
Para.grafen inneholder nærmere regler 

om hvem som kan få en utvinningstillatelse, 
om prosedyren ved tildelingen og om letebo
ring uten utvinningstillatelse. Paragrafen 
tilsvarer utvalgets utkast til §8, men med en 
del materielle og redaksjonelle endringer. 

Etter 1972-resolusjonen §11 første ledd er 
myndighet til å tildele utvinningstillatelser 
lagt til Kongen. Etter utvalgets utkast er 
imidlertid myndigheten lagt til departemen
tet uten at dette er nærmere begrunnet. Til
deling av utvinningstillatelser er en viktig 
avgjørelse som berører flere departementer. 
Etter departementets syn bør den derfor fat
tes av Regjeringen. Dette er i overensstem
melse med gjeldende praksis. Alle utvinnings
tillatelser som har vært tildelt fra og med 
annen konsesjonsrunde i 1969, er gitt ved 
kongelig resolusjon. Departementet mener 
at denne praksis bør opprettholdes og at 
dette bør komme til uttrykk i loven. Depar
tementet foreslår derfor at uttrykket «Kon
gen i statsråd• benyttes for å gjøre det klart 
at det er Regjeringen som tildeler utvin
ningstillatelser, og at denne myndigheten 
ikke kan delegeres til departementet. 

Etter forslag fra Justisdepartementet har 
departementet gjort det klart i første ledd, 
første punktum at man her sikter til et sel
skap registrert i norsk handelsregister. Til
latelsen kan gis til ett selskap eller flere 
selskap sammen. Dersom en tillatelse gis til 
flere selskap må hvert av dem tilfredsstille 
kravet i loven. 

Etter 1972-resolusjonen §11 tredje ledd har 
Kongen adgang til å tildele utvinningstilla
telse til utenlandsk selskap med filial i 
Norge nA.r særlige grunner tilsier dette. Ut
valget har fjernet denne adgangen i sitt ut
kast til lov. Justisdepartementet savner en 
nærmere begrunnelse for utvalgets forslag 
på dette punkt. Departementet viser i denne 
forbindelse til følgende uttalelse i foredraget 
tll 1972-resolusjonen: 

«Oljerådet har foreslått at utenlandske 
selskaper fortsatt skal ha adgang til å opp
rette en filial i Norge og at utvinningstilla
telse skal kunne meddeles til slike filialer. 

Departementet har siden 1970 kun tildelt 
eller samtykket 1 overdragelse av utvinning
stillatelser til norske selskaper. Dette inne
bærer at utenlandske selskaper for å kunne 
delta i undersøkelse etter og utvinning av 
petroleum har måttet stifte et norsk datter
selskap. På bakgrunn av amerikanske skat
tebestemmelser har det imidlertid vært nød
vendig for departementet å samtykke i at 
amerikanske oljeselskaper inngår en såkalt 
«pass through• avtale mellom oljeselskapets 
norskregistrerte datterselskap og dets filial i 
Norge. I korthet går avtalen ut på at den 
norske filial av et amerikansk selskap påtar 
seg å finansiere undersøkelse etter og utvin
ning av petroleum i henhold til tillatelse gitt 
til datterselskapet mot at filialen får rett til 
A. overta den petroleum som eventuelt måtte 
bli produsert. Ordnin~en er identisk med 
den ordning som praktiseres i Storbritannia 
og har ingen innvirkning for rettighetsha
vernes skattemessige forpliktelser til den 
norske stat. 

På bakgrunn av den allerede etablerte 
praksis, samt Innstilling av mars i 1971 fra 
Børretsen-utvalget om valutamessige og 
beslektede problemer i forbindelse med 
utenlandske oljeselskapers virksomhet _på 
den norske kontinentalsokkel, og anbefalin
ger fra bl.a. Valuta.rådet, finner departe
mentet at man som hovedregel bør fastholde 
någjeldende praksis med å stille krav om 
opprettelse av norske selskap for tildeling av 
utvinningstillatelse. 

Departementet har under hensyntagen til 
senere tids praksis overveid om adgangen til 
A. tildele utvinnings-tillatelse direkte til en 
filial bør sløyf es. Man er imidlertid kommet 
til at bestemmelsen bør beholdes, i det det 
kan tenkes helt spesielle forhold der det vU 
være ønskelig å kunne tildele utvinningstil
latelse til en forretningsavdeling av et uten
landsk selskap. Departementet er enig med 
Ollerådet i at det i slike tilfeller vil være 
behov for å kunne sette nærmere vilkår 
med hensyn til filialens organisasjon for A. 
sikre at virksomheten ledes fra Norge. Dette 
vil bl.a. lette norske myndigheters kontroll 
med virksomheten. Som eksempler kan nev
nes at det vil være rimelig at filialen har sitt 
bokholderi, arkiv og den nødvendige tek
niske stab i Norge.• 

Siden 1972 har utvinningstillatelser kun 
vært tildelt norsk-registrerte selskap. De
partementet kan ikke se hvilke spesielle til
feller som skulle gjøre det ønskelig A. tildele 
utvinningstillatelse til en filial av et uten
landsk selskap i fremtiden. Departementet 
har derfor sløyf et bestemmelsen. 

Etter den terminologi som nå er benyttet 
i loven er det med undersøkelse etter petro
leum ment de samme typer undersøkelser 
som kan foretas i henhold til en undersøkel
sestillatelse. Hva en slik tillatelse omfatter 
er nærmere beskrevet i forskriftenes §5. Den 
omfatter boringer bare ned til en dybde av 
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200 meter under sjøbunnen. Leteboring er 
etter definisjc;men i §4 boring av undersøkel
sesbrønner og avgrensningsbrønner. Denne 
paragraf er omskrevet i henhold til dette. 

I henhold til første ledd, tredje punktum 
blir rettighetshaver eier av petroleumen et
ter hvert som den produseres. Utvalget har 
ikke ansett det som nødvendig å si noe i 
lovteksten om stedet for eiendomsrettens 
overgang fra staten til rettighetshaver, men 
anfører i kommentaren til bestemmelsen at 
det er naturlig at overgangen finner sted i 
det petroleumen forlater reservoarbergar
ten og passerer gjennom perforeringen inn i 
en brønn. Departementet er enig i dette. En 
vil imidlertid understreke at man her kun 
regulerer forholdet mellom staten og rettig
hetshaver. Er det flere rettighetshavere til 
en tillatelse vil de eie petroleumen sammen. 
Det innbyrdes eierforhold mellom dem er i 
så fall regulert i interessentskaps- eller 
statsdeltagelsesavtaler. 

Fjerde ledd gir Kongen adgang til å tildele 
utvinningstillatelser uten utlysning. Som 
det følger av det som er sagt ovenfor er til
delingsmyndigheten nå tillagt Kongen i 
statsråd. I foredraget til 1972-resolusjonen 
nevnes som eksempel på når det kan være 
aktuelt med tildeling av utvinningstillatel
ser uten utlysning at det gjøres funn på 
grenseblokker på britisk side som det er 
grunn til å tro strekker seg inn på norsk 
side. Et annet eksempel vil være at det gjøres 
funn som strekker seg inn på en fri blokk og 
det er nødvendig A bore på denne blokken 
for å avgjøre om funnet er kommersielt ut
nyttbart. Som nok et eksempel kan nevnes 
at man ønsker å. tildele utvinningstillatelse 
bare til norskeide selskaper slik man gjorde 
ved tildeling av utvinningstillatelse nr. 050 
for blokk 34/1 o. 

Utvalget foreslår at ved tildeling av utvin
ningstillatelser uten utlysning, skal det 
kunngjøres minst 30 dager i forveien i Norsk 
Lysingsblad hvilke blokker det gjelder. I den 
tilsvarende regel i 1972-resolusjonen §13 
tredje ledd er det ikke fastsatt noen bestemt 
frist. Denne endring er ikke kommentert 
nærmere av utvalget. 

Som begrunnelse for regelen om kunngjø
ring er følgende anført i foredraget til 
1972-resolusjonen til §12: 

•For å sikre offentlighet om slike ansøk
ninger bør departementet, så.fremt det be
stemmer seg til å ta en ansøkning under 
behandling, kunngjøre dette i Norsk Ly
singsblad slik at eventuelle andre interes
serte kan sende inn ansøkning om samme 
blokk, eventuelt protestere mot tildelingen. 
Kunngjøringen gJør dessuten innehavere av 
undersøkelsestillatelser oppmerksom på at 

tildeling av utvinningstillatelse kan finne 
sted og at det derfor ikke lenger har noen 
hensikt å gjennomføre generelle undersøkel
ser på blokken.• 

Og videre til §13 tredje ledd: 

•En eventuell frist for ytterligere ansøk
ninger bør settes relativt kort, f.eks. 14 da
ger, idet hensikten er å. underrette even
tuelle andre som allerede besitter opplysnin
ger om vedkommende blokk.• 

Departementet er av den oppfatning at 
1972-resolusjonens regel er mer fleksibel enn 
utvalgets utkast og har derfor unnlatt å 
fastsette en bestemt frist i lovteksten. Hvor 
departementet anser det ønskelig med søk
nader fra flere selskap kan det være naturlig 
med en 30 dagers frist. Hvor det imidlertid er 
helt klart hvilke selskap som skal tildeles en 
utvinningstillatelse, må man kunne greie 
seg med en kortere frist. 

Etter femte ledd er myndighetene ikke 
forpliktet til å tildele utvinningstillatelse på 
grunnlag av de innkomne søknader. Myn
dighetene kan her helt unnlate å tildele til
latelser, eller kan tildele en del av de utlyste 
blokkene. I praksis er det det siste som skjer. 
PA et senere tidspunkt kan det så bli aktuelt 
å tildele noen av de utlyste blokkene som 
ikke i første omgang ble tildelt. Departe
mentet vil da gjerne be selskapene om å 
oppdatere sine søknader. Dette ble gjort i 
5. konsesjonsrundes 2. og 3. avdeling. Når 
det har gått lang tid mellom en utlysning og 
en eventuell tildeling, kan det være hen
siktsmessig med en ny utlysning. 

Etter sjette ledd skal Kongen bl.a. gi nær
mere forskrifter om hva en søknad om ut
vinningstillatelse skal inneholde. Norges Fi
skarlag har i brev av 19. april 1982 bedt om 
at det også utarbeides forskrifter om saksbe
handlingsregler ved tildeling av tillatelser. 
JustiSdepartementet har også bedt om at 
dette vurderes. Departementet har vurdert 
spørsmålet, men har ikke funnet grunn til å 
innta bestemmelser som allerede følger av 
forvaltningsloven. De alminnelige forvalt
ningsprinsipper vil gjelde for alle de avgjø
relser som tas. Etter dette skal alle parter 
som berøres av et vedtak få rimelig anled
ning til å. uttale seg. Dette må gjelde ved 
tildeling av utvinningstillatelser så vel som 
§24-tillatelser. Jfr. ellers merknadene til §7. 

Etter siste ledd kan departementet iverk
sette leteboring etter petroleum uten utvin
ningstillatelse. Som det fremgår av kom
mentarene til den tilsvarende bestemmelse i 
utvalgets utkast antar utvalget at det i til
felle blir Oljedirektoratet som kommer til A 
forestå slike boringer på vegne av staten. 
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Etter departementets syn vil siste ledd være 
hjemmel for departementet til ikke bare å 
foreta leteboring selv f.eks. ved Oljedirekto
ratet, men også A. engasjere et oljeselskap til 
A. gjøre dette. De bestemmelser som retter 
seg til rettighetshaver vil da få anvendelse 
for entreprenører som er utpekt som opera
tør i henhold til §9 fjerde ledd. Hvilke 
bestemmelser som skal komme til anven
delse må avklares nærmere i de enkelte av
taler. 

Norsk Sjømannsforbund og Det norske 
maskinistforbund foreslår at fagbevegelsen 
bør få møte de selskaper som har søkt om 
utvinningstillatelse før tildelingen, slik at 
disse får en mulighet til A. anbefale at tilla
telse gis eller ikke. Departementet vil be
merke at selskapenes forhold til sine ansatte 
og til fagforeningene vil være momenter 
som kan bli tillagt vekt ved tildeling av nye 
utvinningstillatelser. En finner det imidler
tid ikke riktig å formalisere en rett for en 
bestemt interessegruppe til å møte selska
pene for deretter å uttale seg om hvem som 
bør få tillatelse. 

Til §9 Operatør 
Bestemmelsen er ny. Hverken 1972-resolu

sjonen eller utvalgets utkast har regler om 
valg eller skifte av operatør. Operatøren fo
restår den daglige ledelse av virksomheten i 
henhold til samarbeidsavtalen og de full
makter som er gitt ham av styringskomi
teen, som er et overordnet organ sammen
satt av representanter for ledelsen i de en
kelte selskaper som er tildelt tillatelsen sam
men. Det stilles derfor særlige krav til opera
tørens tekniske og geologiske ekspertise, fi
nansielle styrke og den tillit myndighetene 
har til samarbeidsvilje osv. 

Ved konsesjonstildelinger har det alltid 
vært utpekt en operatør av departementet. 
Hvem som er operatør har i de senere år 
fremgått av statsdeltakelsesavtalen. Etter 
denne kan operatøren sies opp av partene, 
men skifte av operatør kan ikke skje uten 
departementets samtykke. Departementet 
har funnet det hensiktsmessig å innta be
stemmelser om operatøren i loven, bl.a. for å 
gi en klarere hjemmel for departementet til 
å foreta operatørskifte. 

Etter det konsesjonssystem som hittil har 
vært benyttet i Norge har operat.øren alltid 
vært rettighetshaver til tillatelsen. Bare i få 
tilfeller har det vært gitt utvinningstillatelse 
til ett selskap alene. De øvrige tillatelser har 
vært tildelt flere selskaper sammen, og siden 
1973 alltid med Statoil som en av deltagerne. 
I de tilfeller et norskeid selskap har vært 
operatør har det ofte vært inngått teknisk 

assistanseavtale med et erfarent utenlandsk 
oljeselskap. Det har også vært inngått avta
ler om trinnvis overtagelse av operatørfunk
sjonene fra et utenlandsk oljeselskap til et 
norskeid selskap. 

Det vil fortsatt være det normale at opera
tøren er rettighetshaver til tillatelsen, men 
bestemmelsen åpner adgang for departe
mentet til å utpeke en operatør også utenfor 
rettighetshavergruppen. Tilsvarende kan 
rettighetshaverne når de på et senere tids
punkt søker om å få godkjent operatørskifte, 
velge en operatør utenfor gruppen. Det har 
også vært aktuelt A. overlate deler av opera
tørfunksjonen eller operat.øransvaret for en
kelte deler av en feltutbygging til selskap 
utenfor rettighetshavergruppen, henholds
vis ved inngåelse av avtaler som nevnt i§ 11 
og ved utbygging av satellittfelt. Bestemmel
sen vil eventuelt også få anvendelse for en 
operatør etter en entreprenørkontrakt. 

Første ledd fastslår at det er departemen
tet som i forbindelse med tildelingen av en 
utvinningstillatelse utpeker hvem som skal 
være operatør. 

Etter annet ledd skal skifte av operatør 
godkjennes av departementet. Dette er en 
naturlig konsekvens av bestemmelsen i før
ste ledd. 

Tredje ledd gir departementet hjemmel til 
å skifte operat.ør når særlige grunner tilsier 
det. 

Spørsmålet om operatøransvaret i en gitt 
situasjon skal fratas en rettighetshaver 
fordi han ikke lenger har myndighetenes 
tillit vil bero på en helhetsvurdering av den 
erfaring myndighetene har med selskapet 
som operatør for virksomheten. Spørsmålet 
kan bli aktuelt i alvorlige enkelttilfeller som 
ved utilfredsstillende behandling av en 
ukontrollert utblåsning eller annen ulyk
kessituasjon, eller det kan bli aktuelt etter 
en rekke mindre hendelser over tid. F.eks. 
vil alvorlige eller gjentatte overtredelser av 
loven eller dens forskrifter kunne begrunne 
operat.ørskifte selv om en ikke finner at 
overtredelsen er så graverende at en vil til
bakekalle tillatelsen i henhold til § 62. Det 
samme gjelder når fastsatte vilkår ikke over
holdes eller operatøren er uvillig til å opp
fylle pålegg eller på annen måte motarbei
der myndighetene. Det kan videre tenkes at 
et operatørskifte foretas fordi operat.øren vi
ser seg å ikke holde mål faglig sett, for eks
empel fordi geologiske og tekniske vurderin
ger og prognoser til stadighet slår feil eller 
det skjer gjentatte store kostnadsoverskri
delser som kan tilbakeføres til sviktende 
planlegging, styring og kontroll med pro
sjektet. 
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Kapittel 2   
Prinsipper for utforming av skattesystemer

2.1 Innledning

I dette kapitlet drøftes de sentrale prinsippene for utforming av et over-
skudsskattesystem. Formålet med kapitlet er først og fremst å peke på
begrunnelsen for nøytralitet i bedrifts- og kapitalbeskatningen, med utgang-
spunkt i økonomisk teori. Det vil særlig bli fokusert på forholdet mellom det
ordinære skattesystemet og petroleumsskattesystemet. Utvalgets nærmere
vurdering av svakhetene ved det gjeldende petroleumsskattesystemet i for-
hold til nøytralitet og andre hensyn finnes i kapittel 6.

Kapitlet innledes med en kort redegjørelse for samfunnsøkonomisk effek-
tivitet, mens avsnitt 2.3 gir en oversikt over generelle prinsipper for utforming
av et skattesystem. I avsnitt 2.4 redegjøres det kort for prinsippene bak skat-
tereformen av 1992. I avsnitt 2.5 drøftes utgangspunktet for beskatningen av
petroleumsvirksomheten. I avsnitt 2.6 diskuteres prinsipper og ulike metoder
for beskatning av grunnrente. I avsnitt 2.7 drøfter vi nøytralitetsegenskapene
til et petroleumsskattesystem når grunnrenteskatten kommer  i tillegg til skatt
på alminnelig inntekt. I avsnitt 2.8 presenteres den gjeldende kraftskattemod-
ellen. I avsnitt 2.9 diskuteres alternativer eller supplement til en grun-
nrenteskatt.

2.2 Samfunnsøkonomisk effektivitet

Et sentralt hensyn ved utformingen av skattesystemet er at det bør bidra til,
eller i minst mulig grad stå i veien for, en effektiv ressursbruk. For at bruken
av samfunnets ressurser skal være så effektiv som mulig, må følgende tre kri-
terier være oppfylt:
– effektivitet i produksjonen
– effektivitet i forbruket
– effektiv sammensetning av produksjon og forbruk.

Med effektivitet i produksjonen menes det at en ikke skal bruke større
mengder innsatsfaktorer enn det som strengt tatt trengs for å produsere en
gitt mengde varer og tjenester. Hvis det er mulig å øke produksjonen av varer
og tjenester gjennom en ren omfordeling av ressursinnsatsen, brukes ikke
ressursene på en effektiv måte. Effektivitet i forbruket har en tilsvarende
forklaring; det skal ikke være mulig å øke velferden til noen konsumenter
gjennom en annen fordeling av forbruksvarer uten at andre må redusere sin
velferd. Dette tilsier at alle muligheter for gjensidig fordelaktige bytter av
varer og tjenester er uttømt. Kravet til effektivitet i sammensetningen av
produksjon og konsum knytter sammen de to førstnevnte forholdene. Dette
vilkåret forutsetter at forbrukernes verdsetting av et bestemt gode på mar-
ginen skal være lik kostnaden i form av redusert tilgang på andre goder. I mot-
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satt fall hadde det vært mulig å øke noens velferd uten at det gikk ut over
andre.

En endring som fører til at noen får det bedre uten at andre får det verre,
kalles en Pareto-forbedring.  Pareto-kriteriet, som er et mye brukt normativt
premiss i økonomisk velferdsteori, sier at Pareto-forbedringer bør gjennom-
føres. Et Pareto-optimum er en situasjon der det ikke finnes flere mulige
Pareto-forbedringer. Alle de tre betingelsene for effektivitet må være oppfylt i
et Pareto-optimum. Pareto-kriteriet kan således oppsummeres som et krav til
ikke-sløsing med ressurser, det vil si et krav til samfunnsøkonomisk effektiv
ressursbruk. For et gitt ressursgrunnlag finnes det et sett Pareto-optimale res-
sursallokeringer, som vil ha vidt forskjellige fordelingsprofiler. Pareto-kri-
teriet gir imidlertid ikke grunnlag for å velge mellom disse.

En viktig forutsetning for å realisere Pareto-optimum er at det er fravær av
alle former for markedssvikt. Denne forutsetningen er ikke oppfylt i praksis.
Det offentlige har en viktig oppgave i å legge forholdene til rette for effektivt
fungerende markeder. Herunder bør myndighetene hindre etablering av,
eller gjennomføre effektiv regulering av, monopoler og karteller, sørge for
rettssikkerhet ved inngåelse av kontrakter, korrigere for markedssvikt ved
kollektive goder, eksterne virkninger og asymmetrisk informasjon mv. I disse
tilfellene bidrar offentlige inngrep isolert sett til økt effektivitet.

Med et nøytralt skattesystem for bedriftene mener vi et system som gir
effektivitet i produksjonen. Effektivitet i produksjonen kan være ønskelig selv
om myndighetene har mål om inntektsfordeling. I petroleumsvirksomheten
er det heller ikke noen selvstendig målsetting for staten at selskapene skal
beholde noe overskudd ut over det som ellers er normal kapitalavkastning
etter skatt. Vi skal imidlertid komme tilbake til andre grunner til å la selskap-
ene beholde et noe større overskudd.

En nøytral beskatning vil bidra til størst mulig verdiskaping samlet sett,
samtidig som staten kan trekke inn sin andel med minst mulig skadevirkning.
Et nøytralt system kan likevel komme i konflikt med andre hensyn slik som et
enkelt og oversiktlig system, muligheter for effektiv kontroll og mindre skat-
teunndragelser og –omgåelser.

Det vises til Sandmo (1989) for en nærmere drøfting av problemene med
å utforme et effektivt skattesystem.

2.3 Generelle prinsipper for utforming av et skattesystem

Ved utformingen av det generelle skatte- og avgiftssystemet i Norge er det en
rekke hensyn som må tas i betraktning. Disse står dels i motsetning til hveran-
dre. Dette gjelder blant annet avveiningen mellom effektivitet og fordeling, og
avveiningen mellom rettferdighet/likebehandling og et enkelt skattesystem.
Det må tas stilling til både det totale skattenivået og til utformingen av selve
systemet.

Skatte- og avgiftssystemet påvirker inntektsfordelingen i samfunnet både
direkte og indirekte. Direkte skjer dette ved at personbeskatningen er pro-
gressiv, det vil si at gjennomsnittsskatten er høyere for høye inntekter enn for
lave inntekter. Det samme gjelder skatt på (skattepliktig) formue. Indirekte
skjer omfordelingen ved at store deler av skatte- og avgiftsinntektene deles ut
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igjen i form av ulike typer trygder, stønader og subsidier. Inntektsfordelingen
påvirkes også gjennom vareskattene ved at avgiftsbelastningen varierer med
forbrukssammensetningen.

Skatter og avgifter fører generelt til at produsenter og forbrukere velger
en annen tilpasning enn de ville ha gjort uten skatter. Skatten reduserer skat-
tyternes disponible inntekt, og fører således til at skattyter vil ha insentiver til
å omgå eller unndra skatten. Effekten av reduksjonen i inntekt refereres
gjerne til som en inntektsvirkning, mens effekten av tilpasninger til skatten
refereres til som en substitusjonsvirkning. Sistnevnte effekt skyldes at skatten
vrir de relative prisene i forhold til en situasjon uten skatt, og at skattyterne
dermed velger en annen tilpasning enn ellers. Det er vanligvis denne effekten
som definerer skatten som en vridende skatt, selv om også inntektseffekten vil
påvirke tilpasningen.

De fleste skatter og avgifter kan betegnes som  vridende skatter fordi den
endrede tilpasningen isolert sett medfører samfunnsøkonomiske tap. Et
eksempel kan være tilpasningen i arbeidsmarkedet. Hvor mye den enkelte
ønsker å arbeide, avhenger blant annet av beskatningen av en gitt lønn og av
hvor høyt en verdsetter fritid. Når lønn er gjenstand for beskatning, mens
fritid ikke beskattes (direkte), vil mange ønske å arbeide mindre enn de ville
gjort uten beskatning.

Kapitalbeskatning bidrar generelt til å redusere kapitalavkastningsraten
med skattesatsen. Skatten på alminnelig inntekt er imidlertid (i prinsippet) lik
i alle sektorer, og vil derfor ikke påvirke investeringsbeslutningene så lenge
faktorpriser før skatt ikke endres. Skatten fører imidlertid til en vridning i den
innenlandske sparingen. En slik skatt betegnes gjerne som en  uniform skatt.
Skatt på alminnelig inntekt er dermed nøytral  i begrenset forstand, siden det er
en likebehandling av all avkastning. Dette er nærmere omtalt i avsnitt 2.4.

Det er i prinsippet mulig å utforme skatter som ikke vil føre til endret til-
pasning for produsenter og forbrukere. Slike skatter kalles  nøytrale skatter.
Det er imidlertid f  praktiske eksempler p  n ytrale skatter. Et eksempel kan
v re skatt p  renprofitt i selskaper. Med renprofitt menes det overskuddet en
bedrift sitter igjen med etter at alle innsatsfaktorene i produksjonen (blant
annet arbeidskraft og kapital) har f tt sin markedsmessige avl nning, eller
normalavkastning. Blant annet grunnrente gir opphav til slik renprofitt, jf. avs-
nitt 2.5. I Norge er det innf rt spesielle skattesystemer innenfor oljesektoren
og kraftsektoren for  sikre at deler av grunnrenten i disse virksomhetene
kommer hele samfunnet til gode. Ved  bruke grunnrentebeskatning s  langt
som mulig, kan behovet for andre vridende skatter reduseres. Ut fra sam-
funns konomiske effektivitetshensyn er grunnrente et godt skattegrunnlag.
Beskatning av grunnrenten vil ikke endre selskapenes tilpasning og vil ikke
f re til effektivitetstap i konomien. Andre skatter, for eksempel skatt p
arbeidsinntekt, medf rer vridninger. Effektivitetshensyn taler derfor for 
bruke grunnrentebeskatning s  langt som mulig.

Et annet eksempel p  n ytrale skatter er s kalte rundsumskatter eller
koppskatter. Dette er typisk skatter som er uavhengige av skattyters inntekt,
formue, forbruk eller andre kjennetegn skattyteren selv kan p virke. Slike
rundsumskatter er uvanlige i praksis, da de fleste oppfatter fordelingsegen-
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skapene som uheldige, i hvert fall dersom skatten skal gi proveny av betydn-
ing.

Enkelte skatter og avgifter kan virke positivt p  samfunns konomisk
effektivitet ved at de  korrigerer for markedssvikt. I konomisk teori brukes
begrepet markedssvikt blant annet om negative eksterne virkninger, det vil si
aktiviteter som p f rer samfunnet kostnader uten at de ansvarlige m  betale
for den ulempen de p f rer andre. S kalte  effektivitetsfremmende skatter og
avgifter kan brukes for  internalisere negative eksterne virkninger i prisene.
En korrekt utformet skatt vil i slike tilfeller bidra til at det blir samsvar mellom
prisen og de samlede kostnadene ved  produsere varen. Dette inneb rer for
eksempel at en m  sette en pris p  bruken av ren luft eller rent vann, og at den
forurensende produsenten (eller konsumenten) gjennom avgiften betaler for
dette. P  denne m ten kan enkelte skatter og avgifter f re til bedre ressursut-
nyttelse i konomien, samtidig som de gir offentlige inntekter. Milj skatter,
blant annet CO 2-avgiften p  sokkelen, gis en slik begrunnelse, jf. NOU 1996:
9 Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting for en n rmere
omtale av slike markedskorrigerende skatter.

konomisk teori gir enkelte generelle retningslinjer for hvordan et mest
mulig effektivt skatte- og avgiftssystem generelt sett b r utformes: F rst b r
en benytte  effektivitetsfremmende skatter, jf. ovenfor. Deretter b r en benytte
nøytraleskatter s  langt det er mulig, for eksempel skatt p  ekstra avkastning
av naturressurser (grunnrente). Til slutt b r en benytte  vridende skatter, det
vil si skatter som endrer akt renes tilpasning p  en uheldig m te for  oppn
det nskede niv et p  skatteinntektene. De vridende skattene b r i sin tur
utformes slik at det samlede effektivitetstapet blir lavest mulig.

For  sikre tilstrekkelige inntekter til finansiering av offentlig virksomhet
er det i praksis n dvendig  benytte vridende skatter og avgifter i betydelig
omfang. Mye av teorien for utforming av optimale skatter dreier seg derfor om
utformingen av de vridende skattene. Nedenfor er det oppsummert to sentrale
retningslinjer fra konomisk teori for utformingen av de  vridendeskattene for
 minimere effektivitetstapet:

– Skattesystemet b r i st rst mulig grad sikre effektivitet i produksjonen av
varer og tjenester. Dette tilsier blant annet at skattesystemet b r bygge p
likebehandling i selskaps- og kapitalbeskatningen.

– Skattegrunnlagene b r v re brede og satsene lave, siden effektivitetsta-
pet knyttet til beskatning normalt ker mer enn proporsjonalt med skatte-
satsen.

2.4 Selskaps- og kapitalbeskatningen etter skattereformen i 1992

F r skattereformen i 1992 var skattesystemet, b de bedrifts- og personbeskat-
ningen, karakterisert ved h ye formelle skattesatser og omfattende fradrags-
og skattekredittordninger, det vil si ordninger som gav skatteutsettelse. For
mange skattytere var det derfor stor forskjell mellom de formelle skattesat-
sene og den reelle beskatningen. Skattesystemet f rte i stor utstrekning til for-
skjellsbehandling av ulike investeringer fordi fradragsordningene varierte for
ulike typer investeringer. Verdien av skatteutsettelsene var h yest for dem
med h yest marginalskatt. Dette f rte til at investorene prioriterte annerledes
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mellom ulike prosjekter enn de ville gjort i en situasjon med mer lik beskat-
ning. Det var med andre ord ikke alltid godt samsvar mellom bedrifts kono-
miske og samfunns konomiske l nnsomhetsvurderinger. I enkelte tilfeller
kunne investeringer som var ul nnsomme f r skatt, bli l nnsomme etter
skatt. Dette skyldtes blant annet sv rt gunstige avskrivningsregler og andre
skatteutsettende virkninger for enkelte driftsmidler. Et hovedsiktem l med
skattereformen var derfor  stimulere selskaper og personer til investeringer
som bidro til h yere samfunns konomisk avkastning. Dette skulle s rlig opp-
n s gjennom en vesentlig st rre likebehandling eller uniformitet i selskaps- og
kapitalbeskatningen.

Likebehandling inneb rer at skatten i st rst mulig utstrekning skal v re
den samme p  all inntekt, uavhengig av skattyters vrige disposisjoner. Prin-
sippet omfatter likebehandling mellom ulike investeringsformer, organisas-
jonsformer, n ringer, finansieringsform, skatteposisjon, overskuddsdisposis-
jon og valget mellom videre drift og salg. Likebehandling i beskatningen
bidrar til at beslutninger som tar utgangspunkt i bedrifts konomiske vur-
deringer, ogs  f rer til at investeringene kanaliseres dit de gir h yest avkast-
ning f r skatt.

Skattesystemet b r v re symmetrisk. Det inneb rer at inntekter og
utgifter skal behandles likt, det vil si at en utgift skal v re fradragsberettiget i
samme grad som en tilsvarende inntekt er skattepliktig.

For  oppn  disse m lsetningene ble skattegrunnlagene utvidet, blant
annet ved at en avskaffet de fleste avsetnings-, fradrags- og skatteutsettelse-
sordningene. Avskrivningssatsene ble redusert for en del driftsmidler. Samti-
dig ble de formelle skattesatsene betydelig redusert. For eksempel ble den
formelle skattesatsen p  selskapsoverskudd redusert fra maksimalt 50,8
prosent til 28 prosent. 1

Etter skattereformen i 1992 er selskaps- og kapitalbeskatningen derfor i
prinsippet n ytral i forhold til allokering og niv  p  investeringene, men skat-
tesystemet f rer til en vridning p  den innenlandske sparingen ved at kapi-
talinntekt som er opptjent i landet (og som tilfaller norske skattytere) generelt
blir skattlagt med en sats p  28 prosent. Dette f rer til at innenlandske skatty-
teres nominelle avkastningskrav etter skatt er 28 prosent lavere enn avkast-
ningskravet f r skatt. I en lukket konomi vil denne skattekilen normalt f re
til at b de sparing og investering blir lavere enn i en situasjon uten skatt. I en
(liten) pen konomi vil imidlertid kapitaltilgangen v re bestemt ut fra inter-
nasjonale forhold. Vridningen i den innenlandske sparingen kan i dette tilfellet
f re til kt kapitalimport. Da p virker skattesystemet kun den samlede innen-
landske sparingen, og ikke det samlede innenlandske investeringsniv et.
Niv et p  de samlede investeringene er dermed bestemt av hvor l nnsomme
investeringene er i Norge f r skatt.

1. Ordningen med avsetninger til konsolideringsfondet var den mest omfattende ordningen 
som ble avskaffet med skattereformen. I perioden 1984-1991 kunne aksjeselskaper 
avsette inntil 23 pst. av overskuddet i konsolideringsfondet. Avsetningen til konsolider-
ingsfondet var med andre ord en generell avsetningsordning som i praksis fungerte p
samme m te som en reduksjon i den formelle skattesatsen for selskapet. Ved maksimal 
avsetning til konsolideringsfondet kunne selskapet isolert sett redusere den reelle skatte-
satsen fra 50,8 pst. til 39,1 pst.

457



NOU 2000: 18
Kapittel 2 Skattlegging av petroleumsvirksomhet 33

Skattereformen i 1992 bidro til en mer effektiv fordeling av kapital mellom
prosjekter, bedrifter og n ringer. For  oppn  st rre grad av n ytralitet s kte
en blant annet  gj re avskrivningsreglene mer i tr d med konomisk verdi-
fall, men samtidig tilstrekkelig enkle  administrere, og  gj re skatten p  kap-
italinntekt uavhengig av finansierings- og selskapsform, samt at skatten p
kapitalinntekt ble gjort flat. Avkastningskravet f r skatt skal i prinsippet v re
det samme overalt, selv om ulikheter i avskrivningssatser kan inneb re for-
skjeller i praksis. Skattesystemet er dermed n ytralt, i den forstand at prosjek-
ter som er l nnsomme f r skatt (vurdert med investors avkastningskrav f r
skatt) ogs  er l nnsomme etter skatt (vurdert med investors avkastningskrav
etter skatt). Utvalget vil heretter omtale et slikt uniformt (likebehandlende)
skattesystem litt upresist som n ytralt.

Etter skattereformen vil avkastningskravet f r skatt for l nefinansierte
prosjekter tilsvare markedsrenten, ettersom renteutgifter er fradragsberet-
tigede for selskapet (og skattepliktige p  kreditors h nd). Tilsvarende gjelder
for egenkapitalfinansierte prosjekter som f lge av det integrerte bedrifts- og
kapitalbeskatningssystemet der avkastningen skattlegges p  selskapets h nd,
men ikke p  aksjon renes. Dette oppn s gjennom godtgj relsesmetoden og
RISK-reglene, som er innf rt for  motvirke konomisk dobbeltbeskatning av
utbytte og aksjegevinster hos norske aksjon rer. Dette systemet f rer til at
aksjon renes avkastning reduseres med 28 prosent, men dette vil ogs  gjelde
for alternativavkastningen deres, nemlig markedsrenten.

Skattesystemet er imidlertid ikke helt n ytralt overfor risiko. Det skilles
gjerne mellom inntektsrisko og kapitalrisiko, jf. Bulow og Summers (1984).
Inntektsrisiko er usikkerhet knyttet til variabilitet i l pende nettoinntekter.
Underskudd kan normalt ikke framf res mer enn 10 r, og det gis ikke renter
p  framf rte underskudd. Skatteverdien av fradragene for underskudd kan
dermed bli lavere i n verdi enn beskatningen av overskudd. Selskapsskatten
er dermed ikke helt n ytral overfor inntektsrisiko. Kapitalrisiko er usikkerhet
om fremtidig inntjening i selskapet. Det viser seg ved at verdien av selskapet,
eller kapitalgjenstandene i selskapet, svinger. Disse verdiendringene inng r
ikke i skattegrunnlaget p  selskapets h nd. For at et skattesystem skal v re
n ytralt overfor kapitalrisiko, kreves det at p l pte kapitalgevinster og -tap
inng r i skattegrunnlaget. Eierne er heller ikke skattepliktig for p l pte aksje-
gevinster og f r ikke fradrag for p l pte tap. De kan riktignok realisere aksje-
gevinst og -tap til beskatning p  egen h nd og eventuelt kj pe aksjen tilbake
til markedspris, men bare dersom aksjen er likvid. I s  fall vil de normalt ha
interesse av  realisere tap, men utsette gevinst. N ytralitet overfor kapital-
risiko krever at det samlede skattegrunnlaget i selskapet og hos eieren utgj r
det faktiske konomiske resultatet, det vil si etter at det er tatt hensyn til ver-
difall eller verdi kninger p  kapitalen.

Inflasjon kan ogs  bidra til ikke-n ytralitet siden inntektsbeskatningen er
basert p  et nominelt grunnlag der det ikke korrigeres for inflasjon. Inflasjon
vil derfor p virke grunnlaget for inntekts- og formuesskatten b de for per-
soner og n ringsvirksomhet. For eksempel er avskrivningene basert p  bok-
f rte verdier til historisk kostnad. Et annet eksempel er at det gis fradrag for
nominelle, og ikke reelle, renteutgifter. Det vises til Aarbakke-gruppens
innstilling (NOU 1989: 14) for en n rmere dr fting av inflasjonens betydning.
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Videre gjelder det integrerte bedrifts- og kapitalskattesystemet kun nor-
ske aksjon rer i norske selskaper, noe som gj r at skattesystemet ikke er helt
n ytralt i en pen konomi.

I tillegg til de ovennevnte forholdene er det oppst tt enkelte vridninger
etter skattereformen i 1992. Dette gjelder s rlig de s rskilte skattereglene
for rederier som ble innf rt med virkning fra og med inntekts ret 1996. I
tillegg er avskrivningsreglene relativt gunstige for enkelte driftsmidler, blant
annet skip 2 og rigger mv. Dette f rer generelt til en skatteutsettelse/kreditt,
som bidrar til  senke den effektive skatten p  overskuddet.

Selv om det gjeldende landskattesystemet ikke er helt n ytralt i alle
dimensjoner, er det likevel i hovedsak utformet slik at det ikke f rer til system-
atiske vridninger i investeringsbeslutningen.

2.5 Utgangspunktet for beskatning av petroleumsvirksomhet

Petroleumsvirksomhet er gjenstand for alminnelig inntektsbeskatning og for
en s rskatt som skal sikre at en del av den ekstraordin re avkastningen i
n ringen tilfaller staten. Myndighetene har hele tiden lagt vekt p  trekke inn
en stor del av overskuddet p  sokkelen til fellesskapet. De hensyn som ligger
til grunn for et slikt synspunkt, synes ikke  ha mindre vekt n  enn tidligere:
– Inndragning av den ekstraordin re avkastningen i petroleumssektoren

har stor legitimitet, fordi denne h ye avkastningen skriver seg fra res-
surser som tilh rer det norske samfunnet.

– Effektiv kildebeskatning av den ekstraordin re avkastningen i petro-
leumssektoren er s rlig viktig, fordi det er lite privat norsk kapital i virk-
somheten.

– Med internasjonale kapitalmarkeder og mobile skattegrunnlag m  en
st rre del av skattebyrden b res av de mer immobile faktorene, hvorav
naturressursene utgj r en helt immobil del.

– Slik ekstraordin r avkastning kan i prinsippet beskattes uten effektivitet-
stap i konomien, og kan dermed gi grunnlag for et lavere niv  p vrige,
vridende skatter.

Ekstraordin r avkastning eller renprofitt tilsvarer det overskuddet som even-
tuelt oppst r etter at alle variable innsatsfaktorer, herunder kapitalen, er blitt
avl nnet med det som kreves for at de skal bli stilt til disposisjon. Alternativt
kan dette defineres som avkastning utover normalavkastning av kapitalen.
Renprofitt kan generelt sett oppst  av flere rsaker.

Blant annet Osmundsen og Sunnev g (1995) viser til at den
ekstraordin re avkastningen knyttet til utvinning av petroleum kan deles inn
i tre komponenter; grunnrente, ressursrente og monopolrente.  Grunnrenten
er knyttet til meravkastningen av knappe naturressurser, enten de er fornyb-
are eller ikke, ved at noen ressurser kan produseres til en lavere kostnad enn
andre. Dermed gir utnyttelse av lavkost-ressurser en renprofitt fordi marked-
sprisen reflekterer grensekostnaden ved  produsere den mest kostbare res-

2. De gunstige avskrivningsreglene f r mindre konsekvenser for rederivirksomhet som 
skattlegges etter de s rskilte skattereglene for rederier, ettersom disse f rst blir skat-
tlagt n r overskuddet tas ut.
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sursen.  Ressursrenten er knyttet til meravkastning ved utvinning av ikke-forny-
bare ressurser. Slike ressurser vil f  en kende knapphet etter hvert som
reservene t mmes og vil derfor ha en h yere pris enn langsiktige grensekost-
nader.  Monopolrenten er knyttet til at enkelte selskaper kan ha markedsmakt.
Dette inneb rer at prisen p  produktet selskapet omsetter ikke reflekterer
produksjonskostnaden for den sist produserte enheten av produktet (margin-
alkostnaden). Monopolrenten i petroleumssektoren er s rlig knyttet til kar-
tellorganiseringen av petroleumstilbudet gjennom OPEC, som i lange peri-
oder har gitt opphav til markedsmakt og monopolprofitt.

I tillegg til de ovennevnte forholdene kan teknologiforskjeller gi opphav til
renprofitt ved at selskapene med best teknologi kan produsere til lavere kost-
nader enn sine konkurrenter. P  lang sikt er det sannsynlig at selskaper med
d rligere teknologi m  legge ned eller investere i like god teknologi. P  kort
sikt kan imidlertid selskapene med best teknologi oppn  en renprofitt ved at
markedsprisen (som bestemmes av det minst effektive selskapet) overstiger
produksjonskostnadene i de effektive selskapene.

Ofte brukes begrepet grunnrente om alle komponentene som gir opphav
til meravkastning i petroleumssektoren. Utvalget vil ogs  bruke begrepet
grunnrente om den samlede meravkastningen.

Det gjeldende petroleumsskattesystemet har to skattearter som har til
dels forskjellige oppgaver. I skattegrunnlaget for alminnelig inntekt inng r
b de normalavkastning og eventuell ekstraordin r avkastning. S rskatten er
p  sin side innf rt for  inndra en st rre andel av den ekstraordin re avkast-
ningen av petroleumsutvinning til fordel for staten. Utvalget legger til grunn
at det fortsatt skal v re to skattearter.

Alminnelig overskuddsskatt for alle norske bedrifter kan ses p  som i
hovedsak  ha til oppgave  beskatte eiernes kapitalavkastning ved kilden. Det
har s rlig betydning i forhold til beskatning av utenlandske eiere, som ellers
ikke er skattepliktige til Norge. Det kan argumenteres for at samfunnet, der-
som en ikke var bundet til noen form for likebehandling, i st rre grad ville

nske  trekke inn overskudd ved skattlegging av utlendinger enn ved skat-
tlegging av landets innbyggere. Alminnelig bedriftsskatt kan betraktes som en
form for kildebeskatning av egenkapitalavkastning opptjent i selskapet. Med
utenlandsk eierskap i norske bedrifter vil denne overskuddsskatten derfor
ogs  v re en skatt p  utlendingers andel av overskuddet. Bedriftsbeskatnin-
gen gir derfor skatt til Norge av inntekt som er opptjent her av utlendinger, og
som ellers ville bli beskattet i utlandet.

Hensynet til effektiv kildebeskatning av utenlandske eiere tilsier at skat-
ten p  alminnelig inntekt utformes, med satser og grunnlag, slik at man
unng r dobbeltbeskatning, men heller ikke skaper overskytende kredit. Da vil
skatt p  alminnelig inntekt ikke hindre at investeringskapital finner veien til
Norge, ogs  til marginalt l nnsomme prosjekter. Ved  tilpasse skattesyste-
met slik at utenlandske skattytere ikke oppn r overskytende kredit, unng r
man ogs  at norske skatter er un dig lave i forhold til det utenlandske inves-
torer st r overfor i andre land. Det er ikke generelt gitt hva hensynet til 
unng  dobbeltbeskatning b r bety for utformingen av den norske skatten p
alminnelig inntekt. Skattegrunnlag og skattesatser i andre land varierer, slik
at en i prinsippet m tte vektlegge ulike lands systemer.
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Dersom kredit for skatt p  alminnelig inntekt ikke er tilstrekkelig for  hin-
dre dobbeltbeskatning av utlendinger, taler det isolert sett for at petroleums-
beskatningen, inklusiv s rskatten, b r ha en form som sikrer tilstrekkelig
kredit mot utenlandsk skatt. Tilsvarende vil det v re en oppgave for utenland-
ske myndigheter  utforme sine skatter p  en m te som gj r dobbeltbeskat-
ningsproblemet minst mulig for sine skattytere.

Hensynet til likebehandling i forhold til annen virksomhet i Norge taler for
at skatt p  alminnelig inntekt p  sokkelen utformes slik at normalavkastnin-
gen p  sokkelen skattlegges p  samme m te som p  land. Dette kan s rlig
v re viktig i lys av at en etter hvert kan forvente at flere utbygginger p
sokkelen kun vil gi normal avkastning. Med manglende beskatning av norma-
lavkastning vil slike investeringer bli skattemessig favorisert i forhold til inves-
teringer med lik l nnsomhet p  land. Dette vil i tilfellet bryte med hovedprin-
sippene bak skattereformen av 1992, og kan f re til investeringer p  sokkelen
som ikke gir normal avkastning f r skatt. Skatt p  alminnelig inntekt p
sokkelen beskatter ogs  grunnrenten ved virksomheten. Skal man kunne
beskatte grunnrenten fullt ut, tilsier det at grunnlaget for alminnelig skatt p
sokkelen skjermes mot annen virksomhet som selskapet m tte ha.

Det ligger utenfor utvalgets mandat  vurdere de alminnelige skattere-
glene generelt, og utvalget har derfor lagt til grunn at de alminnelige skattere-
glene ligger fast. Utvalget har imidlertid lagt stor vekt p  at skatten p  grun-
nrenten i petroleumssektoren utformes slik at den ikke forsterker vridningene
i skatten p  alminnelig inntekt. For  sikre en st rre grad av likebehandling
mellom skatt p  alminnelig inntekt p  land og sokkel, er det n dvendig  vur-
dere grunnlaget for skatt p  alminnelig inntekt p  sokkelen. Dette er n rmere
vurdert i kapittel 6 og 9.

2.6 Om nøytral skattlegging av grunnrente (renprofitt)

2.6.1 Innledning

Skatt p  renprofitt eller grunnrente kan i prinsippet utformes som en helt n y-
tral skatt. Det bygger p  forutsetningen om at selskapet vil handle slik at ver-
dien av virksomheten (grunnrenten, det vil si verdien av ressursen i n verdi-
forstand) blir st rst mulig. Dermed blir ogs  eiernes konsummuligheter
st rst mulig. En proporsjonal skatt p  denne verdien vil ikke endre selskapets
tilpasning. Det generelle prinsippet for en n ytral grunnrentebeskatning er
alts  at skatten m  v re proporsjonal med bedriftens n verdi. Dersom skatten
legges p  den virkelige merverdien, kan grunnrenteskattesatsen i prinsippet
v re n r 100 prosent uten at den p virker akt renes atferd. 3 Effektivitetsh-
ensyn taler derfor for  bruke grunnrentebeskatning s  langt som mulig, blant
annet for  gi rom for lavere vridende skatter.

Gitt at en klarer  identifisere grunnrenten for skatteform l, er det mulig
 utforme en rekke modeller for grunnrenteskatt som alle er n ytrale. For-

3. I praksis vil imidlertid et skattegrunnlag som skattlegges med en sats p  100 pst., fors-
vinne. Utgiftene vil da ke slik at det ikke oppst r noen grunnrente. Et slikt system m tte
i tilfelle f lges opp med en streng kostnadskontroll eller normerte (eller forhandlede) 
kostnader, og ville f  karakter av en leverand rkontrakt.
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skjellen p  systemene er periodiseringen av inntekter og utgifter. Kravet til
n ytralitet er at alle kostnader trekkes fra med bel p som i n verdi tilsvarer
utgiften, og at alle inntekter beskattes til en verdi som tilsvarer n verdien av
inntekten. Systemene gir da samme n verdi av skatteinntektene, men
fordelingen av skattene over tid er forskjellig. B de en riktig utformet over-
skuddsskatt og en kontantstr mskatt vil tilfredsstille disse kravene.

Et alternativ til  skattlegge grunnrenten, kan v re  auksjonere bort
lisenser. P  denne m ten kan en som et alternativ til  skattlegge realisert
grunnrente, inndra forventet verdi av grunnrenten allerede p  tildelingstid-
spunktet. Et annet alternativ er i st rre utstrekning  benytte statens direkte

konomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SD E) som kono-
misk sett virker som en kontantstr mskatt og derfor er n ytral. Auksjon og
SD E omtales n rmere i avsnitt 2.9.

Dersom en nsker  skattlegge den grunnrenten som oppst r i hver peri-
ode, er det n dvendig  bruke en overskuddsbasert skatt. Skattegrunnlaget
skal da tilsvare det reelle konomiske resultatet i perioden. Dette forutsetter
at alle inntekter og kostnader periodiseres riktig. Blant annet m  avskrivnin-
gene tilsvare det reelle kapitalslitet i perioden. I tillegg til avskrivninger skal
det gis fradrag for den finansielle kostnaden ved  binde kapital. Det vil sikre
at n verdien av fradrag knyttet til investeringer tilsvarer utgiften.

Under en kontantstr mskatt skattlegges selskapets kontantoverskudd i
hver periode. Da vil investeringsutgifter komme til fradrag umiddelbart, og en
trenger ikke periodisere kostnaden. Kontantstr mskatten tar ikke sikte p
beskatte et riktig uttrykk for grunnrenten i hver periode, men gir samme skatt
i n verdi som en overskuddsskatt.

Grunnrenteskatten kan alternativt utformes som en "melloml sning" mel-
lom en overskuddsskatt og en kontantstr mskatt. Investeringsutgiften kan
periodiseres vilk rlig, bare man i tillegg til rets avskrivning ogs  gir fradrag
for finansiell kostnad for den delen av den opprinnelige investeringsutgiften
som enn  ikke er avskrevet. N verdien av de to fradragene til sammen blir da
lik investeringsutgiften. I en riktig utformet grunnrenteskatt har det alts  ikke
betydning for n verdien av skatten hvordan avskrivningene fastsettes.
Hvilken avskrivningsprofil man velger vil imidlertid ha betydning for fordeling
av skattebyrden over tid.

Videre i dette avsnittet dr ftes f rst problemene med  identifisere grun-
nrenten i avsnitt 2.6.2. I avsnitt 2.6.3 diskuterer vi virkningen av usikkerhet. I
avsnitt 2.6.4 gjennomg s den overskuddsbaserte modellen for grun-
nrenteskatt i mer detalj, mens kontantstr mskatten og varianter av denne
modellen er n rmere omtalt i avsnittene 2.6.5 og 2.6.6.
2.6.2 Identifikasjon av grunnrenten

For  sikre at skattesystemet er n ytralt, er det en forutsetning at en klarer 
identifisere grunnrenten riktig. Dette krever at skattegrunnlaget svarer til ver-
dien av ressursen n r alle kostnader forbundet med  lete etter og utvinne res-
sursen er trukket fra. Kostnadene skal fastsettes til riktig alternativ verdi for 
unng  at noen innsatsfaktorer blir s rbeskattet eller subsidiert. Hvis dette var
mulig, ville en grunnrenteskatt v re fullstendig n ytral.

I praksis er det vanskelig  m le den reelle grunnrenten. Et grunn-
leggende problem i denne sammenhengen er at selskapene sitter p  privat
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informasjon om sine faktiske kostnader. Det er flere problemer  peke p  her,
for eksempel:
– Fordeling av konsernbelastninger (overhead) mellom virksomhet i

h yskattedistrikt og lavskattedistrikt.
– Fordeling av kostnader som ikke kan henf res til bestemt inntektskilde,

for eksempel finansielle poster.
– Internprisingsproblemer i forhold til tjenester som ytes av beslektet sel-

skap.
– Internprisingsproblemer i forhold til internt salg av produksjonen.
– Avgrensingsproblemer mellom grunnrentevirksomheten og videre bear-

beiding.

En h y marginalskattesats gir selskapene motiv til  belaste kostnader i dis-
triktet med h y skattesats, og henf re inntekter til steder med lavere margin-
alskattesats s  langt som mulig.

En h y marginalskattesats gj r at verdien av fradragene er tilsvarende
h y, og kan bidra til at h yskattedistrikt vil tiltrekke seg aktivitet som gir sel-
skapene generell kompetanseoppbygging. Det er virksomhet som i og for seg
er knyttet til distriktet med h y skattesats, for eksempel FoU og utpr ving av
ny teknologi, men der nytten av ny kunnskap ogs  vil komme selskapets

vrige virksomhet til gode. Det er klart at det vil v re l nnsomt for selskapene
 legge slik aktivitet til skatteomr der med h y marginalsats dersom forhold-

ene ellers ligger til rette for det.
Et annet problem i forhold til m ling av grunnrenten er at selskapets

administrasjon ikke n dvendigvis utelukkende er opptatt av  gj re overskud-
det s  stort som mulig. Muligheten til "konsum" p  selskapets regning kan
v re store, s rlig i "gode tider" eller hvis selskapet har markedsmakt eller av
andre grunner akkumulerer renprofitt. Innenfor teorien om ” industrial organi-
zation”  vises det til at h y marginalskatt kan svekke ledelsens insentiv til 
overv ke og stille krav til organisasjonen, og at eierne kan f  svakere insentiv
til  overv ke ledelsen. Dette kan for eksempel resultere i et overforbruk til
gagn for selskapets ansatte som alternativ til eller i tillegg til h y avl nning.

I petroleumsvirksomheten vil det v re lettere enn i mange andre
n ringer  verifisere inntektene, p  grunn av normprissystemet og fiskal
m ling av produksjonen. Dersom skattegrunnlaget ikke m ler korrekt grun-
nrente, fordi det p  ulike m ter uthules av for h ye kostnader, er ikke n ytral
beskatning lenger noe ideal. Kan man ikke p  annen m te kontrollere kost-
nadsbelastningene mot h yskatteregimet, kan det tale det for at marginalskat-
tesatsen p  kostnader burde v re lavere. Dette er n rmere dr ftet i kapittel 9.
2.6.3 Nøytralitet under usikkerhet

De fleste investeringsbeslutninger vil inneb re risiko i forhold til fremtidig
utvikling. I utgangspunktet vil en investor som plasserer deler av sin formue i
enten finans- eller realkapital, kreve en kompensasjon i form av et minstekrav
til avkastning p  investeringen. Det er naturlig  tenke seg at minstekravet til
en investering skal reflektere avkastningen i beste alternative anvendelse. En
tallfesting av beste alternative avkastning kan v re sv rt vanskelig.

En sikker finansiell plassering, for eksempel et bankinnskudd, gir en
avkastning lik markedsrenten for sikre plasseringer, og denne vil v re en
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naturlig nedre grense for avkastningskravet til en realinvestering. Realinvest-
eringer inneb rer normalt en risiko for investor, og risikoen kan i prinsippet
v re b de selskapsspesifikk, n ringsspesifikk og landspesifikk. Investorer
vil normalt kreve en kompensasjon for risiko, avhengig av kjennetegn ved
realinvesteringen. P  grunn av usikkerheten vil investor sette et avkastningsk-
rav som er h yere enn den sikre markedsrenten, det vil si markedsrenten
pluss et element som gjenspeiler risikoen. Men det er ikke all variabilitet i
prosjektets nettoinntekter som er relevant risiko for investor. Blant annet i
Kostnadsberegningsutvalgets innstillinger (NOU 1997: 27 og NOU 1998: 16)
blir det vist til at en m  skille mellom  usystematiskrisiko (diversifiserbar) og
systematisk risiko (ikke-diversifiserbar). Tanken er at usystematisk risiko ikke
er relevant for investor, siden denne vil forsvinne gjennom fornuftig portef l-
jeforvaltning (diversifisering) uten at dette n dvendigvis vil virke inn p  kravet
til avkastning. I et effektivt fungerende marked vil en s ledes ikke f  betalt for
 p ta seg denne typen risiko. Det er kun den systematiske risikoen knyttet til

utviklingen i sentrale makro konomiske st rrelser som for eksempel rent-
eniv  og inflasjon, som i st rre eller mindre grad vil p virke l nnsomheten for
alle prosjekter, som investor f r kompensasjon for i et effektivt marked.

Risikopremien kan betraktes som en alternativkostnad for  ta risiko. Hvis
skattesystemet p virker risikopremien, vil skattesystemet generelt ikke v re
n ytralt overfor usikkerhet. Selskapene vil da velge en annen sammensetning
av risikofrie og risikable investeringer.

Sp rsm let om hvorvidt skattesystemet diskriminerer mot risikable inves-
teringer, har v rt omstridt blant konomer. For resonnementet er det lettest
 tenke seg et skattesystem som skattlegger avkastning utover risikofri nor-

malavkastning (en skatt p  risikotillegget). En del av litteraturen konkluderer
med at skattlegging av risikotillegget vil stimulere til risikable investeringer,
jf. Tobin (1958), Mossin (1968) og Stiglitz (1969). Tanken er at investor vil
s ke mer risiko n r staten tar en del av risikoen gjennom beskatning av gev-
inster og fradrag for tap. N r staten avlaster investor for deler av risikoen, vil
investor s ke  rebalansere portef ljen for  gjenopprette et nsket forhold
mellom forventet avkastning og risiko.

Sandmo (1989) viser til at dette resultatet har hatt stor innflytelse p  vur-
deringen av kapitalbeskatningens virkninger for risikable investeringer. Det
ble for eksempel hevdet at den h ye marginalbeskatningen av oljeselskapene
p  norsk sokkel stimulerte dem til  investere i mer risikable prosjekter enn
de ellers ville ha akseptert. Sandmo peker p  at det er usikkert om dette er en
forsvarlig anvendelse av teorien. Dersom investor investerer i mange risikable
prosjekter, er det ingen implikasjon fra teorien at vedkommende vil skyve sine
plasseringer systematisk i retning av de mest risikable, jf. Sandmo (1989b).
Forutsetter en at den risikoen som staten tar, tilbakef res til privat sektor, og
at staten og privat sektor har like muligheter til diversifisering, p virkes ikke
investeringene av at risikopremien beskattes dersom den relative prisen p
kapitalobjektet ikke endres, jf. Mintz (1981) og Gordon (1981).

Et skattesystem som behandler alle utfall (gunstige og ugunstige) symme-
trisk, vil v re n ytralt i forhold til inntektsrisiko. Ved tap vil staten b re en
andel av tapet svarende til skattesatsen. Tilsvarende tar staten en andel lik
skattesatsen dersom overskuddet blir h yere enn forventet.
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For at skattesystemet skal v re n ytralt overfor inntektsrisiko, m  staten
betale ut skatteverdien av underskudd umiddelbart. Alternativt kan en innf re
en ordning for underskuddsframf ring med rente. En forutsetning for skatte-
messig n ytralitet i det siste tilfellet er at selskapet m  v re sikker p  f  utbe-
talt skatteverdien av eventuelle gjenst ende underskudd n r virksomheten
opph rer. Et alternativ til utbetalinger fra staten er at et selskap som har akku-
mulerte underskudd og avvikler virksomheten, kan selges (til selskaper i skat-
teposisjon).

Et skattesystem som behandler under- og overskudd symmetrisk, gir
alts  implisitt fradrag for risikopremien. Fradraget best r av at staten deler all
variabilitet i inntekt med selskapet.

En n ytral grunnrenteskatt, der n verdien av skattefradragene knyttet til
investeringen med sikkerhet er lik investeringsutgiften, er ogs  n ytral over-
for kapitalrisiko (svingninger i verdien av kapitalgjenstandene). Det er lettest
 innse n r man merker seg at alle n ytrale grunnrenteskatter er likeverdige

med en kontantstr mskatt i n verdiforstand. I en kontantstr mskatt gis det
umiddelbart fradrag for investeringsbel pet. I og med full utgiftsf ring har
risikoen for investeringsbel pet kommet til fradrag. Det skal derfor ikke gis
ytterligere fradrag for kapitalrisiko.
2.6.4 Overskuddsbasert/periodisert grunnrenteskatt

I den overskuddsbaserte grunnrenteskatten s ker en  fastsette grunnrenten
riktig i hver periode. For  fastsette riktig grunnrente i hver periode kreves det
blant annet at en klarer  periodisere alle inntekter og kostnader riktig.

Skattegrunnlaget i overskuddsmodellen utgj r brutto inntekter fratrukket
alle relevante kostnader. Som kostnader regnes letekostnader, l pende drifts-
kostnader og kapitalkostnader, det vil si avskrivninger og den finansielle alter-
nativkostnaden ved  binde kapital (skjerming av normalavkastningen).

Fordelen med denne modellen er at en skattlegger grunnrenten etter
hvert som den oppst r. En konsekvens av dette er at det kan v re mindre
problematisk  endre s rskattesatsen dersom forholdene skulle tilsi det. Man
kan si at overskuddsmodellen under usikkerhet er n ytral overfor endring i
s rskattesats i l pet av investeringens levetid s  lenge selskapet er i skattepo-
sisjon hele tiden, eller hvis framf rte underskudd ble justert for  ta hensyn til
endringer i satsen, jf. Bond og Deverux (1995). Kontantstr msbaserte skatte-
systemer er bare n ytrale dersom skattesatsen ligger fast over investeringens
levetid. De tidlige fradragene mot en bestemt skattesats er bare berettiget der-
som denne satsen ogs  blir gjort gjeldende for inntektene.

For  treffe grunnrenten riktig i hver periode, kreves det blant annet at
avskrivningene tilsvarer den reelle konomiske depresieringen. Den finan-
sielle alternativavkastningen beregnes med utgangspunkt i bundet kapital, det
vil si hvor mye av den opprinnelig investerte kapitalen som gjenst r etter kap-
italslitet ( konomiske avskrivninger). Denne kapitalen skal gis en avkastning
tilsvarende selskapenes relevante finansielle alternativkostnad. N r man anv-
ender en nominell rente i skjermingselementet, skal opprinnelig kapital verd-
settes til den nominelle utgiften.

I denne modellen skal bundet kapitalmengde tilsvare skattemessig ned-
skrevne verdier av driftsmidlene. Dersom de skattemessige avskrivningene
ikke tilsvarer det konomiske kapitalslitet, vil det fortsatt v re n ytralt for en
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gitt skattesats s  lenge skjermingselementet beregnes p  grunnlag av skatte-
messig nedskrevet kapital. For h ye avskrivninger motsvares av at fradraget
for den finansielle alternativavkastningen blir lavere, og vice versa, jf. f.eks.
Boadway m.fl. (1989). Hvis de skattemessige verdiene er for h ye eller for
lave, f r en imidlertid ikke riktig periodisering av grunnrenten.

I grunnrenteskatten skal det alts  gis fradrag for normalavkastningen p
kapitalen i tillegg til konomisk depresiering. St rrelsen p  den finansielle
alternativavkastningen p  bundet kapital vil avhenge av hvordan over-
skuddsskatten ellers er utformet i forhold til behandling av usikkerhet. Hvis
underskudd og overskudd behandles symmetrisk skattemessig, vil den finan-
sielle alternativavkastningen for selskapet v re den risikofrie renten, jf. ogs
avsnitt 2.6.3.

Skjermingen av normalavkastningen er uavhengig av om investeringen er
finansiert med l n eller egenkapital, til forskjell fra fradragene (netto renteko-
stnad og friinntekt) i dagens s rskatt, der samlet fradrag er st rst for l nefin-
ansierte investeringer.

Skattegrunnlaget for grunnrenteskatten blir i dette tilfellet det samme
som det alminnelige skattegrunnlaget, men fradraget for gjeldsrentene
erstattes med et fradrag for relevant finansiell kapitalkostnad for bundet kapi-
tal. Hvis investeringen har en ledetid, skjermes normalavkastningen ogs  i
ledetiden.
2.6.5 Kontantstrømskatt

Den f rste modellen for n verdibeskatning av renprofitt eller grunnrente var
en kontantstr mskatt som ble lansert av Brown (1948). Skattegrunnlaget
utgj r her kontantstr mmen f r finansielle str mmer (gjeldsopptak, avdrag,
renteutgifter og renteinntekter).

Etter denne modellen blir skattegrunnlaget kontantoverskuddet knyttet til
skattesubjektets totale realkapital. Kontantstr mmen er definert som
salgsinntekter fratrukket driftskostnader og investeringsutgifter, med tillegg
av inntekter ved salg av realkapital. Det er i hovedsak to forskjeller p  dette
overskuddsbegrepet og det konvensjonelle overskuddsbegrepet: For det
f rste inng r ikke renteutgifter og -inntekter i skattegrunnlaget. For det andre
utgiftsf res investeringskostnadene i sin helhet n r utgiften p l per, og ikke
etter hvert gjennom avskrivninger.

Fordelen med dette skattegrunnlaget, sammenlignet med en tradisjonell
overskuddsskatt, er at alle ledd i definisjonen av skattegrunnlaget er basert p
realiserte transaksjoner. En slipper dermed  periodisere investeringsutgiften
for  komme fram til skattemessige avskrivninger. N r finansielle str mmer
holdes utenfor skattegrunnlaget, vil kontantoverskuddet normalt bli negativt i
investeringsperioden, siden alle kostnader utgiftsf res direkte.

N verdien av kontantstr mmen knyttet til bedriftens virksomhet angir
st rrelsen p  renprofitten, siden alle kostnader pr. forutsetning er fanget opp.
N verdien framkommer ved  diskontere ned alle inntekter minus utgifter
knyttet til faktorbruk med en diskonteringsrente lik den finansielle alternati-
vavkastningen til kapitalen som bindes i virksomheten. N verdien er positiv
hvis og bare hvis avkastningen p  kapitalen i bedriften (internrenten) er st rre
enn alternativavkastningen. Etter denne modellen beskatter en derfor bare
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den ekstraordin re avkastningen, mens skatten p  marginalt l nnsomme
investeringer er lik null.

I Browns opprinnelige forslag var det forutsatt at staten betalte ut eventu-
ell negativ skatt. Under denne modellen kan en si at det offentlige fungerer
som en passiv partner ved bedriftens investeringer, ved at det offentlige skyter
inn en andel av investeringskostnaden, samtidig som den trekker inn en tils-
varende andel av de fremtidige nettoinntektene som investeringen gir. 4

Internrenten etter skatt blir den samme som f r skatt, og skatten virker n y-
tralt p  bedriftens kapitalbruk. Under vanlige forutsetninger vil denne mod-
ellen ogs  v re n ytral under usikkerhet.

En kontantstr mskatt er som nevnt n ytral under bestemte forutset-
ninger. Ulempen med den skisserte kontantstr mskatten der skatte-
grunnlaget beregnes f r finansielle str mmer, er blant annet at selskapene vil
ha sterke insentiver til  kamuflere reelle inntekter som finansinntekter og fin-
ansutgifter som reelle utgifter. Det samme gjelder i et system som ikke gir
fradrag for renteutgifter. En alternativ variant av kontantstr mskatt, der en
inkluderer finansielle str mmer i skattegrunnlaget, kan bidra til  dempe
disse problemene. Under denne varianten inkluderes renteinntekter og –
utgifter, samt l neopptak og avdrag i skattegrunnlaget. Skattegrunnlaget blir
da kontantstr mmen knyttet til egenkapitalen. De to omtalte formene for kon-
tantstr mskatt er utformet etter m nster fra den engelske Meade-komiteen
(1978), der f rstnevnte ble omtalt som ” R-base”  og sistnevnte som ” S-base” .
Sandmo (1989) omtaler disse som R-skatt og S-skatt. Disse alternativene kan
i prinsippet innf res under alle former for grunnrenteskattesystemer, men det
er s rlig i forbindelse med kontantstr mskatt at disse variantene har v rt
omtalt.

Forskjellen mellom disse to variantene kan lettest illustreres ved 
betrakte en investering som er l nefinansiert i de to systemene. N r et selskap
l nefinansierer en realinvestering fullt ut, regnes l nebel pet som en kontan-
tinnstr mming som inng r i skattegrunnlaget i S-skatten. N r l nebel pet
brukes til anskaffelse av realkapital, skjer det en kontantutbetaling som kan
utgiftsf res. Nettoresultatet er med andre ord null, og det oppst r ingen
endring i skatt som f lge av denne transaksjonen. I motsetning til ved bruk av
R-skatt oppst r det alts  ikke noen negativ skatt som f lge av store invester-
ingskostnader i enkelte r. N r bedriften f r inntekter fra produksjonen fra det
ervervede driftsmidlet, teller dette som inng ende kontantstr m, mens til-
bakebetaling av renter og avdrag blir utg ende kontantstr m. I inntjeningspe-
rioden blir dermed skattegrunnlaget lavere enn i R-skatt, ettersom hele
fradraget da blir gitt i investeringsperioden. De to variantene gir med andre
ord ulik fordeling av skattebyrden over tid, men ikke n dvendigvis i n verdi-
forstand. Hvis l nerenten tilsvarer den renten selskapene benytter i sine
n verdiberegninger, vil n verdien av l net (inklusive renter) v re null, og S-
skatten medf rer ingen kning i skattebyrden over driftsmidlets levetid. Hvis
l nerenten avviker fra diskonteringsrenten, kan l neopptaket betraktes som
en form for investeringsprosjekt som overf rer likviditet mellom perioder.

4. SD E har konomiske virkninger som har noen likhetstrekk med en feltvis kontant-
str mskatt. SD E er imidlertid indirekte eier i lisensene gjennom forretningsf rer (Sta-
toil) og mottar en andel av produksjonen som vederlag.

467



NOU 2000: 18
Kapittel 2 Skattlegging av petroleumsvirksomhet 43

Kontantstr mmen fra et slikt prosjekt behandles p  samme m te som kontant-
str mmen fra et realinvesteringsprosjekt n r finansielle poster inng r i skatte-
grunnlaget, og dermed er kontantstr mskatten n ytral ogs  under denne
modellen.

Et tilsvarende resultat f r en dersom investeringen egenfinansieres gjen-
nom reduksjon av bankinnskudd eller andre likvide beholdninger. B de
gjeldsfinansiering og likviditetsfinansiering representerer kun en omplasse-
ring av bedriftens aktiva og passiva og endrer dermed ikke skattegrunnlaget i
S-skatten. Innbetalinger fra eierne ved emisjoner mv. eller utbetaling ved til-
bakebetaling av aksjekapital mv. blir regnet som henholdsvis innstr mming
og utstr mming. Nettoskattegrunnlaget er s ledes eiernes betalingsover-
skudd som i n verdi tilsvarer verdien av egenkapitalen.

De skisserte modellene for kontantstr msbeskatning av grunnrente kan
med andre ord utformes slik at de er n ytrale med hensyn til bedriftenes
investeringsbeslutninger. Fra et stabiliserings konomisk synspunkt kan en
imidlertid argumentere for at det er uheldig at skatteinntektene varierer neg-
ativt med investeringsettersp rselen, slik tilfellet er med en kontantstr m-
skatt der negativ skatt utbetales av staten. N r de offentlige budsjettene f res
etter kontantprinsippet p rlig basis, kan dermed de offentlige inntektene fra
petroleumsvirksomheten variere vesentlig mer enn under det gjeldende sys-
temet. Et annet problem med ulike kontantstr mskattmodeller der investerin-
gene kan utgiftsf res direkte, er at det lett kan oppst  et press i retning av
lavere skattesatser n r selskapene har kommet i skatteposisjon etter  ha fore-
tatt tunge investeringer. Dette vil typisk skje n r selskapene er kommet inn i
en h stingsfase etter at tunge investeringer er foretatt, det vil si n r lav skatt
p  inntektene har st rre betydning enn verdien av fradragene. Et slikt press
vil trolig oppst  i alle skattesystemer som gir tidlig fradrag for utgifter.
2.6.6 Ressursrenteskatt og andre varianter av nåverdibeskatning

Garnaut og Ross (1975) lanserte en modell med ressursrenteskatt eller
” Resource Rent Tax”  (RRT), som en modifisert kontantstr mskatt av R-typen
der skattegrunnlaget er reell kontantstr m f r finansielle poster. Forskjellen
mellom denne modellen og kontantstr mskatt er at eventuelle underskudd
ikke blir utbetalt av staten, men blir framf rt med renter. Hovedbegrunnelsen
for denne modellen er at staten slipper  betale ut skatteverdien av under-
skudd i perioder med store investeringer. Dette ville blant annet sikre at ogs
stater med presset likviditet kunne praktisere en tiln rmet n ytral skatt.

RRT-modellen er i likhet med kontantstr mskatt uavhengig av finansier-
ingsform. Hovedfordelen med dette systemet er, som ved kontantstr mskatt,
at en slipper  skille mellom aktiverbare og direkte utgiftsf rbare kostnader,
siden alle kostnader utgiftsf res direkte under RRT. En slipper dermed prob-
lemene med  finne de korrekte konomiske depresieringsratene.

RRT er innrettet mot  skattlegge grunnrenten definert som avkastning
utover normalavkastningen eller avkastningskravet p  investert kapital. Dette
f rer til at normalavkastningen skjermes fra RRT. N r et selskap skal avgj re
om en investering er l nnsom, kan internrenten (renten som f rer til at n ver-
dien av investeringen er lik null) sammenlignes med avkastningskravet. I
n verdiberegninger benytter selskapene vanligvis avkastningskravet etter
skatt, justert for risiko, som kalkulasjonsrente, og aksepterer investeringer
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med kontantstr m som gir positiv n verdi. Selskapenes beslutningsgrunnlag
har med andre ord klare fellestrekk med prinsippene for  beregne skatte-
grunnlaget i RRT-systemet.

Under RRT blir all avkastning utover avkastningskravet skattlagt med en
fast prosent. Ved negativt skattegrunnlag framf res underskuddet med renter
tilsvarende avkastningskravet. I tidlige referanser om RRT er det fremhevet at
n ytralitetsegenskapene avhenger av at framf ringsrenten faktisk settes lik
selskapenes avkastningskrav. I nyere litteratur er det imidlertid fremhevet at
en skal benytte en risikofri rente etter skatt som framf ringsrente n r det gis
fulle tapsfradrag ved negative utfall, jf. avsnitt 2.6.3 og boks 2.1. Grunnen er at
selskapenes avkastningskrav knyttet til de framf rte bel p nettopp er risikofri
rente i denne situasjonen.

N r normalavkastningen skjermes mot RRT, inneb rer det at det ikke blir
betalt skatt f r investeringskostnadene er inndekket med tillegg av en risikofri
rente, det vil si at investeringen allerede har gitt normal avkastning. Dette er
illustrert i boks 2.1.

Boks 2.1 Regneeksempel for å illustrere virkningen av RRT

Anta at vi ser p  en investering p  100 i r 0 som genererer inntekter i 8 r fra
og med r 3, der den nominelle inntekten er lik 40 fra og med r 3 til og med
r 7 og 20 i r 8-10. Denne investeringen gir en internrente p  18,8 prosent f r

skatt. N verdi ved 7 prosent kalkulasjonsrente (avkastningskrav) er 71. Der-
som kontantunderskudd framf res med en rente p  5 prosent p.a., og RRT-sat-
sen er 70 prosent, vil avkastningen utover 5 prosent ilegges RRT.

Tabellen nedenfor viser beregningen av RRT fra eksemplet ovenfor. I
beregningene er det lagt til grunn at underskuddet framf res med en rente p
5 prosent.

Tabell 2.1: Ressursrenteskatt og kontantstrømskatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4*0,7) (2-9-5) (2-5) (2-5-6) (2*0,3)

r Kontant 
overskud

d

Kontant 
overskudd 

etter 
framf rt 

undersku
dd

Skatte-
grunnla

g

Skatt Utsatt 
fradrag/ 
« l n til 
mynd.

Kontant-
overskudd 
etter RRT

Kontant 
overs. 

etter RRT 
og

« mynd.l n

Kontant 
overskudd 

etter k-
str mskatt

0 -100 -100 0 0 -70 -100 -30 -30
1 0 -105 0 0 0 0 0 0
2 0 -110 0 0 0 0 0 0
3 40 -76 0 0 28 40 12 12
4 40 -40 0 0 28 40 12 12
5 40 -2 0 0 28 40 12 12
6 40 38 38 27 1 13 12 12
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*) Myndighetsl net er diskontert med 5 prosent, jf. ogs  ovenfor.

Tabellen viser at det ikke betales RRT f r investeringen har oppn dd nor-
malavkastningen p  5 prosent. Etter at normalavkastningen er oppn dd, ileg-
ges den overskytende avkastningen, grunnrenten, RRT p  70 prosent. Kontan-
toverskuddet etter RRT har en n verdi som er lavere enn kontantoverskuddet
etter kontantstr mskatt. Det er fordi hele kontantoverskuddet etter RRT dis-
konteres med den usikre renten, 7 prosent, uten at det tas hensyn til at en del
av denne kontantstr mmen er sikker, nemlig den delen som tilsvarer det
utsatte fradraget (kolonne 6). Det utsatte fradraget skal diskonteres med den
sikre renten. Gj r man det, og beregner n verdien av den resterende kontant-
str mmen (kolonne 8), ser vi at RRT er identisk med en kontantstr mskatt
(kolonne 9).

Vi har i eksemplet ikke tatt stilling til om 2 prosentpoengs differanse mel-
lom sikre og usikre str mmer er riktig, men har kun nsket  illustrere
virkningen av at kravet for usikre str mmer er h yere.

I det ovenst ende er det skissemessig lagt til grunn at den skattemessige
behandlingen av prosjektet er adskilt fra skattleggingen av eventuell annen
grunnrenteinntekt i selskapet. Dette er imidlertid ikke en kritisk forutsetning,
ettersom underskudd kan framf res med renter som tilsvarer avkastningen p
alternative (sikre) plasseringer. Framf ring med risikofri rente etter skatt gir
da samme resultat i n verdi som ved konsolidering mot annen (grun-
nrente)inntekt i selskapet, gitt at selskapet f r utbetalt skatteverdien av ende-
lige underskudd.

I framstillingen av RRT-systemet er det lagt til grunn at det skal gjennom-
f res p  feltbasis, s kalt ” ring fence” . Som nevnt ovenfor er det ogs  mulig 
gjennomf re systemet p  selskapsniv  uten at det f r store konsekvenser for

7 40 40 40 28 0 12 12 12
8 20 20 20 14 0 6 6 6
9 20 20 20 14 0 6 6 6
10 20 20 20 14 0 6 6 6

NV(7
%)

71,0 0,0 *) 16,6 21,3 21,3

IR 18,8% 5,0 10,8% 18,8% 18,8%

Tabell 2.1: Ressursrenteskatt og kontantstrømskatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4*0,7) (2-9-5) (2-5) (2-5-6) (2*0,3)

r Kontant 
overskud

d

Kontant 
overskudd 

etter 
framf rt 

undersku
dd

Skatte-
grunnla

g

Skatt Utsatt 
fradrag/ 
« l n til 
mynd.

Kontant-
overskudd 
etter RRT

Kontant 
overs. 

etter RRT 
og

« mynd.l n

Kontant 
overskudd 

etter k-
str mskatt
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st rrelsen p  skatteinntektene i n verdi. En selskapsspesifikk modell ville imi-
dlertid normalt f re til at skatteinntektene utsettes i tid.

Fra teoretisk hold er RRT og andre kontantstr mbaserte skattesystemer
f rst og fremst framhevet fordi de under bestemte forutsetninger vil virke n y-
tralt overfor investeringsbeslutningene. Etter disse modellene vil et petro-
leumsfelt som er l nnsomt  bygge ut f r skatt, ogs  v re det etter skatt. Ogs
fra selskapenes st sted vil det v re det samme om skatten er selskaps- eller
feltsspesifikk, n r en ser bort fra eventuelle likviditetsskranker mv.

RRT vil i prinsippet virke n ytralt ogs  i forhold til overdragelser. Under
denne modellen vil alle periodiseringsvirkningene av at selskap som selger en
andel har en annen skatteposisjon enn kj pende selskap, falle bort. Videre vil
eventuelle skattevirkninger av finansielle effekter av transaksjonen ogs  falle
bort under RRT-systemet, siden skattegrunnlaget her blir beregnet f r finan-
sielle str mmer.

Alle variantene av kontantstr mskatt gir fullt fradrag for risiko (b de
inntektsrisiko og kapitalrisiko). Staten som skatteoppkrever blir i konomisk
forstand deltager i virksomheten og tar sin andel av risikoen. Disse systemene
er derfor n ytrale i forhold til risiko. Skattesystemet ker ikke den relative
variabiliteten i inntektene etter skatt, til forskjell fra skattesystemer som ikke
gir full konsolidering eller framf ring av underskudd med rente. Resonne-
mentet forutsetter at staten utbetaler skatteverdien av underskudd der det er
snakk om endelige tap. Det vises til omtale i avsnitt 2.6.2 og vedlegg 1 for en
n rmere diskusjon av skatt og usikkerhet.

2.7 Grunnrenteskatt i tillegg til skatt på alminnelig inntekt

I avsnitt 2.6 behandler vi hvordan en n ytral grunnrenteskatt kan utformes n r
dette er den eneste skatten p  selskapets overskudd. I dette avsnittet skal vi
se n rmere p  hvordan grunnrenteskatten m  justeres for  ta hensyn til at
overskuddet ogs  beskattes med alminnelig selskapsskatt. Siden skatt p
alminnelig inntekt ikke er en strengt n ytral skatt, vil en kombinasjon av de to
skattene heller ikke kunne bli helt n ytral. 5 Form let blir da at de to skattene
til sammen ikke f rer til st rre vridninger enn det som f lger av alminnelig
skatt.

En kombinasjon av skatt p  alminnelig inntekt og en grunnrenteskatt
endrer ikke de resultatene vi har kommet fram til ovenfor, for de to skatte-
formene hver for seg. Sammenhengen mellom de to skattene f rer imidlertid
til at det kommer noen nye elementer inn i analysen.

Vi ser f rst p  tilfellet  utenusikkerhet. Fra dr ftingen i avsnitt 2.6 vet vi at
en n ytralt utformet grunnrenteskatt fungerer p  samme m te som om staten
g r inn som en investor og tar en andel av alle inntekter og utgifter i prosjektet.
Grunnrenteskatten fungerer p  samme m te n r vi ogs  har alminnelig skatt,
men med to presiseringer: For det f rste m  delingen av utgifter og inntekter
n  skje etter skatt p  alminnelig inntekt. For det andre er det renten etter skatt

5. Vi forutsetter at det ikke er aktuelt  trekke beregnet alminnelig skatt fra (krone for 
krone) i grunnrenteskatten, slik at effekten av den alminnelige skatten annulleres. I ste-
det forutsetter vi at normalavkastning i grunnrentevirksomheten skal beskattes som i 
andre sektorer i konomien.
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som n  er den relevante finansielle alternativkostnaden ved  binde kapital.
Disse to forholdene inneb rer at grunnlaget for s rskatten kan settes lik det

konomiske resultatet  etter skatt p  alminnelig inntekt, og med fradrag for
gjenst ende kapitalgrunnlag multiplisert med renten  etterskatt.

Et alternativt skattegrunnlag for s rskatten er det konomiske resultatet
før skatt p  alminnelig inntekt etter fradrag for gjenst ende kapitalgrunnlag
multiplisert med renten  før skatt. I dette systemet reduseres ikke skatte-
grunnlaget med hele skatten p  alminnelig inntekt (inkludert ordin r skatt p
grunnrente), men bare med skatt p  normalavkastningen. S rskattesatsen
kan dermed settes lavere enn n r skatt p  alminnelig inntekt er fradragsberet-
tiget i s rskattegrunnlaget. 6 Med en korrekt justering av s rskattesatsen, er
imidlertid de to systemene konomisk sett ekvivalente, jf. dr ftingen i vedlegg
1.

I tilfellet  med usikkerhet, har vi sett at verken inntekts- eller kapitalrisiko
skaper s rlige problemer for utformingen av en n ytral grunnrenteskatt der
alle inntekter og utgifter deles mellom selskapet og staten. Videre er det den
risikofrie renten som skal benyttes til  kompensere for at investeringene,
eventuelt ikke utgiftsf res direkte mot grunnrenteskatten, dersom verdien av
fremtidige skattemessige fradrag er sikker, jf. dr ftingen i avsnitt 2.6. For
skatt p  alminnelig inntekt vil derimot kapitalrisiko p virke n ytralitetsegen-
skapene siden skattemessige avskrivninger i realiteten m  fastsettes p
forh nd, og ikke ut fra faktiske verdiendringer i ettertid, jf. dr ftingen i avsnitt
2.4. (I tillegg har ogs  inntektsrisiko betydning i dagens system med tidsmes-
sige begrensninger og manglende rente p  framf ring av underskudd.)

Siden skatt p  alminnelig inntekt skal v re fradragsberettiget i s rskatte-
grunnlaget, vil en ikke-n ytralitet i skatt p  alminnelig inntekt ogs  p virke
s rskatten. Koplingen til s rskatten reduserer imidlertid den kapitalrisikoen
investorene i petroleumssektoren b rer. Dersom de skattemessige
avskrivningene er lavere enn de faktiske konomiske avskrivningene i en peri-
ode, f r investorene et tap, fordi skattebelastningen blir skj vet fremover i tid,
i forhold til i et helt n ytralt system. I petroleumssektoren blir imidlertid dette
tapet delvis motvirket av at en fremskynding av skatt p  alminnelig inntekt
reduserer n verdien av s rskatten, siden skatt p  alminnelig inntekt er
fradragsberettiget i s rskattegrunnlaget. Med et skattesystem som for vrig
er n ytralt, inneb rer dette at investorene i petroleumssektoren b rer en
lavere andel av kapitalrisiko enn investorene i sektorer der det ikke er s r-
skatt. Det er imidlertid vanskelig  korrigere denne vridningen p  en presis
m te ved hjelp av rentefradraget mot s rskatten. Det b r dermed benyttes en
risikofri rente som fradrag mot s rskatten ogs  n r avskrivningene b de mot
skatt p  alminnelig inntekt og s rskatt m  fastsettes p  forh nd.

6. Sammenhengen mellom skattesatsene er gitt ved s = s *(1-τ), der τ er den alminnelige 
skattesatsen, s * er skattesatsen n r alminnelig skatt er fradragsberettiget i s rskatte-
grunnlaget og s er skattesatsen n r det i stedet gis fradrag for skatt p  normalavkastning.
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2.8 Beskatning av grunnrente i kraftsektoren

Kraftskattesystemet bygger i likhet med petroleumsskattereglene p  de
ordin re bedriftsskattereglene, men grunnrenten beskattes i tillegg. Mod-
ellen har klare fellestrekk med en overskuddsbasert grunnrenteskatt som
beskrevet i avsnitt 2.6.4.

Skattegrunnlaget er her bedriftens nettoinntekter f r avskrivninger og fin-
anskostnader, men etter f lgende to fradrag: Et fradrag som reflekterer kost-
nadene som f lge av konomisk verditap, og et fradrag som reflekterer kapi-
talens alternativkostnad. Kapitalens alternativkostnad blir beregnet som en
risikojustert rente (statsobligasjonsrente) multiplisert med den skattemessig
bokf rte verdien av bedriftens aktiva. Sistnevnte fradrag (som tilsvarer fri-
inntekt) kan betraktes som en m te  skjerme normalavkastningen fra grun-
nrenteskatten.

Flertallet i R dseth-utvalget NOU 1992: 34  Skatt på kraftselskap definerte
grunnlaget for grunnrenteskatten som:

” Bruttoinntekta, slik omgrepet vert nytta i dette kapitelet, er lik brutto
salsverdi med fr trekk for driftsutgifter, eigedomsskatt og konsesjon-
savgifter.

(...)
Skattegrunnlaget for bruttoskatten er lik bruttoinntekta med

fr trekk for ei friinntekt. Friinntekta skal skjerma normalavkastninga
fr  bli ilikna grunnrenteskatt.”

R dseth-utvalget skisserte flere alternativer for  beregne friinntekten: Det
f rste alternativet er en variant av kontantstr mskatt eller RRT, der det gis
fradrag for investeringskostnaden mot bruttoinntekten i det f rste drifts ret.
Friinntekten som ikke benyttes det f rste ret, kan framf res med renter til
senere r. I dette alternativet blir det f rst utlignet skatt p  grunnrente etter at
virksomheten har tjent inn normalavkastningen.

I alternativ 2 fordeles investeringskostnaden som en annuitet (likt rlig
bel p) over forventet levetid for investeringen, som fastsettes ved investering-
stidspunktet. Den rlige friinntekten omfatter i dette alternativet verdifall p
driftsmidlene og renter p  bundet kapital. Ubenyttet friinntekt kan framf res
med renter til senere r. Sammenlignet med alternativ 1 kommer skattebelast-
ningen p  grunnrenten p  et tidligere tidspunkt, ettersom friinntekten forde-
les jevnt over investeringens forventede levetid. I dette alternativet blir det
s ledes utlignet skatt p  grunnrenten f r normalavkastningen er oppn dd p
investeringen.

I alternativ 3 settes friinntekten lik de skattemessige avskrivningene med
tillegg av renter p  den bundne realkapitalen. Ogs  i dette alternativet kan
ubenyttet friinntekt framf res med renter. I dette alternativet vil den rlige fri-
inntekten bli lavere over tid ettersom realverdien av bokf rt kapital synker
over tid. Flertallet i R dseth-utvalget pekte p  at dette alternativet krever et
eget overskuddsregnskap for hvert verk. Flertallet i utvalget skisserte i tillegg
et fjerde alternativ, ” modifisert bruttoskatt p  grunnrente” , i tilfelle det skulle
vise seg  bli praktisk vanskelig  innf re et n ytralt utformet grunnrenteskat-
tesystem. I dette alternativet fastsettes friinntekten som produktet av investert
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kapital og en faktor som reflekterer b de avskrivninger og rente, der brutto-
inntekten er den samme som i alternativene over.

Nærmere om de gjeldende skattereglene for kraftverk
Kraftskattereformen bygger p  R dseth-utvalgets innstilling med oppf lging i
Ot.prp. nr. 23 (1995-96)  Skattlegging av kraftforetak og finanskomiteens Innst.
O. nr. 62 (1995-96). De nye skattereglene for kraftforetak er innf rt med virkn-
ing fra 1. januar 1997.

Skattereglene for kraftforetak bygger som nevnt p  de alminnelige skat-
tereglene, men der det i tillegg er innf rt to s rskatter for vannkraftverkene;
grunnrenteskatten og naturressursskatten. Nettvirksomheten blir imidlertid
kun beskattet etter de alminnelige skattereglene.

Det er innf rt s rregler om lin re avskrivninger for kraftverkene. Dette
skyldes dels at en nsker  sikre en jevnere periodisering av inntektsskatten
fra kraftforetakene, og dels at line re avskrivninger antas  v re bedre tilpas-
set det konomiske verdifallet for s rskilte driftsmidler i kraftverk enn sal-
doavskrivninger. De line re avskrivningene omfatter to kategorier. Den
f rste gruppen, som omfatter dammer, tunneler, r rgater (ekskl. r r) og kraft-
stasjoner, avskrives rlig med 1,5 prosent av anskaffelsesverdien (over 67 r).
Den andre gruppen, som omfatter maskinteknisk utrustning i kraftstasjon,
generatorer, r r, foring i sjakt/tunnel, luker, rister mv., avskrives rlig med
2,5 prosent av anskaffelsesverdien (over 40 r). Andre driftsmidler skal
avskrives etter den ordin re saldometoden (elektroteknisk utrustning i
kraftverk avskrives med 4 prosent av saldo hvert r).

Siden det offentlige ikke er skattepliktig for  finansinntekter, vil det l nne
seg for selskap og en offentlig eier under ett  ha h yest mulig gjeldsgrad i sel-
skapet. Egenkapitalen kan alternativt plasseres skattefritt utenfor kraftvirk-
somheten. For  hindre skattemotivert tapping av egenkapitalen er det derfor
vedtatt en vre grense for det skattemessige rentefradraget for offentlig eide
kraftforetak. Denne vre grensen er satt til 70 prosent av gjennomsnittet av de
skattemessig bokf rte verdiene p  driftsmidler pr. 1.1 og 31.12 i inntekts ret,
multiplisert med en normrente som skal gjenspeile en l nerente i markedet.

Grunnrenten i vannkraftverk beskattes med 27 prosent til staten. Grun-
nrenten fastsettes som en normert markedsverdi av det enkelte kraftverks
produksjon i inntekts ret fratrukket driftsutgifter (inkl. eiendomsskatt) og
avskrivninger. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt, som skal hindre at nor-
malavkastningen blir ilagt grunnrenteskatt. Friinntekten fastsettes som gjen-
nomsnittet av de skattemessig bokf rte verdiene pr. 1.1 og 31.12 i inntekts ret
multiplisert med en risikojustert normrente som skal gjenspeile normalavkast-
ningen. Produksjonen verdsettes til spotmarkedspriser, med unntak av lang-
siktige kontrakter (som skal verdsettes til faktisk kontraktpris) og kraft som
brukes i samme foretak/konsern som produserer den (som skal verdsettes til
prisen p  Statkrafts s kalte 1976-kontrakter). For konsesjonskraft skal kons-
esjonsprisen legges til grunn. Kraftforetak kan ikke samordne negativ grun-
nrenteinntekt i et kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk.
Negativ beregnet grunnrenteinntekt kan imidlertid framf res med rente, og
trekkes fra mot eventuell fremtidig positiv grunnrenteinntekt i det samme
kraftverket.
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Naturressursskatten p  1,3 re/kWh legges p  gjennomsnittet av det
enkelte kraftverks samlede produksjon over de siste syv rene (inkl.
inntekts ret). Den ble innf rt blant annet for  sikre kommunene stabile skat-
teinntekter. Naturressursskatten fordeles med 1,1 re/kWh til kommunen og
0,2 re/kWh til fylkeskommunen. Naturressursskatten er fradragsberettiget
for foretakene mot statens andel av overskuddsskatten. Dersom naturres-
sursskatten for et foretak er h yere enn overskuddsskatten i et inntekts r, kan
foretakene framf re differansen med rente og trekke den fra mot fremtidig
overskuddsskatt.

I tillegg til de to grunnrenteskattene vil kraftverk ogs  komme inn under
andre fiskale virkemidler; eiendomsskatt og konsesjonsavgifter. Kommunene
kan skrive ut  eiendomsskatt p  det enkelte kraftverk, p  tilsvarende m te som
for annen n ringseiendom. Skattesatsen skal ligge mellom 0,2 og 0,7 prosent
av eiendomsskattegrunnlaget. I praksis er skattesatsen satt til 0,7 prosent i de
aller fleste kraftkommunene.

Vannkraftutbyggere kan videre p legges  konsesjonsavgifter, i tillegg til at
de kan p legges  avst  inntil 10 prosent av den produserte kraften til de
ber rte kommunene.

I den gjeldende kraftverkskattemodellen gis kompensasjon for
inntektsrisiko gjennom adgangen til  framf re negativ grunnrenteinntekt
med en risikojustert rente. Framf ringsrenten fastsettes som gjennomsnittet
av de siste tre rs statsobligasjonsrenter med tre rs gjenst ende l petid, till-
agt et risikotillegg p  4 prosentpoeng. I tillegg til kompensasjonen gis det imi-
dlertid ogs  et risikotillegg p  hele 4 prosentpoeng i skjermingen av normala-
vkastningen mot grunnrenteskatten.

2.9 Alternativer eller tillegg til en grunnrenteskatt

2.9.1 SDØE

Statens direkte konomiske engasjement (SD E) ble opprettet i 1985 ved at
Statoils eierinteresser i de fleste utvinningstillatelser p  sokkelen ble splittet i
en konomisk andel til Statoil og en direkte konomisk andel til staten. Statoil
er forretningsf rer for SD E og skal ivareta SD Es interesser. Etter 1985 har
staten beholdt en direkte eierandel av de fleste tildelte lisenser for SD E.
Andelen fastsettes s rskilt for den enkelte lisens. Ordningen med SD E
inneb rer at staten betaler sin andel av alle investeringer og driftskostnader i
utvinningstillatelsen tilsvarende statens konomiske eierandel. Staten f r p
linje med vrige rettighetshaverne en tilsvarende andel av produksjon og
andre inntekter. Ordningen gjelder ogs  utvinningstillatelser hvor Statoil ikke
har eierandeler, men ogs  i slike tilfeller er det Statoil som skal ivareta SD Es
interesser. De l pende nettoinntektene fra SD E er i dag om lag like store
som inntektsskattene fra petroleumssektoren.

Tidligere ble SD E-andelene endelig fastsatt etter at utvinningstillatelsen
var tildelt gjennom ordningen med glideskala eller kt statlig eierandel. Fram
til og med 8. konsesjonsrunde var statens rett til kt andel basert p  en produk-
sjonsavhengig glideskala hvor kningen i den statlige andelen var knyttet til
hele konsesjonsomr det. Fra og med 9. runde ble glideskalaen erstattet med
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en rett til kt statlig andel knyttet til godkjenning av plan for utbygging og drift
av den aktuelle forekomsten, uavhengig av produksjonsniv . Ordningen med
statens rett til kt andel ble avviklet fra og med 14. konsesjonsrunde. En
begrunnelse for at denne ordningen ble avviklet var at selskapene m tte b re
en st rre andel av letekostnadene enn andelen de fikk av inntektene, noe som
kunne gi uheldige insentiveffekter.

SD E er et virkemiddel hvor de konomiske virkningene har noen likhet-
strekk med en feltspesifikk kontantstr mskatt med en skattesats lik statens
eierandel. Men ordningen med SD E er ikke en skatt. Staten har juridiske
rettigheter og forpliktelser i forbindelse med eierskapet, og SD E mottar ved-
erlag i form av produksjon p  linje med selskapene. En ren kontantstr mskatt
vil i hovedsak v re n ytral med hensyn til selskapenes beslutninger fordi
skatten gir en symmetrisk behandling av selskapenes inntekter og kostnader.
En statsdeltakelse der staten b rer sin forholdsmessige del av kostnadene er
derfor n ytral i tradisjonell forstand. Den vil ikke p virke selskapenes avkast-
ning, men vil redusere den andelen av lisensen som kan tildeles selskapene.
Jo h yere statens direkte eierandel er, desto mindre betydning har de
ordin re skattesatsene for st rrelsen p  statens proveny.

Det at SD E er et feltspesifikt virkemiddel kan inneb re at staten har
muligheter til  f  en st rre andel av petroleumsrenten enn det en ville klart
gjennom det ordin re skattesystemet som er selskaps- og ikke feltbasert.
Staten f r 100 prosent av overskuddet i SD E, men m  n ye seg med en skat-
teandel av overskuddet i de tilfellene statens rolle er begrenset til skattekred-
itor. For  maksimere statens samlede inntekter fra petroleumssektoren b r
SD E-andelene derfor isolert sett v re s  h ye som mulig. En m  imidlertid
ogs  ta i betraktning at selskapene skal ha en konomiske interesse av
blokken for  lete og investere.

I praksis vil det v re en del forhold som gj r at SD E-systemet avviker fra
en feltvis kontantstr mskatt, jf. blant annet Osmundsen og Sunnev g (1995).
En viktig forskjell ligger i hva som kan v re skattesubjekt. Mens en kontant-
str mskatt normalt vil gjelde for selskap, vil SD E gjelde for felt. I et system
basert p  selskapsskatt og SD E vil selskapene dekke kostnader som ikke
kan allokeres til felt. P  den annen side risikerer staten at selskapene allokerer
kostnader til lisensen som reelt sett ikke kan henf res til lisensen. Et annet
moment er at selskapene har lagt ned betydelige ressurser i tolkning av
seismiske data osv. f r prosessen har kommet s  langt at det foreligger en
s knad om lisens i en konsesjonsrunde. Det betyr at det er p dratt kostnader
som selskapene m  b re f r s knaden havner hos myndighetene. Det samme
forholdet vil ikke gjelde for en kontantstr mskatt p  felt- og selskapsniv .

Utvalget mener at SD E-systemet b r brukes fleksibelt for  supplere
skattesystemet. SD E gj r det mulig for staten  trekke inn en st rre del av
overskuddet p  l nnsomme feltene uten at dette g r ut over interessen for
marginale prospekter. Skattesystemet beskatter alt overskudd med samme
sats. Ved  variere SD E-andelen kan statens andel av overskuddet bli enda
h yere for felt med forventet god l nnsomhet i forhold til moderat l nnsomme
eller marginalt l nnsomme felt. SD E-andelen b r settes h yt i lisenser der
ressurspotensialet er stort eller forventet n verdi er stor. For lisenser som
verken har h y forventet n verdi eller et stort potensial b r staten v re mer
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tilbakeholden. Da kan det v re aktuelt  dele lisensen mellom et f tall sel-
skaper slik at hver f r en tilstrekkelig stor andel. Brukt p  denne m ten kan
SD E-systemet ses p  som et virkemiddel for  gj re feltene mer like f r
inntektene beskattes.
2.9.2 Auksjoner

Tildeling av utvinningstillatelser skjer i dag ved at selskapene s ker om ret-
tigheter til leting og utvinning p  gitte blokker i konsesjonsrunder. Tildeling
av utvinningstillatelser skjer p  basis av forhandlinger etter at s knadene f rst
har blitt vurdert av Olje- og energidepartementet i forhold til objektive, ikke-
diskriminerende og kunngjorte kriterier. Sentrale kriterier er s kerens tekni-
ske kompetanse, finansielle kapasitet og forst else av geologien i omr det.

En alternativ allokeringsmekanisme kunne v rt tildeling p  grunnlag av
auksjoner, eventuelt i kombinasjon med prekvalifisering i henhold kriteriene
ovenfor. Et auksjonsbel p er juridisk sett ikke en skatt, men innbringer
proveny til staten, og kunne derfor tenkes brukt enten som et  alternativ eller
som et  supplement til beskatning av grunnrenten.

Auksjoner brukes ofte til  selge goder som ikke har noen standardverdi,
og hvor kj perne kan ha mer informasjon om godets verdi enn selgeren. En
riktig utformet auksjon vil indikere selskapenes forventninger om l nnsom-
heten i et omr de. Under ideelle betingelser vil auksjon gi st rre proveny jo
mer l nnsomt feltet forventes  bli, og f re til at de mest kostnadseffektive
akt rene f r retten til  utvinne. Forskjeller i selskapenes bud kan imidlertid
ogs  reflektere andre forhold, for eksempel ulike forventninger om feltet, om
prisutviklingen, eller om myndighetenes fremtidige politikk. I s  fall kan tilla-
telsen g  til det selskapet som har mest optimistiske forventninger, ikke n d-
vendigvis til det mest effektive selskapet.

I et system med auksjonering av utvinningstillatelser vil myndighetene
ikke lenger kunne bestemme hvilke selskaper som skal f  andeler/operat r-
skap, siden dette blir bestemt gjennom auksjonen. En vil likevel kunne sette
kvalitetskrav til selskapene gjennom et system for prekvalifisering. En dis-
kresjon r allokeringsprosess som i dag, vil for vrig heller ikke n dvendigvis
lede til at de mest kostnadseffektive akt rene f r tildeling.

En auksjon av utvinningsrettigheter kunne utformes p  ulike m ter. Bud
p  kontantbetaling er ett alternativ. En kunne ogs  tenke seg at selskapene
b d p  produksjonsavgift eller SD E-andeler; det vil si at tillatelsen ble tildelt
det selskapet som var villig til  akseptere h yest produksjonsavgift eller
SD E-andel.

Et budsystem for tildeling av blokker i Nordsj en har tidligere v rt vur-
dert brukt av norske myndigheter. Engelske myndigheter benyttet seg av
budsystem for tildeling av lisenser p  1970-tallet, og har senere vurdert 
gjeninnf re dette. Bud p  kontantbetaling har v rt det mest dominerende sys-
temet for lisenser p  den amerikanske ytre kontinentalsokkel. Bud p  prof-
ittandel har ogs  sporadisk v rt benyttet i USA. Venezuela har de siste rene
med stort hell –  fiskalt sett –  benyttet seg av auksjoner.

erstatte beskatningen av petroleumsrente med auksjoner i dagens situ-
asjon ville by p  betydelige overgangsproblemer. Auksjoner er et utpreget
feltspesifikt virkemiddel, og vil bare kunne v re aktuelt for nye tildelinger.
Store deler av statens petroleumsinntekter kommer imidlertid fra store felt
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som allerede er i drift. En kan dermed ikke erstatte s rskatten med auksjoner
uten et betydelig provenytap fra disse gamle feltene. En kunne i prinsippet
tenke seg at eksisterende skatteregler ble opprettholdt for slike felt, men fordi
dagens petroleumsskattesystem er selskapsbasert, ville skattesystemet da
m tte bli dels selskapsbasert, dels feltspesifikt.

Hvis inndragning av grunnrente til staten utelukkende eller i sv rt stor
grad ble basert p  auksjoner, ville en imperfekt auksjonsmekanisme kunne f
store provenykonsekvenser. Potensielle budgivere kan for eksempel tenkes 
g  inn i et stilltiende samarbeid for  holde auksjonsbel pet nede, s rlig hvis
det er f  interessenter. Dersom en byr p  kontantbel p, vil usikkerhet om
myndighetenes fremtidige politikk kunne redusere auksjonsbel pet betyde-
lig.

En kunne ogs  tenke seg auksjoner som et  supplement snarere enn som
et  alternativ til petroleumsskattesystemet. I og med at skattesystemet i prak-
sis neppe vil kunne bli fullstendig n ytralt, vil det v re grenser for hvor h yt
s rskattesatsen kan settes. Det kan derfor v re hensiktsmessig med et feltsp-
esifikt virkemiddel i tillegg, som kan gj re det mulig  trekke inn noe mer
grunnrente fra s rlig l nnsomme felt. Utvalget vil imidlertid peke p  at en
allerede i dag har et feltspesifikt virkemiddel med gode n ytralitetsegen-
skaper i SD E.

Det er mulig  tenke seg en situasjon der kontroll- og avgrensningsprob-
lemene i s rskattegrunnlaget ble s  store at betydelige deler av grunnrenten
ble unndratt beskatning. I en slik situasjon ville supplerende auksjoner kunne
sikre at hoveddelen av grunnrenten likevel ble inndratt til staten. Utvalget
mener imidlertid at kontrollproblemene i dag ikke er av et omfang som gj r
denne problemstillingen aktuell.

Det er videre en rekke forhold som eventuelt m tte avklares i forbindelse
med bruk av auksjoner. Blant annet m  fradragsregler for auksjonsbel p i for-
hold til selskaps- og s rskatt vurderes, og n ytralitetsegenskapene til alterna-
tive auksjonsformer krever n rmere analyse. Utvalget har ikke hatt anledning
til  g  grundig inn p  slike sp rsm l.

 supplere skattesystemet med auksjoner, alt annet gitt, ville ventelig gi
inndragning av en h yere andel av grunnrenten. Dersom dette er nskelig,
kunne en imidlertid alternativt ke s rskattesatsen eller SD E-andelene.
Utvalget mener derfor alt i alt at det ikke er n dvendig  supplere det petro-
leumsskattesystemet som foresl s med auksjoner.

478



_IL 
DET KONGELIGE 

MILJØVERNDEPARTEMENT 

Ot.prp. nr. 116 
(2001-2002) 

Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i 
offentlige beslutningsprosesser av betydning for 

miljøet (miljøinformasjonsloven) 

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 20. september 2002, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Bondvik ID 

1 Innledning og sammendrag 

1.1 Proposisjonens hovedinnhold 

Miljøverndepartementet legger med dette fram for
slag til lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse 
i offentlige beslutningsprosesser av betydning for 
miljøet (miljøinformasjonsloven). Samtidig foreslås 
endringer i offentlighetsloven (lov av 19. juni 1970 
nr. 69 om offentlighet i forvaltningen), produktkon
trolloven (lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll 
med produkter og forbrukertjenester), plan- og 
bygningsloven (lov av 14. juni 1985 nr. 77 plan- og 
bygningslov), tvangsfullbyrdelsesloven (lov av 26. 
juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlerti
dig sikring) og genteknologiloven (lov av 2. april 
1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifi
serte organismer). 

Med en samlet lov om miljøinformasjon som fo
reslått, tas et viktig første skritt for å styrke retten 
til miljøinformasjon i Norge. Den nye loven vil styr
ke og klargjøre gjeldende rett på miljøinformasjo
nens område, og bidra til å operasjonalisere retten 
til miljøinformasjon etter Grunnloven§ 110 b. Den 
vil gi et samlet uttrykk for hvilken vekt hensynet til 
miljøinformasjon har og skal ha innad i det norske 
rettssystemet, og styrke offentlighetsprinsippet. Vi
dere vil den bringe norsk rett i samsvar med nye in
ternasjonale forpliktelser, muliggjøre ratifikasjon 
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-

av UN/ECE-konvensjonen fra 1998 om tilgang til 
miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i be
slutningsprosesser og adgang til klage eller dom
stolsprøving på miljøområdet (Århuskonvensjonen, 
se vedlegg 1 til NOU 2001:2), og synliggjøre Nor
ges holdning overfor andre land og i det internasjo
nale samarbeidet under Århuskonvensjonen. 

Lovforslaget bygger på Miljøinformasjonsutval
gets innstilling NOU 2001:2 Retten til miljøopplys
ninger samt på de kommentarene som er avgitt i 
forbindelse med høringen. Det kom inn 88 hørings
uttalelser, og 64 institusjoner og organisasjoner har 
avgitt realitetsuttalelse. Miljøverndepartementet 
har også avholdt et høringsmøte hvor utvalgets inn
stilling ble diskutert. 

I tillegg til de spørsmål som var omfattet av mil
jøinformasjonsutvalgets mandat er spørsmål om til
gang til rettsmidler utredet av Justisdepartementet, 
som foreslår to mindre endringer i tvangsfullbyr
delsesloven som følge av Århuskonvensjonen. Det
te har vært behandlet som egen sak med separat 
høringsprosess. Lovendringsforslaget fremmes 
sammen med de andre lovendringene av hensyn til 
ratifikasjon av Århuskonvensjonen. 

Det fremmes forslag om en ny lov om rett til 
miljøinformasjon og deltakelse i beslutningsproses
ser av betydning for miljøet, slik et samlet lovutvalg 
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gikk inn for. Rett til infonnasjon om produkter som 
kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, fo
reslås særregulert gjennom nye bestemmelser i 
produktkontrolloven. Miljøinfonnasjonsloven vil 
være den sentrale loven om miljøinfonnasjon, i 
samvirke med annet lovverk av generell karakter 
slik som offentlighetsloven, forvaltningsloven Oov 
av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvalt
ningssaker) og plan- og bygningsloven, som også 
har stor betydning for allmennhetens tilgang til mil
jøinfonnasjon og deltakelse i beslutningsprosesser. 

Miljøinformasjonsloven definerer begrepet mil
jøinfonnasjon og inneholder fem hovedgrupper av 
bestemmelser: 
- Oversiktsinformasjon om miljøforhold. Forvalt

ningsorganer på sentralt, regionalt og kommu
nalt nivå pålegges et særskilt ansvar for å ha og 
gjøre allment tilgjengelig oversiktsinfonnasjon 
om miljøtilstanden og miljøforhold innenfor si
ne respektive ansvarsområder. 

- Miljøinformasjon hos offentlige organer. Loven 
styrker allmennhetens rett til å få miljøinforma
sjon hos offentlige organer, gjennom særskilte 
innsyns- og saksbehandlingsregler som går len
ger enn offentlighetsloven, og ved å gjøre loven 
gjeldende overfor flere organer enn det som 
regnes som forvaltningsorgan etter offentlig
hetsloven. 

- Miljøinformasjon i egen virksomhet. Alle som dri
ver virksomhet i offentlig og privat sektor får 
plikt til å ha kunnskap om forhold i egen virk
somhet som kan medføre en ikke ubetydelig på
virkning på miljøet, og allmennheten gis rett til 
å få miljøinformasjon direkte fra virksomheten. 

- Miljøinformasjon om produkter. Det lovfestes 
nye rettigheter i forhold til miljøinformasjon om 
produkter i miljøinformasjonsloven og i pro
duktkontrolloven. 

- Miljøinformasjon og deltakelse i beslutningspro
sesser. Den nye loven gir regler for hvordan en i 
beslutningsprosesser av betydning for miljøet 
skal sikre allmennheten innflytelse og deltakel
se. 

Miljøverndepartementet foreslår også å opprette en 
egen klagenemnd for klage over avslag på krav om 
miljøinformasjon fra private virksomheter, hvor næ-
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ringslivs-, forbruker-, medie- og miljøinteresser er 
representert. Klage over avslag på innsyn hos of
fentlige organer avgjøres etter de vanlige reglene i 
offentlighetsloven og forvaltningsloven, men miljø
informasjonsloven inneholder særskilte saksbe
handlingsfrister og krav til begrunnelse ved avslag. 
Overtredelse av loven foreslås ikke belagt med 
straff på dette tidspunkt. 

Miljøinformasjonsutvalget har drøftet miljøin
formasjon i markedsføring og i krisesituasjoner, 
men ikke foreslått endringer i lovverket vedrøren
de dette. Det blir heller ikke fremmet forslag om 
det fra Miljøverndepartementets side. 

Det foreslås også to mindre endringer i tvangs
fullbyrdelsesloven, som er nødvendige av hensyn 
til ratifikasjon av Århuskonvensjonen. 

Miljøverndepartementet har foretatt en videre 
bearbeidelse av lovforslaget, spesielt med sikte på 
bedre pedagogikk og en begrepsbruk som er klare
re og mer enhetlig i forhold til eksisterende lov
verk. Lovforslaget framstår derfor nå med en end
ret struktur i forhold til utvalgets lovtekst, men i ho
vedsak med de samme innholdsmessige elemente
ne som i utvalgets forslag, og med nødvendige jus
teringer som følge av ny struktur og som svar på 
spørsmål tatt opp av høringsinstansene. På flere 
punkter har det også vært dissens i utvalget 

Som følge av de presiseringene og avgrensnin
gene som departementet har foretatt, anslås de 
økonomiske konsekvensene av lovforslaget i pro
posisjonen å være lavere enn for utvalgets forslag. 

1.2 Behandling av lovproposisjonen 

Utkast til lovproposisjon har vært forelagt berørte 
departementer, jf. utredningsinstruksen punkt 6.1. 
Videre har proposisjonen vært til lovteknisk gjen
nomgang i Justisdepartementet, jf. utredningsin
struksen punkt 7.3. 

Miljøverndepartementet legger samtidig fram 
en egen stortingsproposisjon med anmodning om 
Stortingets samtykke til ratifikasjon av Århuskon
vensjonen (UN/ECE-konvensjonen om tilgang til 
miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i be
slutningsprosesser og adgang til klage eller dom
stolsprøving på miljøområdet fra 1998). 
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S Rettslige krav til regelverk om miljøinformasjon 

5.1 Grunnloven § 110 b 

S.1 .1 Bakgrunn og oversikt 

Med Grunnloven § 110 b som ble vedtatt i 1992, er 
borgerne gitt rett til en viss miljøkvalitet og til mil
jøinformasjon. Som overordnet rettskilde stiller 
den krav til norsk lovgivning og praksis. Ved utar
beidelse av framtidig lovgivning må man derfor vur
dere hva Grunnloven krever av et lovverk som skal 
sikre borgerne rett til miljøinformasjon. Lovgiverne 
står imidlertid ganske fritt når det gjelder hvordan 
lovgivningen skal utformes, så lenge den oppfyller 
de grunnlovsbestemte kravene til lovgivningens 
innhold. Lovgiver er heller ikke forhindret fra å gå 
lenger i å lovfeste rettigheter enn det som må anses 
å følge av Grunnloven § 110 b. Internasjonale for
pliktelser kan stille krav til norsk rett som går len
ger enn Grunnloven § 110 b, og hva de krever av 
norsk rett må vurderes på selvstendig grunnlag. 

Grunnloven § 110 b lyder: 

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sund
hed og til en Natur hvis Produktionsævne og 
Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle 
disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Be
tragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for 
Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til fore
gaaende Led, ere Borgerne berettigede til 
Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om 
Virkningerne af planlagte og iværksatte Ind
greb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Be
stemmelser til at gjennemføre disse Grundsæt
ninger.» 

Som retningslinje for Stortingets lovgivende 
myndighet vil miljøbestemmelsen generelt innebæ
re at lovgivningen ikke kan se bort fra hensynet til 
miljøet, og at det må foretas en reell vurdering og 
Prioritering av miljøhensyn i forhold til andre sam
funnsmessige hensyn. Grunnloven § 110 b gir et 
samlet uttrykk for flere anerkjente miljørettslige 
Prinsipper, og første ledd innbefatter prinsippene 
om rett til en viss miljøkvalitet, plikt til å unngå mil
jøforringelse og miljøskade, aktsomhetsplikt, grun
neierens forvalteransvar og integrering av miljø
hensyn i beslutningsprosesser. Også prinsippet om 
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solidaritet med framtidige generasjoner er bygget 
inn. Annet ledd sikrer informasjonsretten i miljø
spørsmål, herunder prinsippet om at miljøkonse
kvenser skal utredes. Første ledd gir klart borger
ne en rettighet. Formuleringen i annet ledd om in
formasjonsretten - «ere Borgerne berettigede til» -
trekker også i retning av at det dreier seg om rettig
heter. 

I likhet med andre bestemmelser i Grunnloven 
har også Grunnloven § 110 b betydning som signal 
til omverdenen. At miljøhensyn er forankret i forfat
ningen på samme nivå som hovedreglene om sty
ring av staten Norge, gir signaler både nasjonalt og 
internasjonalt om hvilken vekt og prioritet miljø
hensyn har i det norske samfunnet. Som framhevet 
av forslagsstillerne ved behandlingen av grunnlovs
forslaget i Stortinget (Innst. S. nr. 163 (1991-92)), 
kan bestemmelsen også være en politisk retnings
linje i arbeidet med miljøverntiltak og demme opp 
for kursendring i miljøets disfavør. 

Men Grunnloven § 110 b er mer enn en politisk 
erklæring eller symbolbestemmelse. Den gir miljø
hensyn en solid forankring i landets øverste retts
kilde, og som lex superior fungerer den som over
ordnet rettesnor for all regelgiving og rettsanven
delse. Bestemmelsen er utformet med sikte på at 
den skal ha rettslig betydning på flere måter. Dette 
var forslagsstillerne seg særlig bevisst den gang 
grunnlovsforslaget ble fremmet Flere tidligere for
slag til miljøbestemmelse var nemlig forkastet av 
Stortinget, enten fordi de var for mye av en ren poli
tisk programerklæring uten rettslig betydning, el
ler motsatt fordi de la for sterke bindinger på Stor
tingets lovgivende virksomhet. Paragraf 110 b er 
derfor omhyggelig formulert slik at den på den ene 
side har et rettslig substansielt innhold og klar 
rettslig funksjon både gjennom sin ordlyd og avfat
ning, og på den annen side slik at den overlater vi
dereutvikling av de prinsippene den målbærer til 
Stortinget Siste ledd gir uttrykk for dette - at be
stemmelsen fastsetter noen «Grundsætninger» 
som det er opp til «Statens Myndighedet>> å presi
sere og konkretisere gjennom lovgivning. Ordet 
«Grundsætninge1>> gir et signal om at det dreier 
seg om en kjerne av noe grunnleggende, og om et 
visst minimumsinnhold som lovgivningen må re
flektere. 
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«Statens Myndigheder» har adresse først og 
fremst til Stortinget som lovgivende myndighet, 
men også til andre regelgivere. Ved behandlingen 
av saken i Stortinget framhevet komiteen at det i 
dette ligger en plikt for de lovgivende myndighete
ne til å sørge for at miljøhensyn innarbeides i lov
givningen på alle aktuelle samfunnsområder. Inn
stillingen fra Stortingets utenrikskomite oppsum
merte grunnlovsforslagets rettslige betydning i fire 
hovedpunkter (Innst. S. nr. 163 (1991-92) side 6). 
For det første vil Grunnloven § 110 b være en 
grunnlovfestet retningslinje for Stortingets lovgi
vende myndighet Dette gjelder alt lowerk og såle
des utover den direkte miljøvernlovgivningen. For 
det annet vil den være et vesentlig moment ved 
tolkningen av det regelverket Stortinget har vedtatt 
eller gitt hjemmel for. For det tredje vil den legge 
bånd på forvaltningen ved å være retningsgivende 
når et forvaltningsorgan utøver myndighet etter 
fritt skjønn. Endelig vil grunnsetningene i § 110 b 
kunne gi direkte hjemmel og ellers være de som 
skal anvendes i spørsmål som lovgiverne ikke har 
tatt stilling til. Men i den utstrekning Stortinget har 
gitt slike regler, vil det være disse som er den pri
mære rettskilde og som legges til grunn ved even
tuelle saker for domstolene. 

5.1 .2 Innholdet i Grunnloven § 11 O b 

Ordlyden i§ 110 ber relativt knapp med hensyn til 
hva retten til miljøinformasjon omfatter og hvem 
krav om informasjon kan rettes mot. Annet ledd må 
ses i sammenheng med den overordnede retten til 
miljø og bærekraftig ressursutnyttelse i første ledd, 
som retten til miljøinformasjon skal bidra til. Også 
forarbeidene gir en del klare anvisninger. Rekke
vidden av § 110 b annet ledd om miljøinformasjon 
er ikke kommet på spissen i saker for domstolene. 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivi
lombudsmannen) har vurdert § 110 b annet ledd i 
to saker hvor Naturvernforbundet har krevd inn
syn, henholdsvis i Produktregisteret og i skog
bruksplaner utarbeidet av skogeiere. Bestemmel
sen er også drøftet i flere juridiske arbeider. 

5.1.3 Hvilken informasjon gis borgerne rett 
til? 

For det første har enhver krav på informasjon om 
naturmiljøets tilstand. Dette må omfatte rene fakta 
om hvordan det står til ute i miljøet, slik som funn 
av forurensende stoffer i miljøet, antall truede arter, 
forekomst av bestemte biotoper, og lignende. Det 
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samme må gjelde tilstanden til ulike naturressur
ser, slik som for eksempel bestander av fisk og vilt 
eller produktiv skog. Men informasjonen kan ikke 
være begrenset til rene rådata. Også vurderinger 
og forklaringer, for eksempel knyttet til overvåk
ningsdata eller kartlegginger, hører naturlig med. 
Et bilde på tilstanden i miljøet innbefatter også en 
beskrivelse av miljøets sårbarhet, og faktorer som 
kan påvirke utviklingen slik som for eksempel ut
slipp av farlige kjemikalier fra industri eller produk
ter, bygging av skogsbilveier eller utsetting av 
fremmede organismer. Selv om man kanskje her 
beveger seg noe utover den direkte ordlyden, vil 
det være lite meningsfylt å beskrive miljøtilstanden 
uten å si noe om trusselbildet. Bestemmelsen gir 
altså rett til faktainformasjon og vurderinger om 
ressursgrunnlaget og miljøet generelt, samt en vur
dering av framtidig utvikling med både positive og 
negative utviklingstrekk. 

For det andre framheves borgernes krav på in
formasjon om virkningen av planlagte og iverksatte 
inngrep i naturen. I tiilegg til å klargjøre at bestem
melsen omfatter påvirkningsfaktorer som nevnt for
an, er det viktige her at den gir rett til informasjon 
om planlagte aktiviteter. Dette viser til prinsippet 
om at miljøkonsekvenser skal utredes på forhånd. 
Tilgang til slik informasjon er også en forutsetning 
for deltakelse i beslutningsprosesser av betydning 
for miljøet. Foruten iverksettelse av nye tiltak som 
kan medføre miljøskade, slik som utbygging og lig
nende, må «Indgreb» også omfatte endringer i alle
rede iverksatte aktiviteter, som for eksempel mer 
intensiv utnyttelse av en ressurs eller driftsomleg
ging som medfører økt forurensning. 

Produkter utgjør en vesentlig faktor for miljøpå
virkning, både som kilde til forurensning og som 
trussel mot ressursgrunnlaget, og er en påvirk
ningsfaktor som kan medføre forringelse av miljø
tilstanden, og som man bør få vite om. På bakgrunn 
av det som hittil er sagt, synes det lite tvilsomt at 
allmennheten har krav på informasjon også om mil
jøvirkninger av produkter. Når det gjelder utslipp 
av helse- og miljøfarlige kjemikalier til miljøet, er 
produkter identifisert som den største utfordringen 
i miljøvernpolitikken. For enkelte stoffers vedkom
mende kan produkter være en stor utslippskilde, 
og i noen tilfeller den største gjenværende kilde til 
forurensende utslipp. For visse produkter er det 
produksjonsfasen som er mest miljøbelastende, 
mens andre produkter skader mest ved bruk eller 
som avfall. Produkter kan forårsake miljøskade på 
ulike stadier i sin livssyklus, og den informasjon 
som er miljørelevant, kan variere fra en produkt
gruppe til en annen. 
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5.1.4 Hvem kan borgerne rette krav om 
miljøinformasjon mot? 

Et annet spørsmål er hvem som etter Grunnloven 
er forpliktet til å gi den informasjonen borgerne er 
berettiget til. Det anses ikke tvilsomt at grunnlovs
bestemmelsen både gir rett til miljøinformasjon fra 
offentlige myndigheter, og fra private. Utenriks- og 
konstitusjonskomiteen ga klart uttrykk for at be
stemmelsen innebærer en rettighet for den enkelte 
borger både overfor det offentlige og overfor priva
te aktører (Innst. S. nr. 163 (1991-92) side 6). Det
te har også støtte i hvordan bestemmelsen er utfor
met. Den gir borgerne en rett til informasjon uten å 
peke ut noe bestemt pliktsubjekt. Nettopp det at be
stemmelsen reservasjonsløst sier at borgerne er 
berettiget til kunnskap, kan tas til inntekt for at ret
ten må kunne gjøres gjeldende overfor enhver, pri
vat som offentlig rettssubjekt. Det er innvendt at in
formasjon fra private rettssubjekter kan være spesi
elt byrdefullt fordi private ikke har samme apparat 
til eller praksis i å ivareta åpenhet slik som det of
fentlige. Dette er nok mer et spørsmål om omfan
get av informasjonsplikten, for eksempel om det 
stilles krav til bearbeiding og høyt detaljeringsnivå, 
og endrer ikke det prinsipielle utgangspunktet om 
rett til å kreve informasjon hos private. 

Når det gjelder fordeling av ansvar mellom uli
ke private aktører eller mellom offentlig og privat 
sektor, gir ordlyden ingen løsning. For borgerne vil 
det viktigste være at man kan søke informasjon og 
få den. Fordeling av ansvar og oppgaver må derfor 
avgjøres ut fra hvor informasjonen kan finnes. Det 
er derfor en viss sammenheng mellom hvilken in
formasjon som etterspørres og hvem som har an
svar for å gi den til borgerne. Et eksempel er infor
masjon om produkter på markedet. Utgivelse av de
taljert informasjon om bestemte produkter på mar
kedet er en informasjonsoppgave offentlige myn
digheter ikke kan oppfylle fullt ut. Produsenter og 
andre er de eneste som har og kan ha full oversikt 
over produkter de produserer eller bringer på mar
kedet. Skal retten bli reell, må informasjonen kun
ne fås hos den som er nærmest til å ha den. En vik
tig funksjon for lovgivningen blir dertor å fordele 
plikter og rettigheter mellom ulike aktører på en 
slik måte at retten til informasjon får reell betyd
ning for allmennheten. 

s.1.s Betydning for begrensninger i 
informasjonsretten 

Når retten til miljøinformasjon er grunnlovfestet, 
betyr det også at tolkningen av regler som inn
skrenker retten til miljøinformasjon, kommer i et 
nytt lys. Det er klart at krav om miljøinformasjon 
kan måtte vike for tungtveiende kryssende hensyn. 
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Men som en generell rettesnor må man tilstrebe en 
praksis som ikke beskjærer miljøinformasjonsret
ten unødig. Sammen med Århuskonvensjonen og 
EUs regelverk er det skjedd en utvikling i rettstil
standen på dette området også i Norge, se kapittel 
14.l og 14.3. 

5.1 .6 Samlet om Grunnlovens betydning for 
lovgivningen 

De utgangspunktene Grunnloven gir om rettens 
innhold kan oppsummeres som følger. Retten til in
formasjon om miljøets tilstand må anses å omfatte 
informasjon om tilstanden i miljøet og om faktorer 
som påvirker miljøet Generelt må det stilles et 
overordnet krav om at lovgivningen må være slik at 
informasjonsretten i praksis får et reelt innhold for 
borgerne. Dette innebærer også visse begrensnin
ger på tolkning og anvendelse av regler om unntak 
fra informasjonsretten slik at rettighetene ikke ut
hules. 

Dersom lovgivningen ikke løser spørsmålet, 
kan Grunnloven § 110 b utgjøre et selvstendig retts
grunnlag for krav om miljøinformasjon. Spørsmålet 
om direkte hjemmel var reist i saken om innsyn i 
Produktregisteret (Sivilombudsmannens årsmel
ding 1999 side 119 sak 1997-1220). Sivilombuds
mannen konkluderte i den saken med at det forelå 
rettsregler som viste at lovgiver hadde tatt stilling 
til spørsmål om innsyn og taushetsplikt. Etter gjel
dende rett er spørsmålet mest relevant for krav om 
opplysninger rettet til private, hvor d~t i dag ikke 
eksisterer noen rett til å få opplysninger eller inn
syn .. Det anses lite tvilsomt at Grunnloven§ 110 b 
kan tjene som selvstendig hjemmel for krav også 
mot private. Men det er usikkert hvor langt dette 
kan rekke fordi legalitetsprinsippet krever at plik
ter borgerne pålegges, skal ha klar hjemmel i lov. 
En rett utledet direkte fra grunnlovsbestemmelsen 
vil kunne mangle tilstrekkelig klarhet til å oppfylle 
legalitetsprinsippets krav. En annen sak er at når 
man utformer ny lovgivning for å oppfylle Grunnlo
vens krav, er man ikke bundet av de begrensninge
ne i Grunnlovens rekkevidde som følge av at legali
tetsprinsippet stiller visse krav til hjemmelsgrunn
laget Hovedpoenget ved utarbeidelse av ny lovgiv
ning er at Grunnlovens krav til lovgivningens inn
hold er godt ivaretatt i denne lovgivningen. 

Men selv der hvor Grunnloven gir direkte hjem
mel, gir det ikke noen tilfredsstillende rettstilstand 
å basere seg på denne. Krav om innsyn utelukken
de basert på Grunnloven kan være vanskelige å få 
gjennomslag for i praksis, i og med at grunnlovsbe· 
stemmelsen i en konkret sammenheng ikke er til
strekkelig operasjonell. Det ville dessuten overlate 
argumentasjonsbyrden og initiativet til borgerne. 
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De fleste vil ha en høy terskel for å trekke saken 
inn for domstolene. Grunnlovsbestemmelsen må 
derfor operasjonaliseres gjennom mer konkrete 
rettigheter og plikter for at informasjonsretten skal 
ha praktisk realitet Dette er kanskje spesielt viktig 
for prosessuelle rettigheter, som etter sin art er 
verktøy for at de underliggende verdiene i lovver
ket blir realisert. Det stiller krav til at lovgivningen 
har et rammeverk med et visst minimum av klarhet 
og forutsigbarhet som er egnet til å ivareta disse 
underliggende målsettingene og verdiene. Regler 
som skal sikre rettigheter for allmennheten må og
så være forståelige og lett tilgjengelige for dem det 
gjelder. Også de mange vanskelige og mer detaljer
te spørsmål og avveininger, som for eksempel om 
fordeling av ansvar mellom ulike samfunnsaktører, 
krav til informasjonen, informasjonsrettens gren
ser, forhold til taushetsplikt mv., må vurderes mer 
konkret og løses gjennom hensiktsmessige, lov
messige grep. 

Grunnlovsbestemmelsen er på ingen måte det 
eneste rettsgrunnlag av betydning for retten til mil
jøinformasjon etter gjeldende rett. I forhold til det 
offentlige vil de generelle reglene i offentlighetslo
ven og forvaltningsloven også ha betydning for til
gangen til miljøinformasjon. Men få, om noen av de 
gjeldende reglene, er utformet spesielt med tanke 
på miljøinformasjon, og det er ikke gjort noen hel
hetlig vurdering av disse og andre regler som kan 
være spredt omkring i lovverket. I forhold til priva
te har lovgivningen på noen områder klare mang
ler. Dersom ny lovgivning ikke i tilstrekkelig grad 
regulerer dette, vil Grunnloven fortsatt være eneste 
rettsgrunnlag som borgerne kan vise til med hen
syn til å få miljøinformasjon fra private. Det må an
ses i strid med den forutsetning bestemmelsen selv 
har lagt til grunn om at dens grunnsetninger må 
konkretiseres gjennom lovgivningen. I brev til Mil
jøverndepartementet av 27. juli 1999 om innsynssa
ken i Produktregisteret, som reiste en rekke vans
kelige problemstillinger, konkluderte Sivilombuds
mannen med at saken «viser at det er behov for 
nærmere lovgivning der de nyere reglene i Grunn
loven § 110 bog de internasjonale forpliktelser Nor
ge har påtatt seg kommer til uttrykk. Etter min me
ning bør dette arbeidet prioriteres høyt.» 

5.2 Århuskonvensjonen 

S.2.1 Oversikt 

UN /ECE-konvensjonen om tilgang til miljøinforma
sjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsproses
ser og adgang til klage eller domstolsprøving på 
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miljøområdet, ble undertegnet i Århus i juni 1998 
og blir derfor omtalt som Århuskonvensjonen (kon
vensjonen er tatt inn som vedlegg 1 til miljøinfor
masjonsutvalgets utredning, NOU 2001:2). Førti 
europeiske stater, blant dem en rekke østeuropeis
ke stater og tidligere Sovjetrepublikker, har sig
nert. Konvensjonen trådte i kraft etter at 16 stater 
hadde ratifisert den. Norge har behov for å endre 
lovgivningen på flere punkter før ratifikasjon kan 
finne sted. De nye forpliktelsene gjennom Århus
konvensjonen var en av hovedgrunnene til oppret
telsen av Miljøinformasjonsutvalget, og det var nød
vendig å avvente resultatet av utvalgets arbeid for å 
få en samlet vurdering av internasjonale forpliktel
ser og gjeldende rett. 

Den overordnede målsettingen med Århuskon
vensjonen er i henhold til dens egen formålsartik
kel å styrke den rett ethvert menneske har til å leve 
i et miljø som er forenlig med vedkommendes hel
se og velbefinnende, jf. artikkel 1. Konvensjonen 
.framhever med dette tilgangen til miljøinformasjon 
sammen med de andre prosessuelle rettighetene 
som virkemidler for ivaretakelsen av de mer mate
rielle rettighetene til miljø og helse. For dette for
mål er enhver part forpliktet til å garantere disse 
rettighetene. Århuskonvensjonen artikkel 1 og 
Grunnloven§ 110 b har flere fellestrekk. 

Som dens fulle navn indikerer, er konvensjons
bestemmelsene bygd opp rundt tre typer rettighe
ter for allmennheten, og disse utgjør Århuskon
vensjonens tre pilarer: 
1. tilgang til informasjon (artiklene 4 og 5), 
2. deltakelse i beslutningsprosesser (artiklene 6, 7 

og 8), og 
3. adgang til klage og domstolsprøving på miljø

området (artikkel 9). 

Konvensjonen føyer seg inn i en bred internasjonal 
trend og er foreløpig det mest omfattende og detalj
erte internasjonale instrumentet på dette området. 
Den angår i første rekke retten til innsyn i det of
fentliges forvaltningsvirksomhet. ECE-landene har 
nedlagt et betydelig arbeid for å komme til enighet 
om felles regler på tvers av de ulike rettssystemene 
i de landene som blir parter til konvensjonen. Blant 
annet derfor har man tidvis måttet ty til et høyt ge
neraliseringsnivå. På den annen side er konvensjo
nen på andre punkter både klar og relativt detaljert. 
Som ofte vil være tilfelle i internasjonale instrumen
ter må man legge til grunn konvensjonens ånd og 
ikke bare dens bokstav. Utviklingen av gode nasjo
nale regelsett generelt vil gi verdifulle bidrag til for
ståelse og konkretisering av konvensjonens prin
sipper og gi argumenter til den internasjonale de
batten om de samme spørsmålene. 

484



2001-2002 Ot.prp. nr. 116 23 
Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet 

(miljøinfonnasjonsloven) 

Fortalen til konvensjonen er et viktig tolknings
moment for de rettslig bindende artiklene i konven
sjonen. Den framhever blant annet den nære sam
menhengen mellom miljøverdier og allmennhetens 
rett til miljøinformasjon og til å ha innflytelse på be
slutninger som berører miljøet, og tilgang på infor
masjon som en grunnleggende forutsetning for del
takelse. Prinsippet om åpenhet i beslutningsproses
ser understrekes, samt at åpenhet og deltakelse vil 
fremme kvaliteten på beslutninger. Konvensjonen 
erkjenner den særlige rollen enkeltpersoner, frivil
lige organisasjoner og privat sektor kan spille, samt 
verdien av en fullverdig integrering av miljøhensyn 
i offentlige myndigheters beslutningsprosesser. 
Konvensjonen understreker også betydningen av 
at forbrukerne gis tilstrekkelig produktinforma
sjon, slik at de er i stand til å treffe bevisste miljø
valg, og peker på allmennhetens bekymring ved ut
setting av genetisk modifiserte organismer i miljø
et. Landene er overbeviste om at konvensjonen vil 
bidra til å styrke demokratiet i den regionen som 
omfattes av FNs økonomiske kommisjon for Euro
pa (ECE). 

5.2.2 Generelle bestemmelser 

Det går fram av artikkel 3, som er en samlebestem
rnelse for en rekke generelle prinsipper, at Århus
konvensjonen anerkjenner at arbeidet med å sikre 
borgerne reelle muligheter til å få og bruke miljøin
formasjon, er et bredt arbeid. Det framgår tydelig 
hvilken vekt konvensjonen legger på at borgerne 
faktisk settes i stand til å ivareta sine rettigheter, 
blant annet ved den vekt som legges på pedagogikk 
og forklaring av hvordan man kan gå fram, samt 
spredning av budskapet. I tillegg til et klart regel
verk forpliktes partene til å sette i verk andre for
mer for tiltak, slik som tilrettelegging fra staten og 
bistand fra offentlige tjenestemenn, opplæring og 
bevisstgjøring av allmennheten, og støtte til organi
sasjoner eller grupper som fremmer miljøvern. For
målet er å sikre en klar, åpen og konsekvent ram
me for gjennomføring av konvensjonen. 

Det slås også klart fast at ingen skal straffes, 
forfølges eller på noen måte plages på grunn av sitt 
engasjement, og at rettigheter skal kunne gjøres 
gjeldende uten diskriminering. 

S.2.3 Begrepet miljøinformasjon 

Konvensjonen har et bredt nedslagsfelt og legger 
til grunn en vid definisjon av begrepet miljøinforma
sjon_ Både fakta om selve tilstanden i miljøet, inklu
dert genetisk modifiserte organismer, påvirknings
faktorer, menneskers helse og livsvilkår og kultur-
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minner, er definert som miljøinformasjon. En av
grensning ligger i at informasjon om helse og kul
tur ikke som sådan eller i sin helhet regnes som 
miljøinformasjon, men må ha en sammenheng med 
påvirkningfaktorer i miljøet. Det gås nærmere inn 
på disse elementene i drøftelsen av legaldefinisjo
nen i lovforslaget i kapittel 8.3. 

5.2.4 Tilgang til miljøinformasjon 

Bestemmelsen om tilgang til miljøinformasjon i ar
tikkel 4 omhandler primært tilgang til opplysninger 
fra offentlige myndigheter på forespørsel (passiv in
formasjonsplikt). Den tilsvarer i all hovedsak regle
ne i EUs miljøinformasjonsdirektiv (Rådsdirektiv 
90/313 EØF) omtalt nedenfor. På enkelte punkter 
er bestemmelsene noe mer detaljert utformet og de 
statlige pliktene mer omfattende enn det som føl
ger av direktivet. Dette gjelder blant annet avgrens
ningen av begrepene «offentlig myndighet» og 
«miljøinformasjon» og rekkevidden av unntaksreg
lene. Bestemmelsen inneholder en rekke detaljerte 
krav til hvordan innsynskrav behandles og avgjø
res, bygget rundt følgende prinsipielle utgangs
punkter for regler om tilgang: 
- Retten til å få opplysninger gjelder enhver. 
- Krav trenger ikke begrunnes. Retten gjelder 

uten at en bestemt interesse må påberopes. 
- Forespørsel skal avgjøres hurtig og innen kon

krete frister. 
- Hovedregelen er at åpenhet skal tilstrebes. 

Grunner for avslag skal tolkes på en restriktiv 
måte idet man tar hensyn til den allmenne inter
esse i offentliggjøring. 

- Unntak skal ikke gjøres mer omfattende enn 
det som er nødvendig for å sikre de hensyn som 
anses legitime for unntak. 

- Unntaksgrunner skal følge nærmere spesifiser
te regler. Hensynet til fortrolig informasjon er 
avslagsgrunn, men informasjon om utslipp som 
er relevante for vern av miljøet, skal uansett of
fentliggjøres. 

- Informasjon kan holdes tilbake hvis den øker fa
ren for skade på sårbare miljøverdier, for ek
sempel informasjon om yngleplasser til sjeldne 
arter. 

5.2.S Et særlig offentlig ansvar for 
innsamling, spredning og 
tilrettelegging 

Artikkel 5 pålegger konvensjonsstatene ulike gene
relle forpliktelser knyttet til det å samle inn og spre 
miljøinformasjon. I første rekke er disse knyttet til 
det offentlige, som tillegges et særlig ansvar for å 
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ha, spre og tilrettelegge for informasjonsflyt. Kon
kret gjelder dette blant annet følgende plikter: 
- plikt for offentlige myndigheter til å ha den mil

jøinformasjonen som er relevant i forhold til de
res funksjoner, 
plikt til å informere befolkningen ved miljørefa
terte kriser, 
plikt til å informere om hvorledes man finner 
fram til miljøinformasjon, 
plikt til å gjøre miljøtilstandsrapporter, lovgiv
ningsdokumenter, internasjonale miljøavtaler, 
miljøplaner, miljøstrategier og miljøavtaler of
fentlig tilgjengelige, blant annet gjennom offent
lig tilgjengelige elektroniske databaser, og 
plikt til å oppmuntre andre aktører til å informe
re om miljøpåvirkningen av sine aktiviteter og 
produkter. 

Forpliktelsene i artikkel 5 retter seg primært til 
myndighetene og fungerer derfor i mindre grad 
som rettighetsbestemmelser som direkte kan 
håndheves av borgerne. 

5.2.6 Deltakelse i beslutningsprosesser 

Artiklene 6, 7 og 8 inneholder bestemmelser om all
mennhetens rett til å delta i offentlige beslutnings
prosesser på miljøområdet. Med deltakelse menes 
muligheten til å påvirke avgjørelsene i enkeltsaker, 
utformingen av regler, og innholdet i planer, pro
grammer og strategier. 

6 stiller en rekke krav for å fremme åpen saks
behandling i enkeltsaker knyttet til visse, positivt 
angitte aktiviteter. Disse aktivitetene er listet i et 
eget vedlegg. En prosess som gjør det mulig å øve 
innflytelse på beslutningen, kjennetegnes blant an
net ved: 
- Informasjon om planlagt aktivitet tidlig i beslut-

ningsprosessen. 
- Klar beskjed om hvor og hvordan deltakelse 

kan skje. 
- Tidsrammer som er slik at de gjør deltakelse 

mulig. 
- Deltakelse på et tidlig tidspunkt når alternativer 

fortsatt er åpne. 
- At synspunkter fra allmennheten blir behørig 

vurdert og tatt hensyn til. 
- At allmennheten uten opphold informeres om 

resultatet. 

se. Det stilles også tilsvarende generelle kvalitets
krav til prosessen som i artikkel 6, blant annet om 
rimelige tidsrammer, tidlig deltakelse og om at inn
spillene skal tas hensyn til. 

Artikkel 8 om deltakelse ved utarbeidelsen av 
generelle, rettslig bindende regler, krever at state
ne arbeider for å fremme allmennhetens deltakelse 
under offentlige myndigheters utarbeidelse av ge
nerelle, rettslig bindende regler som har vesentlige 
miljøvirkninger, blant annet ved å offentliggjøre ut
kast til regler og gi allmennheten mulighet for å 
komme med kommentarer. I likhet med artiklene 6 
og 7 gjennomsyres også denne bestemmelsen av at 
prosessen må tilrettelegges på måter som sikrer ef
fektiv deltakelse og reell innflytelse på resultatet 

5.2.7 Klage og domstolsprøving 

Artikkel 9 gir allmennheten en rett til å benytte seg 
av klage eller domstolsprøving dersom deres rettig
heter etter artikkel 4 (rett til miljøinformasjon fra 
det offentlige) eller artikkel 6 (deltakelse i offentli
ge beslutningsprosesser) ikke er respektert. Vide
re skal det være mulig for allmennheten, gjennom 
forvaltningsklage eller ved søksmål for domstole
ne, å bestride handlinger og unnlatelser begått av 
privatpersoner og offentlige myndigheter som er i 
strid med bestemmelsene i den nasjonale lovgivnin
gen vedrørende miljø. Gjennomføringen av artikkel 
9 er drøftet i kapittel 18. 

S.3 EØS-regelverk 

5.3.1 Oversikt 

Flere direktiver og forordninger inneholder enkelt
bestemmelser som har betydning for allmennhe
tens rett til miljøinformasjon. Mest sentralt og om
fattende er Rådsdirektiv 90/313/EØF om fri ad
gang til miljøinformasjon, heretter miljøinforma
sjonsdirektivet. Norge er gjennom EØS-avtalen 
bundet av dette direktivet. I St.prp. nr. 100 (1991-
92) ble det lagt til grunn at direktivet var oppfylt i 
norsk rett Utvalgets gjennomgang konkluderer 
med at dette på flere punkter ikke var dekkende. 

Århuskonvensjonen er blitt sterkt influert av det 
første miljøinformasjonsdirektivet. Blant annet for
di Århuskonvensjonen viste seg å gå lenger enn ek-

Kravene til saksbehandlingen i artiklene 7 og 8 er sisterende EU-regelverk, har EU-kommisjonen lagt 
mindre konkrete og absolutte enn det som følger fram forslag til et nytt miljøinformasjonsdirektiv 
av artikkel 6. (KOM (2000) 42) til erstatning for det nåværende, 

Artikkel 7 om deltakelse i forbindelse med pla- samt forslag til direktiv som omhandler allmennhe-
ner, programmer og strategier vedrørende miljøet, tens rett til deltagelse i beslutningsprosesser 
stiller krav om å etablere egnede praktiske og/eller (KOM (2000) 839). Sistnevnte forslag er et samle-
andre ordninger for å sikre allmennhetens deltakel- direktiv med blant annet en rekke endringer i alle-

304 

486



2001-2002 Ot.prp. nr. 116 . 25 
Om lov om rett til miljøinformasjon og delt.a~_el_se i offe~tlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet 

(ID1lJø1nformas1onsloven) 

rede eksisterende EU-regelverk. Begge disse di
rektivforslagene er nødvendige for å oppfylle EUs 
forpliktelser etter Århuskonvensjonens første og 
annen pilar. Det følger av dette at innholdet i de 
nevnte direktivene og Århuskonvensjonen i store 
trekk er det samme, selv om EUs regler av hensyn 
til rettssystemet i EU må bli mer detaljerte. Det er 
etter departementets mening fornuftig i denne for
bindelse også å ta hensyn til de kommende direkti
vene slik de foreligger. Det vises for øvrig til at EU
kommisjonen også har under utarbeidelse et for
slag til ~irektiv som blant annet er en implemente
ring av Ai-huskonvensjonens tredje pilar om tilgang 
til rettsmidler. 

Etter at Miljøinformasjonsutvalget framla sin 
innstilling, er direktivet om strategiske miljøkonse
kvensanalyser (SEA) vedtatt i EU, og dette vil om 
kort tid bli bindende for Norge gjennom EØS-avta
len. Dette reiser enkelte nye spørsmål som ikke har 
vært vurdert av utvalget. Etter departementets syn 
må direktivet vurderes i sammenheng med forsla
get til miljøinformasjonslov. 

Forholdet mellom direktivene og gjeldende 
norsk lovgivning behandles nærmere i forbindelse 
med de temaene hvor de har betydning. Nedenfor 
gis en kort oversikt over hovedinnholdet i direkti
vene. 

5.3.2 Miljøinformasjonsdirektivet 

Miljøinformasjonsdirektivet ble vedtatt i 1990 og er 
bindende for Norge gjennom EØS-avtalen. Direkti
vet er tatt inn som vedlegg 2 til miljøinformasjons
utvalgets utredning (NOU 2001:2). 

Miljøinformasjonsdirektivet gir alle, uavhengig 
av nasjonalitet og bosted, en allmenn rett til å få mil
jøinformasjon som er tilgjengelig hos offentlige 
myndigheter, jf. artikkel 3. 

Begrepet miljøinformasjon dekker etter artikkel 
2 bokstav a opplysninger om miljøtilstanden om 
virksomheter eller tiltak som er eller kan væ~e til 
skade for miljøet, og om virksomheter eller tiltak til 
vern av miljøet. Direktivet definerer miljø som 
vann, luft, jordbunn, dyre- og planteliv, landområ
der og naturområder. 

Artikkel 3 annet ledd gir hjemmel for å gjøre 
unntak fra retten til informasjon for å verne visse 
~ærskilt opplistede interesser. En forespørsel o~ 
informasjon kan også awises dersom kravet er 
åpenbart urimelig, eller dersom det er formulert på 
en for generell måte eller gjelder uferdige doku
?1enter eller interne meddelelser, jf. artikkel 3 tred
Je ledd. 

Direktivet setter frister for besvarelse av krav 
om innsyn og gir rett til å klage på avslag. 
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Ai-tikke! 7 krever at allmennheten skal få gene
rell informasjon om miljøsituasjonen, for eksempel 
gjennom regelmessige, statlige miljørapporter. 

5.3.3 Forslag til nytt miljøinformasjons-
direktiv 

~uropakommisjonen la 29. juni 2000 fram et forslag 
til nytt Europaparlaments- og rådsdirektiv om all
mennhetens tilgang til miljøinformasjon. Direktiv
forslaget er tatt inn som vedlegg 3 til miljøinforma
sjonsutvalgets utredning (NOU 2001:2). Forslaget 
er ment å ta høyde for kravene i Århuskonvensjo
nen artiklene 4 og 5 (konvensjonens første pilar). 
Ved utformingen av forslaget er det også sett hen 
til erfaringene med det opprinnelige direktivet, og 
det er særlig tatt hensyn til å tilpasse direktivet til 
utviklingen innen informasjonsteknologien. Direk
tivet går på flere punkter lenger enn det eksisteren
de direktivet. Det har også bestemmelser som gir 
mer omfattende plikter enn Århuskonvensjonen. 
Forslaget innebærer en utvidelse av hvilke organer 
som skal anses som offentlig myndighet, en videre 
definisjon av hva som anses som miljøopplysnin
ger, en innstramning av tidsfrister og en innsnev
ring av de unntak som kan gjøres gjeldende for ret
tighetene som etableres. Forslaget har også be
stemmelser som tar sikte på at medlemslandene 
skal ha en aktiv informasjonsplikt. 

Direktivet skal vedtas av Europaparlamentet og 
Rådet og er ennå ikke ferdigforhandlet Utvalget 
har derfor ikke lagt direktivforslaget til grunn som 
en absolutt premiss for arbeidet på samme måte 
som de andre internasjonale regelverkene. Det er 
imidlertid tatt høyde for de fleste forslagene slik de 
framkom i kommisjonens forslag. Det er ennå ikke 
oppnådd enighet om direktivets endelige utfor
ming. Bakgrunnen for dette er blant annet at EU
parlamentet, i motsetning til Rådet, ønsker mer de
talj~rte regler, o_g å skjerpe forpliktelsene ytterlige
re 1 forhold til Ai-huskonvensjonen. Forhandlinger 
har startet, men det er usikkert når vedtakelse vil 
kunne skje. 

5.3.4 Forslag til direktiv om deltakelse i 
beslutningsprosesser 

Kommisjonen la 18. januar 2001 fram forslag til Eu
ropaparlaments- og rådsdirektiv som skal sikre of
fentlig deltakelse i utarbeidelsen av miljørelaterte 
pla~er og programmer, i konsekvensutredninger, 
og 1 beslutninger om å tillate forurensende virk
somhet (KOM (2000) 839). Forslaget skal sikre at 
EUs lovgivning er i tråd med forpliktelsene som føl
ger av den såkalte andre pilar i Århuskonvensjo
nen. 
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Forslaget fastsetter for det første bestemmelser 
om at allmennheten skal gis rett til å delta i utarbei
delse av planer etter en rekke direktiver på miljø
området Deltakelsen skal innebære at informasjon 
om planlagte planer og programmer gjøres tilgjen
gelig (for eksempel avfallsplaner), at det gis mulig
het til å komme med innspill, og at det framgår i 
planen/programmet hvordan innspillene er tatt 
hensyn til. 

Videre inneholder forslaget en revisjon av Råds
direktiv 85/337 /EØF om vurdering av miljøkonse
kvenser av visse offentlige og private prosjekter 
(EIA-direktivet) for å sikre allmennhetens mulighet 
til å få informasjon om og til å delta i miljøutrednin
gene av tiltak som omfattes av direktivet. Direktivet 
er en del av EØS-avtalen. Blant annet gis en presi
sering og utvidelse av begrepene «allmennheten>> 
og «den berørte allmennheten». Offentlige myndig
heter pålegges plikter for å sikre allmennhetens 
rett til deltakelse og til informasjon om miljøutred
ninger. Direktivforslaget regulerer også retten for 
en nabostat og dets borgere til å delta i beslutnings
prosesser knyttet til utbyggingstillatelser, og gir 
regler om allmennhetens tilgang på rettsmidler for 
å bestride lovligheten av beslutninger. 

Endelig inneholder forslaget presiseringer og 
tilføyelser til Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert 
forebyggelse og beskyttelse mot forurensning 
(IPPC-direktivet). Direktivet er en del av EØS-avta
len. Direktivet fastsetter at alle forurensende ut
slipp til luft, vann og jord fra en og samme virksom
het skal reguleres i en felles tillatelse. Forslag til 
endringer i direktivet skal sikre allmennhetens mu
lighet til å få informasjon om og delta i miljøutred
ningene av tiltak som omfattes av direktivet. Blant 
annet skal flere typer endringer i utslippstillatelser 
anses som så vesentlige at de omfattes av reglene 
om beslutningsdeltakelse, det skal gis en presise
ring og utvidelse av begrepene «allmennheten» og 
«den berørte allmennheten», myndighetene skal 
gjøre informasjon om fattede vedtak tilgjengelig for 
allmennheten, det skal gis utvidet informasjon til 
andre land ved grenseoverskridende forurensning, 
og den berørte allmennhetens tilgang på rettsmid
ler for å bestride lovligheten av beslutninger skal 
styrkes. 

Forslaget er fremdeles til behandling i Rådet og 
Europaparlamentet. 

S.3.S Direktivet om miljøkonsekvens
utredning av enkelte planer og 
programmer 

Europaparlamentets og Rådets direktiv om miljø
konsekvensutredning av enkelte planer og pro-
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grammer (2001/42/EF) ble vedtatt i EU 27. juni 
2001. Formålet med direktivet er å sikre høy grad 
av miljøbeskyttelse og å bidra til at miljøkonsekven
ser blir integrert i forberedelse og i vedtak av pla
ner og programmer. Frist for å gjennomføre direk
tivet i nasjonal rett er 21. juli 2004. Direktivet ventes 
innlemmet i EØS-avtalen i nærmeste framtid. 

Direktivet skal legges til grunn ved utarbeiding 
av nye planer og programmer, og ved revisjon av 
eksisterende dersom disse kan ha vesentlige miljø
konsekvenser. En plan eller et program omfattes av 
direktivet dersom planen eller programmet skal ut
arbeides eller vedtas av offentlige myndigheter, og 
er pålagt utarbeidet gjennom lov eller administrati
ve bestemmelser. 

Det er på det rene at direktivets begrep «pla
ner» rekker lenger enn arealplaner etter plan- og 
bygningsloven, og et stykke på vei omfatter planer 
og programmer på overordnet eller strategisk plan 
innenfor forskjellige politikkområder. Direktivet 
gjelder planer og programmer innen jordbruk, 
skogbruk, fiske, energi, industri, transport, avfalls
håndtering, vannressursforvaltning, telekommuni
kasjon, turisme og arealplanlegging dersom disse 
legger føringer for senere beslutninger om utbyg
ging av tiltakstyper som forekommer på listene i 
EUs direktiv 85/337 /EØF om miljøkonsekvensut
redning av enkelttiltak, med endringsdirektiv 97 / 
11/EF, vedlegg I eller Il. Direktivet omfatter en 
rekke utbyggingstiltak, herunder industri- og næ
ringstiltak, infrastrukturutbygging, energitiltak og 
tiltak innen landbruk og havbruk. Direktivet omfat
ter også planer og programmer som kan ha grense
overskridende virkninger. Andre medlemsland gis 
i den sammenheng rett til å delta i konsekvensut
redningsprosessen. 

Ifølge direktivet skal ansvarlig myndighet utar
beide utredninger om planens eller programmets 
konsekvenser for miljøet Direktivet stiller også 
krav til innhold i utredningene, til samarbeid med 
miljøvernmyndighetene, og til medvirkning fra of
fentligheten. Det stilles krav til offentliggjøring og 
begrunnelse av vedtak, og til overvåkning av vedtat
te planer og programmer. Utredningene skal blant 
annet omfatte beskrivelse av planen, mulige konse
kvenser for miljøet, forslag til avbøtende tiltak, be
skrivelse av alternativer og begrunnelse for valg av 
alternativ, samt en vurdering av hvordan man kan 
overvåke de faktiske miljøvirkningene av planen. 
«Miljø» er gitt en vid definisjon og omfatter blant 
annet biologisk mangfold, befolkningens helse og 
kulturminner. 
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18 Endringer i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 og § 15-6 – erstatning og 
sikkerhetsstillelse ved midlertidig forføyning

18.1 Innledning
Miljøinformasjonsutvalget drøftet ikke Århuskonvensjonen artikkel 9 om «Adgang til overprøving» da 

utvalget fant at dette lå utenfor deres mandat. Dette er derfor behandlet som separat sak med egen høring, jf. 
redegjørelsen i kapittel 4 foran.

For å sikre at norsk rett samsvarer med Århuskonvensjonen artikkel 9 om adgang til klage og 
domstolsprøving i miljøsaker, foreslår departementet visse endringer i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om 
tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) §§ 3-5 og 15-6. I dette kapitlet redegjøres 
det for disse endringene. I tillegg drøftes spørsmålet om Århuskonvensjonen krever at det foretas ytterligere 
endringer i tvangsfullbyrdelsesloven eller tvistemålsloven.

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 vil saksøkeren være erstatningsansvarlig, uavhengig av skyld, for det 
tapet saksøkte lider som følge av en midlertidig forføyning eller som følge av skritt som har vært nødvendig for 
å avverge eller å få opphevet en midlertidig forføyning, dersom det viser seg at saksøkerens krav ikke besto da 
den midlertidige forføyningen ble besluttet.

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 første ledd kan retten bestemme at saksøkeren som vilkår for 
ikrafttredelse og gjennomføring av en midlertidig forføyning, skal stille sikkerhet for mulig erstatning til 
saksøkte.

Endringsforslagene går ut på at det i saker om midlertidige forføyninger der hovedkravet bygger på at 
bestemmelser som ivaretar miljøhensyn er overtrådt, og midlertidig forføyning er besluttet etter muntlige 
forhandlinger på grunnlag av at hovedkravet er sannsynliggjort, tas inn et vilkår i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-
5 om at saksøkeren må ha opptrådt uaktsomt for at han skal kunne holdes erstatningsansvarlig. Samtidig 
foreslås det at § 15-6 endres slik at det ikke kan stilles vilkår om sikkerhetsstillelse for ikrafttredelse og 
gjennomføring av midlertidig forføyning i disse tilfellene.

18.2 Bakgrunnen for lovforslaget og høringen

18.2.1 Bakgrunnen for lovforslaget
Den 27. august 2001 sendte Miljøverndepartementet på høring et forslag om endringer i 

tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6. Høringsnotatet inneholdt også drøftelser av om det var behov for 
andre endringer i tvangsfullbyrdelsesloven eller i tvistemålsloven, men departementet konkluderte med at det 
ikke var behov for å foreta andre endringer.

18.2.2 Høringen
Høringsbrevet ble sendt til følgende adressater:
- Arbeids- og administrasjonsdepartementet
- Finans- og tolldepartementet
- Justisdepartementet
- Kommunal- og regionaldepartementet
- Nærings- og handelsdepartementet
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- Utenriksdepartementet
- Framtiden i våre hender
- Greenpeace Norden
- Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
- Landsorganisasjonen i Norge
- Miljøheimevernet
- Miljøstiftelsen Bellona
- Natur og Ungdom
- Norges Miljøvernforbund
- Norges Naturvernforbund
- Næringslivets Hovedorganisasjon
- Verdens naturfond WWF Norge
- Bergen byfogdembete
- Oslo byfogdembete
- Stavanger byfogdembete
- Trondheim byfogdembete
- Agder lagmannsrett
- Borgarting lagmannsrett
- Hålogaland lagmannsrett
- Regjeringsadvokaten
- Norges Juristforbund
- Den Norske Advokatforening
- Den Norske Dommerforening
- Tvistemålsutvalget

Side 134

Høringsfristen ble satt til 10. oktober 2001. Følgende instanser avga realitetsuttalelse:
- Finansdepartementet
- Justisdepartementet
- Nærings- og Handelsdepartementet
- Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
- Landsorganisasjonen i Norge
- Norges Naturvernforbund
- Næringslivets Hovedorganisasjon
- Borgarting lagmannsrett
- Hålogaland lagmannsrett
- Regjeringsadvokaten
- Den Norske Advokatforening

Arbeids- og administrasjonsdepartementet uttalte at det ikke hadde merknader.
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18.3 Gjeldende rett – forholdet mellom Århuskonvensjonen artikkel 9 og norsk 
rett

Fra høringsnotatets drøftelse av forholdet mellom Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 og de norske reglene 
om saksomkostninger ved domstolsbehandling hitsettes:

«Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 lyder:
«In addition and without prejudice to paragraph 1 above, the procedures referred to in paragraphs 1, 2 

and 3 above shall provide adequate and effective remedies, including injunctive relief as appropriate, and 
be fair, equitable, timely and not prohibitively expensive. Decisions under this article shall be given or 
recorded in writing. Decisions of courts, and whenever possible of other bodies, shall be publicly 
accessible.»

Etter departementets syn er det særlig grunn til å vurdere kravet om at de virkemidler som allmennheten 
kan bruke for å angripe brudd på miljølovgivningen, ikke må være uoverkommelig dyre (prohibitively 
expensive).

Etter departementets oppfatning knytter det seg tvil først og fremst til de kostnadene som en risikerer å 
pådra seg ved slike søksmål. Dette omfatter både risikoen for å bli idømt motpartens saksomkostninger, og 
risikoen for å bli erstatningsansvarlig etter tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5.

I tvistemålsloven kapittel 13 bestemmer tvistemålsloven § 172 som hovedregel at den som taper en sivil 
sak skal bære motpartens saksomkostninger. Urimelige utfall motvirkes ved regelen i annet ledd, som blant 
annet gir hjemmel for unntak når saken er så tvilsom at saksøkeren hadde fyllestgjørende grunn til å bringe 
saken inn for retten. Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1 er hovedregelen at saksøkte skal erstatte 
saksøkerens sakskostnader i en sak om tvangsfullbyrdelse. Når saksøkte unntaksvis blir fritatt for dette, kan 
saksøkeren i enkelte tilfeller pålegges å dekke sakskostnadene for saksøkte med hjemmel i § 3-2. I saker 
om midlertidig sikring (for eksempel for å få stanset et pågående naturinngrep) gir tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 3-4 tvistemålsloven kapittel 13 tilsvarende anvendelse, noe som innebærer at den som taper saken, som 
hovedregel har kostnadsansvaret. Etter vår oppfatning gir disse reglene rom for en praksis som ikke vil 
være i strid med kravet i artikkel 9 nr. 4, iallfall dersom domstolene klart har Århuskonvensjonen for øye 
ved praktiseringen av bestemmelsen.

Etter departementets syn er det derfor verken nødvendig eller hensiktsmessig med lovendringer her.»

I høringsnotatet kommenterte departementet også forholdet mellom Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 og 
reglene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6:

«Tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 og det risikosynspunkt den bygger på synes etter departementets 
oppfatning å stå i et tvilsomt forhold til Århuskonvensjonen artikkel 9. Etter departementets oppfatning vil 
regelen kunne ramme søksmål som framstår som en berettiget ivaretakelse av miljøinteressene, men der det 
senere viser seg at det ikke er tilstrekkelige bevis for at den miljøskadelige virksomheten er i strid med 
lovgivningen. Blir erstatningsansvaret stort nok kan dette i så fall ses som en økonomisk hindring i strid 
med Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4.

Etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2 kan retten lempe erstatningsansvaret dersom den 
etter en nærmere vurdering finner at det vil være urimelig tyngende for den ansvarlige. Vilkårene for å 
lempe ansvaret er strenge, og innebærer at lemping bare foretas i unntakstilfelle. Etter departementets 
vurdering vil derfor ikke skadeserstatningsloven § 5-2 i tilstrekkelig grad fjerne de økonomiske hindre for 
tilgang til domstolene som er nødvendig for å imøtekomme kravene i Århuskonvensjonen.

Etter departementets syn kan regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 neppe anses forenlig med kravet i 
Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 om at tilgangen til midlertidig forføyning i miljøsaker ikke skal være 
uoverkommelig dyr. Dette gjelder også plikten til å stille sikkerhet etter § 15-6 første ledd annet punktum.»

Side 135
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18.4 Forslagene i høringsnotatet
I høringsnotatet ble det foreslått å innføre en regel om at erstatningsansvar etter § 3-5 skal være betinget av at 

saksøkeren har opptrådt uaktsomt i saker der hovedkravet gjelder påstand om brudd på regler som ivaretar 
miljøhensyn. Det ble samtidig foreslått å endre tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 slik at det ikke skal kunne 
stilles krav om sikkerhetsstillelse i slike saker. Det heter i høringsnotatet:

«Miljølovgivningen skal ivareta hensyn som kommer allmennheten til gode. I den grad enkeltindivider 
og grupper oppnår beskyttelse gjennom miljølovgivningen er det normalt som representanter for 
miljøverdier av allmenn karakter. I praksis ser man imidlertid at visse organisasjoner – og i enkelte tilfeller 
privatpersoner – opptrer som representant for en viss type miljøinteresser i saker om brudd på 
miljølovgivningen. I den grad disse opptrer som representanter for miljøinteresser og dette gjøres på en 
forsvarlig måte, er det departementets oppfatning at det ikke bør være knyttet nevneverdig økonomisk 
risiko til begjæring om midlertidig forføyning i slike saker. Dette vil best kunne sikres gjennom en regel 
om at saksøkeren bare blir erstatningsansvarlig dersom han visste eller burde vite at kravet ikke besto da 
sikringen ble besluttet. En slik regel må også antas å ha tilstrekkelig preventiv effekt ved at det ikke uten 
risiko for erstatningsansvar kan kreves midlertidig sikring dersom det ikke er rimelig grunn til å tro at det er 
grunnlag for hovedkravet.

Dersom saksøkeren ikke har opptrådt uaktsomt, vil risikoen for økonomisk tap måtte bæres av den som 
påstås å handle i strid med miljølovgivningen. Etter departementets oppfatning er dette en risikoavveining 
som er rimelig og nødvendig for å at lovgivningen skal ivareta miljøinteressene på en betryggende måte.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd kan utformes slik:
«Dersom midlertidig sikring er opphevet eller falt bort og det viser seg at saksøkerens krav ikke besto da 

sikringen ble besluttet, plikter saksøkeren å erstatte den skade saksøkte har lidt som følge av sikringen eller 
ved de skritt som har vært nødvendige for å avverge sikringen eller å få den opphevet. Det samme gjelder 
om det viser seg at begjæringen for øvrig var ugrunnet som følge av at det under saken forsettlig eller 
uaktsomt ble gitt uriktige eller villedende opplysninger om sikringsgrunnen. Dersom hovedkravet gjelder 
påstand om brudd på regler som ivaretar miljøhensyn, plikter saksøkeren å erstatte skade som nevnt i første 
punktum bare dersom han visste eller burde vite at kravet ikke besto da sikringen ble besluttet.»

Som en konsekvens av forslaget om å endre tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 foreslår departementet også 
endringer i § 15-6. Etter § 15-6 første ledd annet punktum kan retten bestemme at saksøkeren som vilkår 
for ikrafttredelse og gjennomføring av forføyningen skal stille slik sikkerhet som retten fastsetter for mulig 
erstatning til saksøkte.

Dersom saksøkeren pålegges å stille sikkerhet for mulig erstatning etter § 3-5, vil dette i praksis kunne 
virke som et økonomisk hinder for tilgang til domstolene, selv om ikke erstatningsansvar faktisk oppstår 
med mindre saksøkeren har opptrådt uaktsomt. De potensielt høye erstatningskrav som kan oppstå ved for 
eksempel driftsstans av påstått forurensende virksomhet, innebærer at den sikkerheten som må stilles etter § 
15-6 kan være uoverkommelig for de aktuelle personer eller organisasjoner som krever midlertidig 
forføyning. Etter departementets oppfatning tilsier derfor det risikosynspunktet som ligger til grunn for 
forslaget om å innføre et uaktsomhetsansvar i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5, at saksøker ikke bør pålegges 
å stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar i disse sakene.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 første ledd kan utformes slik:
«Midlertidig forføyning kan bare besluttes dersom kravet det begjæres forføyning for og sikringsgrunnen 

er sannsynliggjort. Retten kan bestemme at saksøkeren som vilkår for ikrafttredelse og gjennomføring av 
forføyningen skal stille slik sikkerhet som retten fastsetter for mulig erstatning til saksøkte. Saksøkeren 
plikter ikke å stille sikkerhet i saker som gjelder påstand om brudd på regler som ivaretar miljøhensyn.»»

18.5 Høringsinstansenes syn
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18.5.1 Om Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 krever at det foretas andre 
endringer i tvangsfullbyrdelsesloven eller tvistemålsloven

Ingen av høringsinstansene har satt spørsmålstegn ved standpunktet i høringsnotatet om at det generelle 
omkostningsnivået ved føring av saker for domstolene i Norge ikke kan sies å støte an mot Århuskonvensjonen 
artikkel 9 nr. 4. Det er heller ingen av høringsinstansene som har kommet med innvendinger til konklusjonen 
om at Århuskonvensjonen ikke krever endringer i saksomkostningsreglene i tvistemålsloven §§ 172 følgende 
og tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-1, 3-2 og 3-4.

Side 136

18.5.2 Om Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 krever at det foretas endringer i 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6

Den Norske Advokatforening, Justisdepartementet og Norges Naturvernforbund sier seg enige i konklusjonen 
i høringsnotatet om at det av hensyn til Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 er nødvendig å endre 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6. I Justisdepartementets høringsuttalelse heter det:

«Justisdepartementet gir tilslutning til de vurderinger av Århuskonvensjonen artikkel 9 som framkommer 
i høringsnotatet, og at det bør fremmes lovendringer for å sikre at det blir samsvar mellom 
Århuskonvensjonen artikkel 9 og norsk rett.»

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Næringslivets Hovedorganisasjon og Hålogaland 
lagmannsrett mener derimot at det ikke er nødvendig å endre tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6 av 
hensyn til Århuskonvensjonen artikkel 9.

I høringsuttalelsen til Næringslivets Hovedorganisasjon uttales i denne forbindelse:

«(E)tter NHOs oppfatning dreier dette seg om noe annet enn det Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 
omhandler. Århuskonvensjonen omhandler så langt vi kan se prosesskostnader – ikke erstatningsgrunnlag.»

Hålogaland lagmannsrett gir i sin uttalelse uttrykk for følgende:

«Artikkel 9 omhandler «access to justice» og den synes å regulere adgangen til overprøving og 
kostnadene ved dette. Det vises til oppbyggingen av artikkel 9 og ordlyden («procedures shall not be 
prohibitely expensive»). Lagmannsretten kan ikke se at departementet har gitt noen begrunnelse for at 
artikkel 9 omfatter et eventuelt erstatningsansvar eller sikkerhetsstillelse for et eventuelt ansvar.»

Finansdepartementet og Regjeringsadvokaten setter spørsmålstegn ved standpunktet i høringsnotatet om at 
Århuskonvensjonen artikkel 9 krever at det foretas endringer i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6. 
Finansdepartementet uttaler i denne forbindelse at det vil legge til grunn Justisdepartementets vurdering av 
spørsmålet.

18.5.3 Om hvordan tvangsfullbyrdelsesloven bør endres for å oppfylle kravene 
etter Århuskonvensjonen artikkel 9

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Nærings- og handelsdepartementet og 
Regjeringsadvokaten reiser spørsmål om og etterlyser nærmere vurderinger av om ikke 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6 kan bringes i samsvar med Århuskonvensjonen artikkel 9 gjennom 
andre løsninger enn de som foreslås i høringsnotatet.

I høringsuttalelsen fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon heter det:
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«HSH mener videre at det ikke er vurdert andre alternativer i tilstrekkelig grad for å angripe eventuelle 
brudd på miljølovgivningen. Dette anses som nødvendig for å ivareta miljøinteressene og næringslivet på 
en betryggende måte.»

Nærings- og handelsdepartementet uttaler:

«Den løsning som er foreslått er så inngripende at vi mener det er nødvendig å utrede alternative måter å 
sikre den norske forpliktelsen på. Vi er også skeptiske til om innføringen av en regel om lempning av 
erstatningsansvaret vil gi en rimelig løsning. Vi foreslår som et alternativ at det utredes om det offentlige 
kan påta seg saksøkerens kostnader i saker om brudd på miljølovgivningen.»

Hålogaland lagmannsrett, Nærings- og handelsdepartementet og Regjeringsadvokaten stiller også spørsmål 
ved om avgrensingen av unntaksbestemmelsene som foreslås i høringsnotatet, er hensiktsmessig.

Hålogaland lagmannsrett uttaler:

«Unntaksbestemmelsene gjelder «påstand om brudd på regler som ivaretar miljøhensyn». Dette gir ingen 
klar avgrensing av hva som omfattes av unntakene. Det kan være vanskelig å skille mellom regler som 
ivaretar miljøhensyn og regler som ikke ivaretar slike hensyn. I en rekke sammenhenger vil det kunne 
påstås at det foreligger brudd på regler som ivaretar miljøhensyn. Slik unntakene er formulert av 
departementet, vil det kunne hevdes at en nabotvist mellom villaeier og en gårdbruker vedrørende lukt fra 
gjødsel omfattes av unntaket.

Etter lagmannsrettens syn er det i forbindelse med krav om midlertidig sikring særlig viktig å ha klare 
regler slik at usikkerhet og uklarhet unngås.»

Nærings- og handelsdepartementet uttaler:

«Lovforslaget stiller ingen uttrykkelige krav om hvilke grupper som vil bli ansvarsfri etter den foreslåtte 
endringen. Som nevnt ......... definerer ikke forslaget hvilke regler som ivaretar miljøinteresser, men dersom 
dette tolkes vidt vil regelen kunne påberopes av svært ulike grupper, fra miljøvernorganisasjoner til private 
personer som søker å ivareta sine private interesser, for eksempel gjennom naboloven.»

Side 137

Regjeringsadvokaten uttaler:

«(D)et (kan) reises spørsmål om forslaget til endring av tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 og 15-6 i sin 
generelle form går ut over konvensjonskravet, fordi også erstatning/sikkerhetsstillelse som ikke er 
«prohibitvely expensive» etter omstendighetene vil bli unntatt.

Når det gjelder tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 vil det kunne inntas en presisering om at den sikkerhet 
retten pålegger saksøker å stille vedrørende miljø/etter forurensningsloven, ikke må være så store at de 
forhindrer en prøving av saken.»

Borgarting lagmannsrett uttaler på sin side at man «kan ikke se at praktiseringen av de foreslåtte reglene vil 
volde særlig problemer».

18.6 Departementets vurderinger

18.6.1 Om Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 krever at det foretas andre 
endringer i tvangsfullbyrdelsesloven eller tvistemålsloven

Departementet viser til at ingen av høringsinstansene har hatt innvendinger til standpunktene i høringsnotatet 
om at det generelle omkostningsnivået ved føring av saker for domstolene i Norge ikke er i strid med 
Århuskonvensjonen artikkel 9, og at saksomkostningsreglene i tvistemålsloven §§ 172 følgende og 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-1, 3-2 og 3-4 gir rom for en praksis som er forenlig med konvensjonen.
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Departementet opprettholder standpunktet fra høringsnotatet om at det verken er nødvendig eller 
hensiktsmessig med lovendringer på disse punkter nå.

Et spørsmål som ikke ble tatt opp i høringsnotatet eller reist av noen av høringsinstansene, er forholdet 
mellom Århuskonvensjonen artikkel 9 og bestemmelsen om foregrepet tvangskraft i tvistemålsloven § 148. 
Etter tvistemålsloven § 148 kan retten, i saker hvor dommen går ut på annet enn betaling av penger, hvis 
særlige grunner taler for det og saksøkte ikke sannsynliggjør at han vil lide en uopprettelig skade, på begjæring 
bestemme at dommen kan fullbyrdes før den er rettskraftig. I beslutningen om slik foregrepet tvangskraft må 
det settes som vilkår at saksøkeren stiller sikkerhet før dommen fullbyrdes på grunnlag av beslutningen. Dette 
har sammenheng med erstatningsbestemmelsen i tvistemålsloven § 148 tredje ledd som svarer til 
tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5. Etter det departementet kjenner til, blir bestemmelsen om foregrepet 
tvangskraft sjelden brukt.

I samråd med Justisdepartementet har Miljøverndepartementet ikke funnet grunn til å foreslå endringer i 
tvistemålsloven § 148. Departementet viser til at dette spørsmålet vil kunne tas opp i forbindelse med 
oppfølgingen av Tvistemålsutvalgets utredning ( NOU 2001:32 Bind A og B).

18.6.2 Om Århuskonvensjonen artikkel 9 krever at det foretas endringer i 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6

På bakgrunn av høringen har departementet vurdert spørsmålet om Århuskonvensjonen krever at 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-5 og 15-6 endres på ny.

Departementet forstår det slik at de høringsinstansene som har hatt innvendinger her, oppfatter konvensjonen 
artikkel 9 nr. 4 slik at den bare gjelder de egentlige prosessomkostningene (saksomkostninger og gebyrer til 
retten). Bruken av ordet «procedures» i artikkel 9 nr. 4, kan muligens i noen grad underbygge et slikt syn. 
Formålet med artikkel 9, som er å sikre adgang til domstolsprøving, herunder gjennom midlertidige 
forføyninger, tilsier imidlertid at man bør være forsiktig med å legge en slik snever tolkning til grunn. Et 
erstatningsansvar etter § 3-5 vil kunne utgjøre den vesentligste delen av den økonomiske risikoen i forbindelse 
med en begjæring om midlertidig forføyning og derved faktisk utgjøre en hindring for å bruke midlertidige 
forføyninger i denne typen saker.

I samråd med Justisdepartementet har Miljøverndepartementet imidlertid etter en nærmere vurdering kommet 
til at det ikke er nødvendig og heller ikke ønskelig å gå så langt som det ble lagt opp til i høringsnotatet, jf. 
nærmere punkt 6.3 nedenfor.

18.6.3 Om hvordan tvangsfullbyrdelsesloven bør endres for å oppfylle kravene i 
Århuskonvensjonen artikkel 9

I tilknytning til at enkelte høringsinstanser har etterlyst andre alternativer for å bekjempe brudd på 
miljølovgivningen, vil departementet bemerke at Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 3, jf. nr. 4, krever at det skal 
være en adgang til domstolsprøving av denne typen spørsmål og at denne adgangen ikke skal være 
uoverkommelig dyr. Uavhengig av hvilke andre alternative måter som finnes for å bekjempe brudd på 
miljølovgivningen, må derfor norsk rett innrettes slik at adgangen til domstolene i denne typen saker ikke blir 
uoverkommelig dyr.

På bakgrunn av høringsuttalelsene fra Nærings-
Side 138

 og handelsdepartementet og Regjeringsadvokaten har Miljøverndepartementet i samråd med 
Justisdepartementet foretatt en fornyet vurdering av mulige, andre endringer som kan foretas for å bringe 
tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 og 15-6 i samsvar med Århuskonvensjonen.

Departementet ser det ikke som en aktuell mulighet med en ordning der det offentlige dekker saksøkerens 
mulige erstatningsansvar og andre omkostninger.
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Det samme gjelder forslagene om å knytte unntaksbestemmelsene til bestemte lover eller å innføre regler om 
at erstatningsansvar og vilkår om sikkerhetsstillelse ikke må settes til så store beløp at det utgjør en 
uoverkommelig hindring.

Etter departementets oppfatning vil det være lite hensiktsmessig å knytte unntaksbestemmelsenes 
virkeområde til påstand om brudd på bestemte lover. Ved en slik opplisting risikerer en at enkelte lover som 
burde vært med faller utenom, og at det blir nødvendig med hyppige oppdateringer av bestemmelsen.

Når det gjelder forslaget om å innføre regler om at erstatningen eller sikkerhetsstillelsen ikke må settes til så 
store beløp at det vil utgjøre en uoverkommelig hindring, finner ikke departementet å kunne gå inn for dette 
fordi slike bestemmelser vil bli lite praktikable.

Kravet i Århuskonvensjonen artikkel 9 nr. 4 om at kostnadene forbundet med domstolsprøving ikke må være 
uoverkommelige, kan etter departementets syn ikke oppfattes som en absolutt størrelse, men som en 
standardregel. Hvilke krav konvensjonen stiller til norsk rett, vil således kunne variere ut fra omstendighetene i 
den enkelte sak. Departementet antar at konvensjonen ikke vil være til hinder for erstatningsregler og 
korresponderende regler om sikkerhetsstillelse i den utstrekning reglene ivaretar legitime formål og ikke 
framstår som uforholdsmessige inngrep i retten til domstolsprøving.

Bestemmelsen om objektivt ansvar i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd er på dette punktet en 
videreføring av § 261, jf. § 268 i tvangsfullbyrdelsesloven av 1915. I Ot.prp.nr.65 (1990–1991) side 99 annen 
spalte heter det om begrunnelsen for at ansvaret bør være objektivt:

«Lovgrunnen for dette strenge ansvaret er først og fremst et risikosynspunkt. Når den som mener seg 
berettiget ikke har gått den ordinære veien og først skaffet seg tvangsgrunnlag, synes det mest rimelig at 
dette skjer på egen risiko dersom det skulle vise seg at kravet likevel ikke besto. Dernest kommer det inn et 
prevensjonshensyn. Det er grunn til å tro at de fleste vil avholde seg fra i utide å kreve midlertidig sikring 
dersom de blir holdt ansvarlig hvis kravet ikke er til.»

Etter departementets syn står regelen om objektivt ansvar i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd 
rettspolitisk sterkt i forhold til midlertidige forføyninger som besluttes uten at hovedkravet er sannsynliggjort 
eller uten at saksøkte har hatt anledning til å ta til motmæle mot begjæringen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 15-
6 annet ledd og § 15-7 annet ledd. I disse tilfellene vil det regelmessig være store muligheter for at det senere 
viser seg at hovedkravet ikke besto og at begjæringen dermed var grunnløs. Saksøkte har derfor i slike tilfeller 
et særlig behov for beskyttelse gjennom regler om erstatning. Etter departementets oppfatning vil det derfor 
ikke være i strid med Århuskonvensjonen å opprettholde regelen om objektivt ansvar i disse tilfellene.

I de tilfellene hvor en midlertidig forføyning er besluttet etter den ordinære framgangsmåten med krav om at 
hovedkravet er sannsynliggjort og med muntlige forhandlinger, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 15-6 første ledd 
og 15-7 første ledd, vil retten ha kommet til at det er sannsynlighetsovervekt for at hovedkravet er til etter at 
saksøkte har hatt anledning til å imøtegå begjæringen. Faren for at det senere skal vise seg at det ikke var hold i 
hovedkravet, vil derfor regelmessig være vesentlig mindre enn for midlertidige forføyninger etter § 15-6 annet 
ledd og § 15-7 annet ledd. Regelen om objektivt ansvar i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd står dermed 
ikke rettspolitisk like sterkt i disse tilfellene. Departementet antar at det neppe lar seg forsvare i forhold til 
Århuskonvensjonen å opprettholde en regel om objektivt ansvar i disse tilfellene.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det innføres et unntak fra regelen om objektivt ansvar i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd for saker der det er besluttet midlertidig forføyning til sikring av 
hovedkrav som bygger på at bestemmelser som ivaretar miljøhensyn er overtrådt, og forføyningen er besluttet 
på grunnlag av at hovedkravet er sannsynliggjort og etter muntlig forhandling. Etter forslaget vil det i slike 
tilfeller gjelde et uaktsomhetsansvar.

Regelen om sikkerhetsstillelse i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 annet ledd annet punktum vil i de tilfeller 
hvor retten stiller krav om sikkerhet, utgjøre en direkte hindring dersom saksøkeren ikke evner å stille 
sikkerhet. I slike tilfeller vil ikke rettens beslutning om midlertidig forføyning bli effektuert, og dette må trolig i 
forhold til Århuskonvensjonen sidestilles med tilfeller der saksøkeren overhodet
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På den annen side vil krav om sikkerhetsstillelse utgjøre den mest effektive beskyttelse mot at saksøkte lider 
tap som følge av en grunnløs midlertidig forføyning. At ansvaret etter tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første 
ledd er objektivt i de tilfellene hvor hovedkravet ikke besto da den midlertidige forføyningen ble besluttet, gir i 
seg selv ikke saksøkte noe effektivt vern mot å bli påført tap. Erstatningskravet kan vise seg å være verdiløst 
fordi saksøkeren ikke er søkegod. Hvis det stilles krav om tilstrekkelig sikkerhet for at den midlertidige 
forføyningen skal effektueres, vil dette derimot representere et effektivt hinder mot at saksøkte lider tap.

Departementet antar at regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 første ledd annet punktum ikke kan antas å 
være i strid med Århuskonvensjonen på generell basis. Foruten at bestemmelsen ivaretar et formål som må 
anses legitimt, viser departementet til at tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 første ledd annet punktum er en «kan-
regel». Bestemmelsen åpner dermed for en fleksibel praksis. Retten vil blant annet kunne legge vekt på i 
hvilken grad kravet er sannsynliggjort og på saksøkerens økonomiske evne, jf. Ot.prp.nr.65 (1990–1991) side 
293 annen spalte, jf. side 275 annen spalte. I saker der hovedkravet bygger på at bestemmelser som ivaretar 
miljøhensyn er overtrådt, og forføyningen er besluttet på grunnlag av at hovedkravet er sannsynliggjort og etter 
muntlige forhandlinger, vil retten også måtte ta i betraktning at det kreves uaktsomhet for at saksøkeren skal 
kunne holdes erstatningsansvarlig. I saker der hovedkravet bygger på at bestemmelser som ivaretar miljøhensyn 
er overtrådt, må dessuten domstolene ha Århuskonvensjonen for øyet ved praktiseringen av bestemmelsen, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 1-4.

På denne bakgrunn finner departementet verken at det er nødvendig eller ønskelig å innføre et generelt 
unntak fra adgangen til å stille vilkår om sikkerhetsstillelse i denne typen saker, men at det bare bør gjøres 
unntak fra adgangen til å kreve sikkerhetsstillelse i de samme tilfeller som departementet foreslår at det 
innføres en regel om uaktsomhetsansvar. Departementet foreslår dermed at det innføres et unntak fra adgangen 
til å sette vilkår om sikkerhetsstillelse i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 tredje ledd begrenset til saker som 
gjelder sikring av hovedkrav som bygger på at bestemmelser som ivaretar miljøhensyn er overtrådt, og hvor 
midlertidig forføyning er besluttet etter muntlig forhandling og på grunnlag av at hovedkravet er 
sannsynliggjort.

Departementet har merket seg at flere av høringsinstansene gir uttrykk for at formuleringen «brudd på regler 
som ivaretar miljøhensyn» ikke gir noen klar avgrensing av hvilke sakstyper som vil omfattes av 
unntaksreglene, og at dette bør avklares nærmere. Disse innvendingene vil også være relevante i forhold til den 
formuleringen av unntaket som departementet nå går inn for.

Departementet viser til at en rekke bestemmelser i ulike lover etter omstendighetene vil kunne ivareta 
miljøhensyn. Miljøhensyn vil ikke bare kunne gjøre seg gjeldende i forhold til lovgivning som har som 
hovedformål eller vesentlig formål å ivareta slike hensyn, for eksempel forurensningsloven og naturvernloven. 
Også lovgivning som i hovedsak regulerer privatrettslige forhold vil etter omstendighetene kunne ivareta 
miljøhensyn. I tilfeller der en virksomhet forurenser naboeiendommer, vil for eksempel naboene kunne 
påberope seg naboloven for å få stoppet forurensningen.

På denne bakgrunn finner departementet at regelen vanskelig kan formuleres på en annen måte som bedre gir 
uttrykk for hvilke saker som omfattes av unntaket. Forslaget i høringsnotatet opprettholdes derfor på dette 
punktet. Se ellers merknadene til bestemmelsen i kapittel 20 for en nærmere redegjørelse for hvilke saker som 
vil omfattes av det foreslåtte unntaket.
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helt generelt, såfremt de brukes, framstilles eller 
innføres av en virksomhet, og det er forhold knyttet 
til produktene som kan medføre en ikke ubetydelig 
påvirkning på miljøet. For produkter som framstil
les i egen virksomhet, vil for eksempel framstil
lingsprosessen, innsatsfaktorer, forbruk av ressur
ser og egenskaper ved det ferdige produktet kunne 
være relevant. I en vurdering av produkters miljøe
genskaper eller miljøvirkninger må det legges et 
livssyklusperspektiv til grunn. Produkter kan påvir
ke miljøet på ulike måter på ulike stadier i sitt livs
løp. Dersom virksomheten er produsent, plikter 
den også å ha kunnskap om hvilke miljøvirkninger 
produktet kan ha etter at det har forlatt virksomhe
ten, i tillegg til miljøvirkninger av produksjonspro
sessen. Dersom man er importør eller omsetter, 
plikter man derfor å ha kunnskap om produktets 
miljøvirkninger i bruk, eller som avfall. Dette gjel
der alle produkter. 

For produkter som brukes i virksomheten, plik
ter man å ha kunnskap om de forhold som er rele
vante for å vurdere om bruken av produktene i virk
somheten kan medføre en ikke ubetydelig påvirk
ning på miljøet, for eksempel mengde, bruksmåte, 
tiltak for å forhindre forurensning eller ulykker, 
eventuell gjenbruk av materiale i produksjonen, av
fallshåndtering, mv. 

Miljøinformasjonsloven og de nye reglene i pro
duktkontrolloven gir rett til miljøinformasjon om 
påvirkning på miljøet som produkter kan ha forår
saket i produksjons- og distribusjonsfasen før de 
kom til Norge, dersom slik informasjon er tilgjen
gelig, jf. § 16 annet ledd og produktkontrolloven 
§ 10 tredje ledd. Denne retten til miljøinformasjon 
hviler imidlertid ikke på noen kunnskapsplikt. Der
imot gjelder en plikt til å undersøke saken dersom 
det kommer forespørsel om slik miljøinformasjon, 
jf. § 16 annet ledd og produktkontrolloven § 10 tred
je ledd. 

Virkninger på naturressurser og biologisk 
mangfold kan i prinsippet forårsakes av enhver 
virksomhet, i ulik grad. I forhold til kriteriet «ikke 
ubetydelig miljøpåvirkning» er det særlig viktig å 
ha kunnskap om hvorvidt virksomheten kan berøre 
truede eller sårbare arter, leveområder for truede 
arter, andre områder av særlig verdi for det biolo
giske mangfold, eller vernede områder. Andre vik
tige forhold er driftens omfang og driftsmåter og 
deres påvirkning på naturgrunnlaget. 

Særskilte spørsmål i denne forbindelse knytter 
seg til virksomhet som direkte er knyttet til utnyt
ting av biologiske naturressurser, slik som fiske, 
skogbruk og landbruksvirksomhet. For skogbru
ket vil det i forhold til kunnskapsplikten i § 9 være 
relevant å ta utgangspunkt i de forhold som er be-
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skrevet i Levende Skogs standarder for et bære
kraftig norsk skogbruk. Når det gjelder jordbruket, 
ble det i jordbruksoppgjøret i 1999 enighet om å 
innføre krav om miljøplan for alle gårdsbruk som 
mottar økonomiske tilskudd fra det offentlige, jf. 
St.prp. nr. 75 (1998--99), jf. også St.meld. nr. 19 
(1999-2000). Miljøplanene skal samordnes med 
næringens etablerte planleggings- og dokumenta
sjonssystem for kvalitet i varekjeden, KSL-syste
met. Ordningen er planlagt innført for hele landet 
fra 2003 og vil danne et godt grunnlag også i for
hold til kunnskapsplikten i § 9 når det gjelder de re
levante forhold i landbrukssektoren. 

Kunnskapslikt gjelder også potensielle eller 
mulige miljøpåvirkninger av virksomheten, dvs. 
hvilken risiko det er for at ulike forhold kan forårsa
ke miljøskade, jf. at loven bruker uttrykket «kan 
ha» påvirkning på miljøet. Dersom det dreier seg 
om nye produksjonsprosesser eller ny virksomhet 
man ikke kjenner virkningen av, vil utgangspunktet 
være at virksomheten har en aktiv kunnskapsplikt 
og må skaffe seg kjennskap til virkningene og risi
koforholdene, med mindre det er nokså åpenbart at 
forholdet har en ubetydelig miljøpåvirkning. Hvor 
stor innsats som kreves, vil avhenge .av hvilken ska
de for miljøet som kan være aktuell, og i hvilken ut
strekning det er grunn til å tro at forholdet har slik 
betydning. Dette vil måtte gjelde tilsvarende for en 
eventuell ulykkesrisiko. Med risiko menes en sam
let vurdering av potensialet for miljøskade kombi
nert med sannsynligheten for at skaden kan inntre. 

Kapittel 3 Miljøinformasjon hos offentlig organ 

Til § 10 Rett til miljøinformasjon hos offentlig 
organ 

Bestemmelsen fastsetter hovedregelen om all
mennhetens rett til miljøinformasjon. For en drøf
telse av bakgrunnen for bestemmelsen mv. vises til 
kapittel 11. 

Paragrafens første ledd fastsetter hovedregelen 
om allmennhetens rett til å kreve miljøopplysnin
ger fra offentlige organer. Bestemmelsen tilsvarer i 
hovedsak utvalgets forslag til § 12 første ledd, men 
er omformulert, og innholdet i bestemmelsen er 
presisert i forhold til andre bestemmelser i loven. 
Det vises til kapittel 11.7.1. 

Bestemmelsen gir rett til å få miljøinformasjon 
fra offentlige organer. «Offentlig organ» som faller 
inn under bestemmelsene i kapittel 3, er definert i 
§ 5 første ledd. Det vises her til kommentarene til 
§ 5 og kapittel 11.6.1. 

Bestemmelsen gjelder enhver som søker miljø· 
informasjon. Begrepet enhver omfatter både perso
ner bosatt i Norge og personer bosatt i utlandet. 
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Det kan ikke kreves noen form for begrunnelse fra 
den som etterspør miljøinformasjonen, jf. Århus
konvensjonen artikkel 4 nr. 1 bokstav a. 

Hva som regnes som miljøinformasjon er defi
nert i § 2. Bestemmelsen i § 10 stiller kun krav om 
at det skal dreie seg om miljøinformasjon, og at 
denne foreligger hos det offentlige organet eller 
omfattes av organets kunnskapsplikt etter §§ 8 og 
9. Unntak fra retten til miljøinformasjon følger reg
lene i § 11 

Retten til miljøinformasjon gjelder for det første 
den miljøinformasjon som «foreligger» hos offentli
ge organer. Dette er for det første den miljøinfor
masjon organet er i besittelse av som følge av sine 
oppgaver og sine funksjoner, og som er i organets 
besittelse eller på andre måter oppbevares på veg
ne av det offentlige organet, jf. annet ledd. Dette er 
typisk miljøinformasjon i forbindelse med utøvelse 
av offentlig myndighet slik som behandling av en
keltsaker etter lov og annet regelverk eller kontroll
virksomhet. I tillegg gjelder retten til miljøinforma
sjon det som følger av kunnskapspliktene etter §§ 8 
og 9. Den miljøinformasjon som organet etter loven 
har plikt til å ha om «driftsdelen» av egen virksom
het, jf. § 9, for eksempel om renhold, vedlikehold, 
innkjøp og forbruk av varer, vil nødvendigvis måtte 
«foreligge» hos organet. For den miljøinformasjon 
som organet skal ha kunnskap om etter § 8, kan det 
imidlertid være like så aktuelt at informasjonen fo. 
religger for eksempel i felles databaser, registre el
ler lignende. Denne paragrafen gjelder i første rek
ke plikten til å ha og gjøre tilgjengelig oversiktsin
formasjon om miljøforhold og miljøsituasjonen 
knyttet til offentlige organers ansvarsområde, opp
gaver og funksjoner. Bestemmelsen i § 8 gjelder 
bare for offentlige organer som omfattes av offent
lighetsloven, jf. miljøinformasjonsloven § 5 første 
ledd bokstav a. Dette dekker de tradisjonelle for
valtningsorganer og -oppgaver. Slik informasjon 
plikter organet selv å gjøre allment tilgjengelig, en
ten gjennom egne ordninger, eller ved å være bi
dragsyter til felles registre, databaser og andre mil
jøinformasjonssystemer som er etablert på nasjo
nalt plan, sektorvis, i kommunen eller i andre sam
menhenger. Om ikke denne miljøinformasjonen di
rekte «foreligger» hos organet, må organet derfor 
ha oversikt over miljøinformasjonen og kunne vei
lede om tilgang til registre og databaser mv. 

Bestemmelsen i miljøinformasjonsloven § 10 
må, på samme måte som§ 16, ses i sammenheng 
med de nye bestemmelsene i produktkontrolloven 
som gir særregler om rett til miljøinformasjon når 
forespørselen gjelder «produktspesifikk informa
sjon» om produkter som kan medføre helseskade 
eller miljøforstyrrelse som nevnt i produktkontrol-
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loven § 1, jf. § 3 annet ledd og § 9 om produktinfor
masjon hos offentlig organ. Her er det et samvirke 
mellom lovene hvor de uJike reglene trer inn av
hengig av hva som er gjenstand for forespørsel om 
miljøinformasjon. Spørsmål som gjelder bestemte 
produkter innenfor produktkontrollovens virkeom
råde, og deres innhold, egenskaper og helse- og 
miljøvirkninger, jf. «produktspesifikk» miljøinfor
masjon, reguleres fullt ut av produktkontrolloven. 
Disse reglene er bestemmende for rettigheter og 
plikter når det er produktet i seg selv som er gjen
stand for kravet om miljøinformasjon. Det vises for 
øvrig til kommentarene til § 3 annet ledd og til § 9 i 
produktkontrolloven. 

Produktkontrolloven gjelder ikke for alle pro
dukter, men for de som kan medføre helseskade el
ler miljøforstyrrelse som definert i produktkontrol
loven § 1. For miljøinformasjon om andre produk
ter gjelder miljøinformasjonsloven § 10. 

Særreglene i produktkontrolloven utelukker 
imidlertid ikke at det offentlige organet etter miljø
informasjonsloven § 10 må informere om produkter 
som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse 
etter produktkontrolloven. Offentlige organer har 
kunnskapsplikt etter miljøinformasjonsloven § 9 
om «driftsdelen» av sin virksomhet og forhold ved 
denne, for eksempel innkjøp, renhold og vedlike
hold. Bruk av produkter innenfor produktkontrollo
vens virkeområde vil som den store hovedregel væ
re «forhold» som kan medføre «ikke ubetydelig på
virkning på miljøet», jf. kommentarene til § 9. For
skjellen mellom miljøinformasjonsloven § 10 og 
produktkontrolloven § 9 er at retten til miljøinfor
masjon etter § 10 gjelder miljøinformasjon som 
ledd i en større sammenheng, dvs. som del av de 
ulike sidene ved virksomheten som har miljømes
sig betydning. I en slik sammenheng vil det være 
en mangel å utelate informasjon om bruk og even
tuelt: produksjon av helse- og miljøforstyrrende pro
dukter i virksomheten. For dette formål må det gis 
miljøinformasjon som er nødvendig for å vurdere 
virksomhetens innvirkning på miljøet. 

Det er virkningene, både mulige og aktuelle, 
som er av betydning. Det vil si om produktene slik 
virksomheten bruker dem, kan medføre ikke ube
tydelig miljøskade. Det vil i denne sammenheng 
være snakk om en konkret risikovurdering i for
hold til virksomhetens bruk av slike produkter. Og
så dette skiller miljøinformasjonen om produkter 
etter miljøinformasjonsloven og produktkontrollo
ven. Etter produktkontrolloven er ikke miljøinfor
masjonen knyttet til en konkret risikovurdering ved 
bruken av produktet, men til produktets egenska
per og virkninger i seg selv, blant annet potensialet 
for skade ut fra produktets iboende egenskaper. 
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En annen forskjell mellom miljøinformasjonslo
ven § 10 første ledd og produktkontrolloven § 9 er 
at regelen i produktkontrolloven ikke hviler på no
en kunnskapsplikt for offentlige organer. Kunn
skapsplikten i produktkontrolloven § 3 annet ledd 
gjelder ikke for offentlige organer (med mindre or
ganet opptrer som produsent eller importør, jf. § 3 
annet ledd), og kunnskapspliktene i miljøinforma
sjonsloven § 8 og § 9 er ikke relevante i forhold til 
produktkontrolloven § 9. Kunnskapsplikten i pro
duktkontrolloven er knyttet til aktørene i markedet, 
og til at det er disse som har eller bør være nær
mest til å ha detaljert kunnskap om de produktene 
de selv produserer, innfører eller markedsfører. Of
fentlige organer har andre oppgaver, som regel 
kontrollerende og forvaltende oppgaver overfor pri
vat sektor og markedet. Den produktinformasjon 
som her er relevant, er derfor den miljøinformasjon 
som til.flyter det offentlige organet som ledd i dets 
myndighetsutøvelse mv., og som følge av dette til 
enhver tid foreligger hos organet i saksdokumen
ter og lignende. Informasjonstilfanget er styrt av 
oppgaver og roller og vil derfor aldri dekke alle pro
dukter på markedet og sjelden være like omfatten
de og detaljert som hos produsentene og markeds
aktørene selv. 

Der hvor offentlige organ selv er en bruker av 
produkter som faller inn under produktkontrollo
vens virkeområde, noe som antakelig ofte vil være 
tilfelle i forbindelse med drift av offentlige organer, 
vil imidlertid også det offentlige organet ha infor
masjonsplikter etter reglene i produktkontrolloven 
§ 10, som gjelder alle ledd i produksjons- og omset
ningskjeden inkludert brukere. Relevant informa
sjon om produktet skal være formidlet til etterføl
gende salgsledd, jf. § 10 siste ledd, og skal derfor 
være tilgjengelig for brukeren der hvor han har 
kjøpt produktet. 

Annet ledd presiserer nærmere hva det betyr at 
miljøinformasjonen «foreligger hos et offentlig or
gan». Bestemmelsen tilsvarer utvalgets forslag til 
§ 12 tredje ledd. For det første omfatter det opplys
ninger som er i et offentlig organs besittelse, jf. an
net ledd bokstav a. Det vil være opplysninger som 
organet selv har produsert, for eksempel som ledd i 
en utredning, overvåkning eller statistikk eller det 
kan være dokumenter som er kommet inn til orga
net som ledd i søknadsprosesser og annen saksbe
handling. Det avgjørende er om opplysningene kan 
anses som miljøinformasjon. En rekke andre opp
lysninger som foreligger hos organet, for eksempel 
opplysninger om økonomiske forhold eller mer tek
niske deler av virksomheten, vil derfor ikke være 
relevant her. 

I tillegg til dette omfattes opplysninger som 
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oppbevares av en fysisk eller juridisk person på 
vegne av det offentlige organet, jf. annet ledd bok
stav b, jf. også forslag til nytt miljøinformasjonsdi
rektiv artikkel 2 nr. 3. Dette alternativet er ment å 
dekke opplysninger som rettslig sett tilhører det of
fentlige, men som de av ulike grunner har valgt å 
oppbevare hos andre. Formålet med bestemmelsen 
er å hindre at praktiske ordninger skal medføre at 
allmennheten får dårligere tilgang til miljøopplys
ninger. Det kan for eksempel være grunndata inn
samlet av en privat forskningsinstitusjon på opp
drag fra et offentlig organ. Dersom det ifølge kon
trakten framgår at grunndataene skal være det of
fentlige organets eiendom, men det er avtalt at de 
skal lagres hos forskningsinstitusjonen, vil disse 
grunndataene være omfattet av reglene. Et krav om 
å få tilgang til slik informasjon kan rettes mot det of
fentlige organet som opplysningene oppbevares på 
vegne av. Dette organet må deretter innhente opp
lysningene fra de som oppbevarer opplysningene 
og utlevere dem til opplysningssøkeren, eller avtale 
at den som oppbevarer opplysningene selv skal ut
levere opplysningene. 

Tredje ledd første punktum omfatter de tilfellene 
hvor kravet kan avvises. Til forskjell fra utvalgets 
lovforslag, skiller loven nå mellom avvisning og av
slag, jf. utvalgets forslag til § 17 annet ledd. Tilsva
rende bestemmelser er tatt inn i§ 16 tredje ledd, og 
i produktkontrol1oven §§ 9 annet ledd og 10 fjerde 
ledd. Endringen innebærer ikke annet enn at det 
klarere går fram av loven at krav i noen tilfeller kan 
nektes imøtekommet med henvisning til et mer for
melt grunnlag og uten realitetsbehandling. Avvis· 
Ilingen må holde seg innenfor det avvisningsgrunn· 
lag loven anviser. Avvisning kan skje på to grunn
lag. Enten der spørsmålet er for generelt formulert, 
eller der spørsmålet ikke gir tilstrekkelig grunnlag 
for å identifisere hva kravet gjelder. Det samme 
gjelder for virksomheter, jf. § 16 tredje ledd. Av 
hensyn til lovens formål skal begge avvisnings
grunner brukes med forsiktighet og må oppfattes 
som sikkerhetsventiler. I praktiseringen av loven er 
det viktig å holde fast ved at den som ber om mil· 
jøinformasjonen, ikke kan avkreves noen begrun· 
nelse for hvorfor han søker den. Det gjelder heller 
ikke her noe vilkår om å individualisere kravet, dvs. 
identifisere en «bestemt sak», slik som i offentlig
hetsloven. Det skal kunne bes om informasjon som 
finnes i flere kilder, og den som spør trenger ikke å 
identifisere hvor informasjonen han søker finnes. 
Generelt skal det derfor på miljøinformasjonslo
vens område mer til for å avvise en sak på de nevn· 
te grunnlag enn på bakgrunn av offentlighetslovens 
individualiseringsregel. 

Adgang til å avvise krav som er for generelt for· 
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mulert er anerkjent av Århuskonvensjonen, jf. artik
kel 4 nr. 3 bokstav b. Krav som er for generelt for
mulert kan være krav som også omfattes av det 
andre avvisningsgrunnlaget, nemlig krav som ikke 
gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kra
vet gjelder. Den selvstendige betydningen av sist
nevnte kriterium er først og fremst at spørsmål som 
er svært bredt vinklet og som er svært omfattende å 
besvare, kan avvises. Dette har sammenheng med 
arbeidsbyrden for informanten, og hvor mye det er 
rimelig å kreve fra denne. I utgangspunktet vil det 
her kreves større anstrengelser hos det offentlige 
enn av private informanter. Som utgangspunkt skal 
det etter loven være mulig å få besvart spørsmål 
som er av noe mer generell karakter, dersom det er 
klart hvilke opplysninger det er tale om. Det gjelder 
selv om informasjon fra flere kilder må settes sam
men eller samles. Dette er forutsatt i saksbehand
lingsreglene, som gir mulighet for forlengelse av 
svarfristen der hvor det tar tid å framskaffe informa
sjonen, for eksempel fordi den foreligger i flere for
skjellige sammenhenger. Men det er anledning til å 
avvise forespørsler som vil kreve en helt urimelig 
arbeidsinnsats. 

Når det gjelder vagt formulerte krav, gjør loven 
forskjell på privat og offentlig sektor. For offentlig 
forvaltning gjelder den alminnelige veiledningsplik
ten eller hjelpeplikten overfor borgerne. Tredje ledd 
annet punktum krever i tråd med dette at den som 
mottar et krav i rimelig grad skal gi opplysningssø
keren veiledning ti] å formulere kravet på en måte 
som gjør at det kan behandles. Omfanget av veiled
ningsplikten vil korrespondere med hva som følger 
av den alminnelige veiledningsplikten i forvalt
ningsloven § 11. Dette skal som nevnt ikke brukes 
som grunnlag for å kreve at den som ber om opp
lysningene, skal identifisere hvor opplysningene 
befinner seg, for eksempel i hvilket dokument eller 
lagringsmedium. Det vil være opp til den som mot
tar kravet, å finne fram til hvor de aktuelle opplys
ningene finnes. 

Det kan være vanskelig for den som søker mil
jøopplysninger, å vite hvilke offentlige organer som 
har de opplysningene man søker. Det offentlige vil 
som regel ha bedre oversikt over hvem som kan ha 
de opplysninger som organet ikke selv besitter. 
Fjerde ledd medfører at det offentlige plikter å hjel
pe den som søker opplysninger med å finne fram i 
tilfeller hvor det organet som mottar krav om mil
jøopplysninger, ikke selv besitter opplysningene. 
Bestemmelsen i § 10 :fjerde ledd tilsvarer i hoved
sak utvalgets forslag til § 12 fjerde ledd. Organet 
kan ikke sende forespørselen videre dersom orga
net selv burde hatt opplysningene, jf. kunnskaps
Pliktene som omtalt ovenfor. Det offentlige skal 
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hurtigst mulig enten videresende kravet til det or
ganet hvor opplysningene antas å foreligge, eller in
formere om hvilke offentlige organer som antas å 
ha opplysningene. Veiledningsplikten må imidler
tid tilpasses organets art og oppgaver. Mange av de 
instansene som omfattes av kapittel 3 i loven, vil 
nok sjelden ha befatning med andre miljøopplysnin
ger enn de som gjelder selve virksomheten, og vil 
følgelig heller ikke ha kjennskap til hvilke andre of
fentlige organer som har miljøopplysninger som er 
mer eller mindre fjernt fra eget virkefelt, for eksem
pel institusjoner som skoler, museer eller syke
hjem. Veiledningsplikten skal derfor ikke tolkes 
slik at den medfører en omfattende undersøkelses
plikt for de offentlige organene. For denne type 
virksomhet vil det normalt være tilstrekkelig å vise 
til at man ikke selv har den aktuelle informasjon det 
er snakk om. Bestemmelsen bygger på Århuskon
vensjonen artikkel 4 nr. 5. 

Til § 11 Unntak 

Paragrafen gir hjemmel for å gjøre unntak fra ho
vedregelen om rett til miljøinfo.rmasjon og svarer 
materielt sett i det alt vesentlige til utvalgets forslag 
til §§ 13, 14 og 16. 

Unntakene er så langt de passer parallelle til 
unntakene i miljøinformasjonsloven § 17 for virk
somheter. Det vises til motivene i § 17 og til de ge
nerelle motivene i kapittel 14 der unntakene er 
drøftet og omtalt samlet. Det vises også til produkt
kontrolloven § 9 tredje og fjerde ledd. Bestemmel
sen må også ses i sammenheng med § 12, som gir 
regler om miljøinformasjon som alltid skal utleve
res. 

Paragrafens første ledd angir de grunnlag som 
kan begrunne unntak. Dette gjelder interne doku
menter etter offentlighetsloven § 5, dokumenter 
undergitt lovbestemt taushetsplikt etter offentlig
hetsloven § 5 a og dokumenter hvor unntak kan 
gjøres på grunn av dokumentets innhold, jf. offent
lighetsloven §§ 6 og 6 a. Henvisningen er også 
ment å omfatte offentlighetsloven § 4 om utsatt of
fentlighet Dersom den etterspurte informasjonen 
finnes i dokumenter som kan unntas etter offentlig
hetsloven § 4, og det treffes beslutning om utsatt of
fentlighet i den aktuelle saken, vil dermed et krav 
om innsyn foreløpig kunne avslås etter § 11 første 
ledd, så framt de øvrige vilkår for avslag er oppfylt. 

Når det gjelder taushetsplikten, omfatter dette 
de generelle reglene i forvaltningsloven § 13 flg., 
samt særregler om taushetsplikt i andre lover. 

En av de mest relevante grunnlagene for taus
hetsplikt i denne sammenheng er forvaltningsloven 
§ 13 første ledd nr. 2 som oppstiller taushetsplikt 
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Prop. 77 L
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Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 

Lov om klimamål (klimaloven)

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 31. mars 2017,
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Sammendrag av proposisjonens hovedinnhold

Formålet med loven er å fremme gjennomføring av 
Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavut-
slippssamfunn i 2050. 

Loven skal også styrke åpenhet og bred demo-
kratisk forankring av norsk klimapolitikk gjennom 
at det lovfestes at Stortinget regelmessig skal få 
informasjon om status og framdrift i arbeidet med 
Norges klimamål. Det skal også rapporteres om 
hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene.

Klimamål for 2030 og 2050 lovfestes.
For 2030 skal målet være at utslipp av klima-

gasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra 
referanseåret 1990 slik regjeringen har presentert 
det i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforplik-
telse for 2030 - en felles løsning med EU, og som 
Stortinget har sluttet seg til. Målet om minst 40 
prosent utslippsreduksjon er meldt inn til FN som 
Norges nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen. 
Regjeringen er i dialog med EU om å inngå en 
avtale om at målet oppfylles felles med EU. Loven 
er fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet 
for 2030 i samarbeid med EU. Dersom en felles 
løsning ikke fører fram, vil målet om minst 40 pro-
sent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 

1990 være betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i Parisavtalen og en godskriving av vår del-
takelse i EUs kvotesystem som bidrag til å opp-
fylle forpliktelsen.

For 2050 er målet at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn slik det fremgår av klimaforlikene 
og Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse
for 2030 - en felles løsning med EU. Formålet med 
å lovfeste målet om lavutslippssamfunnet er å 
legge til rette for en langsiktig omstilling i klima-
vennlig retning i Norge. Med lavutslippssamfunn 
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut 
fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutvik-
lingen globalt og nasjonale omstendigheter, er 
redusert for å motvirke skadelige virkninger av 
global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen. 
Målet er forankret i klimaforliket fra 2012 (jf. 
Innst. 390 S (2011–2012)). I klimaforliket pekte stor-
tingsflertallet samtidig på at en ambisiøs politikk 
nasjonalt må være fornuftig i en global sammen-
heng der det overordnede målet er å redusere de 
samlede globale utslipp av klimagasser. Dette 
innebærer at det tas hensyn til konsekvensene av 
kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til 
industriens konkurranseevne når politikken utfor-
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mes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for 
å redusere nasjonale utslipp. 

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 
reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra 
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering 
av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av 
norsk deltakelse i det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter.

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål 
fastsatt i eller i medhold av denne loven kan gjen-
nomføres felles med EU, også etter 2030. Norges 
klimapolitikk er tett integrert med klimapolitik-
ken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst veikart mot 
en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med 
EU om felles gjennomføring av klimamål kan gi 
viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og 
til den langsiktige omstillingen av det norske sam-
funnet som klimaloven skal fremme.

 Loven innfører en syklus for gjennomgang av 
klimamål hvert femte år etter samme prinsipp 
som i Parisavtalen. Som part til avtalen er Norge 
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprett-
holde suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag som 
Norge som part akter å realisere. Informert av 
avtalens globale gjennomganger skal partene ta 
sine bidrag opp til vurdering og kommunisere et 
nytt bidrag hvert femte år til avtalens organer. Det 
foreslås et lignende system i klimaloven. For å 
fremme omstilling til et lavutslippssamfunn skal 
regjeringen i 2020 og deretter hvert femte år 
legge fram for Stortinget oppdaterte klimamål. 
Beste vitenskapelige grunnlag skal legges til 
grunn, og klimamålene skal utgjøre en progresjon 
fra forrige mål og fremme gradvis omstilling fram 
mot 2050. 

Loven skal ikke være til hinder for at det fast-
settes andre typer mål enn totale, tallfestede mål 
for hele økonomien, for å fremme omstilling til et 
lavutslippssamfunn.

Loven forplikter regjeringen til hvert år og på 
egnet vis å redegjøre for Stortinget om utviklin-
gen i klimagassutslippene, utslippsframskrivnin-
ger og gjennomføring av lovfestede klimamål, 
sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sek-

tor, status for Norges karbonbudsjett (utslipps-
budsjett), samt om arbeidet med klimatilpasning. 
De gjeldende former for kommunikasjon med 
Stortinget forutsettes lagt til grunn. 

Loven forplikter beslutningstakerne på det 
øverste beslutningsnivået i det norske samfunnet, 
regjering og storting, og retter seg ikke mot bor-
gerne. Om man nedfeller i lovs form det som i 
hovedsak består av politiske forventninger og 
målsettinger, oppstår en fare for at man flytter 
makt fra demokratiske prosesser over i rettsappa-
ratet. Dermed vil også vurderingstemaet i beslut-
ningsprosessene kunne endre seg – fra et spørs-
mål om hva som er politisk og miljøfaglig ønskelig 
for samfunnet som helhet, til et spørsmål om hva 
som er rettslig relevant og avgjørende i en enkelt 
sak. Det er ikke gitt at en slik rettsliggjøring vil 
bidra til reduserte utslipp på lang sikt. Forslaget 
til klimalov har derfor ikke til formål å flytte 
beslutninger i klimapolitikken bort fra det poli-
tiske nivået, men tvert imot til formål å styrke de 
politiske beslutningsprosessene innenfor lovens 
overordnede ramme.

Avsnitt 2-6 gir en oversikt over Stortingets ved-
tak om klimalov, høring, hovedtrekkene i norsk 
klimapolitikk, internasjonale klimaforpliktelser og 
betydningen av EØS-avtalen for klimaområdet, 
innretningen av EUs klimapolitikk og felles opp-
fyllelse med EU av klimamålet for 2030. Avsnitt 6 
gir en oversikt over de viktigste delene av norsk 
lovverk og andre sentrale virkemidler for kontroll 
med utslipp. I avsnitt 6.7 drøftes ytterligere sam-
ordning og overbygging av lovgivningen på klima-
området, jf. Stortingets vedtak II om klimalov. 
Avsnitt 7 gir en oversikt over klimalovene i 
Storbritannia, Finland og Danmark, og forslaget 
til klimalov som del av et nytt overordnet klima-
rammeverk i Sverige. Avsnitt 8 redegjør for bak-
grunnen for lovforslaget. Avsnitt 9 redegjør for 
enkelte økonomiske vurderinger knyttet til de 
klimamålene for 2030 og 2050 som foreslås lovfes-
tet. Avsnitt 10 inneholder merknader til de enkelte 
bestemmelsene i lovforslaget.
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2  Sakshistorikk

2.1 Klimaforliket

Spørsmålet om en norsk klimalov ble første gang 
reist i 2012 i forbindelse med Meld. St. 21 (2011–
2012) Norsk klimapolitikk, hvor regjeringen 
uttalte at den, «basert på erfaringene med dagens 
lovgivning og virkemiddelbruk», ville «vurdere 
hensiktsmessigheten av en egen klimalov». Under 
komitébehandlingen av meldingen, Innst. 390 S 
(2011–2012), viste flertallet i Stortingets energi- 
og miljøkomité til at de hadde merket seg forsla-
get og ba Regjeringen «utrede hensiktsmessig-
heten av en slik lov». 

2.2 Offentlig konsultasjon

Klima- og miljøministeren sendte vinteren 2014–
15 på høring notatet «Perspektiver på en klima-
lov». Notatet hadde til formål å konsultere bredt 
om hensiktsmessigheten av denne type overord-
net og rammepreget lovgivning. Notatet la fram 
argumenter for og mot en klimalov og ba om inn-
spill på (1) om en klimarammelov vil gi merverdi 
i norsk sammenheng, (2) om det er behov for 
mer rapportering og formidling av informasjon i 
Norge om klimagassutslipp og effekter av tiltak, 
og (3) om et uavhengig klimaråd vil være et hen-
siktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk 
og hvilken rolle det i så fall bør fylle. Det kom inn 
over 200 høringsuttalelser, hvorav 57 fra organi-
sasjoner og instanser, de øvrige fra enkeltperso-
ner. Hovedtyngden av uttalelsene var positive til 
en klimalov, men det kom også til uttrykk en del 
skepsis til om en klimalov vil gi merverdi i norsk 
sammenheng. Det framkom også mange syns-
punkter på og forslag til konkret innhold i en 
mulig klimalov. 

2.3 Representantforslag i Stortinget

Vinteren 2015 behandlet Stortinget representant-
forslag 32 S (2014–2015) fra stortingsrepresentan-
tene Rasmus Hansson, Rigmor Andersen Eide og 
Marit Arnstad, Dokument 8:32 S (2014–2015). På 

bakgrunn av Innst. 212 S (2014–2015) fra energi- 
og miljøkomiteen fattet et flertall 24. mars 2015 
følgende vedtak: 

I

Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag 
for Stortinget hvor de nasjonale utslippsmålene i 
2030 og 2050 fastsettes. Lovforslaget skal regulere 
hensiktsmessige rapporterings- og styringsmeka-
nismer mellom storting og regjering på klimaom-
rådet. Lovforslaget må fremlegges for Stortinget 
slik at forslaget blir behandlet i denne stortings-
perioden.

II

Stortinget ber regjeringen gjennomgå eksis-
terende lovgivning som kan ha betydning på kli-
maområdet, og eventuelt foreslå, der hvor det 
ansees som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en 
samordning og overbygging av lovgivningen på 
klimaområdet, i forbindelse med lovforslaget hvor 
de nasjonale utslippsmålene i 2030 og 2050 er fast-
satt.

III 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med inn-
føringen av en klimalov rapportere i de årlige bud-
sjettene hvordan Norge kan nå klimamålene for 
2020, 2030 og frem mot 2050, og hvordan budsjet-
tet påvirker Norges klimagassutslipp.

2.4 Høring av forslag til lov om 
klimamål

Et forslag om lov om klimamål (klimaloven) ble 
sendt på høring 27. september 2016 med hørings-
frist 9. desember 2016. Lovforslaget inneholdt fem 
paragrafer, om henholdsvis lovens formål og vir-
keområde, lovfesting av klimamål for 2030 og 
2050, en rapporteringsbestemmelse og ikrafttre-
delsesbestemmelse. 
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Høringsinstanser:
  

Departementene
  
Direktoratet for forvaltning og informasjons-  

og kommunikasjonsteknologi
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet 
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystverket 
Landbruksdirektoratet
Luftfartstilsynet 
Norges forskningsråd 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Norsk polarinstitutt 
Oljedirektoratet
Politidirektoratet 
Regelrådet 
Riksantikvaren 
Sjøfartsdirektoratet 
Statens vegvesen 
Statistisk Sentralbyrå 
Toll og avgiftsdirektoratet 
  
Sametinget
  
Abelia
Akademikerne
Avfall Norge 
Besteforeldrenes klimaaksjon
Bjerknessenteret for klimaforskning
CICERO Senter for klimaforskning
Energi Norge
Enova 
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace Norge
Handelshøyskolen BI 
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Kommunesektorens interesse- og  

arbeidsgiverorganisasjon (KS)
KS Bedrift 
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Handelshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Nord universitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk klimastiftelse
Norsk olje og gass
Næringslivets Hovedorganisasjon
SINTEF 
Spire
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utviklingsfondet
Verdens Naturfond WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
Zero Emission Resource Organization

Klima- og miljødepartementet avholdt et åpent 
høringsmøte 5. desember 2016 om forslaget. På 
møtet ble det gitt anledning til å holde innlegg 
med synspunkter på forslaget om klimalov. 

Departementet mottok høringssvar med 
merknader fra 76 instanser: 

  
Justis- og beredskapsdepartementet
  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Jernbaneverket 
Landbruksdirektoratet 
Norges forskningsråd
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen 
Statistisk sentralbyrå 
Tolldirektoratet 
  
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
  
Alta kommune 
Gran kommune 
Kristiansand kommune
Lyngen kommune 
Mandal kommune 
  
Rådmannen, Alta Kommune 
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Agder Energi 
Akademikerne 
Avfall Norge 
Besteforeldrenes klimaaksjon 
Bjerknessenteret for klimaforskning 
Jon Flydal Blichfeldt, heradstyremedlem og  

formannskapsmedlem i Osterøy kommune  
for Miljøpartiet Dei Grøne 

Byggenæringens Landsforening 
CICERO Senter for klimaforskning 
Concerned Scientists Norway 
Elektroforeningen 
Energi Norge 
Framtiden i våre hender 
Fridtjof Nansens institutt 
Greenpeace 
Hovedorganisasjonen Virke 
ICOS Norge 
Industri Energi 
Jussbuss 
Jussformidlingen 
Kirkens Nødhjelp 
Kirkerådet for Den norske kirke 
Klimarealistene 
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge 
Miljøpartiet De Grønne Skien 
Miljøstiftelsen ZERO 
Naturvernforbundet 
Naturviterne 
NILU – Norsk Institutt for Luftforskning 
Norges Bondelag 
NorgesGruppen ASA/ASKO 
Norsk Friluftsliv 
Norsk Industri 
Norsk Institutt for vannforskning 
Norsk klimaservicesenter 
Norsk olje og gass 
Norsk Petroleumsinstitutt 
Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening  

og Norsk Journalistlag 
NTNU, Norges teknisk- naturvitenskapelige  

universitet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Samlet miljøbevegelse (WWF-Norge, Naturvern-

forbundet, Zero, Framtiden i våre hender,  
Miljøstiftelsen Bellona, Sabima, Greenpeace 
og Natur og Ungdom) 

SINTEF 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
Uni Research 
Unio 
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 

Forskningsgruppe for naturressursrett 
Utviklingsfondet 

Maria Waag (student NMBU) og Arild Vatn  
(professor NMBU) 

WWF Germany 
WWF Scotland 
WWF-Danmark 
WWF-Norge 
WWF-UK 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
ZERO Emission Resource Organization

Følgende instanser svarte at de ikke hadde 
merknader:
Arbeids- og sosialdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Politidirektoratet 
Tolldirektoratet
Universitetet i Tromsø 
Utenriksdepartementet 

Departementet mottok uttalelser i forbindelse 
med kampanjer fra 1212 enkeltpersoner. 

Nedenfor gjengis hovedtrekk i høringsinn-
spillene. Omtale av mer konkrete synspunkter og 
forslag er også tatt inn i avsnitt 6.7 og 8. 

Et klart flertall av instansene som har uttalt 
seg er positive til en klimalov.

Mange av innspillene tar samtidig til orde for 
en mer forpliktende lov, og framhever at det er et 
behov for definisjon og konkretisering av hva som 
ligger i lavutslippssamfunnet. Det foreslås av flere 
høringsinstanser at denne konkretiseringen bør 
innebære at det settes et mål for utslippsreduksjo-
ner på norsk territorium, både for klimamålet for 
2030 og 2050. Videre foreslås det å sette et mål om 
klimanøytralitet (også omtalt som karbonnøytrali-
tet) for 2030. Det fremheves også av noen at dette 
bør være målet for 2050. I omtalen av klimanøytra-
litet henviser flere til Parisavtalens mål om klima-
nøytralitet. 

Andre høringsuttalelser, blant annet Nærings-
livets hovedorganisasjon, uttrykker skepsis til en 
nærmere konkretisering og tallfesting av lavut-
slippssamfunnet, og støtter høringsforslaget. En 
rekke høringsinstanser støtter regjeringens poli-
tikk for felles oppfyllelse av 2030-målet med EU, 
og fremhever behovet for fleksibilitet. Enkelte 
mener det bør fremgå av loven. 

Et innspill som gjentas er å inkludere tempera-
turmålet som følger av Parisavtalen i klimalovens 
formålsbestemmelse.

Når det gjelder styrings- og rapporterings-
mekanismer argumenterer flere høringsinstanser 
for at det bør innføres karbonbudsjetter (utslipps-
budsjetter) som angir tallfestede utslippstak. De 
fleste som ønsker karbonbudsjetter mener at 
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disse bør vedtas for perioder på fire eller fem år. I 
relasjon til karbonbudsjetter blir det også av 
mange trukket fram at det bør settes konkrete 
mål eller handlingsplaner for hver sektor. 

Flere mener det bør være muligheter for å 
holde regjeringen rettslig ansvarlig dersom loven 
ikke etterleves. Enkelte etterlyser en klargjøring 
av hvem som er ansvarlig for at loven følges. 

Miljøorganisasjonene med støtte fra flere tar 
til orde for et uavhengig kontrollorgan som følger 
opp og sikrer at regjeringen etterlever lovens 
bestemmelser. Det foreslås forskjellige innretnin-
ger på et slikt uavhengig kontrollorgan, men 
hovedtendensen er at dette skal være et uavhen-
gig organ som kan gi råd til regjeringen og vur-
dere framdrift og måloppnåelse. Committee on 
Climate Change i Storbritannias klimalov trekkes 
fram som modell. 

Det er også en del høringsinstanser som påpe-
ker et behov for å vurdere klimaeffekt som hensyn 
ved myndighetsutøvelse, både på statlig, regionalt 
og kommunalt nivå. Kommunene som har uttalt 
seg, Alta, Gran, Kristiansand, Lyngen og Mandal, 
er særlig opptatt av at utslipp må reduseres i 
Norge, og at klimahensyn i større grad må inte-
greres i kommunale beslutninger, slik som beslut-
ninger om arealutnyttelse, oppdrettsnæringen, til-
rettelegging for fornybar energi, energieffektivitet 
i bygg og bruk av offentlige anskaffelser for å 
fremme klimavennlige løsninger. Kommunenes 
sentralforbund er opptatt av at lovens formål må 
gjøres klarere slik at det er utvetydig at det er 
utslipp i Norge som skal kuttes. Miljøpartiet de 
grønne i Skien peker også på ytterligere vurdering 
av klimaeffekt på kommunalt nivå og i offentlige 
anskaffelser.

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Horda-
land og Nord-Trøndelag er positive til en klimalov, 
men mener loven må gi klarere styringssignaler og 
fremme bedre integrering av klimahensyn i beslut-
ningsprosesser på kommunalt og regionalt nivå. 

En samlet miljøbevegelse (WWF Norge, Natur-
vernforbundet, Zero, Fremtiden i våre hender, Mil-
jøstiftelsen Bellona, Sabima, Greenpeace og Natur 
og Ungdom) står bak et felles brev til klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen med krav om en 
sterkere klimalov. Loven må styrkes med en klar 
definisjon av lavutslippssamfunnet, nasjonalt mål 
og klimanøytralitet for 2030, karbonbudsjetter, 
handlingsplaner, klimagassbudsjett i statsbudsjet-
tet, uavhengig faglig grunnlag og kontroll og krav 
til kommunenes klimapolitikk. 

Fremtiden i våre hender, Greenpeace, Natur-
vernforbundet, Miljøstiftelsen Zero, Norsk friluftsliv, 
Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp påpeker også 

at klimaloven må styrkes, og gir konkrete forslag 
på hvordan dette kan gjøres som i stor grad trek-
ker i samme retning som forslagene i brevet fra en 
samlet miljøbevegelse. 

Besteforeldrenes klimaaksjon mener de ikke 
kan støtte forslaget som foreligger ettersom det er 
for svakt. 

WWF Norge har i sitt høringsinnspill lagt fram 
et nytt, helhetlig forslag til klimalov med fem 
kapitler og 14 paragrafer. Det foreslås blant annet 
endringer i formålsparagrafen, mål om klimanøy-
tralitet i 2030, klimarapporter, klimahandlings-
plan, karbonbudsjetter med 10 års perspektiv, uav-
hengig faglig grunnlag utarbeidet av Miljødirekto-
ratet og klimarevisjon ved Riksrevisjonen. Klima-
loven og WWF Norge får støtte fra WWF Germany, 
WWF Danmark, WWF Scotland og WWF UK. 
WWF Danmark og WWF UK deler erfaringer med 
klimalovene i sine respektive land. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Agder 
Energi, Energi Norge og Norsk Industri uttrykker 
skepsis til klimalovmodellen men støtter regjerin-
gens forslag og peker på viktigheten av at det ivare-
tar behovet for fleksibilitet for Norge som en liten, 
åpen økonomi. NHO gir betinget støtte til den inn-
retningen som foreslås i tillegget til budsjettavta-
len, men det framheves at særlig konsekvensene av 
kvotesystemet, faren for karbon- og investerings-
lekkasje, og industriens konkurranseevne må tas 
hensyn til når politikken utformes. En mer helhet-
lig og systematisk rapportering knyttet til målopp-
nåelse, tiltak og virkemidler støttes. Ambisiøse 
klimamål må følges opp med virkemidler som sti-
mulerer omstilling og vekst. Energi Norge viser til 
at Norge har et godt regelverk for virkemiddelbruk 
og at prioriteringen bør være å få en robust avtale 
med EU om felles måloppnåelse for 2030. Det er 
viktig at det politisk legges til rette for langsiktig 
omstilling av hele økonomien, særlig gjennom 
infrastruktur for utslippsfri energibruk, også i kvo-
tepliktig sektor. Hovedorganisasjonen Virke støtter 
innføringen av en klimalov, og peker på at loven må 
skape insentiver for større deler av næringslivet 
enn kvotepliktig sektor. Avfall Norge etterlyser 
tydeliggjøring av lavutslippssamfunnet, og foreslår 
et nytt mål om ressurseffektivitet. Norgesgruppen 
ASA/Asko mener forslaget er for uforpliktende, 
blant annet bør lavutslippssamfunnet defineres 
med ambisiøse, konkrete og tallfestede nasjonale 
klimamål. Byggenæringens Landsforening under-
streker behovet for omforent metodikk og standar-
der, forutsigbarhet og like konkurransevilkår om 
grønne løsninger i næringslivet. Elektroforeningen
ønsker en sterk og forpliktende klimalov og støtter 
støtter WWF sitt høringsinnspill.
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Landsorganisasjonen i Norge, støttet av Yrkes-
organisasjonenes Sentralforbund, trekker særlig 
fram samarbeidet mellom arbeidslivets parter og 
inkludering av sivilsamfunnet som har vært og er 
viktig i utviklingen av det norske samfunnet, og 
foreslår et nytt element i rapporteringsbestemmel-
sen om at det skal rapporteres på hvordan regjerin-
gen har ivaretatt trepartssamarbeidet og deltakelse 
fra sivilsamfunnet i gjennomføringen av klimamål. 
Norges Presseforbund, Norsk Journalistlag, og Norsk 
Redaktørforening i en fellesuttalelse framhever også 
behovet for åpenhet og henvisning til miljøinforma-
sjonsloven i § 4. Akademikerne, Naturviterne, 
Tekna og UNIO støtter opp om en klimalov og 
fremmer en rekke forbedringsforslag. Hovedinn-
spillene fra juridiske miljøer, Justisdepartementet, 
Jussbuss, Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og 
Jussformidlingen, er at lovforslaget har et betydelig 
forbedringspotensial innholdsmessig og juridisk. 
NTNU fremhever særlig viktigheten av prosesser 
og mekanismer for å oppnå målene, mer enn bare 
en lovfesting av dem. 

Den norske kirke ved Kirkerådet mener forsla-
get bør styrkes bl.a. med tydeligere formål, bli 
mer forpliktende og forutsigbar, inneholde kar-
bonbudsjetter for hver sektor, og en uavhengig 
kontrollinstans. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
mener det bør vurderes om tilpasning til klima-
endringer også bør være med i lovens formål og 
viser til Parisavtalen som likestiller utslippsreduk-
sjon og tilpasning. Jernbaneverket er positive til 
forslaget og mener det vil styrke den nødvendige 
langsiktigheten i klimaarbeidet, de mener den bør 
inneholde en formålsbestemmelse og en omtale 
av muligheten til å revidere klimamålene. Land-
bruksdirektoratet påpeker at lovteksten er svært 
kort og nevner flere punkter som bør tydeliggjø-
res i proposisjonen. Norges vassdrags- og energi-
direktorat er positive til at klimatilpasning er en 
del av rapporteringen etter loven, men mener det 
burde tas inn i formålsbestemmelsen. Riksanti-
kvaren støtter forslaget og påpeker viktigheten av 
å ta hensyn til kulturminner, kulturmiljøer og 
landskap i arbeidet med å redusere utslipp. Sta-
tens veivesen er usikker på i hvilken grad forslag til 
klimalov vil medføre reelle endringer i tiltak, rap-
portering og offentlig diskusjon. 

Hovedinnspillene fra Fridtjof Nansens Institutt, 
Sintef, Statistisk sentralbyrå, Cicero og Bjerknessen-
teret for klimaforskning er at loven bør konkretise-
res flere steder og at det sikres at rapportering og 
beregning av effekter gjøres av et uavhengig 
organ. Sintef fremhever at loven bør inneholde et 
prinsipp om krav til kunnskapsgrunnlag. 

Norges forskningsråd påpeker at det er positivt 
at utviklingen av kunnskap og innovasjon vekt-
legges. 

Concerned Scientists Norway støtter ikke for-
slaget, og ønsker en klimalov som bygger på 
vitenskapsbaserte mål og operasjonaliserer Paris-
avtalen og Grunnloven § 112. 

Norsk institutt for vannforskning mener lovfor-
slaget er for svakt og må styrkes. Norsk institutt 
for luftforskning mener det må fokuseres mer på 
miljøkonsekvenser av klimaloven og klimatiltak, 
for å ta hensyn til hele miljøet. 

Integrated carbon observation system Norge
mener det er behov for et rådgivende kontroll-
organ for utslippspolitikken. Norsk klimaservice-
senter mener klimatilpasning også må inngå i 
lovens formålsbestemmelse. UNI Research påpe-
ker at det er viktig at rapporteringen forholder 
seg til et løpende oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Norsk Olje og Gass og Norges Bondelag mener 
en klimalov ikke har noen merverdi. Norsk Petro-
leumsinstitutt mener loven har svært begrenset 
verdi og ikke bidrar til forutsigbarhet, og viser 
videre til usikkerhet knyttet til kostnader ved å 
oppfylle utslippsmålene, som man for øvrig mener 
gis en god beskrivelse i høringsnotatet. 

Klimarealistene er imot opprettelsen av en 
klimalov.

2.5 Vedtak i forbindelse med 
Stortingets behandling av 
statsbudsjettet for 2017

I forbindelse med Stortingets behandling av stats-
budsjettet for 2017 ble det fattet vedtak (jf. anmod-
ningsvedtak 108 (2016–2017) nr. 18) om at Stortin-
get ber regjeringen:

«Legge frem forslag til en klimalov der det skal 
settes et mål for lavutslippssamfunnet i 2050 
om at klimagassutslippene i Norge skal reduse-
res i størrelsesorden 80–95 % fra 1990-nivå. Ved 
vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn 
til effekten av norsk deltakelse i det europeiske 
klimakvotesystemet for virksomheter. Det skal 
lovfestes en femårsmekanisme som i Parisavta-
len, som innebærer at regjeringen, for å 
fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn, 
skal legge fram for Stortinget fornyede klima-
mål som delmål fram til 2050. Fra 2020 og med 
fem års intervaller, skal regjeringen gjøre opp 
status og legge fram nytt klimamål fortrinnsvis 
ti år fram i tid. Klimamål skal legge til grunn 
beste oppdaterte vitenskapelige kunnskap på 
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fastsettelsestidspunktet, være tallfestede, mål-
bare, rapporterbare og verifiserbare, innebære 
en progresjon fra forrige mål, og fremme grad-
vis omstilling fram mot 2050. Klimamål skal 
fastsettes konsistent med Norges bidrag under 
FNs klimakonvensjon og eventuell felles gjen-
nomføring med EU. Det skal også lovfestes at 

regjeringen i forbindelse med den årlige rap-
porteringen til Stortinget legger fram en rap-
port som viser status for Norges karbonbud-
sjett, også innenfor et eventuelt klimasamar-
beid med EU om felles oppfyllelse av klima-
mål.»
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3  Klimautfordringen og internasjonalt samarbeid

3.1 Innledning

Å begrense de globale utslippene av klimagasser 
er avgjørende for en bærekraftig utvikling både 
globalt og nasjonalt og vil kreve betydelig omstil-
ling i alle land.1 Stigende utslipp av CO2 og andre 
klimagasser har resultert i at konsentrasjon av 
slike gasser i atmosfæren nå ligger rundt 60 pro-
sent over førindustrielt nivå. Høyere konsentra-
sjon av klimagasser i atmosfæren gir varmere 
klima, og klimaendringene medfører stor risiko 
for livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner 
over hele verden. Industrilandene har bidratt 
mest til den økte konsentrasjonen, men utviklings-
land og framvoksende økonomier står nå for 
rundt to tredeler av de årlige globale utslippene. 
Klimaendringene er en global utfordring som kre-
ver internasjonalt samarbeid. 

3.2 FNs klimakonvensjon

Det overordnede rettslige rammeverket for det 
internasjonale klimaarbeidet er FNs ramme-
konvensjon om klimaendringer (UN Framework 
Convention on Climate Change). Konvensjonen 
ble vedtatt 9. mai 1992, like før Rio-toppmøtet om 
miljø og klima i 1992, og trådte i kraft 21. april 
1994. Norge ratifiserte avtalen 11. juni 1993, jf. 
St.prp. nr. 36 (1992–93) Om samtykke til ratifika-
sjon av en rammekonvensjon om klimaendring av 
9. mai 1992. Klimakonvensjonen nedfeller grunn-
leggende forpliktelser, premisser og prinsipper 
for klimaarbeidet i FN. Konvensjonens overord-
nede mål er å stabilisere konsentrasjonen av 
klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil hin-
dre farlig menneskeskapt påvirkning på klima-
systemet.

3.3 Kyotoprotokollen

Norge er part til Kyotoprotokollen, som ble ved-
tatt i 1997 og trådte i kraft 16. februar 2005. Norge 
ratifiserte avtalen i 2002, jf. St.prp. nr. 49 (2001–
2002) om samtykke til ratifikasjon av Kyotoproto-
kollen av 11. desember 1997 til FNs rammekon-
vensjon om klimaendring av 9. mai 1992. Protokol-
len inneholder et sett med differensierte forplik-
telser for de ulike landene, samt nedfeller kon-
krete, juridisk bindende, tallfestede utslippsfor-
pliktelser for parter som regnes som 
industrialiserte land i henhold til i et eget vedlegg 
til Klimakonvensjonen. Utformingen av denne 
listen tok utgangspunkt i de landene som ble 
ansett som industrialiserte land da Klimakonven-
sjonen ble vedtatt i 1992. Kyotoprotokollen intro-
duserer tre fleksible markedsmekanismer som 
landene kan benytte seg av for å innfri sine 
utslippsforpliktelser: Felles gjennomføring (Joint 
Implementation), Den grønne utviklingsmekanis-
men (Clean Development Mechanism), og inter-
nasjonal handel med utslippskvoter (Emissions 
Trading). Kyotoprotokollens første forpliktel-
sesperiode dekker årene fra 2008–2012. Norges 
utslippsforpliktelse for denne perioden var på +1 
prosent fra 1990-nivå. Forpliktelsen er oppfylt og 
ble endelig gjort opp i 2015. 

Under Partsmøtet i Doha i 2012 ble det vedtatt 
en andre forpliktelsesperiode for Kyotoproto-
kollen (Kyoto 2) som skal gjelde perioden 2013– 
2020. Stortinget har gitt samtykke til at Norge 
slutter seg til Kyoto 2, jf. Prop. 173 S (2012–2013) 
Samtykke til godkjenning av endring av 8. desem-
ber 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 
1997. Under andre forpliktelsesperiode har Norge 
påtatt seg en forpliktelse om at utslippene i 2013–
2020, regnet som årlig gjennomsnitt, ikke skal 
være høyere enn 84 prosent av utslippene i 1990. 
Denne forpliktelsen er avledet av og konsistent 
med målet om en reduksjon i 2020 på 30 prosent 
fra 1990-nivå, og kan – som supplement til innen-
landske utslippskutt – oppfylles gjennom de fleksi-
ble mekanismene som er nevnt ovenfor. Doha-
endringene har ikke trådt i kraft. Kyotoproto-

1 Siden før-industriell tid har konsentrasjonen av CO2 i atmos-
færen økt med om lag 40 prosent, metan med om lag 150 
prosent og lystgass med om lag 20 prosent. Hovedårsaken 
til dette er økt forbrenning av fossilt brensel og avskoging.  
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kollen dekker bare i overkant av 10 prosent av de 
globale utslippene av klimagasser.2

3.4 Parisavtalen

Parisavtalen ble vedtatt i desember 2015 etter 
flere års forhandlinger, og trådte i kraft 4. novem-
ber 2016. Det overordnede motivet for Parisavta-
len er å styrke det globale samarbeidet på klima-
området og gjennomføringen av Klimakonvensjo-
nen. Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode 
løper fra 2013 til og med 2020, og avtalen fra Paris 
skal ta over deretter. Parisavtalen skal føre til en 
forsterket innsats mot klimaendringer for å forhin-
dre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasys-
temet. Avtalen etablerer både juridisk bindende 
forpliktelser og politiske føringer. Den er ikke 
tidsbegrenset og legger opp til at partene øker 
innsatsen over tid. 

I Parisavtalen har partene satt seg som mål å 
holde økningen i den globale middeltemperaturen 
godt under 2 grader celsius sammenlignet med 
førindustrielt nivå og å tilstrebe å begrense tempe-
raturstigningen til 1,5 grader celsius sammenlig-
net med dette nivået. For å nå målet om begrenset 
temperaturøkning setter avtalen opp et kollektivt 
utslippsmål. Det går ut på at partene tar sikte på at 
de globale klimagassutslippene skal nå toppunktet 
så hurtig som mulig og deretter at utslippene 
reduseres raskt slik at det blir balanse mellom 
menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser 
i andre halvdel av dette århundret. Dette balanse-
punktet kan beskrives som klimanøytralitet. 

Avtalen består av bestemmelser for blant 
annet utslippsreduksjoner, klimatilpasning og 
støtte til utviklingsland for omstillingen til lavut-
slippsutvikling. På hvert av disse tre områdene 
etablerer avtalen langsiktige mål samt mer detal-
jerte bestemmelser. Andre viktige elementer 
inkluderer etableringen av en ny markedsbasert 
mekanisme, samarbeid for gjennomføring av 
nasjonalt fastsatte bidrag, samt rapportering av til-
tak og støtte. Avtalen inkluderer også en egen 
bestemmelse om gjennomføring og støtte til å 
redusere klimagassutslipp fra avskoging og skog-
forringelse (REDD+) gjennom det etablerte ram-
meverket for dette under Klimakonvensjonen. 
Alle parter oppfordres også til å lage langsiktige 
lavutslippsstrategier. 

Avtalen etablerer for første gang juridisk bin-
dende forpliktelser om at alle parter skal melde 
inn nasjonalt fastsatte bidrag for utslippsreduksjo-
ner hvert femte år, og at partene vil gjøre dette i 
tråd med prinsippene om progresjon og høyest 
mulige ambisjon. Partene er også forpliktet til å 
rapportere om sine utslipp og gjennomføring og 
oppnåelse av sine utslippsbidrag. En ekspertba-
sert etterlevelseskomité er opprettet med hensikt 
å tilrettelegge for etterlevelse av forpliktelsene. 

En viktig faktor for å sikre global deltakelse 
var å basere Parisavtalen på nasjonalt fastsatte 
bidrag for utslippsreduksjoner. Dette betyr at 
hver enkelt part selv bestemmer hvilke bidrag de 
vil melde inn og ambisjonsnivået for bidragene. 
Før Paris var alle land oppfordret til å sende inn 
sine foreløpige nasjonalt fastsatte bidrag. Alle de 
nasjonalt fastsatte bidragene som er innmeldt hit-
til, inneholder tiltak, mål eller planer for begren-
singer i klimagassutslipp i en eller annen form. 
Flere land har sendt inn betingede bidrag eller 
vektlegger at høyere ambisjoner kan oppnås ved 
tilgang til fleksible markedsbaserte mekanismer, 
klimafinansiering, teknologioverføring eller 
kapasitetsbygging. Mange utviklingsland har 
også lagt inn betingede bidrag, der det gjøres 
klart at gjennomføring av bidragene er helt eller 
delvis avhengig av internasjonal støtte. Svært 
mange utviklingsland har også meldt inn bidrag 
som omhandler klimatilpasning, noe Paris-
avtalens bestemmelser om klimatilpasning også 
åpner for. 

Avtalen og beslutningen legger opp til økt inn-
sats over tid, hvor bidragene skal meldes inn eller 
oppdateres hvert femte år. Suksessive bidrag vil 
utgjøre en progresjon ut fra gjeldende nasjonalt 
fastsatte bidrag og hvert lands høyeste mulig 
ambisjon. 

Avtalen legger også opp til at alle parter hvert 
femte år skal delta i en felles gjennomgang for å 
vurdere kollektiv måloppnåelse. Partene skal se 
hen til resultatet fra denne gjennomgangen når de 
nasjonalt fastsatte bidragene bestemmes. 

Parisavtalen trådte i kraft den 4. november 
2016. Per mars 2017 har 141 av 197 parter til FNs 
klimakonvensjon ratifisert avtalen. Norge ratifi-
serte avtalen 20. juni 2016 etter at Stortinget 
hadde gitt samtykke til ratifikasjon, jf. Prop. 115 S 
(2015–2016) Samtykke til ratifikasjon av Parisavta-
len av 12. desember 2015 under FNs rammekon-
vensjon om klimaendring av 9. mai 1992, og Innst. 
407 S (2015–2016). Under Parisavtalen har Norge 
en betinget forpliktelse om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, 

2 Utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart og luftfart 
reguleres av FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon, 
IMO og den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, 
ICAO.
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og har i den forbindelse opplyst til FN at planen er 
å oppfylle forpliktelsen sammen med EU.

Parisavtalens første partsmøte (CMA1) ble 
åpnet i Marrakech i november 2016, og vil fort-

sette fram til 2018. Partsmøtet startet opp arbeidet 
med regelverk og veiledninger som skal operasjo-
nalisere og konkretisere bestemmelsene i avtalen. 
Målet er at dette skal være klart i 2018. 
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4  Hovedtrekk i norsk klimapolitikk 

4.1 Norges klimamål

Norge har ambisiøse klimamål. Noen av målene 
er meldt inn til FN som del av våre internasjonale 
forpliktelser til utslippsreduksjoner. Muligheten 
til samarbeid om utslippsreduksjoner har vært 
viktig ved utforming av målene. 

Norges klimamål for 2020 var del av klimafor-
liket på Stortinget i 2012 som igjen bygger på klima-
forliket fra 2008. For andre forpliktelsesperiode 
under Kyotoprotokollen (2013–2020) er Norges for-
pliktelse at utslippene i gjennomsnitt ikke skal over-
stige 84 prosent av utslippene i 1990. Den er avledet 
av og konsistent med målet om å kutte de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av 
Norges utslipp i 1990, og vil – som et supplement til 
innenlandske utslippsreduksjoner – også kunne 
oppfylles gjennom utslippsreduksjoner i andre 
land. Forpliktelsen er nærmere beskrevet i 
Prop. 173 S (2012–2013) Samtykke til godkjenning 
av endring av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen 
av 11. desember 1997. Målene for 2020 fra klima-
forlikene for 2008 og 2012 ligger fast. 

Norge har meldt inn til FN en betinget forplik-
telse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990, jf. Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU og Innst. 211 (2014–2015). 
Norge arbeider for en avtale om felles oppfyllelse 
av klimaforpliktelsen med EU. EUs mål om minst 
40 prosent utslippsreduksjon innen 2030 er basert 
på at det gir en kostnadseffektiv bane mot EUs 
mål om en utslippsreduksjon på 80–95 prosent 
innen 2050, slik det er skissert i veikartet for å bli 
en lavkarbonøkonomi (Roadmap for moving to a 
low carbon economy in 2050).

Dersom en felles løsning ikke fører fram, vil 
målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990 være Norges nasjo-
nalt bestemte forpliktelse til Parisavtalen. Målet er 
betinget av tilgang på fleksible mekanismer i den 
nye klimaavtalen og en godskriving av vår delta-
kelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle 
forpliktelsen. Regjeringen vil da senere konsul-
tere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt 
utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. 

Av klimaforliket i 2012, Innst. 390 S (2011–
2012), følger to mål om karbonnøytralitet som 
også er meldt inn til FN: 
– Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
– Som en del av en global og ambisiøs klima-

avtale der også andre industriland tar på seg 
store forpliktelser, skal Norge ha et forplik-
tende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. 
Det innebærer at Norge skal sørge for utslipps-
reduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

Et flertall på Stortinget vedtok 14. juni 2016 å be 
regjeringen «legge til grunn at Norge skal sørge 
for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp 
fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet 
kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, interna-
sjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvote-
handel og prosjektbasert samarbeid», jf. Innst. 
407 S (2015–2016), jf. Prop. 115 S (2015–2016) 
Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 
12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon 
om klimaendring av 9. mai 1992.

Av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsfor-
pliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, føl-
ger også at regjeringen har som mål at Norges 
nasjonale utslipp skal reduseres fram mot 2030 og 
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 
Målet om lavutslippssamfunn i 2050 er fra klima-
forliket i 2008. 

I klimaforliket fra 2012 står det: «Komiteens 
f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Frem-
skrittspartiet, mener at Norge må føre en ambi-
siøs nasjonal klimapolitikk. F l e r t a l l e t s  mål 
er en langsiktig omstilling til et lavutslippssam-
funn innen 2050. F l e r t a l l e t  peker samtidig på 
at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuf-
tig i global sammenheng der det overordnete 
målet er å redusere de samlede globale utslipp av 
klimagasser. Dette innebærer at det tas hensyn til 
konsekvensene av kvotesystemet, faren for kar-
bonlekkasje og til industriens konkurranseevne 
når politikken utformes. Dette gir føringer for 
virkemiddelbruken for å redusere nasjonale 
utslipp frem mot både 2020 og 2050.» 
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4.2 Klimapolitiske virkemidler i Norge

Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er CO2-
avgift og kvoteplikt. Disse sektorovergripende 
økonomiske virkemidlene setter en pris på utslipp 
av klimagasser og bidrar dermed til å endre pro-
duksjons- og forbruksmønster over tid. Avgifter 
og kvoteplikt gir insentiver til at utslippsreduksjo-
ner skjer til lavest mulig kostnad for samfunnet, 
herunder til utvikling og bruk av ny teknologi. I 
tillegg til kvoter og avgifter brukes andre virke-
midler som direkte regulering, standarder, avtaler 
og subsidier til utslippsreduserende tiltak. Satsing 
på forskning og utvikling er også viktig. Om lag 
80 prosent av de nasjonale utslippene er i dag 
underlagt CO2-avgift og/eller kvoteplikt. 

Forurensningsloven er den viktigste norske 
loven for å kontrollere forurensende utslipp, og 
omfatter alle slags forurensende utslipp inkludert 
klimagasser. I praksis har forurensningsloven 
vært lite brukt som virkemiddel for å redusere 
utslipp av klimagasser, bortsett fra enkelte klima-
gasser i industrien og metan fra avfallsbehandling, 
hvor utslippene er betydelig redusert. 

CO2-avgiften ble introdusert i 1991. Avgiftens 
formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner 
av CO2-utslipp. CO2-avgiften dekker i dag om lag 
60 prosent av norske utslipp av klimagasser. Avgif-
ten varierer fra knapt 30 kr per tonn CO2-ekviva-
lenter (naturgass som brukes av kvotepliktig 
industri) til om lag 450 kroner per tonn (generell 
sats for mineralolje, bensin og innenlands bruk av 
gass). Det er anslått at dagens klimavirkemidler 
og tidlig innføring av CO2-avgiften vil redusere de 
norske klimagassutslippene med 17–20 millioner 
tonn i 2020, sammenlignet med et forløp uten 
disse tiltakene. 

En del utslipp som ilegges CO2-avgift er også 
omfattet av kvoteplikt. Avgiften blir da fastsatt i lys 
av dette. For eksempel er mineralolje som brukes 
i kvotepliktig landbasert industri fritatt for CO2-
avgiften. Et annet eksempel er tilpasningen av 
CO2-avgiften da petroleumsvirksomheten ble 
inkludert i kvotesystemet fra 2008. CO2-avgiften 
for petroleumsvirksomheten ble da redusert til-

svarende den antatte kvoteprisen. I forbindelse 
med klimaforliket i 2012 ble CO2-avgiften for 
petroleumssektoren økt med 200 kroner. Hensik-
ten var at de samlede utslippskostnadene for 
petroleumsvirksomhetene skulle videreføres på 
samme nivå, slik at de økonomiske insentivene for 
utslippsreduksjoner ble opprettholdt. 

Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes 
direkte regulering, standarder, avtaler og subsi-
dier til utslippsreduserende tiltak. Satsing på 
forskning og utvikling er også viktig. Regjeringen 
satser bredt for å legge til rette for omstilling av 
norsk økonomi og samfunnsliv til et lavutslipps-
samfunn i 2050. Regjeringen har fem innsatsområ-
der som særlig prioriteres i klimapolitikken: 
Reduserte utslipp i transportsektoren, utvikling av 
lavutslippsteknologi i industrien og ren produk-
sjonsteknologi, CO2-håndtering, å styrke Norges 
rolle som leverandør av fornybar energi, og miljø-
vennlig skipsfart. Alle disse områdene har fått 
budsjettmessige løft og transportsektoren er sær-
lig prioritert. Regjeringen har en betydelig jernba-
nesatsing, gjennomfører en storsatsing på energi- 
og klimatiltak i transportsektoren gjennom 
Enova, har lagt fram strategien «Maritime mulig-
heter – blå vekst for grønn fremtid», og arbeider 
for å legge til rette for lavutslippsløsninger innen 
alle transportområder. Satsingene på kunnskap, 
forskning og utvikling, teknologi og innovasjon i 
norsk næringsliv omfatter også klimavennlige løs-
ninger. Arbeidet med utvikling og implementering 
av klimateknologi omfatter blant annet ordninger 
gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og 
Enova. Regjeringen arbeider med å følge opp 
grønn skattekommisjon og vil legge fram en stra-
tegi for grønn konkurransekraft. 

Regional og kommunal planlegging er også et 
viktig virkemiddel for å begrense energibruk og 
klimagassutslipp. Alle beslutninger om lokalise-
ring og utforming av næringsvirksomhet, boliger, 
infrastruktur og tjenester påvirker energibruk og 
utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen 
til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på 
effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken 
og transportsystemet. 
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5  EU/EØS

5.1 EØS-avtalen og klima

Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til 
EU i klimapolitikken. Regjeringen søker å oppfylle 
klimamålet for 2030 i samarbeid med EU. Det vil 
bringe norsk klimapolitikk enda tettere opp mot 
EU. 

EØS-avtalen nedfeller særskilte forpliktelser 
for avtalepartene til samarbeid på miljøområdet 
under miljøbestemmelser i Del V Bestemmelser 
som gjelder alle de fire friheter, se artiklene 73–75. 
Miljørettsakter som tas inn i avtalen etter disse 
bestemmelsene, legges normalt inn i EØS-avta-
lens vedlegg XX. Avhengig av tematisk innhold 
innlemmes EU-rettsakter av betydning for miljø 
også i andre deler av avtalen, herunder vedlegg II 
om tekniske handelshindre og vedlegg IV om 
energi. Det er også adgang for avtalepartene å 
samarbeide om miljørettsakter etter bestemmel-
sene i Del VI Samarbeid utenfor de fire friheter, se 
artiklene 78 flg. Slike rettsakter legges normalt 
inn i EØS-avtalens protokoll 31.

EUs klimakvoteregelverk er en del av EØS-
avtalen. Norske kvotepliktige virksomheter deltar 
fullt ut i dette systemet og bidrar til reduksjonene 
i kvotepliktige sektorer på samme vilkår som virk-
somhetene i EU. Norge har også gjennomført 
annet klimarelevant regelverk, herunder regler 
om krav til kjøretøy, mer miljøvennlig drivstoff, 
fornybar energi og energieffektivisering. Hoved-
tyngden av virkemidlene i ikke-kvotepliktig sektor 
er nasjonale, men utviklingen i EU går i retning av 
større integrering av klimahensyn i alle politikk-
områder. Tidlig påvirkning overfor EU på klima-
området og aktiv deltakelse i klimainitiativer hvor 
Norge har interesser er en prioritet for Norge.1

5.2 EUs klimapolitikk

Kommisjonen har publisert et veikart for hvordan 
EU kan bli en lavutslippsøkonomi. Veikartet beskri-

ver hvordan lavutslippssamfunnet kan nås med 
utslippsreduksjoner for 2030 (40 prosent), 2040 
(60 prosent) og 2050 (80 prosent). Det langsiktige 
målet om å redusere utslippene med 80–95 prosent 
er betinget av tilsvarende nødvendige utslipps-
reduksjoner fra industrilandene som gruppe.2

Målet gjelder hele regionen samlet og er ikke for-
delt på enkeltland. Målet er ikke lovfestet. Reduk-
sjonene skal tas i EU og antas å gi en kostnads-
effektiv bane mot EUs langsiktige mål. Eventuell 
bruk av internasjonale kreditter (utslippskutt uten-
for EU) vil kunne bidra til å overoppfylle målene.

Det europeiske råd besluttet i oktober 2014 at 
EU skal redusere utslippene med minst 40 pro-
sent i 2030 sammenlignet med 1990. I tillegg ble 
det satt mål for andel fornybar energi i EUs ener-
giforbruk og et indikativt mål for energieffektivi-
sering. EUs utslippsmål for 2030 er bindende på 
EU-nivå og skal gjennomføres innen EU uten 
bruk av internasjonale fleksible mekanismer som 
FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM). EUs 
mål om minst 40 prosent reduksjon fra 1990 skal 
gjennomføres ved en 43 prosent reduksjon i 
utslippene i kvotepliktig sektor og 30 prosent 
reduksjon i utslippene i ikke-kvotepliktig sektor 
innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Reduk-
sjonene i kvotepliktig sektor skal skje gjennom en 
årlig innstramming i hvor mange kvoter som gjø-
res tilgjengelig for de kvotepliktige aktørene. I 
ikke-kvotepliktig sektor skal den samlede reduk-
sjonen på 30 prosent fordeles på de enkelte med-
lemsland der hvert land vil få et mål om å kutte 
utslippene med mellom 0 og 40 prosent fra 2005 til 
2030. 

1 Jf. også Meld. St. 25 (2015–2016) om energipolitikken mot 
2030.

2 I rådskonklusjonen fra rådsmøte 29/30 oktober 2009 heter 
det: «The European Council calls upon all Parties to 
embrace the 2°C objective and to agree to global emission 
reductions of at least 50%, and aggregate developed coun-
try emission reductions of at least 80-95%, as part of such 
global emission reductions, by 2050 compared to 1990 
levels; such objectives should provide both the aspiration 
and the yardstick to establish mid-term goals, subject to 
regular scientific review. It supports an EU objective, in the 
context of necessary reductions according to the IPCC by 
developed countries as a group, to reduce emissions by 80-
95% by 2050 compared to 1990 levels.»
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5.3 EUs klimarammeverk for  
gjennomføring av felles klimamål

Kvotesystemet

EUs kvotesystem er etablert gjennom direktiv 
2003/87/EF og omfatter utslipp av klimagasser 
fra om lag 11 000 virksomheter i EØS-området 
samt CO2-utslipp fra luftfart innad i EØS-området. 
Energiforsyning, industri, petroleumsproduksjon 
og luftfart, som står for om lag 45 prosent av de 
samlede klimagassutslippene i EU, er underlagt 
kvoteplikt. Rammebetingelsene for markedet er 
fastlagt gjennom rettsakter. Norge deltar i EUs 
kvotesystem gjennom EØS-avtalen. I juli 2015 la 
Kommisjonen fram forslag til regelverk for fjerde 
fase av kvotesystemet, som dekker perioden 
2021–2030. Forslaget videreutvikler det eksis-
terende systemet, og legger ikke opp til store 
endringer. Forslaget behandles av Europaparla-
mentet og EU-rådet før endelig vedtakelse. 

Innsatsfordeling i EU

I tillegg til kvotesystemet vedtar EU regelverk 
som fastsetter nasjonale utslippsmål for de fleste 
sektorene som ikke omfattes av kvotesystemet. 
Innsatsfordelingsforordningen fordeler innsatsen 
mellom medlemsstatene og gir regler for hvordan 
landene kan samarbeide om å oppfylle målene 
sine. De viktigste sektorene som inngår i innsats-
fordelingen er transportsektoren (unntatt luft-
fart), jordbruk, avfall og oppvarming av bygg. 
Utslippsmålene land får tildelt under innsatsforde-
lingsforordningen gjelder samlet for alle sekto-
rene som inngår i regelverket, det vil si at forsla-
get ikke legger føringer på i hvilke sektorer tiltak 
må settes inn for å nå målene. Det er opp til det 
enkelte land. Regelverket legger heller ikke førin-
ger på balansen mellom tiltak hjemme og tiltak i 
andre land som inngår i innsatsfordelingen. 

Kommisjonen publiserte 20. juli 2016 forslaget 
til innsatsfordelingsforordning med bindende 
utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor for landene i 
EU. Gjennom forslaget gjøres landenes utslipps-
mål om til utslippsbudsjetter for perioden 2021–
2030. 

I ikke-kvotepliktig sektor foreligger det forslag 
til utslippsmål for landene på mellom 0 og 40 pro-
sent. Fordelingen av innsatsen er gjort ut fra BNP 
per innbygger, der landene med høyest BNP har 
fått måltall i den øvre enden av skalaen. For å iva-
reta hensynet til kostnadseffektivitet har Kommi-
sjonen gjort en innbyrdes omfordeling av målene 
til landene med høyest BNP. 

Under innsatsfordelingsforordningen er lan-
dene ansvarlige for å levere inn utslippsenheter til-
svarende sine utslipp gjennom hele perioden 
2021–2030. Hvert land vil vederlagsfritt få utstedt 
utslippsenheter (kalt AEA eller Annual Emissions 
Allocations) for hvert år i perioden 2021–2030. 
Landene må årlig rapportere sine utslipp, mens 
oppgjør skjer hvert femte år. For å øke kostnadsef-
fektiviteten foreslår Kommisjonen at land med et 
høyt prosentvis mål og høye kostnader forbundet 
med å kutte utslipp nasjonalt skal kunne benytte 
et begrenset antall kvoter fra EUs kvotesystem til 
å oppfylle målet. I tillegg åpner Kommisjonen i sitt 
forslag for at tiltak som gir utslippsreduksjoner i 
landsektoren i noen utstrekning kan brukes til å 
oppfylle målet i ikke-kvotepliktig sektor. 

Kommisjonen peker på at dagens regelverk 
åpner for stor grad av samarbeid om utslipps-
reduksjoner mellom land og foreslår ikke store 
endringer. Det innebærer at innsatsfordelings-
forordningen ikke legger begrensninger på et 
lands kjøp av AEA-enheter, og at land uten 
begrensninger kan selge eventuelle overskudd av 
AEA-enheter til andre land. Åpning for handel 
med AEA-enhetene bidrar til å øke kostnadseffek-
tiviteten i systemet og skal sikre at EUs overord-
nede mål nås til lavest mulig kostnad. Hittil er 
ikke denne muligheten benyttet av medlems-
statene. Det er stor usikkerhet om hvor stort 
salgstilbudet av AEA-enheter vil være i perioden 
2021–2030. 

Forslaget behandles av Europaparlamentet og 
EU-rådet før endelig vedtakelse. 

Bokføring av utslipp og opptak i skog og andre 
landarealer

I tillegg til kvotesystemet og innsatsfordelings-
forordningen har Kommisjonen foreslått et eget 
regelverk for bokføring av utslipp og opptak fra 
skog og annen arealbruk. Forslaget innebærer 
bl.a. en forpliktelse for landene til å sikre at utslip-
pene fra skog og annen arealbruk ikke er større 
enn opptaket. Eventuelle utslipp må kompenseres 
gjennom tiltak under innsatsfordelingsforordnin-
gen. Det er åpnet for å benytte kreditter fra skog- 
og arealbruk til oppfyllelse av målet under innsats-
fordelingsforordningen. Dette forutsetter imidler-
tid at summen av opptak som følge av planting av 
skog på areal som tidligere ikke har vært dekket 
av skog, utslipp som følge av at skogarealer blir 
endret, til for eksempel bosetting (avskoging), 
utslipp og opptak fra dyrket mark og beite, samlet 
sett gir netto opptak. I tillegg er det satt et øvre tak 
på hvor stort opptak som kan bli bokført. Tiltak i 
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den stående skogen, som økt CO2-opptak fra 
gjødsling eller tettere planting i eksisterende 
skog, kan benyttes til å oppfylle forpliktelsen om 
null utslipp fra sektoren, men slike tiltak kan ikke 
generere kreditter til oppfyllelse av målet under 
innsatsfordelingsforordningen. Det er åpnet for at 
Kommisjonen kan revurdere dette på et senere 
tidspunkt. 

Overvåking og rapportering av utslipp

Felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 forutset-
ter at landene som deltar følger de samme regler 
for overvåking og rapportering av utslipp. For å 
holde kontroll på utslippsutviklingen har EU der-
for et detaljert felles regelverk om overvåking og 
rapportering. Formålet er å sikre at det som rap-
porteres som ett tonn CO2-ekvivalenter i ett land, 
også ville vært beregnet som ett tonn CO2-ekviva-
lenter i et annet land. Landene rapporterer årlig 
om sine utslipp (utslippsregnskapet), og annet 
hvert år skal det rapporteres framskrivninger av 
utslipp og om tiltak og virkemidler på klimaområ-
det. Til dette formålet har EU vedtatt forordning 
(EU) nr. 525/2013. I tillegg kommer beslutning 
(EU) nr. 529/2013 om utslipp og opptak i skog og 
andre landarealer (LULUCF) og dessuten forord-
ning (EU) nr. 601/2012 med detaljerte krav til 
overvåking og rapportering av utslippene for virk-
somhetene og luftfartøysoperatørene i kvoteplik-
tig sektor. Kun sistnevnte har hittil blitt tatt inn i 
EØS-avtalen. I forslaget fra Kommisjonen legges 
det opp til at landene hvert femte år skal levere 
oppgjør for sine forpliktelser.

5.4 Norges felles oppfyllelse med EU av 
klimamålet for 2030 

Regjeringen har innledet dialog med EU om felles 
oppfyllelse av klimamålet for 2030. EUs interne 
regelverk, som er under utarbeidelse, må først fer-
digstilles før Norge vil kunne inngå en avtale med 
EU. 

Norge deltar allerede i det europeiske kvote-
systemet gjennom EØS-avtalen. En felles oppfyl-

lelse av klimamålet for 2030 innebærer at alle 
bedrifter i kvotepliktig sektor, uansett om de kom-
mer fra Norge eller fra et EU-land, i fellesskap 
bidrar til å kutte utslippene innenfor kvote-
systemet med 43 prosent i 2030 sammenlignet 
med nivået i 2005. 

I likhet med kvotesystemet skal innsatsforde-
lingsforordningen bidra til at EU samlet når klima-
målet sitt. Gjeldende innsatsfordelingsbeslutning 
er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og Norge deltar 
ikke i fordelingen av innsatsen som er nødvendig 
for å oppfylle EUs 2020-mål. Innsatsfordelingsfor-
ordningen som er foreslått for 2021–2030 vil imid-
lertid bli relevant for Norge ved inngåelse av en 
avtale om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. 
Ved inngåelse av en slik avtale forutsettes det at 
Norge ikke uten videre vil bli bundet av mål og 
regelverk på klima- og energiområdet utover det 
som følger av EØS-avtalens hoveddel og vedlegg, 
og av avtalen om felles oppfyllelse med EU. 

Prinsippet om lik behandling basert på samme 
rammevilkår har vært sentralt for regjeringen i 
dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fast-
settelse av nasjonale måltall og tilgang til fleksibili-
tet og samarbeid i gjennomføringen. Norges 
intensjon om felles gjennomføring med EU av kli-
mamålet for 2030 er nevnt i den forklarende inn-
ledningen til Kommisjonens forslag til innsatsfor-
delingsforordning, hvor det også fremgår at 
Norge med utgangspunkt i brutto nasjonalpro-
dukt pr innbygger ville fått et mål på 40 prosent 
reduksjon i utslippene sammenlignet med 2005 
for ikke-kvotepliktig sektor. Det fremgår også at 
fleksibilitetsmekanismer vil være tilgjengelige for 
Norge i samme utstrekning som for medlemslan-
dene. Ved felles gjennomføring vil også rapporte-
ringsregelverket knyttet til utslipp og oppgjør for 
forpliktelsen for ikke-kvotepliktig sektor bli rele-
vant for Norge. Endelig innlemmelse av Norge i 
innsatsfordelingen kan gjøres først når avtalen 
mellom Norge og EU er inngått.

Etter at innsatsfordelingen er klar vil regjerin-
gen på egnet måte legge fram for Stortinget resul-
tatet av forhandlingene med EU og hvordan regje-
ringen vil arbeide for å nå det norske klimamålet 
for 2030. 
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6  Norsk lovgivning 

6.1 Innledning

Dette avsnittet gir en oversikt over relevante 
sektorovergripende og sektorspesifikke norske 
lover. Avgiften på CO2 er også omtalt siden den er 
helt sentral i norsk klimapolitikk, og enkelte øko-
nomiske og andre virkemidler der det er relevant. 
Også lovverket knyttet til klimatilpasning omtales 
kort. Oversikten er ikke uttømmende og er ment 
som bakgrunn for lovforslaget og for drøftingen i 
avsnitt 6.7. 

6.2 Sektorovergripende lovgivning for 
regulering av utslippskilder 

Forurensningsloven

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensnin-
ger og om avfall (forurensningsloven) er hoved-
loven for begrensning av forurensning. Utslipp av 
klimagasser er forurensning i forurensningslovens 
forstand. Forurensende utslipp er i utgangspunktet 
forbudt med mindre det er tillatt etter lov eller for-
skrift eller omfattet av tillatelse etter forurensnings-
loven § 11. I tillatelsen kan det stilles vilkår, typisk 
at utslipp skal begrenses og holdes innenfor fast-
satte grenser, og krav om bruk av beste tilgjenge-
lige teknologi. 

Adgangen til å pålegge tiltak gjelder også for 
forurensende virksomheter som er underlagt kvo-
teplikt etter klimakvoteloven (se nedenfor), men 
det kan i disse tilfellene ikke settes noen utslipps-
grense i tillatelsen, jf. § 11 andre ledd. Det kvote-
pliktige utslippet anses håndtert gjennom foruren-
serens deltakelse i kvotesystemet. Tillatelsen 
etter forurensningsloven kan imidlertid stille 
andre vilkår, for eksempel teknologikrav. 

Klimakvoteloven 

Kvotepliktige klimagassutslipp omfattes av Lov 
17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel 
med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvo-
teloven) med tilhørende forskrift. Den trådte i 
kraft i 2005. Formålet med loven er å begrense 
utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv 

måte gjennom et system med kvoteplikt for 
utslipp av klimagasser og fritt omsettelige 
utslippskvoter. I 2005 hadde Norge en kobling til 
EUs kvotesystem ved at norske bedrifter kunne 
benytte kvoter fra EUs kvotesystem til oppgjør for 
sin kvoteplikt. Siden 2008 har Norge gjennom 
EØS-avtalen vært del av det europeiske kvote-
systemet. Fra 2013 har kvotesystemets omfang 
blitt utvidet og systemet er i større grad harmoni-
sert på tvers av landene, jf. klimakvoteloven §§ 2 
til 4 med nærmere begrensninger og presiserin-
ger i klimakvoteforskriften. Kvoteplikten gjelder 
stasjonære industrivirksomheter på fastlandet og 
på kontinentalsokkelen. Den som driver slik virk-
somhet er kvotepliktig og må innlevere kvoter til-
svarende sine kvotepliktige utslipp. For virksom-
heter som omfattes av forurensningsloven kreves 
i tillegg tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
Luftfart innen EØS-området har et eget kvote-
system med koblinger til kvotesystemet for stasjo-
nære virksomheter. Fra 2013 omfatter kvote-
systemet omtrent halvparten av norske klimagass-
utslipp. 

Krav til produkter

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produk-
ter og forbrukertjenester har blant annet til for-
mål å forebygge at produkter medfører forurens-
ning. Loven inneholder en generell aktsomhets-
plikt, substitusjonsplikt, og hjemler for å stille 
krav til produkter som kan forårsake miljøskade. 
Loven hjemler også krav til energieffektivitet i 
produkter, en implementering av EUs økodesign-
direktiv. Forskriftene under loven er samlet i pro-
duktforskriften. Produktforskriften kapittel 3 har 
bestemmelser om omsetningskrav for biodrivstoff 
og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende 
biobrensel. 

Særavgifter

Særavgiftene vedtas, på samme måte som merver-
diavgiften og de øvrige skattene til statskassen, av 
Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 bokstav a.
Dette skjer gjennom de årlige skatte- og avgifts-
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vedtakene (plenarvedtak). Plenarvedtakene angir 
hvilke produkter som skal avgiftsbelegges, og 
med hvilke satser. Plenarvedtaket angir også 
hvilke produkter og hvilke bruksområder som er 
fritatt for avgift, og hvilke som ilegges redusert 
sats. Nærmere regler om beregning og oppkre-
ving av avgift er fastsatt i forskrift hjemlet i blant 
annet lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter. Sær-
avgiftene, herunder miljøavgifter, tilfaller statskas-
sen uten noen form for øremerking. 

En riktig utformet miljøavgift skal i prinsippet 
settes lik marginal ekstern kostnad ved det sam-
funnsøkonomisk optimale nivået på utslipp. Miljø-
avgiften tilsvarer da den marginale rensekost-
naden. Riktig utformede avgifter sikrer at mar-
kedsprisen på miljøskadelige aktiviteter samsva-
rer med reelle samfunnsøkonomiske kostnader. 
Dermed oppstår en samfunnsøkonomisk effektiv 
bruk av ressursene.

Klimagassavgiftene omfatter CO2-avgiften på 
mineralolje, bensin, innenlands bruk av gass og 
forbrenning av olje og gass på kontinentalsokke-
len. I tillegg kommer avgift på utslipp fra PFK og 
HFK. Den generelle CO2-avgiften på mineralolje 
(herunder autodiesel og bensin) er nå på om lag 
350 kroner per tonn CO2. Petroleumsvirksomhe-
ten og kvotepliktig innenriks luftfart, som også 
står overfor kvoteplikt, har CO2-avgifter på hen-
holdsvis 444 og 431 kroner. Med dagens kvotepris 
gir det en samlet karbonpris på i underkant av 500 
kroner per tonn CO2.

6.3 Klimahensyn i samfunnsplan-
legging og beslutningsprosesser

Plan- og bygningsloven

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og bygge-
saksbehandling (plan- og bygningsloven) hjemler 
et helhetlig system for planlegging for statlig, fyl-
keskommunal og kommunal virksomhet, der bru-
ken av arealer og andre naturressurser vurderes 
sammen med sektorenes planlegging og økono-
miske forutsetninger. Loven skal fremme bære-
kraftig utvikling til beste for den enkelte, samfun-
net og framtidige generasjoner. Loven omfatter 
mange former for planlegging, fra teknisk orien-
tert og detaljert reguleringsplanlegging til over-
ordnet samfunnsplanlegging av prinsipiell og stra-
tegisk natur. Kommunal arealplanlegging er 
bestemmende for hvilke bygge- og anleggstiltak 
som er tillatt på de forskjellige arealene.

Plan- og bygningsloven er et virkemiddel for å 
påvirke utslipp av klimagasser i Norge. F.eks. vil 
plassering av boligområder og næringsområder 

legge infrastrukturelle føringer på transport-
mønstre som har konsekvenser for utslipp fra 
transport. Plan- og bygningsloven er også et helt 
sentralt lovverk i arbeidet med klimatilpasning. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det 
fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslin-
jene gjelder for planlegging i hele landet, på alle for-
valtningsnivåer. Retningslinjene fremhever at areal-
planleggingen bør bidra til begrensning av klima-
gassutslipp, bl.a. ved føringer om at det bør legges 
særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon rundt kollektivknutepunkter, at nye 
utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære 
områder, og at planleggingen skal bidra til å styrke 
kollektiv, sykkel og gange som transportform. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det 
videre fastsatt en statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i kommunene. Denne 
pålegger kommunene å innarbeide tiltak og virke-
midler for å redusere utslipp av klimagasser og 
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i sin kommuneplan eller i egen 
kommunedelplan.

Utredning av miljøkonsekvenser i prosjekter, planer og 
programmer

Plan- og bygningsloven stiller krav om konse-
kvensutredninger for planer etter plan- og byg-
ningsloven og tiltak etter annet lovverk som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. pbl 
§ 4-2 og kapittel 14). Nærmere regler er gitt i for-
skrift 19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvens-
utredninger for planer etter plan- og bygnings-
loven og forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om 
konsekvensutredninger for tiltak etter sektor-
lover. Formålet med konsekvensutredninger er å 
sikre at hensynet til miljø og samfunn – herunder 
hensynet til å begrense klimagassutslipp – blir tatt 
i betraktning under forberedelsen av planen eller 
tiltaket, og når det tas stilling til om og på hvilke 
vilkår planen eller tiltaket kan gjennomføres. 

I petroleumsloven oppstilles det også krav om 
gjennomføring av konsekvensutredninger før 
åpning av nye områder på kontinentalsokkelen for 
petroleumsvirksomhet, og som ledd i utbygging 
av nye felt, rørledninger og andre innretninger for 
petroleumsvirksomhet, samt før avslutning av 
petroleumsvirksomheten.

Forurensningsloven har egne regler for miljø-
konsekvensutredninger av forurensning.

Krav om utredning av konsekvenser av planer 
og programmer, herunder miljøkonsekvenser, føl-
ger av den generelle saksbehandlingsinstruksen 
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for statsforvaltningen, den såkalte Utredningsin-
struksen. Instruksen gjelder for utarbeiding av 
beslutningsgrunnlag for statlige tiltak som utføres 
i eller på oppdrag for statlige forvaltningsorganer. 
Formålet er å legge et godt grunnlag for beslut-
ninger om statlige tiltak. Instruksen stiller krav 
om utredning av den beslutning som foreslås, 
men oppstiller ikke eksplisitte krav til hvordan 
utredningen skal ta hensyn til eventuelle konse-
kvenser for klimagassutslipp. 

Staten har etablert en egen utredningsmodell 
med ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) for 
prosjekter med en antatt kostnad over 750 millio-
ner kroner. Modellen stiller krav om at ulike 
prosjektalternativer skal undergis en samfunns-
økonomisk analyse. I den grad prosjektet vil få 
konsekvenser for Norges utslipp av klimagasser 
vil disse normalt være prissatt i analysen, men 
det er ikke oppstilt eksplisitte føringer om dette.

6.4 Sektorlovgivning 

Innledning

I tillegg til generelle sektorovergripende klima-
politiske virkemidler, har en rekke sektorvirke-
midler også betydning for utviklingen i klimagass-
utslippene i Norge. Nedenfor omtales noen av de 
mest sentrale sektorvise virkemidlene. De sektor-
overgripende virkemidlene blir også omtalt der de 
er relevante for sammenhengen.

Landbasert industri og petroleumsvirksomhet 

Utslipp fra landbasert industri og petroleums-
virksomheten er for en stor del kvotepliktig etter 
klimakvoteloven. Det stilles videre krav om bruk 
av beste tilgjengelige teknikker (BAT) etter foru-
rensningsforskriften kapittel 36 og krav om sys-
tem for energiledelse i henhold til forurensnings-
loven. Enova har flere programmer for støtte til 
energi- og klimatiltak og utvikling av energi- og 
klimateknologi i norsk fastlandsindustri og 
petroleumssektoren. I henhold til forurensnings-
forskriften er det krav om at alle planer for utbyg-
ging og drift av olje- og gassfelt skal ha en god og 
effektiv energiløsning. Kravet omfatter også en 
analyse av mulig kraftforsyning fra land.

Petroleumsloven slår fast at det er staten som 
har eiendomsretten til undersjøiske petroleums-
forekomster på den norske kontinentalsokkelen. 
Med hjemmel i loven forestår olje- og energi-
departementet tildeling av tillatelser til petroleums-
virksomhet etter loven.

Petroleumsvirksomheten på sokkelen og Ham-
merfest LNG på Melkøya betaler både CO2-avgift 
og svarer kvoter for utslipp fra forbrenning av 
brenngass, fakling og utslipp knyttet til fangst og 
lagring av CO2. For andre brensler, som mineral-
olje, vil virksomhetene betale CO2-avgift ved inn-
kjøp, men avgiften vil bli refundert etter at det er 
levert kvoter for utslippene. I tillatelse etter foru-
rensningsloven kan det stilles krav om klimagass-
reduserende tiltak direkte overfor den enkelte virk-
somhet. 

Med hjemmel i petroleumsloven er det gitt 
begrensninger i adgangen til fakling av gass på sok-
kelen, og fakling tillates kun av sikkerhetshensyn. 
Operatørselskapene søker om tillatelse til brenning 
av gass over fakkelsystemet i forbindelse med årlig 
søknad om produksjonstillatelse. Tillatelsen til 
brenning reguleres kvartalsvis som en øvre grense 
for gjennomsnittlig brenning per dag. 

Regler om lagring av CO2 er hjemlet i foru-
rensningsloven med forurensningsforskriften 
kapittel 35, i petroleumsloven med petroleums-
forskriften kapittel 4a og i CO2-lagringsforskriften 
av 5. desember 2014 nr. 1517. 

Transportsektoren

Med unntak av sivil luftfart innenfor EØS er trans-
portsektoren ikke omfattet av EUs kvotesystem. 
Landtransport, innenriks luftfart og sjøfart er 
omfattet av CO2-avgift på drivstoffet. Drivstoffet til 
veitransport er i tillegg ilagt en veibruksavgift, 
som er begrunnet med at bilistene skal betale for 
veislitasje og andre eksterne kostnader som bil-
kjøringen fører meg seg (ulykker, luftforurens-
ning, støy, m.m.). Veibruksavgiften har ikke 
direkte et klimapolitisk formål, men har like fullt 
en effekt på klimagassutslippene fordi den øker 
prisen på fossilt drivstoff. 

Kjøretøy er i tillegg omfattet av kjøpsavgifter 
(engangsavgiften), som bl.a. er gradert etter CO2-
utslipp per kjørte kilometer. Dette gir ytterligere 
insentiver til å velge biler med lave CO2-utslipp. 
Utslipp fra nye biler har falt betydelig siden avgifts-
omleggingen i 2007. I tillegg er det en rekke avgifts-
messige fordeler og andre privilegier for eiere av el- 
og hydrogenbiler.

I produktforskriften (forskrift 1. juni 2004 nr. 
922) kap. 3 er det fastsatt at de som omsetter driv-
stoff skal sørge for at minimum 7,0 volumprosent 
av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per 
år består av biodrivstoff. 

Veglova § 27 er hjemmelsgrunnlaget for bom-
pengeinnkreving på offentlig vei. Innkreving av 
bompenger krever samtykke fra Stortinget. Bom-
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penger kan brukes til infrastrukturtiltak for veg 
og skinnegående kollektivtransport samt til drifts-
tiltak for kollektivtransport. Bompengetakstene 
kan til en viss grad tidsdifferensieres for å regu-
lere trafikken, og det arbeides med en lovendring 
i veglova § 27 som vil åpne for ytterligere et fleksi-
belt takstsystem med tids- og miljødifferensiering 
i byområdene. I akutte situasjoner med dårlig luft 
kan det innenfor eksisterende bompengepakke i 
et byområde fastsettes midlertidige økte tidsdiffe-
rensierte takster, jf. veglova § 27 annet ledd. Bru-
ken av takstene forutsetter vedtak fra kommunen 
og fylkeskommunen. Bompengeinnkreving vil 
kunne gi effekt på utslipp av klimagasser fordi det 
bidrar til mindre bilbruk.

Arealplanleggingen etter plan- og bygnings-
loven er et viktig virkemiddel for reduksjon av 
utslipp fra transport. 

Av andre virkemidler i transportsektoren kan 
bl.a. nevnes: 
– Tilskudd til investeringer og drift av kollektiv-

transport.
– Bymiljøavtaler/belønningsordningen og by-

vekstavtaler for bedre kollektivtransport og 
mindre bilbruk i byområdene.

– Enovas programmer for støtte til prosjekter 
innen transportsektoren.

– Andre virkemidler som fremmer utbygging av 
ladestasjoner, for eksempel parkeringsforskrif-
ten.

– Bygging av gang- og sykkelveier.

Bygg og fjernvarme

Mineralolje (fyringsolje, parafin og lignende) er 
ilagt CO2-avgift, samt en grunnavgift som ble inn-
ført for å hindre dreining mot olje da el-avgiften 
ble innført. 

Byggteknisk forskrift (TEK 10), hjemlet i plan- 
og bygningsloven, stiller bl.a. krav til energieffek-
tivitet og energiforsyning for nye bygg. Det er i 
nye bygg ikke tillatt å installere varmeinstallasjon 
for fossilt brensel (jf. TEK 10 § 14-4 (1)). 

I Klimaforliket fra 2012 var det flertall for å inn-
føre forbud mot fyring med fossil olje i husholdnin-
ger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Stortinget 
har også vedtatt at det skal innføres et forbud mot 
fyring med fossil olje. Forslag til forskrift som gjen-
nomfører slikt forbud har vært på offentlig høring, 
og foreslår et forbud som er hjemlet i forurens-
ningsloven og energiloven. Forskriften er under 
utredning, med sikte på endelig fastsettelse. 

Enova tilbyr investeringsstøtte til energi-
effektiviseringstiltak og etablering av varmeløs-

ninger basert på fornybar energi, spillvarme og 
varmepumper i bygg. 

Fjernvarmeanlegg med installert effekt over 
20 MW er omfattet av kvotesystemet. Kvoteplik-
tige virksomheter er fritatt for CO2-avgift på mine-
ralolje og betaler en redusert sats ved bruk av 
naturgass. Avfall er den viktigste energikilden i 
fjernvarmeproduksjon i Norge. Forbrenning av 
avfall gir utslipp av CO2. Utslipp ved bruk av avfall 
som energikilde i ordinære fjernvarmeanlegg er 
verken ilagt kvoteplikt eller CO2-avgift, men må 
ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensnings-
loven, jf. også omtale av avfallssektoren nedenfor. 

Etter plan- og bygningsloven kan kommunen 
bestemme at ny bebyggelse innenfor et konse-
sjonsområde for fjernvarme skal tilknyttes fjern-
varmeanlegget.

Jordbruk

Utslipp av metan, lystgass og CO2 fra jordbruk er 
ikke underlagt kvoteplikt, og det er heller ikke 
pålagt CO2-avgift for disse utslippene. Eksis-
terende virkemidler for å redusere utslippene av 
klimagasser i jordbruket består av både juridiske, 
økonomiske og informasjonsvirkemidler. Klima-
rettet forskning skal prioriteres i Landbruks- og 
matdepartementets forskningsbevilgning over 
Jordbruksavtalen. Økonomiske støtteordninger 
over Jordbruksavtalen er det viktigste økono-
miske virkemiddelet i jordbrukssektoren. De øko-
nomiske overføringene har stor betydning for pro-
duksjonsvolum, produksjonsfordeling og struk-
tur i næringen. 

Skogbruk

Skogen tar opp en betydelig mengde CO2. Tiltak i 
skog kan både øke opptaket av klimagasser, og 
fungere som tilpasningstiltak, for eksempel som 
buffer for jordras. De juridiske rammene for skog-
politikken er i hovedsak gitt gjennom naturmang-
foldloven og lovverket i skogsektoren, nærmere 
bestemt skogbruksloven med tilhørende forskrif-
ter om blant annet bærekraftig skogbruk, skog-
fond, skogfrøforsyning og tilskudd til skogbruk. 
Det er i Norge pålegg om å forynge skogen etter 
hogst. Skogfondsordningen innebærer at skogei-
eren er pliktig til å sette av 4–40 prosent av brutto-
verdien av skogvirket som avvirkes, til langsiktige 
investeringer i skogen.

Det er etablert flere tilskuddsordninger og 
programmer for skogbruket som blant annet 
bidrar til økt tilvekst i skogen og dermed økt CO2-
opptak.
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Avfallssektoren

Behandling og disponering av avfall reguleres 
med hjemmel i forurensningsloven og produkt-
kontrolloven med forskrifter, samlet i avfallsfor-
skriften. Forbud mot deponering av nedbrytbart 
avfall ble innført i 2009. Framtidige klimagassut-
slipp fra biologisk nedbrytning i avfallsdeponier 
vil derfor i hovedsak skyldes avfall som er depo-
nert tidligere. Avfallsforskriften gir mulighet til å 
gjøre unntak fra deponiforbudet i særlige tilfeller.

I avfallsforskriften stilles det krav om at depo-
nigass skal samles opp ved alle deponier som mot-
tar biologisk nedbrytbart avfall. Gassen kan ener-
giutnyttes eller fakles.

Utslipp fra forbrenning av avfall er i de fleste til-
feller unntatt fra kvoteplikt. Dette gjelder imidlertid 
ikke forbrenning av avfall i virksomheter som i hen-
hold til kvoteregelverket er definert som samfor-
brenningsanlegg. Avfallsregelverkets generelle 
krav til avfallshåndtering og gjenvinning har også 
betydning for klimagassutslipp.

6.5 Lovgivning relevant for arbeidet 
med klimatilpasning i Norge

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge 
fastslår «at alle har et ansvar for å tilpasse seg 
klimaendringene, både enkeltindivider, nærings-
liv og myndigheter». 

Å ta hensyn til vær og klima i samfunnsplan-
leggingen er ikke nytt. Klimaendringene forster-
ker imidlertid utfordringene, og gir også nye 
utfordringer. 

Tilpasning til virkningene av klimaendringer 
angår grunnleggende samfunnsstrukturer og en 
rekke lover vil derfor ha betydning for dette arbei-
det, herunder regelverket om arealplanlegging, 
beredskapslovgivningen, vassdragslovgivningen, 
lovverket som regulerer ulike typer infrastruktur, 
naturskadelovgivningen m.m. 

Kommunene er ofte i første linje i møtet med 
klimaendringene. Plan- og bygningsloven er det 
overordnede verktøy for samfunnsplanlegging 
og arealforvaltning og sentral i kommunenes 
arbeid med tilpasning. Klimatilpasning er ikke 
spesifikt nevnt i plan- og bygningsloven, men det 
følger av forarbeidene til loven § 3-1 bokstav g at 
«Bokstav g refererer til planlegging som et viktig 
virkemiddel for å ta hensyn til og motvirke klima-
endringer. Kommunene skal sikre at innbyg-
gerne blir ivaretatt ved ekstremværhendelser. 
Det skjer gjennom sårbarhetsanalyser og utvik-
ling av beredskapsplaner, og i arealplaner som 

sikrer at utsatte områder ikke blir tilrettelagt for 
utbygging. I tillegg skal det tas hensyn til konse-
kvenser av havnivåstigning».

For å ytterligere styrke kommunenes arbeid 
med klimatilpasning er regjeringen i gang med å 
utvikle statlige planretningslinjer (SPR) for klima-
tilpasning. Retningslinjene skal bidra til at samfun-
net blir bedre rustet for å møte klimaendringene, 
og skal legges til grunn ved statlig, regional og 
kommunal planlegging. 

Sivilbeskyttelsesloven § 14 pålegger kommu-
nene et overordnet ansvar for å utarbeide risiko- 
og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). Analysen 
skal danne utgangspunkt for kommunens bered-
skapsplan for uønskede hendelser. Analysene skal 
bl.a. omfatte eksisterende og framtidige risiko- og 
sårbarhetsfaktorer, for eksempel hendelser som 
følge av klimaendringer.

Et offentlig utvalg har utredet lovgrunnlaget 
for håndtering av overvann, med utgangspunkt i 
Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge, 
og NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring. 
Overvannsutvalget har avgitt sin innstilling, jf. 
NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. 

6.6 Rettighetslovgivning

Grunnloven § 112 

I 1992 vedtok Stortinget Grunnloven § 110 b til 
vern om miljøet. Ved den språklige revisjonen av 
Grunnloven i 2014 ble bestemmelsen flyttet til 
§ 112 og lyder nå: 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, 
og til en natur der produksjonsevne og mang-
fold bevares. Naturens ressurser skal dispone-
res ut fra en langsiktig og allsidig betraktning 
som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om natur-
miljøets tilstand og om virkningene av plan-
lagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de 
kan ivareta den rett de har etter foregående 
ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak 
som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Bestemmelsen er inntatt i Grunnlovens kapittel 
om menneskerettigheter. Første og andre ledd i 
bestemmelsen fastsetter grunnleggende rettighe-
ter for borgerne – rett til en viss miljøkvalitet og 
rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om 
virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i 
naturen (miljøinformasjon). Første ledd andre set-
ning stiller krav om en bærekraftig utvikling, som 



26 Prop. 77 L 2016–2017
Lov om klimamål (klimaloven)

529
ivaretar miljøkvalitetsrettigheten også for fremti-
dige generasjoner.

Grunnloven § 112 tredje ledd pålegger statens 
myndigheter en plikt til å iverksette tiltak som gjen-
nomfører grunnsetningene i første og andre ledd. 

Grunnloven overlater til styrende myndig-
heter å bestemme hvilke tiltak og virkemidler 
som skal tas i bruk for å nå miljømålene i § 112, 
forutsatt at de er egnet til å ivareta borgernes ret-
tigheter. Bestemmelsen har i første rekke betyd-
ning som rettesnor for lovgivningen og som tolk-
ningsmoment ved anvendelse av gjeldende rett. 
Ved tolkningstvil kan Grunnloven § 112 være et 
argument for å velge det tolkningsalternativet 
som er best i samsvar med borgernes rettigheter 
eller statens plikter etter § 112. 

Rett til miljøinformasjon og deltakelse

Retten til miljøinformasjon etter Grunnloven § 112 
andre ledd er operasjonalisert gjennom lov 9. mai 
2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og delta-
kelse i offentlige beslutningsprosesser av betyd-
ning for miljøet (miljøinformasjonsloven), samt i 
utredningsinstruksen (krav til begrunnelse, 
utredning av konsekvenser og allmenn høring). I 
tillegg til å operasjonalisere rettighetene og plik-
tene etter Grunnloven § 112 annet ledd jf. tredje 
ledd, gjennomfører miljøinformasjonsloven Nor-
ges internasjonale forpliktelser på dette området.

Rett til informasjon og deltakelse følger av 
internasjonale prinsipper og forpliktelser etter FNs 
verdenserklæring om menneskerettigheter og FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, 
Rio-erklæringen fra 1992 (prinsipp 10), Århuskon-
vensjonen om tilgang til miljøinformasjon, all-
mennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og 
adgang til klage og domstolsprøving på miljøområ-
det, og FNs klimakonvensjon (artikkel 6). 

Miljøinformasjonsloven er en rettighetslov 
om tilgang til miljøinformasjon og rett til delta-
kelse i beslutningsprosesser av betydning for 
miljøet. Loven inneholder bestemmelser om hva 
miljøinformasjon er, og retten til å få tilgang til 
denne utover alminnelige regler for dokument-
innsyn, og den gir borgerne rett til miljø-
informasjon både hos offentlige og private aktø-
rer. Den inneholder også en prinsippbestem-
melse om rett til deltakelse i beslutningsproses-
ser av betydning for miljøet. I tillegg gjelder mer 
spesifikke regler på bestemte saksområder til-
passet de behov som gjør seg gjeldende der. 
Eksempler på dette er særregler om informasjon 
og deltakelse i lover som plan- og bygningsloven 
og petroleumsloven. 

6.7 Vurdering av samordning og 
overbygging av lovgivningen på 
klimaområdet 

I forbindelse med Stortingets vedtak om klimalov 
ble regjeringen også anmodet om å «gjennomgå 
eksisterende lovgivning som kan ha betydning på 
klimaområdet, og eventuelt foreslå, hvor det 
anses som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en 
samordning og overbygging av lovgivningen på 
klimaområdet». Lignende tanker var fremme i 
konsultasjonsrunden om notatet «Perspektiver på 
en klimalov» vinteren 2014–15, hvor det ble argu-
mentert for å utrede en klimalov som samler på ett 
sted alle klimarelaterte virkemidler, som en slags 
ny «klimapilar» i norsk lovverk. Det ble fremholdt 
at dette kunne gi bedre oversikt, og at Norge 
dessuten mangler klimarelevante, sektorovergri-
pende, helhetlige og langsiktige rettslige føringer. 

Noen høringsinstanser har uttalt seg om dette 
punktet, og blant de som uttaler seg støtter de 
fleste departementet i at det ikke er behov for en 
omfattende lovreform. Flere høringsinstanser, 
deriblant innspillene fra kommuner og fylkeskom-
muner, understreker behovet for at klimahensyn 
er integrert i offentlige beslutninger og myndig-
hetsutøvelse på alle forvaltningsnivåer lokalt, regi-
onalt og sentralt. Forskningsgruppen for naturres-
sursrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo mener det er et behov for styrking av annen 
klimarelevant lovgivning, og mener relevant lov-
givning bør utredes i lys av klimaoppgavene lov-
givningen har. Dette bør fortrinnsvis gjøres gjen-
nom et eget lovutvalg. Maria Waag (student) og 
Arild Vatn (professor) ved Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet mener også lovgivningen på 
klimaområdet bør evalueres i en offentlig utred-
ning. 

Spørsmålet er dels om man kan si det mangler 
en «klimapilar» i norsk lovgivning, og dels om det 
er hensiktsmessig i norsk lovgivning, i tillegg til, 
eller som del av en klimalov, å samle og samordne 
all klimarelevant lovgivning og andre virkemidler 
i en lov. 

Departementet kan ikke si seg enig i at Norge 
mangler en «klimapilar» i lovverket. Norge var tid-
lig ute med sterke virkemidler for å bekjempe 
forurensning til luft inkludert klimagassutslipp. 
Norge har hatt klimalovgivning siden foruren-
sningsloven ble vedtatt i 1981 og trådte i kraft i 
1983. Norge var tidlig ute med å etablere et nasjo-
nalt kvotesystem for klimagasser, og første gene-
rasjon av klimakvoteloven trådte i kraft 1. januar 
2005. Avgiften på CO2 ble introdusert i 1991. For-
urensningsloven omfatter alle klimagasser, og er 
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en bred lov med et nyansert hjemmelsgrunnlag 
for å regulere forurensning. Den er sektorover-
gripende, og retter seg mot forurenseren, uansett 
hvem forurenseren måtte være, med noen viktige 
unntak. Lovens utgangspunkt er at forurensning 
som hovedregel er forbudt, med mindre den har 
tillatelse etter forurensningsloven, enten ved en 
enkelttillatelse, eller gjennom generelle regler i 
loven selv eller forskrift. Hjemmelsgrunnlaget for 
generelle, sektorovergripende juridiske virkemid-
ler rettet mot forurenseren er samlet i forurens-
ningsloven og klimakvoteloven. Lovstrukturelt 
utgjør dette «klimapilaren» i norsk lovverk. 

Regulering av klimagassutslipp i Norge er 
dominert av sektorovergripende økonomiske vir-
kemidler, i form av kvoteplikt og CO2-avgift, som 
til sammen nå dekker over 80 prosent av norske 
klimagassutslipp. Kvotepliktig etter klimakvote-
loven § 4 skal etter søknad innvilges tillatelse til 
kvotepliktige utslipp av klimagasser så fremt han 
godtgjør at han er i stand til å overvåke og rappor-
tere utslippene på en tilfredsstillende måte. Kon-
gen kan i utslippstillatelsen sette vilkår i medhold 
av § 16. Det skal ikke settes noen utslippsgrense-
verdi i tillatelsen. Tillatelsen gjelder så langt det 
innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvo-
teloven § 13. Hjemmelsgrunnlaget i forurens-
ningsloven har i liten grad vært brukt på CO2-
utslipp, i en viss grad overfor andre klimagasser 
som metan og klimagasser i industrien. For 
utslipp av klimagassen metan har for eksempel 
regelverk i medhold av forurensningsloven vært 
et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra 
avfallsdeponier. Loven står like fullt til disposisjon 
som en pilar for regulering av forurensning i 
norsk lovverk som når som helst kan tas i bruk i 
større utstrekning. Den har vist seg som et effek-
tivt rettslig instrument gjennom mange år, med 
gode resultater, og har i liten grad hatt behov for å 
endres vesentlig siden den ble vedtatt i 1981. 

Videre underlegger miljøforvaltningen lovver-
ket løpende vurderinger med henblikk på forbe-
dring og styrking av regelverket som virkemiddel, 
herunder i forbindelse med gjennomføring av 
EØS-relevant regelverk og andre internasjonale 
forpliktelser. Klima- og miljøforvaltningen har 
med ulike mellomrom tidligere foretatt mer hel-
hetlige vurderinger av lovverket når det gjelder 
utfordringene i klimapolitikken, og blant annet 
vurdert om det er vesentlige hindre eller mangler 
i lovverket som står i veien for å kunne føre en 
ambisiøs klimapolitikk. Det er konkludert med at 
regelverket i tilstrekkelig grad åpner opp for å ta 
og vektlegge klimahensyn både sektorovergri-
pende og sektorspesifikt. Departementet mener 

fortsatt Norge har et dekkende lovverk uten 
vesentlige hjemmelsmangler på klimaområdet. 

Hvorvidt lovverket tjener på å samle bestem-
melser som tematisk hører sammen i en lov, iste-
denfor at de er nedfelt i de respektive lovverk der 
de ellers hører hjemme, reiser mange spørsmål – 
om tilgjengelighet, brukervennlighet, men også 
om hensiktsmessig lovstruktur. Det finnes ikke 
ett universalsvar på dette. Hva som er hensikts-
messig kan variere fra rettsområde til rettsområde 
og fra en problemstilling til en annen. En samling 
av klimarelevant lovverk kan i utgangspunktet 
virke tiltalende. Ved nærmere vurdering reiser det 
imidlertid en rekke spørsmål, dels innholdsmes-
sige, dels lovtekniske, og disse henger også til 
dels sammen. Flytting av bestemmelser fra andre 
deler av lovverket inn i en ny lovstrukturell sam-
menheng skaper nye avgrensningsspørsmål, nye 
grenseflater og nye tolkningsspørsmål både 
innenfor den nye loven og innenfor de lovene 
bestemmelsene ble flyttet fra. Rettslig sett er det 
ikke gitt at man oppnår noen stor gevinst. 

En ytterligere vanskelighet er å trekke gren-
sen for hvilke bestemmelser som har tilstrekkelig 
grad av klimarelevans til å inngå i en samlelov om 
klima. Klimautfordringen angår alle samfunnssek-
torer. Det kan dermed hevdes at klimarelevant 
lovverk ikke bare er regler rettet direkte mot 
utslippskilder til klimagasser, men også må 
omfatte en rekke andre bestemmelser som skal 
sikre at klimahensyn tillegges vekt. Et forsøk på å 
sammenstille disse bestemmelsene i én lov kan gi 
et for snevert bilde av det brede spekter av pro-
blemstillinger og virkemidler som er relevante. 

Departementet viser til at de viktigste sektor-
overgripende juridiske virkemidlene allerede er 
samlet, i hhv. forurensningsloven og klimakvote-
loven. Hjemlene for økonomiske virkemidler i 
form av avgifter på klimagassutslipp, deriblant 
CO2-avgiften, er samlet i særavgiftsloven. Foru-
rensningsloven og kvoteloven har også et avklart 
innbyrdes forhold og selvstendig betydning i for-
hold til hverandre. Når det gjelder sektorspesifikk 
lovgivning kan spørsmålet stille seg annerledes. 
Spørsmålet er hva som er mest hensiktsmessig – 
samling i en lov, eller at klimarelevante bestem-
melser finnes i sektorlovgivningen der de er rele-
vante. Lovproposisjonen til Finlands klimalov 
drøfter spørsmålet om hvordan få et mer samlet 
grep på bruk av virkemidler og tiltak siden sektor-
lovverk er mangfoldig og spredt. I proposisjonen 
framheves at klimaloven vil fungere som en over-
bygning som gir en særlig merverdi i ikke-kvote-
pliktig sektor fordi den vil fremme en bedre sam-
ordning og oversikt og en mer effektiv gjennom-
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føring av utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig 
sektor og legge til rette for kostnadseffektive 
veivalg. 

Departementet ser også klare betenkelighe-
ter med å trekke tiltak og virkemidler av betyd-
ning for klima ut fra det lovverket hvor de i dag er 
hjemlet. En viktig utfordring på klimaområdet er 
nettopp å sikre at klimahensyn integreres i ulike 
sektorer og på ulike livs- og næringsområder. 
Departementet mener i lys av dette at det er hen-
siktsmessig at klimahensyn inngår som en inte-
grert del av det lovverket som regulerer den 
enkelte sektor, virksomhet eller livsområde. For 
brukerne av dette regelverket er det også lettest 
om de relevante bestemmelsene finnes i det lov-
verket som ligger den aktuelle sektoren eller 
temaet nærmest. Departementet finner også 
grunn til å fremheve at en strukturering av lovver-
ket etter sektor eller livsområde samsvarer bedre 
med norsk lovgivningstradisjon enn en strukture-
ring etter de hensyn loven skal ivareta. Dette ble 
framhevet av et utvalg som på generell basis vur-
derte om norsk lovverk hadde forbedringspunk-
ter mer overordnet når det gjaldt struktur, det 
såkalte Lovstrukturutvalget, som avga innstilling i 
1992 (NOU 1992: 32). Blant utvalgets anbefalinger 
var at «en lovinndeling etter hensyn bør etter vårt 
syn som regel bare gjennomføres hvor dette også 
innebærer den beste og mest oversiktlige regel-
struktur for den reglene angår.» Videre mente 
utvalget at en «sektororientert tilnærming til lov-

strukturen [gir] det beste utgangspunkt for å 
skape et helhetlig og oversiktlig lovverk» (jf. NOU 
1992: 32 punkt 8.5.4 og 8.5.5).

En samling av klimarelevant lovverk ville sette 
i gang en meget omfattende og tidkrevende lovre-
form. Den siste omfattende lovreformen i norsk 
miljørett, utviklingen av naturmangfoldloven, tok 
nærmere ti år. På dette området hadde lovgivnin-
gen imidlertid klare mangler og var ikke oppda-
tert i henhold til Norges internasjonale forpliktel-
ser på biodiversitetsområdet. Som beskrevet 
ovenfor kan departementet ikke se at dette er til-
fellet på klimaområdet. Departementet ser derfor 
ikke sterke reelle eller lovtekniske grunner til en 
minst like omfattende lovreform. 

For å få til den nødvendige omstillingen til et 
lavutslippssamfunn er det imidlertid viktig at kli-
mahensyn blir synliggjort og vurdert tidlig i de 
aktuelle beslutningsprosesser. 

Departementet mener at en klimalov slik den 
er ment å fungere er en type lovgivning som nett-
opp har til formål å legge til rette for en bedre 
samordning av klimahensyn i beslutningsproses-
ser. Klimaloven vil støtte opp om det viktige reelle 
forhold at det er helheten i politikken og summen 
av ulike tiltak som er viktig for å fremme omstil-
ling til et lavutslippssamfunn. Departementet 
mener derfor at forslaget til klimalov nettopp vil 
innebære en overbygning på klimaområdet slik 
Stortinget har etterlyst.
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7  Klimalovene i Storbritannia, Danmark og Finland, 
samt svensk forslag til klimalov 

7.1 Innledning

Storbritannia, Danmark og Finland har vedtatt 
klimalover. Den britiske og den finske klimaloven 
omfatter både utslippsreduksjoner og tilpasning 
til klimaendringer. Danmarks klimalov gjelder 
kun utslippsreduksjoner.

7.2 Storbritannias Climate Change Act

Storbritannias klimalov, Climate Change Act, ble 
vedtatt i 2008. Loven er bindende for de øverste 
statsmaktene, regjering og parlament, men inne-
holder ikke bestemmelser som retter seg mot bor-
gerne. Climate Change Act 2008 inneholder føl-
gende hovedelementer: 
– Lovfesting av mål for 2020.
– Lovfesting av mål for 2050. Målet er å redusere 

klimagassutslippene i Storbritannia med 80 pro-
sent sammenlignet med 1990-nivå. 

– Innføring av bindende maksimalgrenser for 
klimagassutslipp for hver femårsperiode fram 
til 2050 (karbonbudsjetter). 

– Energi- og klimaministeren er juridisk ansvar-
lig for måloppnåelse både for 2050-målet og 
femårsmålene.

– Årlig rapportering til parlamentet om målopp-
nåelse.

– Lovfestede prosedyrer for fastsetting og 
endringer av mål for budsjettperiodene og for 
beslutninger om fordeling av ansvar for å gjen-
nomføre de nødvendige tiltak.

– En uavhengig ekspertkomité, Committee on 
Climate Change, som premissleverandør til de 
fleste av beslutningene som skal tas under 
loven, og som i tillegg årlig skal gi sin vurde-
ring av framdrift og måloppnåelse.

Det første karbonbudsjettet er oppfylt, og klima-
departementet opplyser at man er «on track» til og 
med tredje karbonbudsjett. I henhold til status per 
i dag er Storbritannias klimapolitikk «off track» 
når det gjelder fjerde og femte karbonbudsjett. 

Regjeringen har under utarbeidelse en revidert 
handlingsplan med forslag til forsterket virke-
middelbruk. 

Karbonbudsjettene vedtas av Parlamentet 
minst 11,5 år i forkant. I tillegg til rådgivende inn-
spill om nivået på karbonbudsjettene og om ulike 
«pathways» eller virkemiddelpakker som kan nå 
målene, utgir den britiske klimakomiteen årlige 
«progress reports». Regjeringen legger fram kar-
bonbudsjettene for Parlamentet. I henhold til kli-
maloven kreves det offentlig begrunnelse dersom 
regjeringens forslag avviker fra ekspertkomiteens 
forslag. Hvert budsjett har et bindende samlet 
utslippstak for en femårsperiode. Det åpnes for 
bruk av fleksible mekanismer i forbindelse med 
oppgjøret av den enkelte budsjettperioden. Man-
glende måloppnåelse av et karbonbudsjett krever 
offentlig redegjørelse. Klimaloven åpner for å 
overføre utslippsenheter fra den etterfølgende 
budsjettperioden til den tidligere perioden (som 
innebærer utsettelse av utslippskutt) begrenset til 
1 prosent av budsjettet, mens loven ikke angir 
noen slik begrensning på adgangen til å overføre 
utslippsenheter motsatt vei (såkalt «banking»).

7.3 Danmarks Klimalov

Det danske Folketinget vedtok 11. juni 2014 Dan-
marks «Klimalov». Bakgrunnen er et politisk 
klimaforlik fra 6. februar 2014 som også inklu-
derte enighet om at det skulle fremmes forslag til 
en klimalov i Danmark. Formålet med loven er å 
etablere en «overordnet strategisk ramme for 
Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå 
til et lavemissionssamfund i 2050». Lovens formål 
er også å «fremme gennemsigtighed og offentlig-
hed om status, retning og fremdrift for Danmarks 
klimapolitik».

Loven er på fem paragrafer og inneholder et 
formål, bestemmelser om «Klimarådet», og om 
«Klimapolitisk redegjørelse». Lovens formål er å 
fremme lavutslippssamfunnet som i loven omtales 
som «et ressourceeffektivt samfund med en ener-



30 Prop. 77 L 2016–2017
Lov om klimamål (klimaloven)

533
giforsyning baseret på vedvarende energi og mar-
kant lavere udledninger af drivhusgasser fra 
øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst 
og udvikling». Den danske loven inneholder ikke 
tallfestede mål. Da loven ble vedtatt ble det samti-
dig inngått et politisk forlik om at utslippene i 
Danmark skal reduseres med 40 prosent fra 1990-
nivå innen 2020. Det var også politisk enighet om 
at nye klimamål skal fastsettes fortløpende hvert 
femte år, med ti års horisont framover, ifølge 
«Aftale om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nati-
onale klimamålsætninger». I den siste klimapoli-
tiske redegjørelsen fra den danske regjeringen 
omtales ikke 2020-målet. 

Det danske klimarådet skal være et uavhengig 
rådgivende ekspertorgan med oppgaver nedfelt i 
klimaloven. Klimarådet skal vurdere status for Dan-
marks oppfyllelse av nasjonale klimamål og inter-
nasjonale klimaforpliktelser, analysere mulige oms-
tillingsveier fram mot et lavutslippssamfunn i 2050 
og mulige virkemidler for å oppnå utslippsreduk-
sjoner, utarbeide anbefalinger om utforming av 
klimapolitikken, herunder valg av virkemidler og 
omstillingsveier, og bidra til den offentlige debatt. I 
sitt arbeid skal Klimarådet i nødvendig omfang, i 
forbindelse med utarbeidelse av sine analyser og 
øvrige arbeid, trekke inn relevante parter, her-
under blant annet næringsinteresser, arbeids-
markedets parter og sivilsamfunnet. Klima- og 
energiministeren kan anmode Klimarådet om å 
komme med anbefaling på særlig høyt prioriterte 
områder innenfor lovens formål. Minst en gang i 
året skal Klimarådet oversende en offentlig anbefa-
ling til energi- og bygningsministeren om klimainn-
satsen, slik at dette kan innrettes kostnadseffektivt 
og under hensyntagen til vekst, konkurranseevne, 
sysselsetting og vitenskapelige anbefalinger om 
nødvendig klimainnsats. 

7.4 Finlands Klimatlag

Den finske regjeringen vedtok i januar 2015 den 
finske «Klimatlagen». Formålet med loven er å 
skape et grunnlag for planlegging og gjennomfø-
ring av en langsiktig, konsekvent og kostnadsef-
fektiv klimapolitikk. Den binder statlige myndig-
heter og inneholder ikke materiellrettslige 
bestemmelser for ulike økonomiske aktører. I lik-
het med den danske loven legges det vekt på at 
loven skal bidra til omstilling i retning av et lavut-
slippssamfunn. 

Den finske loven inneholder noen av de 
samme hovedelementene som Storbritannias 

klimalov: Lovfestet utslippsmål for 2050, rapporte-
ring av måloppnåelse til parlamentet, og uavhen-
gig klimakomité. Loven har et helhetlig virkeom-
råde og omfatter både reduksjon av klimagassut-
slipp og tilpasning til klimaendringer i Finland. 
Den understøttes av flere politiske strategier. 

Loven nedfeller et generasjonsperspektiv på 
finsk klimapolitikk med forslaget om et langsiktig, 
overordnet utslippsmål for 2050 på 80 prosent 
reduksjon fra 1990-nivå, med mindre Finland bin-
des til et annet mål gjennom en internasjonal 
avtale eller EUs lovgivning. I så fall er det det siste 
målet som gjelder.

Målet gjelder for alle utslipp, sammen med 
systemet for oppfølging av måloppnåelse. Lovens 
operative bestemmelser for øvrig omfatter i 
hovedsak ikke-kvotepliktig sektor. 

Finland har ikke adoptert grepet med lovfes-
tede karbonbudsjetter. Den finske loven foreskri-
ver isteden et system med nasjonale klimaplaner – 
et «planeringssystem for klimatpolitiken», som 
består av et sett av utslippsplaner på lang og mel-
lomlang sikt for ikke-kvotepliktig sektor, og en 
nasjonal plan for tilpasning til klimaendringer. I 
tillegg kommer bestemmelser om åpenhet og 
deltakelse fra samfunnsaktører i beslutnings-
prosessene. 

Loven oppstiller ikke noe eget utslippsmål for 
ikke-kvotepliktig sektor, men på dette området er 
Finland forpliktet av EUs til enhver tid gjeldende 
innsatsfordelingsbeslutning. Et formål med loven 
er å legge til rette for et helhetlig grep om ikke-
kvotepliktig sektor, hvor lovgivningen er «mycket 
spridd og branchspecifik». Ikke-kvotepliktig sek-
tor utgjør om lag halvparten av utslippene i Fin-
land, og de viktigste sektorene er transport, jord-
bruk, oppvarming av bygninger, avfallshåndtering 
og fluoriserte klimagasser. Loven skal være en 
struktur som «främjar forverkligandet» av målene 
for utslippsreduksjon og hensyn som forutsigbar-
het, åpenhet og kostnadseffektivitet. Formålet er 
å gjøre det lettere å foreta helhetlige politiske pri-
oriteringer, iverksette kostnadseffektive grep på 
tvers av kilder og sektorer, og utløse tiltak med 
multiple samfunnsgevinster. 

Det skal årlig utarbeides en klimapolitisk rede-
gjørelse fra regjeringen til Finlands Riksdag.

Loven lovfester et uavhengig organ,«Finlands 
Klimatpanel», hvis oppgave primært er knyttet til 
det vitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken. 
Panelet er etablert fra før med tidsbegrenset 
varighet, men blir nå permanent i og med klima-
loven. 
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7.5 Sverige

Den svenske regjeringen la 9. mars 2017 fram for-
slag til en svensk klimalov i tråd med hovedlinjene 
i utredningen fra «Miljømålsberedningen», SOU 
2016:21. Lovforslaget foreslås å tre i kraft 1.1.2018. 
Loven inngår i et helhetlig klimapolitisk «ram-
verk» som består av tre integrerte deler: Klima-
mål, klimalov og et klimapolitisk råd. Nedenfor gis 
en kort oversikt over forslagene. Det vises for 
øvrig til Regeringens proposition 2016/17:146 Ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 

Sveriges regjering foreslår å innføre en klima-
lov som lovfester deler av rammeverket og inne-
holder grunnleggende bestemmelser om regjerin-
gens klimapolitiske arbeid. Regjeringens forslag 
er i tråd med forslaget fra Miljømålsberedningen. 
Loven inneholder bestemmelser om 
– Hva det klimapolitiske arbeidet skal ha som 

formål.
– At det skal være forankret i et langsiktig, tidfes-

tet utslippsmål fastsatt av riksdagen.
– Hvordan regjeringen skal planlegge og følge 

opp det klimapolitiske arbeidet. 
– Hvilken informasjon regjeringen skal fore-

legge for riksdagen.

Formålsbestemmelsen slår fast at regjeringen 
skal drive en klimapolitikk som 

«1. syftar till att förhindra farlig störning i 
klimatsystemet,

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt 
nutida och framtida generationer mot 
skadliga effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av kol-
dioxid och andra växthusgaser och att 
bevara och skapa funktioner i miljön som 
motverkar klimatförändring och dess skad-
liga effekter, och

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på 
relevanta tekniska, sociala, ekonomiska 
och miljömässiga överväganden.»

Regjeringens langsiktige klimapolitikk skal «utgå 
från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som 
riksdagen har fastställt. Regeringen ska sätta de 
övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att 
nå det långsiktiga målet. Arbetet ska bedrivas på 
ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska 
och budgetpolitiska mål att samverka med varan-
dra.»

Regjeringen skal hvert år legge fram for riks-
dagen en «klimatredovisning», som skal inne-
holde en redegjørelse for utslippsutviklingen, de 
viktigste klimapolitiske beslutningene siste år og 
hva de kan bety for utslippsutviklingen, og en vur-
dering av om det er behov for ytterligere tiltak og 
hvilke beslutninger dette i så fall forutsetter. 

Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide en 
«klimatpolitisk handlingsplan» som legges fram 
for riksdagen og som beskriver helheten i Sveri-
ges klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt og i 
hvilken grad den bidrar til de nasjonale og interna-
sjonale klimamålene. 

Regjeringen foreslår å opprette et klimapoli-
tisk råd som skal ha som oppgave å bistå regjerin-
gen i uavhengige vurderinger av hvordan den 
samlede politikken bør innrettes og om den poli-
tikken som legges fram er forenlig med klima-
målene. Rådet skal være et tverrvitenskapelig 
ekspertorgan. Opprettelsen av rådet vil være gjen-
stand for en egen prosess.

Det nye utslippsmålet for 2045 er en konkreti-
sering og tallfesting av Sveriges politiske målset-
ting om å bli en nullutslipps-visjon, med følgende 
innhold: 

«– Senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmos-
fären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kom-
pletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläp-
pen från verksamheter inom svenskt terri-
torium ska vara minst 85 procent lägre än 
utsläppen år 1990.

– För att nå målet får även avskiljning och lag-
ring av koldioxid av fossilt ursprung räknas 
som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

– Målet förutsätter höjda ambitioner i EU:s 
utsläppshandelssystem (EU ETS).

– Målet ingår som etappmål i miljömålssys-
temet.

– Målet innebär en tidigareläggning och pre-
cisering av den tidigar visionen om netto-
nollutsläpp till 2050.
Vid beräkning av utsläppen från verksam-

heter inom svenskt territorium omfattas inte 
utsläpp och upptag från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF). Utsläppen beräknas i enlighet med 
Sveriges internationella växthusgasrapporte-
ring.» 

(Prop. 2016/17:146 s. 25.)
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Utgangspunktet for Miljøberedningens forslag var 
en forutsetning om at verden for øvrig også age-
rer slik at de globale utslippene minsker i tråd 
med Parisavtalen. Regjeringen sluttet seg til dette. 
Utslippsmålet for 2045 forutsetter økte ambisjoner 
i EU ETS, noe den svenske regjeringen arbeider 

aktivt for. Regjeringens prioritet er å redusere det 
totale utslippsvolumet i EU ETS. Sveriges regje-
ring besluttet i 2016 å igangsette et statlig kjøps-
program for kjøp og annullering av utslippskvoter 
i EU ETS i perioden 2018–2040. 
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8  Forslag til klimalov 

8.1 Oversikt

Verdens utslipp av klimagasser er om lag doblet 
siden 1990. Globale utslipp må kuttes betydelig 
framover for å realisere FNs klimakonvensjons mål
om å forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning 
av klimasystemet. Parisavtalen konkretiserer Kli-
makonvensjonens mål ved å sette som ambisjon å 
holde den globale temperaturøkningen godt 
under 2 grader celsius sammenlignet med før-
industrielt nivå, og tilstrebe å begrense tempera-
turøkningen til 1,5 grader celsius. Parisavtalen 
sikter mot at globale menneskeskapte utslipp og 
opptak av klimagasser må balansere (klimanøytra-
litet) i andre halvdel av dette århundret for å 
oppnå målet om begrenset temperaturøkning. 

Alle større internasjonale analyser av klima-
utfordringen viser at å etablere en pris på utslipp 
av klimagasser er avgjørende for å redusere 
utslippene i tråd med Parisavtalens formål. For at 
kostnadene ved å redusere utslippene skal bli så 
lave som mulig, bør ideelt sett alle utslipp stilles 
overfor samme pris, som øker over tid. I dag er 
imidlertid bare mellom 10 og 15 prosent av ver-
dens klimagassutslipp direkte priset gjennom 
avgifter eller kvotemarkeder, og de prisene som 
observeres er lave sammenlignet med det som 
kreves for å være forenlig med klimakonvensjo-
nens mål. Samtidig er bruk av kull og petroleums-
produkter, som er de største kildene til utslipp av 
klimagasser, sterkt subsidiert i mange land, dvs. 
at prisen på utslipp i praksis er negativ.

Parisavtalen legger en ramme for fremtidig 
global klimapolitikk. Avtalen legger opp til at inn-
satsen skal trappes opp over tid, noe som vil måtte 
innebære sterkere virkemidler og høyere priser 
på utslipp flere steder i verden. Det er imidlertid 
det enkelte land som bestemmer sin innsats. 
Bidragene til utslippsreduksjoner som landene 
meldte inn i forkant av forhandlingene i Paris i 
2015 vil ikke begrense temperaturøkningen til-
strekkelig. Det er også stor usikkerhet om lande-
nes fremtidige nasjonale bidrag vil være tilstrek-
kelige og komme tidsnok. 

Norsk klimapolitikk er, og skal være, ambi-
siøs. I og med at de aller fleste land er små i klima-

sammenheng, og klimavirkningen er uavhengig 
av hvor utslippene finner sted, er det fornuftig å 
samarbeide om utslippsreduksjoner. Muligheten 
for slikt samarbeid er et viktig element i FNs 
klimakonvensjon, og er videreført i både 
Kyotoprotokollen og i Parisavtalen. Samarbeid om 
utslippsreduksjoner er også sentralt i EUs 
klimapolitikk. Også norsk klimapolitikk har lagt 
betydelig vekt på samarbeid om utslippsreduksjo-
ner. Om lag halvparten av norske utslipp omfattes 
av det europeiske kvotesystemet, og Norges 
utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen opp-
fylles ved en kombinasjon av tiltak overfor innen-
landske utslipp og betaling for utslippsreduksjo-
ner i andre land, særlig ved bruk av Den grønne 
utviklingsmekanismen (Clean Development 
Mechanism, CDM). Et samarbeid med EU om 
oppfyllelse av klimamålet for 2030 er en videre-
føring av en slik linje.

Klimapolitikken utøves i en verden med stor 
usikkerhet. Omstilling til et lavutslippssamfunn i 
Norge er avhengig av å få drahjelp fra utviklingen 
internasjonalt. Når politikken for lavutslippssam-
funnet utformes, må det tas hensyn til konsekven-
sene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje 
og industriens konkurranseevne. Samtidig må 
politikken legges opp slik at den fremmer nødven-
dige omstillinger.

Som det fremgår av sakshistorikken har Stor-
tinget bedt om et lovforslag «hvor de nasjonale 
utslippsmålene i 2030 og 2050 fastsettes», og som 
skal «regulere hensiktsmessige rapporterings- og 
styringsmekanismer mellom storting og regjering 
på klimaområdet». Det er svært uvanlig i norsk 
sammenheng å fastsette denne type reguleringer i 
lovs form. Også i Storbritannia, Finland og Dan-
mark, som har innført overordnede klimalover av 
den typen det her er snakk om, er dette en uvanlig 
type lovgivning. Denne formen for lovgivning kan 
blant annet ses på bakgrunn av klimaproblemets 
alvorlige karakter og betydning for samfunnsut-
viklingen og et ønske om å styrke måloppnåelsen i 
klimapolitikken. Omstilling til et lavutslippssam-
funn er en omfattende oppgave som berører alle 
sektorer i samfunnet. En lov som fungerer som en 
ramme omkring klimarelaterte beslutninger på 
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høyeste nivå er ansett å ha merverdi i Storbritan-
nia, Danmark og Finland. Klimalovene har fått sin 
form på grunn av deres særskilte begrunnelse og 
funksjon som skiller disse lovene fra tradisjonell 
lovgivning. Klimalovene forplikter det øverste 
beslutningsnivået i samfunnet, regjering og parla-
ment, og retter seg ikke mot forurenseren eller 
andre private rettssubjekter. Fra Finlands lovpro-
posisjon heter det: «Syftet med propositionen är 
att skapa en grund för planering och genom-
förande av en långsiktig, konsekvent och kost-
nadseffektiv klimatpolitik på ett öppet och förut-
sägbart sätt. Den föreslagna lagen har karaktären 
av en målinriktad ramlag som gäller de statliga 
myndigheterna och som inte innehåller några 
materiellrättsliga bestämmelser för olika bran-
scher.» Den danske lovproposisjonen uttrykker 
det slik: «Omstillingen til et lavemissionssamfund 
frem mod 2050 er en betydelig udfordring, og det 
er således afgørende, at omstillingen tilrettelæg-
ges både miljø- og ressourcemæssigt effektivt og 
økonomisk forsvarligt. Forslaget til klimalov eta-
blerer på denne baggrund en overordnet strate-
gisk ramme for klimapolitikken.» Den britiske kli-
maloven har ingen egen formålsparagraf, men 
den uavhengige klimakomiteens beskrivelse av 
hovedpoenget med loven er at den har «establis-
hed a framework to develop an economically cre-
dible emissions reduction path».1 

Primærformålet med lovregulering vil normalt 
være å pålegge private plikter eller fastlegge ret-
tigheter. En lov vil gjerne inneholde også andre 
elementer, for eksempel formålsbestemmelser, 
prinsipper og prosedyrer, og kan gi uttrykk for 
grunnleggende samfunnsverdier, men grunnen til 
at en lov er nødvendig, er normalt at det dreier 
seg om regulering av borgernes rettsstilling og 
rettslige krav som skal kunne prøves og hånd-
heves for domstolene. Begrunnelsen for klima-
lovene er annerledes, noe som forklarer den spesi-
elle innretningen på disse lovene i form av en 
overordnet ramme for beslutninger hos de øver-
ste styrende myndigheter, og ikke som en lov ret-
tet mot borgerne. Klimapolitiske målsettinger og 
rapporteringskrav er heller ikke egnet til å 
omformuleres til denne type rettigheter. Det må 
være totaliteten i klimapolitikken som skal være 
avgjørende for om klimalovens målsettinger opp-
fylles, ikke beslutningene i den enkelte sak. Loven 
skal gi en forpliktende retning, men den må sam-
tidig ivareta behovet for fleksibilitet for ulike 
politiske løsninger, veivalg og virkemiddelbruk.

Forslaget til norsk klimalov er utformet ut fra 
samme grunnidé som de nevnte klimalovene. Det 
følger også av Stortingets anmodningsvedtak nr. 
475 at en klimalov skal utformes med sikte på hen-
siktsmessige rapporterings- og styringsmekanis-
mer mellom storting og regjering på klimaområ-
det. Loven er derfor utformet med sikte på dette. 
Loven etablerer ingen rettigheter eller plikter for 
private som er ment å kunne håndheves ved søks-
mål for domstolene. Siden loven ikke er utformet 
som en rettighetslov er det heller ikke naturlig å 
utforme en sanksjonsbestemmelse. 

Klimaloven vil komme i tillegg til, ikke til 
erstatning for, gjeldende lovgivning og virkemiddel-
bruk. Rettigheter og plikter for private vil ivaretas 
av øvrig lovgivning og de konkrete virkemidler og 
tiltak myndighetene iverksetter for å nå de 
klimapolitiske målsettingene med hjemmel i lov og 
budsjettvedtak. Loven vil ikke endre adgangen til 
rettslig prøving etter annet lovverk. 

Som oppfølging av Stortingets vedtak om 
klimalov foreslås en kortfattet, overordnet og 
rammepreget lov som gjør klimamålet for 2030 og 
den langsiktige målsettingen om at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050 bindende som norsk 
lov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges 
klimamål som ledd i omstilling til et lavutslipps-
samfunn i Norge i 2050 og allmenn åpenhet og 
offentlig debatt om dette. Det vil fremme og 
styrke grunnlaget for gode klimapolitiske beslut-
ninger i Norge. 

Det nærmere innholdet i lovforslaget er en for-
målsparagraf, en paragraf om hvilke utslipp og 
opptak av klimagasser loven gjelder for, to lovfes-
tede klimamål, en styringsmekanisme og en 
rapporteringsmekanisme. 

Lovens formålsparagraf uttrykker hovedfor-
målet med loven, nemlig å fremme gjennomførin-
gen av Norges klimamål som ledd i omstilling til 
et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Annet ledd 
peker på at loven skal fremme åpenhet og offent-
lig debatt om status, retning og fremdrift i dette 
arbeidet. Målet om å bli et lavutslippssamfunn er 
forankret i klimaforliket i 2012 og må forstås på 
bakgrunn av at Norge som lavutslippssamfunn er 
avhengig av at verden rundt oss beveger seg i 
samme retning, slik at det, når politikken for 
lavutslippssamfunnet skal utformes, må ses hen til 
den internasjonale utviklingen og tas hensyn til 
konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv.

Norsk klimapolitikk er tett integrert med EU. I 
formålsparagrafen gjøres det også klart at loven 
ikke skal være til hinder for at klimamål fastsatt i 
eller i medhold av denne lov kan gjennomføres fel-
les med EU. 1 Fra Committee on Climate Change sin hjemmeside.
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Paragraf 2 beskriver hva som i loven skal for-
stås med utslipp og opptak av klimagasser og 
inneholder en fullmakt til Kongen i statsråd som 
gir mulighet til å justere dette dersom det skulle 
anses hensiktsmessig, for eksempel som følge av 
ny kunnskap eller endringer i det internasjonale 
klimaregelverket under FN. 

To politisk vedtatte klimamål for 2030 og 2050 
blir forpliktende som norsk lov. Norge er folke-
rettslig forpliktet av FNs klimakonvensjon, 
Kyotoprotokollen2 og Parisavtalen. Fram til og 
med 2020 er Norge forpliktet etter Kyotoprotokol-
lens andre forpliktelsesperiode, deretter overtar 
Parisavtalen. Norges utslippsforpliktelse under 
Parisavtalen lovfestes som mål for 2030. I tillegg 
lovfestes det at målet skal være at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050. 

Loven kombinerer på denne måten en forplik-
tende retning for norsk klimapolitikk med fleksibi-
litet i gjennomføringen. Målet om at Norge skal 
bli et lavutslippssamfunn i 2050 skriver seg fra tid-
ligere klimaforlik og fra Meld. St. 13 (2014–2015) 
Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU. Det nye er at loven tallfester målet for 
2050 om lavutslippssamfunnet i form av et inter-
vall for utslippsnivået i 2050. Intervallet er det 
samme som EUs mål for de samlede klimagassut-
slippene i unionen i 2050. Realiseringen av Norge 
som lavutslippssamfunn er avhengig av at verden 
rundt oss beveger seg i samme retning. Dette for-
utsatte også EU under forberedelsene av sine 
posisjoner til forhandlingene om en ny klima-
avtale i 2015, i forbindelse med vedtakelsen av 
EUs klimamål om 80–95 prosent reduksjon innen 
2050. Det ble lagt til grunn at EUs mål forutsatte 
at andre industrialiserte land som gruppe også 
foretar nødvendige utslippsreduksjoner i tråd med 
togradersmålet, jf. rådskonklusjonen fra rådsmøte 
29/30 oktober 2009 som gjengitt i fotnote 2 til 
avsnitt 5.2. 

Norsk klimapolitikk og klimaforliket i 2012 og 
avsnitt 4.1 foran legger til grunn at en ambisiøs 
politikk nasjonalt må være fornuftig i global sam-
menheng, der det overordnede målet er å redu-
sere globale utslipp, og når politikken for lavut-
slippssamfunnet utformes, må det tas hensyn til 
konsekvensene av kvotesystemet, faren for kar-
bonlekkasje og industriens konkurranseevne. 
Lovteksten i § 4 viser også til at det ved måloppnå-
else skal tas hensyn til effekten av norsk delta-
kelse i det europeiske klimakvotesystemet for 
virksomheter. Samtidig er det viktig å gjøre norsk 

næringsliv forberedt på en strammere global 
klimapolitikk, og å unngå investeringer og beslut-
ninger som låser oss inne i infrastruktur og 
systemer som ikke er forenlig med tograders-
målet. 

Klimamålet for 2030 på minst 40 prosent leg-
ges til grunn slik regjeringen har omtalt det i 
Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU. Regjeringen 
arbeider for å inngå en avtale om felles oppfyllelse 
med EU for 2030. Dersom en felles løsning ikke 
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være 
Norges forpliktelse. Uten felles oppfyllelse vil 
målet være betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i Parisavtalen og en godskriving av vår del-
takelse i EUs kvotesystem som bidrag til å opp-
fylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere kon-
sultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt 
mål for ikke-kvotepliktig sektor. Klimaloven er 
fullt forenlig med regjeringens politikk for gjen-
nomføring av klimamålet for 2030. Loven tar ikke 
stilling til fordeling av tiltak mellom sektorer, for-
delingen mellom tiltak i EU og i Norge, valg av vir-
kemidler, eller bruk av fleksibilitet i en avtale med 
EU. 

Lovforslaget inneholder en «styringsmeka-
nisme», etter samme prinsipp som Parisavtalen, 
som forplikter regjering og Storting til en perio-
disk gjennomgang av norske klimamål for å 
fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, se 
avsnitt 8.4 og merknadene til § 5.

Loven forplikter regjeringen til å redegjøre 
årlig for utviklingen i utslipp og for utøvelsen av 
klimapolitikken for Stortinget, herunder status for 
Norges karbonbudsjett (også innenfor et eventu-
elt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse 
av klimamål). Den årlige redegjørelsen skal også 
omfatte status for arbeidet med tilpasning til 
klimaendringer i Norge.

Loven er ikke tidsbegrenset. I henhold til 
norsk lovgivningstradisjon gjelder lover til de blir 
endret eller opphevet, dersom ikke annet er sagt. 

Avsnitt 9 inneholder noen vurderinger av kost-
nader knyttet til gjennomføringen av målene for 
2030 og 2050 som foreslås lovfestet. 

De enkelte elementene i lovforslaget gjennom-
gås nærmere i det følgende. 

8.2 Formål

8.2.1 Forslaget i høringsnotatet

Forslaget til klimalov som ble sendt på høring 
fram til 9. desember 2016 inneholdt en formåls-

2 Andre forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen er ikke 
trådt i kraft.
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paragraf som klargjør at lovens formål er å 
fremme gjennomføring av Norges klimamål som 
ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 
2050, og at en ambisiøs politikk nasjonalt også må 
være fornuftig i en global sammenheng. Loven 
skal også ha til formål å fremme åpenhet og 
debatt om norsk klimapolitikk. I forslaget ble 
lovens saklige virkeområde avgrenset til det som 
regnes som menneskeskapte klimagassutslipp 
under FNs klimakonvensjon.

8.2.2 Synspunkter i høringen

Mange høringsinstanser etterlyser formuleringer 
som gjør det klarere at lovens formål er å fremme 
gjennomføring av Norges klimamål som ledd i 
omstilling i Norge og utslippsreduksjoner i 
Norge, og gjør loven mindre forbeholden. 

Enkelte tar også til orde for å bruke begrepet 
nullutslippssamfunn i stedet for lavutslippssamfunn. 

Det er svært mange uttalelser i høringsrunden 
som gjelder bestemmelsen i første ledd annet 
punktum, om at det «legges til grunn at en ambi-
siøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en glo-
bal sammenheng» og at den bidrar til uklarhet om 
hva formålet med og innholdet i loven er. Det opp-
fattes som uklart hva som ligger i at politikken må 
være «fornuftig». Alle som uttaler seg om dette 
foreslår å stryke annet punktum. Justis- og bered-
skapsdepartementet påpeker at ordlyden i første 
ledd annet punktum, jf. «fornuftig i en global sam-
menheng», ikke egner seg som lovtekst og gir 
begrenset veiledning om hvordan kryssende hen-
syn konkret skal veies mot hverandre. YS mener 
setningen bør endres til (…) kan være fornuftig, 
ettersom de mener det kan være uheldig å kreve 
at den nasjonale politikken må være fornuftig i en 
global sammenheng, fordi dette kan være vanske-
lig å vurdere. Næringslivets hovedorganisasjon 
(NHO) er enig i at en politikk nasjonalt må være 
fornuftig i en global sammenheng der det over-
ordnede målet er å redusere de samlede globale 
utslipp av klimagasser. 

Flere høringsinstanser, deriblant WWF Norge i 
sitt lovforslag, mener temperaturmålet i Parisavta-
len bør tas inn i klimalovens formålsbestemmelse. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB), Norsk klimaservicesenter og Cicero mener 
klimatilpasning også bør være en del av formåls-
bestemmelsen til loven. 

Norges forskningsråd foreslår at formålsbe-
stemmelsen bør presisere at loven også skal 
fremme forskningsbasert kunnskap. 

8.2.3 Departementets vurdering 

Målet om en langsiktig omstilling til et lavutslipps-
samfunn innen 2050 er forankret i klimaforliket 
fra 2012 (jf. Innst. 390 S (2011–2012). I klimaforli-
ket pekte stortingsflertallet samtidig på at en 
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en 
global sammenheng der det overordnede målet er 
å redusere de samlede globale utslipp av klima-
gasser. Dette innebærer at det tas hensyn til kon-
sekvensene av kvotesystemet, faren for karbon-
lekkasje og industriens konkurranseevne når poli-
tikken utformes. Dette gir føringer for virkemid-
delbruken for å redusere nasjonale utslipp. Slike 
hensyn er basert på en erkjennelse av at Norge er 
en liten og åpen økonomi og at utviklingen av 
Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av at 
verden rundt oss beveger seg i samme retning. 
Det vises til nærmere omtale av lavutslippssam-
funnet og hensynene under omtale av klimamålet 
for 2050 i avsnitt 8.3.3.2. 

Loven skal også fremme åpenhet og debatt om 
arbeidet med å omstille Norge til et lavutslipps-
samfunn gjennom at det lovfestes at regjeringen 
årlig og på egnet vis skal rapportere til Stortinget 
om utviklingen av klimagassutslippene, utslipps-
framskrivninger og gjennomføring av lovfestede 
klimamål. Sektorvise utslippsbaner for ikke-kvote-
pliktig sektor skal også synliggjøres.

Arbeidet med å forberede og tilpasse samfun-
net til endringer i klimaet er ikke nevnt eksplisitt i 
formålsbestemmelsen. Men loven stiller krav til 
rapportering om hvordan Norge forberedes på og 
tilpasses til klimaendringene. 

Norges klimapolitikk er tett integrert med 
klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst 
veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et sam-
arbeid med EU om felles gjennomføring av klima-
mål kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner 
nasjonalt og til den langsiktige omstillingen av det 
norske samfunnet som klimaloven skal fremme. 
Tredje ledd uttrykker at loven ikke skal være til 
hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold av 
denne lov kan gjennomføres felles med EU. Slikt 
samarbeid er aktuelt for oppfyllelse av målet for 
2030, jf. regjeringens politikk for 2030 slik den 
fremgår av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslipps-
forpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU. 
Loven er således fullt forenlig med at Norge opp-
fyller klimamålet for 2030 i samarbeid med EU i 
tråd med allerede vedtatt politikk for 2030. Videre 
skal loven ikke være til hinder for at et samarbeid 
om felles oppfyllelse av klimamål med EU kan 
videreføres også etter 2030.
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I etterkant av høringen har departementet 
også utformet en egen bestemmelse om hva loven 
gjelder for. Det vises til nærmere omtale av § 2 i 
kapittel 10. 

8.3 Lovfesting av mål 

8.3.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at to klimamål 
lovfestes: 
– Målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 

2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag 
til Parisavtalen). 

– Målet om at Norge skal bli et lavutslipps-
samfunn i 2050.

8.3.2 Synspunkter i høringen

Generelt 

Norsk Industri er skeptiske til hensiktsmessighe-
ten av en klimalov i Norge og er tvilende til om en 
slik lov vil gi noen merverdi, og mener på denne 
bakgrunn at departementets lovforslag er hen-
siktsmessig formulert. Næringslivets hovedorgani-
sasjon (NHO) støtter at lavutslippssamfunnet ikke 
kvantifiseres og at definisjonen holdes åpen etter-
som det er usikkerhet om den fremtidige utviklin-
gen og de konsekvenser den kan ha for norsk 
økonomi og næringsliv. Norsk Olje & Gass uttryk-
ker også skepsis til en klimalov, og påpeker at lov-
festing av utslippsmål kan bidra til en uheldig 
rettsliggjøring av klimapolitikken. 

Flere høringsinstanser uttrykker at det bør 
klargjøres hvor utslippsreduksjonene skal tas, og 
hvor stor andel som skal reduseres nasjonalt og 
ved bruk av fleksible mekanismer. 

Flere høringsinstanser deler også det syn at det 
bør settes konkrete mål for hver sektor. Det brukes 
ulike begreper som sektormål eller handlingspla-
ner for hver sektor. Flere av de uttalelsene som 
trekker fram behov for sektormål fremhever at 
disse bør vise virkemidler og tiltak i de forskjellige 
sektorene og være en del av karbonbudsjetter. 

Andre høringsinstanser framhever at det er 
viktig at målet sikrer nødvendig fleksibilitet i opp-
fyllelsen. NHO trekker fram at dette er særlig vik-
tig for kvotepliktig sektor. Videre trekkes det fram 
i noen høringsuttalelser at skillet mellom kvote-
pliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor bør 
komme bedre fram i lovteksten. 

Særlig om høringsinstansenes synspunkter på 
klimamålet for 2030

Majoriteten av høringsinstansene er positive til at 
det settes et mål for 2030 om å redusere minst 40 
prosent i 2030 sammenlignet med norske utslipp i 
1990. 

Det foreslås blant annet av WWF Norge et mål 
for 2030 som innebærer 40 prosent reduksjon på 
norsk territorium. Miljøstiftelsen Zero og Integrated 
Carbon Observation System Norway mener ambi-
sjonsnivået bør heves til 50 prosent reduksjon 
innen 2030.

Flere mener det er viktig at det konkretiseres at 
målet for 2030 kan gjennomføres felles med EU. 
Agder Energi skriver blant annet at felles klimamål 
med EU er viktig for å sikre like konkurransevilkår 
for næringslivet. Norsk Energi understreker viktig-
heten av at kvotepliktige bedrifter ikke gis stren-
gere reguleringer av klimagassutslipp og mål enn i 
EU av hensyn til konsekvensene ved tapt konkur-
ranseevne og faren for karbonlekkasje. 

Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at 
lovteksten tydeligere må gi uttrykk for hva som 
menes med at målet kan gjennomføres med EU. 

Bjerknessenteret mener ordlyden i 2030 bør 
endres til «innen» 2030. De mener ordlyden i for-
slaget kan leses som om reduksjonen ikke skal 
skje før i 2030.  

WWF Norge og Forskningsgruppen for natur-
ressursrett ved det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo mener, blant andre, at det bør legges til et 
mål om at Norge skal være klimanøytralt (også 
omtalt som karbonnøytralt) innen 2030. Det trek-
kes fram at klimanøytralitet er et mål i Parisavta-
len, og at det derfor bør implementeres i klima-
loven. Parisavtalen oppstiller et kollektivt utslipps-
mål som tar sikte på at de globale klima-
gassutslippene når toppunktene så hurtig som 
mulig, og deretter at utslippene reduseres raskt, 
slik at det blir balanse mellom menneskeskapte 
utslipp og opptak av klimagasser i løpet av andre 
halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet 
kan beskrives som klimanøytralitet. Kirkens Nød-
hjelp tar til orde for at Norge bør være karbon-
negativt i 2030. 

Særlig om høringsinstansenes synspunkter på 
klimamålet for 2050

Det fremheves av WWF Norge og Statens Vegvesen
at ordlyden «i 2050» bør endres til at Norge skal 
bli et lavutslippsamfunn «innen 2050». Dette for å 
tydeliggjøre at overgangen til et lavutslipps-
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samfunn skal skje fram mot 2050, og at det dreier 
seg om et langsiktig arbeid. 

WWF Norge foreslår å definere lavutslippssam-
funnet ut fra en global rettferdighetsbetraktning, 
og ut fra hva størrelsen på de globale utslippene 
må være for å holde den globale gjennomsnitt-
stemperaturen klart innenfor temperaturmålet i 
Parisavtalen. WWF Norge anfører at en slik defini-
sjon er dynamisk og gir forsterkede insentiver til 
økt internasjonalt samarbeid. Flere andre 
høringsinstanser støtter seg til en slik definisjon. 

Det trekkes fram av Næringslivets hovedorgani-
sasjon (NHO) at det er nødvendig å sikre nødven-
dig fleksibilitet i oppnåelsen av et mål for 2050. 
Det må tas hensyn til konsekvensene av kvote-
systemet, faren for karbon- og investeringslekka-
sje og industriens konkurranseevne når et lavut-
slippssamfunn skal utformes. For øvrig mener 
NHO at tiltak for å redusere klimagasser i industri 
og på kontinentalsokkelen må vurderes ut fra glo-
bale virkninger, og ikke kun ut fra et nasjonalt per-
spektiv. Videre fremheves det av blant andre 
Energi Norge at det bør fremgå av lovteksten at 
målet kan nås sammen med EU eller subsidiært 
gjennom bruk av internasjonal fleksibilitet.

Det etterlyses i flere høringsuttalelser hva 
målet for 2050 vil bety for nasjonale utslipp. Blant 
annet mener Miljøstiftelsen Zero at Norge bør ha et 
separat norsk klimamål, og heller supplere med 
internasjonale bidrag. Concerned Scientists 
Norway fremhever at Norge må være et null-
utslippssamfunn samtidig som vi bidrar til ytter-
ligere kutt internasjonalt slik at Norge kan være et 
foregangsland. 

8.3.3 Departementets vurdering

Målet for 2030 er det samme som Norges bidrag 
til Parisavtalen, som Stortinget enstemmig har 
sluttet seg til gjennom behandling av Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. Dette målet ligger fast. Det 
vises til avsnitt 8.3.3.1 nedenfor.

Departementet foreslår nye tillegg til lovtek-
sten i § 4, som blant annet tallfester et ambisjons-
nivå for klimagassutslipp i 2050. Dette utdypes i 
avsnitt 8.3.3.2 nedenfor.

Til høringsinstansenes etterlysning av sektor-
vise mål og karbonbudsjetter vil departementet 
anføre: 

For kvotepliktig sektor, som omfatter om lag 
halvparten av Norges klimagassutslipp, legges til 
grunn at det europeiske kvotesystemet for virk-
somheter sikrer en kostnadseffektiv gjennomfø-
ring av de samlede reduksjonene innenfor kvote-

systemet som begrenser faren for karbonlekkasje. 
Et eget mål for kvotepliktig sektor i Norge vil ikke 
redusere globale utslipp, men vil kunne legge 
begrensninger for norske utslipp som kan være til 
hinder for næringsutvikling i Norge. 

For ikke-kvotepliktig sektor vil Norge, med en 
eventuell tilslutning til EUs innsatsfordelings-
forordning med tilhørende kontrollregimer, få et 
utslippsbudsjett med årlig samlet utslippsnivå for 
de ikke-kvotepliktige sektorene som omfattes av 
dette regelverket (transport, jordbruk, bygg, 
avfall m.m.). Budsjettet vil bli fulgt opp med krav 
om regelmessig oppgjør og rapportering. I hen-
hold til innsatsfordelingen vil Norge være forplik-
tet til å levere til oppgjør riktig antall utslippsenhe-
ter for hvert år i perioden; én utslippsenhet per 
tonn CO2-ekvivalenter som slippes ut fra sekto-
rene som omfattes. Det tekniske oppgjøret skal 
gjennomføres i to omganger. Første oppgjør skjer 
i 2027, og omfatter utslippene for hvert av årene i 
perioden 2021–2025. Det andre oppgjøret skjer i 
2032, og gjelder hvert av årene i perioden 2026–
2030. I henhold til regelverket som EU-kommisjo-
nen har foreslått, vil landene årlig måtte rappor-
tere til Kommisjonen om status for etterlevelse av 
utslippsbudsjettet. Om et land ikke ligger an til å 
etterleve budsjettet, vil det måtte utarbeides en til-
taksplan som redegjør for hvordan oppfølging av 
målene skal komme tilbake på riktig spor. 

I henhold til § 6 om rapportering årlig fra 
regjeringen til Stortinget, skal rapporteringen 
«synliggjøre sektorvise utslippsbaner». Norge vil 
etter EU-reglene måtte gjøre opp status i ikke-
kvotepliktig sektor årlig og dette må redegjøres 
for både til EU og etter klimaloven § 6 til Stortin-
get. Regjeringen ser det ikke som hensiktsmessig 
å innføre bindende sektorvise mål for hvor store 
utslippsreduksjoner som skal utløses i de enkelte 
sektorene som omfattes av innsatsfordelingen. 
Sektormål vil ikke nødvendigvis føre til en kost-
nadseffektiv fordeling av innsatsen i ikke-kvote-
pliktig sektor som er nødvendig for å redusere 
utslippene i tråd med det overordnede målet. Et 
samlet mål for ikke-kvotepliktig sektor gir større 
fleksibilitet for eksempel dersom det innenfor 
enkelte sektorer blir mer eller mindre krevende 
enn ventet å redusere utslippene. 

Når det gjelder gjennomgang av klimamål 
hvert femte år vises for øvrig til forslaget omtalt i 
avsnitt 8.4.3.1.

8.3.3.1 Særlig om målet for 2030

Det samlede ambisjonsnivået for 2030 er allerede 
fastsatt gjennom Meld. St. 13 (2014–2015) Ny 
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utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU, hvor det fremgår at Norge vil påta seg en 
betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Norge 
er i dialog med EU om felles oppfyllelse av dette 
klimamålet. Gjennom vår deltakelse i det euro-
peiske klimakvotesystemet vil Norge bidra til at 
de samlede utslippene i kvotepliktig sektor redu-
seres med 43 prosent sammenlignet med 2005. 
For ikke-kvotepliktig sektor skal det fastsettes et 
nasjonalt utslippsmål på linje med sammenlign-
bare EU-land. Prinsippet om lik behandling basert 
på samme rammevilkår har vært sentralt for regje-
ringen i dialogen med EU, ikke minst når det gjel-
der fastsettelse av nasjonale måltall og tilgang til 
fleksibilitet og samarbeid i gjennomføringen. 
Gjennomføringen av klimamålet for 2030 er 
avhengig av utviklingen av regelverket i EU, for-
handlinger med EU og etterfølgende nasjonal pro-
sess når det gjelder godkjenning og gjennomfø-
ring av avtalen. Dersom en felles løsning ikke 
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være 
Norges forpliktelse, betinget av tilgang på fleksi-
ble mekanismer i Parisavtalen og en godskriving 
av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til 
å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere 
konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjo-
nalt mål for ikke-kvotepliktig sektor. Meldingen 
ble behandlet i Stortinget i mars 2015, og Stortin-
get sluttet seg enstemmig til regjeringens anbefa-
linger. Det vises for øvrig til avsnitt 5. 

Målet er meldt inn som Norges betingede 
bidrag (Indicative Nationally Determined Contri-
bution, INDC) til Parisavtalen, jf. «Submission by 
Norway to the ADP» fra mars 2015. I forbindelse 
med Norges ratifikasjon av Parisavtalen ble dette 
lagt til grunn som Norges bidrag uten endringer 
(Nationally Determined Contribution, NDC).

Loven er fullt forenlig med regjeringens poli-
tikk for gjennomføring av klimamålet for 2030. 
Loven tar ikke stilling til fordeling av tiltak mellom 
sektorer, fordelingen mellom tiltak i EU og i 
Norge, eller valg av virkemidler, eller bruk av flek-
sibilitet i en avtale med EU. 

8.3.3.2 Særlig om målet for 2050

Bakgrunn

Av Stortingets behandling av representantforsla-
get om klimalov heter det, jf. Innst. 212 S (2014–
2015), blant annet at: «Flertallet viser til at en lov-
festing av de langsiktige målene kan bidra til 
større forutsigbarhet, og er slik et tydelig uttrykk 

for at lavutslippssamfunnet skal realiseres. Dette 
gir også en tydelig føring på den retningen man 
ønsker å utvikle samfunnet i, og vil dermed kunne 
bidra til en mer klimariktig utvikling.» I Meld. 
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 
– en felles løsning med EU, uttaler regjeringen at 
den «vil ha et langsiktig mål om at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050».

Departementet har vurdert hvordan det lang-
siktige målet om lavutslippssamfunn bør fastset-
tes i lovs form, herunder om det bør defineres 
eller klargjøres nærmere i form av en definisjon 
eller omregnes til et tall for innenlandske utslipp i 
2050. Ved vurderingene er det blant annet sett hen 
til klimavitenskapen, klimaproblemets globale 
karakter og dermed behovet for internasjonalt 
samarbeid, andre lands lovgivning, og hensyn 
knyttet til Norges situasjon som en liten, åpen 
økonomi. 

I forbindelse med lovarbeidet har departemen-
tet studert andre lands klimalover, herunder hvor-
dan de har forholdt seg til lovfesting av det lang-
siktige målet. Landene har valgt ulike løsninger. 
Danmark har lovfestet målet om å bli et lavut-
slippssamfunn. Målet er ikke tallfestet, men kvali-
tativt definert: «Loven har til formål at etablere en 
overordnet strategisk ramme for Danmarks 
klimapolitik med henblik på at overgå til et lave-
missionssamfund i 2050, dvs. et resourceeffektivt 
samfund med en energiforsyning baseret på ved-
varende energi og markant lavere udledninger af 
drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig 
understøtter vækst og udvikling». Storbritannia 
har tallfestet og lovfestet et utslippsmål for 2050, 
som et mål om å redusere Storbritannias utslipp 
ned til et nivå på minst 80 prosent reduksjon i 
2050 sammenlignet med 1990. Finland har også 
lovfestet et tallfestet mål på 80 prosent utslipps-
reduksjon i 2050 fra 1990, med mindre Finland 
bindes til et annet mål gjennom en internasjonal 
avtale eller EUs lovgivning. I så fall er det det siste 
målet som gjelder. EUs langsiktige mål om å bli et 
lavutslippssamfunn er tallfestet, men ikke lovfes-
tet. Det langsiktige målet i EU om å redusere 
utslippene med 80–95 prosent er betinget av til-
svarende nødvendige utslippsreduksjoner fra 
industrilandene som gruppe.

Den svenske regjeringen la 9. mars 2017 fram 
et forslag til klimalov (Regjeringens proposisjon 
2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sve-
rige) som ikke lovfester måltall for utslippsreduk-
sjoner. Sammen med klimaloven legger regjerin-
gen imidlertid fram et konkret forslag til utslipps-
mål for Sverige i 2045 som innebærer at Sverige 
senest i 2045 ikke skal ha noen nettoutslipp av kli-
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magasser til atmosfæren, for deretter å oppnå 
negative utslipp. Utslipp fra virksomheter innen 
svensk territorium skal være minst 85 prosent 
lavere i 2045 enn i 1990. Målet skal legges fram for 
den svenske riksdagen som bes vedta dette som 
del av et nytt klimapolitisk rammeverk for Sve-
rige. Det vises for øvrig til omtalen i avsnitt 7.5. 

Departementet mener gjennomføringen av 
målet om et norsk lavutslippssamfunn må baseres 
på noen grunnleggende føringer: At utviklingen 
av et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 er i tråd 
med beste klimavitenskapelige kunnskap, og at 
det tas hensyn til konsekvensene for norsk øko-
nomi og næringsliv når politikken utformes. Det 
sistnevnte innebærer blant annet å ta hensyn til at 
om lag halvparten av norske klimagassutslipp er 
omfattet av det europeiske kvotesystemet for virk-
somheter. For 2030-forpliktelsen er det i Meld. St. 
13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – 
en felles løsning med EU tatt forbehold om at 
Norge har mulighet til å benytte seg av fleksibili-
tet i gjennomføringen av målet på lik linje med 
EU-land. Dersom en felles løsning med EU ikke 
fører fram, er 2030-forpliktelsen betinget av til-
gang på bruk av fleksible mekanismer i Parisavta-
len. 

Loven må heller ikke være til hinder for at kli-
mamål for perioden etter 2030 kan gjennomføres 
felles med EU. Norges klimapolitikk er tett inte-
grert med klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et 
ambisiøst veikart mot en lavkarbonøkonomi i 
2050. Et samarbeid med EU om felles gjennomfø-
ring av klimamål kan gi viktig bidrag til utslippsre-
duksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstil-
lingen av det norske samfunnet som klimaloven 
skal fremme.

Norge har sluttet seg til Klimakonvensjonens 
mål om å stabilisere konsentrasjonen av klimagas-
ser i atmosfæren på et nivå som ikke fører til ska-
delige menneskeskapte endringer i klimasys-
temet. Parisavtalen konkretiserer Klimakonven-
sjonens mål ved at verden bør holde den globale 
gjennomsnittstemperaturen godt under 2 grader 
celsius og tilstrebe å begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 grader celsius. Det framgår videre av 
Parisavtalen at for å nå det langsiktige temperatur-
målet må de globale utslippene nå toppen snarest 
mulig og deretter avta slik at det blir balanse mel-
lom utslipp og opptak i andre halvdel av dette 
århundret. Dette balansepunktet beskrives gjerne 
som klimanøytralitet. FNs klimapanel er bedt om 
å lage en spesialrapport som skal utgis i 2018 med 
informasjon om klimaendringer ved 1,5 grader 
celsius oppvarming og modellberegninger for 
utslippsbaner i tråd med målet i Parisavtalen. 

FNs klimapanel har i sine fjerde og femte 
hovedrapporter gjengitt vurderinger av hvor mye 
som skal til blant verdens land for å sikre at global 
oppvarming holdes under to grader. FNs klima-
panels fjerde hovedrapport (AR4) viste til at et 
intervall på 80–95 prosent reduksjon fra 1990-nivå 
for industrilandene kunne bidra til dette. Denne 
informasjonen lå til grunn for rådskonklusjonene i 
2009 om reduksjon i klimagassutslippene på 80–95 
prosent fra 1990-nivå for EU som sådan forutsatt at 
industrilandene som gruppe reduserer utslippene 
tilsvarende: «in the context of necessary reductions 
according to the IPCC by developed countries as a 
group». 

FNs klimapanels seneste hovedrapporter 
(som ble lagt fram før Parisavtalen) viser at den 
globale utslippsveksten må snus raskt og utslip-
pene reduseres med 40–70 prosent i perioden 
2010–2050 for å nå det globale togradersmålet. 
Fram mot 2100 må det bli balanse mellom 
menneskeskapte utslipp og opptak av klima-
gasser. FNs klimapanel peker på at karbonnega-
tive løsninger også kan bli nødvendig i stor skala, 
dvs. at det globale opptaket av klimagasser som 
følge av nye tiltak må bli større enn de menneske-
skapte utslippene. For OECD-regionen vil et 
idealisert scenario tilsi utslippskutt på 23–40 
prosent i perioden 2010–2030. Jo lenger tid det går 
før den globale utslippsutviklingen snus, jo 
raskere og dypere må det kuttes i etterfølgende 
perioder. FNs klimapanels sammenstillinger av 
rådende kunnskap viser at om verden ikke lykkes 
med en tilstrekkelig rask omstilling mot 2030 øker 
behovet for å ta i bruk karbonnegative løsninger 
som bioenergi med CO2-håndtering og påskoging 
i global skala. Slike løsninger krever store arealer 
og kan få betydelige negative konsekvenser blant 
annet for naturmangfold og matproduksjon. FNs 
klimapanel peker på at potensialet for karbonne-
gative løsninger er uavklart, og at det er store 
kunnskapsbehov før potensialet kan tallfestes. 

Klimapolitikken legger til grunn beste viten-
skapelige kunnskap om klimaproblemet. Når poli-
tikken skal utformes må også en rekke samfunns-
hensyn veies inn. Klimaforliket 2012 (Innst. 390 S 
til Meld. St. 21 (2011–2012)) nevner sentrale 
hensyn ved politikkutforming for lavutslipps-
samfunnet: «Komiteens f l e r t a l l , alle unntatt 
medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at 
Norge må føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk. 
F l e r t a l l e t s  mål er en langsiktig omstilling til 
et lavutslippssamfunn innen 2050. F l e r t a l l e t
peker samtidig på at en ambisiøs politikk nasjonalt 
må være fornuftig i global sammenheng der det 
overordnede målet er å redusere de samlede 
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globale utslipp av klimagasser. Dette innebærer at 
det tas hensyn til konsekvensene av kvote-
systemet, faren for karbonlekkasje og til industri-
ens konkurranseevne når politikken utformes. 
Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å 
redusere nasjonale utslipp frem mot både 2020 og 
2050.»

Gjennom regjeringens tilnærming til oppfyl-
lelse av klimamålet for 2030 felles med EU, har 
norsk klimapolitikk tatt et ytterligere skritt nær-
mere EUs klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen 
er norsk klimapolitikk allerede på mange områ-
der integrert med EUs politikk og regelverk på 
klimaområdet. Om lag halvparten av Norges kli-
magassutslipp er omfattet av det europeiske kli-
makvotesystemet for virksomheter. Norske 
utslipp i kvotepliktig sektor er derved omfattet av 
et felleseuropeisk tak på utslipp, hvor økte 
utslipp i en del av kvotesystemet over tid motsva-
res av utslippsreduksjoner i andre deler. Norge 
er på denne måten en fullintegrert del av EUs 
klimapolitikk på dette feltet. Forslaget til kli-
malov tar hensyn til og bygger opp under dette, 
og til at utslippsutviklingen i Norge er kritisk 
avhengig av hvilke rammebetingelser som fast-
settes for kvotesystemet og utviklingen i kvote-
prisen i EU. Et eget mål for kvotepliktige utslipp i 
Norge vil kunne øke kostnadene ved klimapoli-
tikken betydelig uten å redusere globale utslipp.

Samarbeidet med EU om klimapolitikken vil 
bidra til å sikre at omstillingen skjer på en kost-
nadseffektiv måte med like konkurransevilkår for 
næringsvirksomhet i Norge og EU. Slik drahjelp 
er viktig, blant annet fordi kostnadene ved å redu-
sere utslipp i Norge i stor grad bestemmes av for-
hold vi bare delvis kan kontrollere, slik som utvik-
lingen av ny teknologi, den økonomiske utviklin-
gen ute og framtidig inn- og utvandring. Erfarin-
gene viser at den store usikkerheten gjør det van-
skelig å angi hvordan norske utslipp vil utvikle 
seg ved en gitt innretning av klimapolitikken. I 
kvotepliktig sektor er det kostnadene ved utslipps-
reduksjoner som bestemmer hvor utslippene 
reduseres. Slik kostnadseffektiv gjennomføring er 
hensikten med det europeiske kvotesystemet. 
Kvotesystemet er sentralt i EUs klimapolitikk. 
Utslippene defineres av antall tilgjengelige kvoter. 
Antall kvoter som utstedes reduseres hvert år. 
Med den årlige nedskaleringsfaktoren som ligger 
inne i Kommisjonens forslag til regelverk for peri-
oden 2021–2030, vil antall kvoter som utstedes i 
2050, være om lag 86 prosent lavere enn utslip-
pene fra de kvotepliktige sektorene i 1990. Norge 
skiller seg ut ved at vi har en fossilfri kraftproduk-
sjon, en omfattende prosessindustri med tilhø-

rende klimautslipp som eksporterer sine produk-
ter og en petroleumssektor hvor kostnadene ved 
utslippsreduksjoner er høye. Norge er i betydelig 
grad avhengig av at tempoet i utviklingen av lavut-
slippsløsninger drives gjennom av en ambisiøs 
klimapolitikk i andre land. Norsk alenegang kan 
ikke oppfattes som et aktuelt alternativ, fordi det 
beskriver en situasjon der den globale dugnaden 
er uteblitt, med derav følgende skadekostnader 
nasjonalt og globalt. Uten en ambisiøs klimapoli-
tikk internasjonalt vil kostnadene ved å nå et tall-
festet mål kunne bli betydelige, jf. avsnitt 9. Samti-
dig er det viktig å gjøre norsk næringsliv forbe-
redt på en strammere global klimapolitikk, og å 
unngå investeringer og beslutninger som låser 
oss inne i infrastruktur og systemer som ikke er 
forenlig med togradersmålet. 

Lovens formål er å fremme gjennomføring av 
Norges klimamål som ledd i omstilling til lav-
utslippssamfunnet. Samtidig er vår særegne 
næringsstruktur og ønske om fortsatt samarbeid 
med EU om klimapolitikken, for eksempel gjen-
nom deltagelse i det europeiske kvotesystemet, 
en viktig grunn til at Norge ikke bør frasi seg 
muligheten til en fleksibel utøvelse av klimapoli-
tikken. Å beholde en slik mulighet kan betraktes 
som en forsikring mot utfall som vi i dag ikke har 
kontroll over, men som potensielt har høye kost-
nader. Dette taler for at en tallfesting av målet for 
2050 i loven tar hensyn til vår deltakelse i det 
europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. 
Loven bør også holde åpen muligheten for at fel-
les oppfyllelse med EU kan være løsningen også 
etter 2030. 

Forslag til mål for 2050

På bakgrunn av Stortingets verbalvedtak, hørings-
innspillene og de føringer som er beskrevet oven-
for, har departementet revidert lovutkastet.

Departementet foreslår en utbygging av lov-
teksten i § 4 med flere elementer. Det foreslås et 
nytt første ledd andre punktum. I andre punktum 
utdypes hensyn som skal ivaretas ved Norge som 
lavutslippssamfunn. Det vises til at klimagass-
utslippene ut fra beste vitenskapelige grunnlag, 
den globale utslippsutviklingen og nasjonale 
omstendigheter er redusert til et nivå som svarer 
til utfordringen med å holde økningen i den glo-
bale gjennomsnittstemperaturen under 2 grader 
celsius og tilstrebe å begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 grader celsius sammenholdt med førin-
dustrielt nivå som beskrevet i Parisavtalen av 12. 
desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Begre-
pet nasjonale omstendigheter refererer til rele-
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vante særtrekk ved Norges næringsstruktur og 
utslippsmønster for klimagasser, og til at det skal 
tas hensyn til norsk økonomi, herunder ramme-
betingelsene for norsk industri, faren for karbon-
lekkasje og deltakelse i det europeiske kvote-
handelssystemet for klimagasser, når politikken 
for lavutslippssamfunnet utformes, slik som frem-
hevet i klimaforliket i 2012 jf. Innst. 390 S (2011–
2012). Skal disse målene nås må den globale 
økonomien endres i retning av en lavutslipps-
økonomi, og målet om å bli et lavutslippssamfunn 
er en adekvat respons på hva klimavitenskapen 
dokumenterer er nødvendig. Stor usikkerhet om 
fremtidige forhold og Norges avhengighet av den 
internasjonale utviklingen tilsier behov for 
fleksibilitet i gjennomføringen av politikken.

Det foreslås et nytt andre ledd som omhandler 
Norge og som sier at målet skal være at klima-
gassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 
80-95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 
1990. Dette er samme ambisjonsnivå som EU leg-
ger til grunn for 2050 i sin lavutslippsstrategi. Tall-
festing har på den ene siden fordeler fordi det gir 
målet et mer definert innhold, i dette tilfellet i 
form av et utslippsnivå. Et kvantitativt beskrevet 
mål vil gi mulighet til tydelig rapportering på 
avstand til klimamålene, slik Stortinget har bedt 
om. På den annen side er måloppnåelse avhengig 
av mange faktorer som tilsier at formuleringen av 
et tallfestet mål bør ta høyde for framtidig usikker-
het.

Målet er svært ambisiøst å skulle innfri for 
Norge alene. Norge vil imidlertid få drahjelp fra 
utviklingen globalt med Parisavtalen som en dri-
vende faktor, og utviklingen i EUs klimapolitikk 
som Norge allerede gjennom EØS-avtalen er tett 
integrert med. Slik sett er utfordringen den 
samme i de landene med klimalover som er med-
lemsstater i EU, og for Norge. Bestemmelsen 
innebærer ikke at Norge skal kompensere med 
ytterligere utslippsreduksjoner dersom andre 
land ikke bidrar tilstrekkelig. Norge som lavut-
slippssamfunn er avhengig av at verden rundt oss 
beveger seg i samme retning slik at vår evne til 
full og effektiv bruk av arbeidskraft og andre res-
surser opprettholdes og vi når våre klima- og 
miljøpolitiske mål.

Målet om lavutslippssamfunnet gjelder hele 
økonomien. I lovens § 4 annet ledd siste punktum 
foreslås derfor å presisere at det ved vurdering av 
måloppnåelse skal tas hensyn til effekten av norsk 
deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet 
for virksomheter, i praksis hoveddelen av klima-
gassutslippene fra norsk landbasert industri og 
petroleumsvirksomhet, slik kvotesystemet er 

utformet i dag. Kvotesystemet setter et felleseuro-
peisk tak på utslipp for virksomhetene som regel-
verket pålegger kvoteplikt, der kostnadene ved å 
redusere utslipp bestemmer hvor reduksjonene 
gjennomføres. Endrede utslipp fra norske bedrif-
ter som omfattes av systemet vil på sikt motsvares 
av en like stor motgående endring i utslipp andre 
steder. Lovens § 4 annet ledd siste punktum inne-
bærer at industriens bidrag til reduksjoner i 
Europa gjennom deltakelse i det europeiske kvo-
tesystemet skal regnes med som bidrag til 
måloppnåelse under 2050-målet. Det europeiske 
kvotesystemet skal bidra til at EUs klimamål om 
80–95 prosent reduksjon i 2050 nås. Gjennom del-
takelse i dette systemet bidrar norske kvoteplik-
tige virksomheter til en utslippsbane i tråd med 
hva det vitenskapelige grunnlaget tilsier. En 
vesentlig del av Norges bidrag til klimaomstilling i 
Europa skjer derfor ved at norske virksomheter 
deltar i kvotesystemet, og dette bør hensyntas når 
måloppnåelse vurderes. Det må forventes at utvik-
lingen vil tvinge fram omstillinger i kvotepliktig 
virksomhet også i Norge. Kvotesystemet vil bli 
gradvis strammere fram mot 2050, med færre til-
gjengelige kvoter. Dette vil tvinge fram betydelige 
utslippsreduksjoner på felleseuropeisk nivå, sam-
tidig som utslippskostnaden må forventes å øke 
betydelig. En omstilling av kvotepliktig virksom-
het til produksjon med betydelig lavere utslipp 
enn i dag forutsetter langsiktige teknologiutvi-
klingsløp som må starte i god tid før teknologien 
kan tas i bruk i stor skala. Lovfesting og tallfesting 
av målet om lavutslippssamfunn gir et tidlig signal 
til industrien og andre beslutningstakere om at 
dette teknologiløpet må startes. FNs klimapanels 
vurderinger sammen med nedtrappingsfaktoren 
som EU har besluttet for kvotesystemet fram mot 
2050, innebærer at utslippene også innenfor de 
kvotepliktige sektorene må reduseres vesentlig 
fram mot 2050. 

Norges klimapolitikk er tett integrert med 
EUs. Målet for 2050 må ses i sammenheng med § 
1 siste ledd som uttrykker at klimaloven ikke skal 
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i 
medhold av denne lov kan gjennomføres felles 
med EU. Det innebærer at loven åpner for at også 
målet for 2050 kan gjennomføres i fellesskap med 
EU. Det er hensiktsmessig at loven åpner for en 
slik mulighet. EU har vedtatt et ambisiøst veikart 
mot en lavkarbonøkonomi i 2050, og et eventuelt 
samarbeid med EU om felles gjennomføring av 
klimamål antas å gi et viktig bidrag til utslippsre-
duksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstil-
lingen av det norske samfunnet som klimaloven 
skal fremme.
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8.4 Styrings- og rapporterings-
mekanismer

8.4.1 Forslaget i høringsnotatet

Det følger av Stortingets vedtak at det ønskes en 
lov med «Hensiktsmessige styrings- og rapporte-
ringsmekanismer» mellom storting og regjering 
på klimaområdet. Stortinget ber også «regjerin-
gen i forbindelse med innføringen av en klimalov 
rapportere i de årlige budsjettene hvordan Norge 
kan nå klimamålene for 2020, 2030 og frem mot 
2050, og hvordan budsjettet påvirker Norges kli-
magassutslipp.» I tillegg har Stortinget bedt regje-
ringen i utarbeidelsen av ny klimalov om «årlig å 
synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene 
innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke typer 
tiltak som vil være nødvendig for å nå disse 
målene» (Dok. 8:51 S (2015–2016) jf. Innst. 397 S 
(2015–2016)). 

I høringsnotatet ble det foreslått at rapporte-
ringsmekanismen skulle fylle en dobbel funksjon 
som både rapporterings- og styringsmekanisme, 
og at det ikke ble etablert noen separat styrings-
mekanisme ved siden av rapporteringskravene. 

8.4.2 Synspunkter i høringen

Et flertall av høringsuttalelsene mener denne 
bestemmelsen dekker flere sentrale elementer 
som et styrings- og rapporteringsverktøy. Et gjen-
nomgående punkt som repeteres av mange 
høringsinstanser er å innføre karbonbudsjett som 
styringsmekanisme. Flere fremhever at en norsk 
karbonbudsjettmodell bør ha samme hovedtrekk 
som i den britiske klimaloven. 

Hovedtendensen hos høringsinstansene som 
ønsker karbonbudsjett er at det skal være en plan 
med tallfestede utslippstak. Det er i hovedsak 
foreslått karbonbudsjetter med intervaller på både 
fire og fem år. Videre er det også fra flere 
høringsinstanser foreslått at det legges fram kar-
bonbudsjetter både ti og tolv år fram i tid. 

En stor andel uttrykker også at det er behov 
for at karbonbudsjettene viser detaljerte hand-
lingsplaner for hver sektor (også omtalt som sek-
tormål). Flere mener disse bør redegjøre for kon-
krete virkemidler og tiltak i hver sektor. Andre 
høringsinstanser trekker fram at et karbonbud-
sjett kan være en overordnet handlingsplan som 
beskriver hva som skal gjøres for å nå klima-
målene. 

Flere høringsinstanser er positive til at det 
også skal rapporteres på klimatilpasning. Miljø-
stiftelsen Zero og Jernbaneverket mener imidlertid 

at klimatilpasning bør tas ut av loven ettersom det 
omhandler svært ulike virkemidler enn dem som 
benyttes for å oppnå utslippsreduksjoner.

Flere av høringsinstansene, bl.a. Den Norske 
Kirke, Kommunenes Sentralforbund og Fridtjof 
Nansens institutt, kommenterer at også synliggjø-
ring av sektorvise utslippsbaner i kvotepliktig sek-
tor bør inkluderes.

Cicero påpeker at det er viktig at det legges 
opp til årlig rapportering på klimaeffekten av 
fremlagt budsjett, og viser til at dette kan gjøres 
ved å gi et eksternt miljø som nasjonal oppgave å 
utføre slike beregninger. WWF Norge fremhever 
også at det er behov for en mer detaljert rapporte-
ring når det gjelder klimavirkningen av budsjettet.

LO og YS foreslår å legge til rapportering om 
hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamar-
beid, sosial dialog og deltakelse fra sivilsamfunnet 
i arbeid med gjennomføringen av klimamålene. 

Norsk Presseforbund foreslår at det også skal 
rapporteres på oppfølging av miljøinformasjons-
loven. 

8.4.3 Departementets vurdering

Klimalovene i Storbritannia, Finland, Danmark og 
forslaget i Sverige har valgt ulik tilnærming til sty-
ringsmekanismer. Storbritannias klimalov fra 
2008 baserer seg på rullerende femårige karbon-
budsjetter i tråd med en skrittvis nedadgående 
utslippstrend fram mot det lovfestede målet om 
80 prosent reduksjon i 2050. Finlands klimalov 
baserer seg på et plansystem, en kombinasjon av 
sektorvise og nasjonale planer. Danmarks klima-
lov er basert på en aktiv rolle for det lovfestede 
Klimarådet kombinert med årlige klimapolitiske 
redegjørelser til Folketinget. I Sverige foreslås at 
det skal fastsettes (utenfor loven) tallfestede 
«etappemål» for 2030 og 2040 fram til målet om 
klimanøytralitet i 2045. 

Både utformingen av lovbestemmelsen og den 
spesifikke utformingen av regjeringens redegjø-
relser for Stortinget bør bygge på og være konsis-
tente med det Norge forplikter seg til å følge gjen-
nom internasjonale klimaavtaler. Parisavtalen 
inneholder mekanismer for rapportering og 
regelmessig gjennomgang av partenes bidrag, 
som også vil være styrende for norsk klimapoli-
tikk. EU har et omfattende rapporterings- og opp-
følgingssystem. 

Departementet har vurdert karbonbudsjett-
modellen som en styringsmekanisme. Det har 
vært viktig i denne vurderingen å se hen til at om 
lag halvparten av Norges klimagassutslipp omfat-
tes av EUs kvotesystem for virksomheter, og at 
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regjeringen arbeider for en avtale om felles oppfyl-
lelse av klimamålet for 2030 med EU som blant 
annet vil innebære at det fastsettes et norsk mål 
for utslippsreduksjoner i 2030 i sektorene som 
omfattes av EUs innsatsfordelingsforordning 
(transport, jordbruk, bygg, avfall m.m.). 

Gjennom kvotesystemet bidrar norske bedrif-
ter på lik linje med andre europeiske bedrifter til 
at EU når sine klimamål. Utslippsreduksjonene 
skjer der kostnadene er lavest og det er ikke av 
betydning hvor mye hvert land reduserer sine 
utslipp innenfor taket. Tvert imot kan en nasjonal 
begrensning på utslippene i kvotepliktig sektor ha 
negative konsekvenser for næringsvirksomhet og 
næringsutvikling i Norge. EUs innsatsfordelings-
forordning gir i tillegg landene egne reduksjons-
mål for ikke-kvotepliktig sektor. Det er ikke til-
strekkelig for måloppnåelse i ikke-kvotepliktig 
sektor at landene oppfyller utslippsmålet for målå-
ret 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–
2030 som er relevante. Landenes utslippsmål skal 
derfor gjøres om til utslippsbudsjetter for perio-
den 2021–2030. Under innsatsfordelingsforordnin-
gen vil hvert land vederlagsfritt få utstedt utslipp-
senheter (kalt AEA eller Annual Emissions Alloca-
tions) for hvert år i perioden 2021–2030. For hvert 
tonn utslipp et land har hatt innenfor ikke-kvote-
pliktig sektor, må landet innlevere én AEA-enhet 
til oppgjør i kvoteregisteret. Antall AEA-enheter 
landene får utstedt avhenger av utslippsmålet. 

I henhold til Kommisjonens forslag vil Norge 
for målåret 2030 få utstedt et antall AEA-enheter 
tilsvarende 60 prosent av 2005-utslippene fra de 
ikke-kvotepliktige virksomhetene. Tildelingen av 
AEA-enheter blir da 40 prosent lavere enn utslip-
pene var i 2005. Startpunktet for beregning av 
utslippsbudsjettet skal være 2020, og skal til-
svare landenes gjennomsnittlige årlige utslipp-
snivå i perioden 2016–2018. Mellom startpunktet 
i 2020 og sluttpunktet i 2030 skal det være en 
lineær utvikling. Tildelingen for perioden 2021–
2030 nedskaleres dermed jevnt fra 2021 til 2030, 
slik at det blir gradvis færre AEA-enheter for 
hvert år gjennom perioden. Siden beregningen 
av nedskaleringen begynner i 2020 ville Norge 
for år 2021 få utstedt et antall AEA-enheter som 
er litt under gjennomsnittlig årlig utslippsnivå i 
perioden 2016–2018. 

Kravet for å oppfylle forpliktelsen er at det er 
samsvar mellom utslipp og antall AEA-enheter 
som innleveres. Landene kan i utgangspunktet 
selv velge hvilken kombinasjon av reduserte 
innenlandske utslipp og anskaffelse av AEA-enhe-
ter fra andre land de vil velge. EU-regelverket stil-
ler ikke krav til hvor store reduksjoner som skal 

gjennomføres i hver enkelt sektor under innsats-
fordelingen.

Det er ubegrenset adgang for landene til å 
spare overskudd at AEA-enheter innad i perioden 
2021–2030, såkalt «banking» av AEA-enheter. Det 
er ikke lagt inn mulighet for å spare ubrukte AEA-
enheter inn i en eventuell senere periode, etter 
2030. 

Adgang til låning av AEA-enheter som er 
utstedt for påfølgende år i perioden er begrenset 
til 5 prosent av tildelingen for det påfølgende året. 
Hvis et land for eksempel ikke har nok AEA-enhe-
ter til å gjøre opp for utslippene i 2025, så kan det 
bruke inntil 5 prosent av tildelingen for 2026.

Norges 2020-mål er å redusere de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent 
av Norges utslipp i 1990. Gjennom Kyotoproto-
kollen er dette utslippsmålet gjort om til et forplik-
tende utslippsbudsjett som krever at de gjennom-
snittlige årlige utslippene i perioden 2013–2020 
ikke overstiger 84 prosent av nivået i 1990. Felles 
for både utslippsforpliktelsen under Kyotoproto-
kollen og et mål for ikke-kvotepliktig sektor gjen-
nom en felles oppfyllelse med EU er at karbon-
budsjettene er nødvendige for å kunne ta i bruk 
fleksible mekanismer og at de setter en klar 
grense for nasjonale utslipp etter at det er tatt hen-
syn til bruken av fleksible mekanismer. 

Departementet mener det er vanskelig å se 
noen merverdi i å etablere et nasjonalt system for 
karbonbudsjetter for det samme målet som det tas 
sikte på å oppfylle sammen med EU. Et karbonbud-
sjett etter klimaloven vil med en avtale med EU om 
felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 komme i 
tillegg til det karbonbudsjettet som EUs innsatsfor-
deling gir Norge, og i tillegg til samarbeidet om 
utslippsreduksjoner gjennom EUs kvotesystem. 
Utslippsbudsjettet som etableres under innsats-
fordelingen er strengt håndhevet, med årlig rappor-
tering, krav om utarbeidelse av tiltaksplaner om 
landene ikke ligger an til å ville etterleve utslipps-
budsjettet og dessuten sanksjoner i form av økte 
forpliktelser for land som ikke leverer inn tilstrek-
kelig antall utslippsenheter til oppgjør. Dessuten vil 
et slikt tilleggsbudsjett for Norge, særlig hvis det 
omfattet kvotepliktig sektor, legge en nasjonal 
begrensing for norske utslipp som kan være til hin-
der for næringsvirksomhet og næringsutvikling i 
Norge. På denne bakgrunn vurderer departemen-
tet det ikke som hensiktsmessig at klimaloven ned-
feller nasjonale karbonbudsjetter. 

Departementet mener at en mer hensiktsmes-
sig tilnærming til spørsmålet om styringsmeka-
nisme i klimaloven, med Parisavtalen i kraft, er å 
utforme en styringsmekanisme etter samme prin-
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sipp som i Parisavtalen artikkel 4. Parisavtalens 
system er at partene forpliktes til å melde inn sitt 
bidrag hvert femte år. Denne mekanismen skal 
fremme en prosess hvor partene vil føre en gradvis 
mer ambisiøs klimapolitikk. Sentralt for å fremme 
måloppnåelse under avtalen er derfor artikkel 4 
som forplikter partene til en regelmessig gjennom-
gang av sine nasjonalt bestemte bidrag med sikte 
på en gradvis økning av ambisjonsnivået slik at 
dette over tid summerer seg opp til en mer adekvat 
respons på det globale klimaproblemet. 

I henhold til i Parisavtalen artikkel 4 er partene 
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprettholde 
suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag som de akter 
å realisere. Avtalen oppstiller en plikt til for partene 
til å melde inn sine bidrag hvert femte år. Partene 
skal se hen til den globale gjennomgangen («be 
informed by the outcome of the global stocktake»), 
som er en gjennomgang for å «assess the collective 
progress towards achieving the purpose of this 
Agreement and its long-term goals», når de melder 
inn bidrag. Parisavtalen legger opp til at kommuni-
kasjonen av neste bidrag skjer 5 år før neste 
bidragsperiode begynner å løpe, dvs. at nasjonale 
mål fra 2030 og framover skal kommuniseres alle-
rede i 2025, osv. Det innebærer ingen plikt til å sam-
tidig øke ambisjonsnivået for 2030 i 2025. Det 
Norge allerede har innmeldt fram til 2030 kan ligge 
fast om Norge ikke ønsker å endre det. 

Forslag til bestemmelser om styringsmeka-
nisme og rapporteringsmekanisme er omtalt 
nedenfor i avsnittene 8.4.3.1 og 8.4.3.2.

8.4.3.1 Gjennomgang av klimamål hvert femte år 
(styringsmekanisme)

Parisavtalen åpner for at land selv kan velge tids-
horisont på sine klimamål. Norge har meldt inn et 
mål for 2030, dvs. en tidshorisont på 10 år. Det er 
samme tidshorisont som EU. Dersom Norge også 
for årene etter 2030 velger å melde inn nasjonalt 
fastsatte bidrag med tiårshorisont, er vi ikke for-
pliktet til å sette nye mål for utslippsreduksjoner 
hvert femte år. Likevel skal vi i henhold til Parisav-
talen gjøre en vurdering av vårt nasjonalt fastsatte 
bidrag hvert femte år. Klimaloven § 5 bygger på 
samme prinsipp som Parisavtalen, og pålegger 
ikke regjeringen å legge frem et nytt mål hvert 
femte år. 

Første ledd bokstav a og b oppstiller noen 
grunnleggende kvalitetskrav til utformingen av 
klimamål. Disse skal være basert på beste viten-
skapelige grunnlag. I tillegg skal de så langt som 
mulig være tallfestede og målbare, det vil si at det 
skal være mulig å måle at de oppfylt. 

Annet ledd bestemmer at klimamål skal 
utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme 
gradvis omstilling fram mot 2050. Dette bygger på 
prinsippet i Parisavtalen om at hver parts sukses-
sive, nasjonalt fastsatte bidrag vil utgjøre en pro-
gresjon fra gjeldende bidrag. Mål som allerede er 
fastsatt i medhold av denne loven trenger ikke 
endres. 

Klimaloven § 5 tredje ledd fastsetter at klima-
målene skal være forenlige med vårt bidrag under 
Parisavtalen og eventuell felles gjennomføring 
med EU. I dette ligger at klimamålene skal følge 
den samme tidssyklus som for nasjonalt fastsatte 
bidrag som følger av Parisavtalen og dens beslut-
ning. Klimamålene skal vurderes hvert femte år 
og startpunktet for første gjennomgang er 2020. 

At klimamålene skal være forenlige med Nor-
ges bidrag til Parisavtalen har litt ulike implikasjo-
ner for perioden fram til og med 2030 og fra 2030. 

For perioden fram til og med 2030 har Norge 
meldt inn et nasjonalt bestemt bidrag under Paris-
avtalen i form av et mål om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon fra referanseåret 1990. Forut-
setningen om at klimamål skal være «forenlig 
med» Norges bidrag til Parisavtalen betyr at det i 
2020 ikke er noe krav etter klimaloven om å fast-
sette et nytt klimamål eller endre ambisjonsnivå 
fram til og med 2030 siden det ikke vil være noe 
krav for Norges allerede innmeldte bidrag etter 
Parisavtalen. For 2030 gjelder det som allerede er 
vedtatt i og med behandlingen av Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. I tråd med Parisavtalen 
skal Norge imidlertid gjøre en vurdering av målet 
for 2030 i 2020, men det er ikke noen forpliktelse 
etter Parisavtalen om å legge fram noe nytt i 2020 
for de parter som allerede har lagt fram et mål 
med ti års horisont, slik som Norge. 

For perioden etter 2030 skal det i henhold til 
Parisavtalen sendes inn et nytt bidrag fra Norge. 
Dette må besluttes fem år før det året som det nye 
bidraget skal gjelde fra, altså i 2025. Norge må i 
2025 beslutte et nytt nasjonalt fastsatt bidrag, både 
tidsrammen på neste målperiode, ambisjonsnivået 
for denne perioden og melde det inn som et nasjo-
nalt fastsatt bidrag til Parisavtalen. Målet for denne 
perioden skal utgjøre en progresjon i forhold til 
målet for 2030. Dersom Norge fortsetter sin tradi-
sjon med tiårige mål og melder inn et nytt ambi-
sjonsnivå for perioden 2031–2040, vil § 5 tredje ledd 
bety at status må vurderes basert på oppdatert 
kunnskap etter fem år, dvs. i 2035. I dette tilfellet vil 
det ikke være en forpliktelse til å legge fram noen 
ny ambisjon fram til 2040 eller noe nytt mål for 
perioden 2035–2040. 
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Paragraf 5 fjerde ledd gjør det klart at første til 
tredje ledd ikke skal være til hinder for at det i til-
legg kan fastsettes andre typer mål ettersom det 
anses hensiktsmessig. 

8.4.3.2 Rapporteringsmekanisme

Det er i dag et omfattende system for beregning og 
rapportering av utslippsregnskap for klimagasser 
og oppfølging av internasjonale klimaforpliktelser 
til FNs klimakonvensjon og til Kyotoprotokollen. 
Stortinget informeres ved en omtale av utslipps-
utviklingen og viktige klimavirkemidler i de årlige 
budsjettene fra Klima- og miljødepartementet. 
Klimapolitikken har også blitt omtalt i de årlige 
nasjonalbudsjettene og i perspektivmeldingene fra 
Finansdepartementet. 

Norge har et omfattende system for innhen-
ting, kvalitetssikring og løpende oppdatering av 
utslippsdata. 

Norges rapporteringsforpliktelser til FNs kli-
makonvensjon omfatter: 
– Hvert fjerde år: Norge utarbeider nasjonal 

hovedrapport (National Communication) til 
FNs klimasekretariat. Rapporten inneholder 
en bred beskrivelse av Norges klimapolitikk, 
internasjonale forpliktelser, nasjonale virke-
midler og aktiviteter som Norge deltar i inter-
nasjonalt på klimaområdet. Forrige hovedrap-
port ble levert i mars 2014.

– Hvert andre år: En oppdateringsrapport (Bien-
nial report), med blant annet oversikt over nye 
virkemidler siden forrige rapportering, og 
hvordan Norge ligger an til å oppfylle andre 
forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen 
(2013–2020). Siste oppdateringsrapport ble 
levert i desember 2015.

– Hvert år: Klimagassregnskap og National 
Inventory Report. Rapporten, som også inklu-
derer rapportering til Kyotoprotokollen inne-
holder det nasjonale utslippsregnskapet for kli-
magasser basert på tidsserier fra 1990, og en 
omfattende dokumentasjon av hvordan dette er 
beregnet. Godkjent rapport er en betingelse 
for at Norge kan benytte de fleksible mekanis-
mene under Kyotoprotokollen. 

Alle rapportene er gjenstand for en grundig 
review-prosess i regi av FN.

I Norge er Miljødirektoratet ansvarlig for den 
årlige rapporteringen av Norges offisielle klima-
gassregnskap til FNs klimakonvensjon og 
Kyotoprotokollen, mens Klima- og miljødeparte-
mentet sender inn nasjonale hovedrapporter og 
oppdateringsrapportene. 

Et viktig element i rapporteringen til FN er det 
norske utslippsregnskapet for klimagasser, som 
utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sen-
tralbyrå (SSB), Norsk Institutt for Bioøkonomi 
(NIBIO) og Miljødirektoratet. SSB utarbeider og 
publiserer statistikk for utslipp av klimagasser til 
luft, mens NIBIO utarbeider statistikk for opptak 
og utslipp fra skog og andre arealer. Miljødirekto-
ratet er ansvarlig for å utvikle og rapportere det 
samlede regnskapet for klimagasser i tråd med 
internasjonale forpliktelser. Norge har en lang his-
torie med utslippsregnskap, og det finnes per i 
dag sammenliknbare tall for 1990–2015 og statis-
tikk for enkeltår før dette. SSB rapporterer også 
utslippsdata til EUs statistikkbyrå (EUROSTAT), 
og Miljødirektoratet til det Europeiske miljø-
byrået (EEA). Med felles oppfyllelse av klima-
målet for 2030 med EU, vil Norges rapporterings-
forpliktelse til EEA øke. EU pålegger landene å 
rapportere utslippsregnskap hvert år og framskri-
vinger og tiltak og virkemidler annet hvert år. 
Parisavtalen vil også medføre rapportering på 
blant annet utslippsreduksjoner, tilpasning og 
finansiering.

Den norske utslippsstatistikken publiseres på 
nett (www.ssb.no), og blir gjort offentlig tilgjenge-
lig samtidig for alle brukere. Det legges også ut 
på nettstedet www.miljostatus.no. Den internasjo-
nale utslippsrapporteringen er tilgjengelig i publi-
kasjonene som sendes til FNs klimakonvensjon, 
og er sammen med klimagassregnskapet tilgjen-
gelig på FNs hjemmeside. 

I høringen om hensiktsmessigheten av en 
klimalov i 2015 var hovedinntrykket at instansene 
ser behov for en lov som setter nasjonale utslipps-
mål med hensiktsmessige rapporterings- og sty-
ringsmekanismer mellom storting og regjering. I 
innstillingen fra komiteen vises det til at «et resul-
tatrapporteringssystem hvor også styringsmeka-
nismene fremkommer bedre, vil sikre en 
regelmessig, grundig, åpen og mer konkret pro-
sess om status og utvikling». 

Departementets vurdering er at det meste av 
informasjonen som kreves for å rapportere til 
Stortinget i henhold til klimalovens rapporterings-
bestemmelser allerede finnes, men at den må 
struktureres og målrettes mot formålet. 

Loven § 6 pålegger regjeringen å legge fram 
for Stortinget en redegjørelse hvert år med det 
innhold som framgår av § 6 første og andre ledd. 

Stortinget har i sitt vedtak bedt om at de årlige 
statsbudsjettene skal rapportere på «hvordan 
Norge kan nå klimamålene for 2020, 2030 og 2050». 
Klimaloven § 6 første ledd bokstav a følger opp 
dette ved å lovfeste at regjeringen i budsjettproposi-
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sjonen for neste års statsbudsjett skal redegjøre for 
hvordan Norge kan nå klimamålene etter klima-
loven §§ 3 til 5. Rapportering i henhold til klima-
målet for 2020 blir dermed ikke lovpålagt, men blir 
fulgt opp i budsjettproposisjonen.

Stortinget har også bedt om at det av budsjett-
proposisjonen framgår «hvordan budsjettet påvir-
ker Norges klimautslipp». Dette er nedfelt i § 6 før-
ste ledd bokstav b, og formulert som et krav om 
omtale av «klimaeffekten av fremlagt budsjett». 
Selv om en slik fremstilling begrenses til store sat-
singer i budsjettet er det på mange områder faglig 
meget krevende både å anslå den fulle effekten av 
ny politikk på utviklingen i klimagassutslippene, og 
hvordan virkningene vil strekke seg ut i tid. Utvik-
ling og bruk av klimavennlig teknologi kan være et 
eksempel. Slik teknologi er viktig for å løse 
klimaproblemet, og Norge bruker betydelige res-
surser på utvikling av klimavennlig teknologi. Det 
er imidlertid svært vanskelig å anslå effekten av 
denne ressursbruken. Det er for eksempel usik-
kert når, hvor sterkt og i hvilken sektor økt innsats 
på forsking og teknologiutvikling vil gi resultater i 
form av reduserte utslipp. Departementet mener 
derfor at der en mangler treffsikker metodikk, vil 
dette punktet måtte oppfylles gjennom tekstlige 
beskrivelser etter beste faglige skjønn av de satsin-
gene i budsjettet som en antar har vesentlig effekt 
på klimagassutslippene. Der det er formålstjenlig 
suppleres den tekstlige omtalen med tallanslag av 
klimaeffekten, både positiv og negativ. Regjeringen 
vil arbeide videre med å utvikle faglig metodikk på 
dette punktet.

Annet ledd i § 6 konkretiserer kravene til den 
årlige redegjørelsen for Stortinget, i tillegg til det 
som skal følge av budsjettproposisjonen, jf. første 
ledd. Redegjørelsen skal være basert på et faglig 
grunnlag. Miljødirektoratet har hovedansvaret for 
å framskaffe og koordinere det faglige grunnlaget 
for Klima- og miljødepartementet i klimapolitik-
ken, herunder å utarbeide tiltaksanalyser. For å 
løse denne oppgaven samarbeider Miljødirektora-
tet med andre offentlige etater og fagmiljøer. 
Flere høringsinstanser har tatt til orde for at en 
uavhengig komité utenfor forvaltningsstruktu-
ren, slik som Storbritannias Committee on Climate 
Change, burde utarbeide det faglige grunnlaget for 
redegjørelsen. Departementet fastholder, som 
også Stortinget har påpekt, at Miljødirektoratets 
rolle på dette området i dag ivaretar sentrale 
behov i forvaltningen. Det følger av arbeids- og 
rollefordelingen mellom departement og direkto-
rat at direktoratets innspill er faglig, og at departe-
mentet ikke nødvendigvis tar alle innspill fra 
direktoratsnivå til følge, etter en nærmere vurde-

ring av politiske og andre relevante hensyn. I til-
legg støtter forvaltningen seg på analyser fra Sta-
tistisk sentralbyrå og andre fagmiljøer. Lovforsla-
get gjør ingen endringer i etablerte ansvarsfor-
hold og oppgavefordeling i forvaltningen.

Etter § 6 annet ledd bokstav a skal regjeringen 
redegjøre for Stortinget for utviklingen i klima-
gassutslippene og utslippsframskrivninger. Klima-
gassregnskapet utarbeides årlig av Statistisk sen-
tralbyrå, mens utslippsframskrivninger utarbeides 
om lag hvert annet år av Finansdepartementet. 

Videre pålegger loven regjeringen hvert år å 
redegjøre for gjennomføringen av klimamål «som 
nevnt i §§ 3 til 5». Det må gjøres en skjønnsmessig 
vurdering av hva som fra år til år er hensiktsmes-
sig å ta med i omtalen. Redegjørelsens formål må 
være å gi Stortinget et helhetlig bilde av hvordan 
en ligger an i forhold til de lovfestede målene for 
2030 og 2050. Det er også naturlig at redegjørel-
sen blir mer omfattende i tilknytning til de femå-
rige gjennomgangene av klimamålene enn den er 
i årene imellom disse.

Det skal også redegjøres for hvordan Norge 
forberedes på og tilpasses klimaendringene, jf. § 6 
annet ledd bokstav b. Det er naturlig at en rede-
gjørelse for status for arbeidet med klimatilpas-
ning inkluderes i de årlige rapporteringene til 
Stortinget. 

Klimatilpasning omfatter mange sektorer og 
arbeidet med klimatilpasning har en langsiktig 
karakter som det er vanskelig å vurdere resultater 
av fra et år til et annet. Det er derfor hensiktsmes-
sig med en mer utfyllende rapportering med len-
gre tidsintervall. Uavhengig av klimaloven vil rap-
portering på klimatilpasning bli utarbeidet i hen-
hold til de enhver tid gjeldende forpliktelser under 
Klimakonvensjonen og Parisavtalen. 

Loven pålegger i § 6 annet ledd bokstav c 
regjeringen å redegjøre for «en oversikt som syn-
liggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-
kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak som vil 
være nødvendig for å realisere disse». Bakgrun-
nen for dette punktet er Stortingets vedtak om å 
«synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene 
innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type 
tiltak som vil være nødvendig for å nå disse 
målene», jf. Innst. 397 S (2015–2016) vedtak I. 
Hensikten med utslippsbanene må være å synlig-
gjøre baner for ikke-kvotepliktige sektorer, i tråd 
med norske forpliktelser, og med spesiell vekt på 
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor, som 
Norge vil få ved en felles oppfyllelse av klimamålet 
for 2030 med EU. Det bør også redegjøres for vir-
kemiddelbruken i ikke-kvotepliktig sektor hvert 
år. Ved en felles oppfyllelse med EU vil Norge få 
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en forpliktelse om å holde utslippene i ikke-kvote-
pliktig sektor samlet under et gitt nivå for perio-
den 2021–2030. EU vil ikke legge føringer for hvor 
i ikke-kvotepliktig sektor reduksjonene gjennom-
føres, men vil forsikre seg om at summen av nor-
ske utslipp, etter at det er tatt hensyn til bruk av 
fleksible mekanismer, er i tråd med forpliktelsen. 
Stortingets vedtak, innebærer at det i tillegg til å 
rapportere om gjennomføringen av utslippsmålet 
for ikke-kvotepliktig sektor, som Norge vil få ved 
en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med 
EU, også skal utarbeides indikative utslippsbaner 
for sektorer innen ikke-kvotepliktig sektor, samt 
«hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å 
nå disse målene». Arbeidet med slike baner vil 
være nyttig i arbeidet med å nå utslippsmålet for 
ikke-kvotepliktig sektor, men departementet vil 
understreke at anslag av denne typen er svært usi-
kre. Det er usikkerhet både om den økonomiske 
utviklingen og dermed også utslippsutviklingen 
og om effekten av tiltak. I tillegg vil utviklingen av 
ny teknologi og opptaket av denne komme med 
ulik hastighet. Baner og type tiltak kan derfor 
ikke oppfattes som mål eller planer, men som en 
illustrasjon på en mulig vei. Detaljeringsnivået i 
rapporteringen, herunder omtalen av utslippsba-
ner og tiltak, vil måtte tilpasses etter behov og der-
med kunne variere fra år til år ut fra hva som 
anses hensiktsmessig.

Etter § 6 annet ledd bokstav d skal regjeringen 
redegjøre for status for Norges karbonbudsjett. 
Annet komma klargjør at dette også gjelder kar-
bonbudsjetter innenfor et eventuelt klimasamar-
beid med EU om felles oppfyllelse av klimamål. 
Bestemmelsen forutsetter at Norge har karbon-
budsjetter. Fram til og med 2020 har Norge en 
internasjonal forpliktelse under Kyotoprotokol-
lens andre forpliktelsesperiode som er i form av et 
karbonbudsjett for perioden 2013–2020. I perio-
den 2021–2030 har Norge meldt inn et utslippsmål 
på 40 prosent reduksjon fra 1990 til Parisavtalen 
som i henhold til Norges nasjonalt fastsatte bidrag 
til Parisavtalen innsendt til FN i mars 2015, «will 
be developed into an emissions budget covering 
the period 2021 – 2030». Ved en avtale om felles 
oppfyllelse av målet for 2030 med EU, får Norge et 
karbonbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor. I hen-
hold til dette er det ikke tilstrekkelig for målopp-
nåelse at landene oppfyller utslippsmålet for mål-
året 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–
2030 som er relevante. For perioden 2021–2030 vil 
det, med en avtale om felles oppfyllelse med EU, 
være dette det rapporteres på. Etter 2030 er rappor-
teringen avhengig av hvilken løsning som velges 
for Norges fortsatte klimainnsats, og om dette inne-

bærer bruk av eller forpliktelser i form av karbon-
budsjetter. Klimaloven holder åpent for en viderefø-
ring av tilsvarende løsning av et eventuelt samar-
beid med EU utover 2030 og at det på tilsvarende 
måte kan bli etablert karbonbudsjett for norske 
utslipp som blir rapporteringspliktig etter § 6 annet 
ledd bokstav d.

Særlig om redegjørelse om tilpasning til 
klimaendringer

En helhetlig klimapolitikk omfatter både utslipps-
reduksjoner og klimatilpasning, i tillegg til finansi-
ering, teknologiutvikling, kapasitetsbygging m.v. 
Stortinget har ikke bedt om at klimatilpasning 
skal inngå i forslaget til en klimalov. Departemen-
tet har likevel vurdert det som hensiktsmessig at 
klimaloven også omhandler rapportering om 
hvordan Norge forberedes på og tilpasses til kli-
maendringene. 

Om høringsinstansenes syn på tilpasning i 
klimaloven, se avsnitt 8.4.2.

Ingen av landene som har eller vurderer nasjo-
nale klimalover (jf. avsnitt 7), har et fastsatt mål for 
klimatilpasning. Den britiske klimaloven lovfester 
imidlertid rapportering hvert femte år til Parlamen-
tet om konsekvenser av klimaendringene og arbei-
det med klimatilpasning. Finlands klimalov legger 
gjennom lovproposisjonen til grunn at klimatilpas-
ning er en integrert del av klimapolitikken, men 
har ikke et lovfestet mål. Loven pålegger imidlertid 
en nasjonal plan for tilpasning, som fornyes hvert 
tiende år. I forbindelse med den finske «klimatårs-
berettelse» skal det minst én gang hver valgperiode 
vurderes om tiltakene i tilpasningsplanen er til-
strekkelige og, etter behov, hvordan tiltak i sekto-
rene er gjennomført. Danmarks klimalov og forsla-
get til klimalov i Sverige dekker ikke klimatil-
pasning.

Norsk politikk på klimatilpasningsområdet 
bygger på NOU 2010: 10 «Tilpassing til eit klima 
i endring» og Meld. St. 33 (2012–2013) «Klimatil-
pasning i Norge». Det er et politisk mål at «sam-
funnet skal forberedes på og tilpasses til klima-
endringene», jf. Prop. 1 S (2013–2014). Norge 
har over tid ført en aktiv klimatilpasningspoli-
tikk. Å arbeide for at Norge tilpasses til og forbe-
redes på klimaendringene er en annerledes 
utfordring enn å redusere utslipp. Arbeidet dek-
ker et bredt spekter av temaer knyttet til areal-
planlegging, samfunnsplanlegging i videre for-
stand, beredskap og ulykkesforebygging. Det er 
i stor grad en lokal utfordring. Som oppfølging av 
stortingsmeldingen om klimatilpasning har det 
blitt gjennomført en større utvalgsutredning 
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(NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder) 
som tar for seg rammebetingelsene for håndte-
ring av overvann. Utredningen er til vurdering. 
Regjeringen arbeider også med å styrke tilpas-
ningsaspektene i kommunal planlegging gjen-
nom utarbeidelse av statlige planretningslinjer 
under plan- og bygningsloven. 

Det er utfordrende å måle både behov for til-
tak og effektivitet av iverksatte tiltak for klima-
tilpasning. Departementet går ikke inn for å lov-
feste et mål for klimatilpasningsarbeidet.

Det er imidlertid hensiktsmessig at det lovfes-
tes at det skal redegjøres for status for arbeidet 
med å forberede og tilpasse Norge til klima-
endringene. Gjennom å rapportere på hvordan 
Norge forberedes på og tilpasses til klima-
endringene, markeres klimatilpasning som del av 
en helhetlig politikk for å møte klimautfordringen. 
En lovfesting av rapportering om klimatilpasning 
vil kunne bidra til å sikre helhet og langsiktighet 
for klimatilpasningspolitikken og støtte opp under 
gjennomføring av denne. Et krav om å rapportere 
på hvordan Norge forberedes på og tilpasses til 
klimaendringene foreslås derfor tatt inn i § 6 om 
årlig redegjørelse for Stortinget.

Det er i lovbestemmelsen ikke satt konkrete 
rammer for hvordan en slik rapportering skal 
skje. Departementet finner det imidlertid hen-
siktsmessig at det etableres et system hvor det i 
henhold til klimalovens krav årlig gis en kort sta-

tus for arbeidet med klimatilpasning i budsjettpro-
posisjonen til Stortinget, og at det jevnlig, men 
med noe lengre mellomrom gis en mer utfyllende 
rapportering. Departementet foreslår imidlertid 
ikke det sistnevnte elementet lovfestet. Det vil 
være hensiktsmessig og effektivt at en slik utfyl-
lende rapportering knyttes opp til andre rapporte-
ringsforpliktelser om klimatilpasning. Departe-
mentet foreslår derfor at denne rapporteringen 
skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende 
forpliktelser under Klimakonvensjonen og Paris-
avtalen. 

I Parisavtalen er tilpasning til klimaendringer 
et viktig element, og det er søkt å oppnå balanse 
mellom tilpasning og utslippsreduksjoner. Både 
tilpasning og utslippsreduksjoner omfattes av av-
talens formål, og avtalen har en egen artikkel viet 
tilpasning som blant annet inneholder et globalt 
mål om å øke tilpasningsevnen, styrke klima-
robustheten og redusere sårbarhet overfor klima-
endringer. Alle parter til avtalen skal ha en nasjo-
nal politikk for tilpasning, iverksette tiltak og rap-
portere om dette til Parisavtalen og klimakonven-
sjonens organer. På samme måte som utslipps-
utviklingen er tilpasning gjenstand for en global 
oppsummering («global stocktake») under Paris-
avtalen hvert femte år. Hovedrapportering under 
FNs klimakonvensjon (National Communication) 
skjer pr. i dag hvert fjerde år. 
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9  Økonomiske, administrative og andre konsekvenser av 
lovforslaget 

9.1 Innledning 

Lovforslaget innebærer å gjøre to klimamål til 
norsk rett: 
– Målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 

2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag 
til Parisavtalen). 

– Målet om at Norge skal bli et lavutslippssam-
funn i 2050, der klimagassutslippene skal redu-
seres i størrelsesorden 80–95 prosent fra 1990-
nivå. 

Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil ha kostna-
der. Å lovfeste eksisterende klimamål vil ikke, der-
som lovfestingen ikke legger føringer på hvordan 
målene skal nås, i seg selv øke kostnadene ved å 
nå klimamålene. 

Kostnadene ved å nå 2030-målet er tidligere 
omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU. Kostnadene 
ved å bli et lavutslippssamfunn er ikke tidligere 
utredet.

For et lite land som Norge vil kostnadene ved 
å nå et gitt utslippsnivå være spesielt avhengig av 
teknologiutvikling globalt. Dersom mange land 
innfører priser på utslipp av klimagasser som sti-
ger over tid, vil ny teknologi bli utviklet og tatt i 
bruk. Selv med Parisavtalen er det stor usikkerhet 
om den fremtidige klimainnsatsen globalt. 

Lovforslaget er ment å forplikte beslutnings-
takere på det øverste beslutningsnivåene i det 
norske samfunnet, regjering og storting, til en 
langsiktig klimapolitikk for å nå målene i loven, 
men gir ingen rettigheter som er ment å kunne 
håndheves for domstolene ved søksmål. Lovfor-
slaget inneholder heller ingen sanksjoner. 

Det foreslås ingen nye administrative enheter 
eller prosedyrer i klimaloven. Samarbeid om rap-
portering etter loven forutsettes å følge etablerte 
ansvarsforhold i forvaltningen, og arbeidet 
dekkes over gjeldende budsjetter. Det meste av 
informasjonen som kreves for rapporteringen til 
Stortinget finnes allerede. Imidlertid må rappor-
teringen etter loven forventes å medføre noe 
merarbeid og økt ressursbruk for berørte offent-

lige etater (departementer og direktorater) som 
skal strukturere og målrette denne informasjo-
nen i de former som loven krever. De administra-
tive konsekvensene vurderes likevel som 
begrensede. 

9.2 Kostnader ved å nå 2030-målet

Uavhengig av om Norge oppfyller forpliktelsen 
sammen med EU har Norge et betinget mål om å 
redusere utslippene i 2030 tilsvarende minst 
40 prosent sammenlignet med nivået i 1990. 
Norge vil oppfylle sin forpliktelse gjennom delta-
kelse i det europeiske kvotesystemet, utslipps-
reduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor og samar-
beid om utslippsreduksjoner i andre land (fleksibi-
litet). Med felles oppfyllelse med EU vil fleksibili-
teten være i form av utslippsreduksjoner i EU-
land. Prinsippet om lik behandling basert på 
samme rammevilkår er sentralt for regjeringen i 
dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fast-
settelse av nasjonale måltall og tilgang til fleksibili-
tet og samarbeid i gjennomføringen. Med en egen 
forpliktelse vil fleksibiliteten gjelde samarbeid om 
utslippsreduksjoner i land utenfor Europa. I sist-
nevnte tilfelle forutsettes det at Norge har tilgang 
på fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og 
at Norge får godskrevet deltakelsen i det euro-
peiske kvotesystemet som bidrag til å oppfylle for-
pliktelsen. Ut fra dagens markedssituasjon er det 
grunn til å anta at utslippsreduksjoner innenfor 
EU vil være dyrere per tonn enn kjøp av kvoter fra 
land utenfor Europa, for eksempel kvoter fra FNs 
grønne utviklingsmekanisme. 

Kostnadene ved deltakelsen i det europeiske 
kvotesystemet påvirkes ikke av felles oppfyllelse 
med EU.1 Norge har ikke fått fastsatt et endelig 
måltall for ikke-kvotepliktige utslipp og tilgangen 
på fleksibilitet for Norge er heller ikke kjent. 

1 Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til hvordan norsk 
deltakelse i det europeiske kvotesystemet skal godskrives 
Norge dersom vi ikke inngår i en felles forpliktelse med 
EU. Dette kan potensielt ha budsjettmessige kostnader.
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Dette gjør at det er stor usikkerhet om kostna-
dene ved å nå målet. 

Meld. St. 13 (2014–2015) omtaler kostnadene 
ved felles gjennomføring med EU hvor det blant 
annet fremkommer at gjennomsnittskostnaden 
per tonn for å oppfylle forpliktelsen må forventes å 
øke jo større reduksjon som tas i ikke-kvoteplik-
tige utslipp i Norge. Det er lagt til grunn at forplik-
telsen vil innebære økt behov for tiltak for å redu-
sere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge. Det er stor 
usikkerhet knyttet til kostnadene ved utslippsre-
duksjoner i Norge. Mens makroanalysene antyder 
utslippsreduksjoner i 2030 i området 1 ½–4 ½ mil-
lioner tonn med en karbonpris i tråd med togra-
dersmålet, indikerer Miljødirektoratets tiltaks-
analyser at en noenlunde tilsvarende pris kan gi 
en utslippsreduksjon opp mot 7 millioner tonn. 
Spriket mellom analysene må blant annet ses i 
sammenheng med ulike forutsetninger om til-
gang på ny klimavennlig teknologi. Både de 
makroøkonomiske analysene og den tekniske 
analysen fra Miljødirektoratet tar utgangspunkt i 
teknologi. De har imidlertid ulike forutsetninger 
om prisutvikling på teknologier i framtiden, og 
dermed om i hvilket omfang teknologiene blir tatt 
i bruk.

I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også kostna-
dene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig 
sektor. Omtalen bygger på en studie fra Statistisk 
sentralbyrå som ved hjelp av endringer i CO2-avgif-
ten analyserer hvor høye kostnadene kan bli der-
som ikke-kvotepliktige utslipp i Norge skal redu-
sere med rundt 40 prosent i 2030 i forhold til 2005. 
Beregningene viser at avgiften på alle kilder gradvis 
vil måtte økes til 4 800 kroner per tonn CO2-ekviva-
lenter for at ikke-kvotepliktig utslipp skal kunne 
reduseres med rundt 10 mill. tonn i 2030, som tilsva-
rer en reduksjon fra 2005 på om lag 40 prosent. I 
meldingen omtales også analyser fra Miljødirekto-
ratet. Disse legger til grunn at ikke-kvotepliktige 
utslipp kan reduseres med 37 prosent i 2030 sam-
menlignet med nivået i 2005 til en samfunnsøkono-
misk kostnad på maksimalt 1500 kroner per tonn 
CO2. Reduksjonen i 2030 svarer til 9,6 mill. tonn.

Analysene fra Statistisk sentralbyrå og Miljødi-
rektoratet viser at tallfesting av kostnadene for en 
liten økonomi som Norge av å nå ambisiøse klima-
mål er beheftet med stor usikkerhet. Hva en leg-
ger til grunn både om innretningen av klimapoli-
tikken internasjonalt og om utviklingen av klima-
vennlig teknologi er avgjørende. For ikke-kvote-
pliktig sektor, hvor transport er den dominerende 
utslippskilden, er Norge helt avhengig av den tek-
nologiutviklingen som skjer i andre land og kost-
nadene ved slik teknologi vil være avgjørende for 

kostnadene også i Norge. For eksempel er kostna-
dene ved elbilsatsingen betydelige i dag. Skulle 
imidlertid elbiler bli konkurransedyktige med fos-
sile biler allerede i 2022, slik Bloomberg New 
Energy Finance forventer, vil selvsagt kostnadene 
bli lavere.

Oppdaterte framskrivinger i Perspektivmel-
dingen 2017 anslår at ikke-kvotepliktig utslipp kan 
falle med 4,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter fram til 
2030. Disse framskrivingene bygger på en videre-
føring av dagens virkemidler. Det er også lagt til 
grunn at forbudet mot bruk av fossil olje til opp-
varming vil innføres. 

9.3 Kostnader ved at Norge skal bli et 
lavutslippssamfunn 

Kostnadene knyttet til å omstille Norge til et lavut-
slippssamfunn i 2050 er svært usikre og avhenger 
både av kostnadene ved utslippsreduksjoner og av 
hvor langt ned utslippene skal bringes. Det må 
påregnes at kostnadene isolert sett øker med 
omfanget av reduksjonene. Globalt vil kostnadene 
ved mangel på politisk handling for å motvirke 
klimaendringer i henhold til anslag fra OECD 
kunne redusere globalt BNP med fra 1 til 3,3 pro-
sent fram mot 2060, men kostnadene vil kunne 
være mye større om man overstiger såkalte ter-
skelpunkter. 

Konkretisering av målene for Norge vil kunne 
gi mer forutsigbarhet om hva målet er for virk-
somheter, investorer og samfunnsplanleggere og 
dermed bidra til å redusere risikoen og kostna-
dene. Kostnadene ved å nå et gitt utslippsnivå er 
særlig avhengig av teknologiutvikling globalt, 
som må betraktes som svært usikker i 30-årsper-
spektiv. Siden Norge er et lite land, vil tempoet i 
utviklingen av lavutslippsløsninger først og fremst 
bli bestemt av hvor ambisiøs klimapolitikken er i 
resten av verden. 

Som et utgangspunkt for vurderingen av kost-
nader kan man anta at Norge og resten av verden 
reduserer utslippene i tråd med kostnadseffektiv 
gjennomføring av togradersmålet. Det vil inne-
bære at utslipp i Norge og i resten av verden 
eksplisitt eller implisitt stilles overfor karbonpri-
ser som er vesentlig høyere enn dagens priser og 
stigende utover i tid. 

Med utgangspunkt i en analyse fra Statistisk 
sentralbyrå (Kostnadseffektive tilpasninger til 
togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050, 
Rapporter 39/2013) er det mulig å gi noen sjablon-
messige anslag på konsekvenser for norsk øko-
nomi og norske utslipp dersom verden fører en 
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slik ambisiøs klimapolitikk. Basert på arbeider fra 
IEA antar SSB i sin analyse at utslippene i alle 
industriland stilles overfor en felles karbonpris 
som stiger fra rundt 650 kroner per tonn CO2 i 
2030 til i underkant av 1200 kroner i 2050. Dette 
vil bringe utslippene ned.2 Utslippene reduseres 
gradvis, og i både EU og Norge anslås de å ligge 
rundt 50 prosent under referansebanen i 2050. 
Med en gjennomsnittlig karbonpris på rundt 900 
kroner for perioden sett under ett innebærer dette 
en årlig kostnad på rundt 13 mrd. kroner, sam-
menlignet med rapportens referansebane.

Å redusere utslippene utover det som følger av 
en slik global klimapolitikk, vil øke kostnadene. 

I det foreliggende lovforslaget foreslås en tall-
festing av lavutslippssamfunnet til et intervall mel-
lom 80–95 prosent reduksjon fra 1990-nivå. Målet 
for lavutslippssamfunnet har ikke tidligere vært 
tallfestet. Samtidig åpner loven for at klimamål 
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjen-
nomføres felles med EU. 

Som alternativ til å redusere utslipp hjemme 
kan Norge bidra til like store utslippsreduksjoner 
andre steder i verden (ved for eksempel kvote-
kjøp). Merkostnaden ved å redusere i Norge, eller 
sammen med EU, avhenger av hvor mye det kos-

ter å redusere utslippene i andre land. IEA (2013) 
anslår at framvoksende økonomier og utviklings-
land må stilles overfor en gjennomsnittlig karbon-
pris på om lag 700 kroner per tonn for perioden 
2030-50, hvis utviklingen globalt skal være i tråd 
med togradersmålet. Til sammenligning anslås 
det for industriland at karbonprisen må stige opp 
mot 1200 kroner i 2050. Anslagene er usikre. 
Kostnadene ved å redusere utslipp i Norge 15 - 35 
år frem i tid er også svært usikre, men sammen-
setningen av våre utslipp tilsier at kostnadene ved 
utslippsreduksjoner i lang tid fremover trolig vil 
være høye sammenlignet med kostnadene i andre 
land. Ett forhold peker seg ut som særlig viktig. 
Det er at kostnadene ved å redusere utslipp i 
Norge vil være større desto mindre ambisiøs 
klimapolitikk andre land fører, fordi en mindre 
ambisiøs politikk i verden gir langsommere tekno-
logisk framgang. 

At Norge har samme klimamål som EU og 
søker felles oppfyllelse med EU reduserer kostna-
dene ved at det reduserer faren for karbonlekka-
sje. Kostnadene trekkes også ned ved mulighet 
for samarbeid om utslippsreduksjoner med andre 
europeiske land. EUs kvotesystem ivaretar disse 
hensynene for kvotepliktig sektor. Felles oppfyl-
lelse av mål for ikke-kvotepliktige utslipp utvider 
mulighetene for en effektiv klimapolitikk på euro-
peisk nivå. 

2 Statistisk sentralbyrå «Kostnadseffektive tilpasninger til 
togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050», Rapporter 
39/2013.   
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10  Departementets merknader til de enkelte bestemmelser 
i lovforslaget 

Til § 1 Formål 

Første ledd første punktum nedfeller klimalovens 
formål. 

Formålet med loven er å fremme gjennom-
føring av Norges klimamål som ledd i omstilling 
til et lavutslippssamfunn i 2050. 

Målet er forankret i klimaforliket fra 2012, 
jf. Innst. 390 S (2011–2012). I klimaforliket pekte 
stortingsflertallet samtidig på at en ambisiøs poli-
tikk nasjonalt må være fornuftig i en global sam-
menheng der det overordnede målet er å redu-
sere de samlede globale utslipp av klimagasser. 
Dette innebærer at det tas hensyn til konsekven-
sene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje 
og til industriens konkurranseevne når politikken 
utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbru-
ken for å redusere nasjonale utslipp. Målet for 
2050 er presisert i § 4. Det vises videre til lovfes-
tede hensyn i § 4 og til merknadene til denne para-
grafen.   

Loven er overordnet og vil gjelde i tillegg til 
eksisterende og eventuell framtidig lovgivning 
som hjemler konkrete virkemidler for å redusere 
klimagassutslipp og tilpasse Norge til klima-
endringene. 

Lovens bestemmelser retter seg mot det øver-
ste beslutningsnivået i samfunnet, det vil si regje-
ring og storting. Som en konsekvens av at loven 
har dette formålet og denne innretningen, etable-
rer den ikke rettigheter eller plikter for borgerne 
som kan håndheves ved søksmål for domstolene. 
Det vises for øvrig til avsnitt 8.1 om lovens rettslige 
karakter. 

Annet ledd uttrykker et delformål med loven 
som er å fremme åpenhet og offentlig debatt om 
status, retning og framdrift i arbeidet med å gjen-
nomføre Norges klimamål som ledd i omstilling til 
et lavutslippssamfunn i Norge. 

Tredje ledd uttrykker at loven ikke skal være 
til hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold 
av denne loven kan gjennomføres felles med EU. 
Norges klimapolitikk er tett integrert med 
klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst 

veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samar-
beid med EU om felles gjennomføring av klimamål 
kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjo-
nalt og til den langsiktige omstillingen av det nor-
ske samfunnet som klimaloven skal fremme. 
Loven er fullt forenlig med at Norge oppfyller kli-
mamålet for 2030 i samarbeid med EU og er ikke 
til hinder for at et eventuelt samarbeid med EU om 
felles oppfyllelse av klimamål fastsatt i eller i med-
hold av loven, kan videreføres også etter 2030. Det 
vises også til kommentarene til §§ 3 og 4.

Til § 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven 
gjelder for

Bestemmelsen angir hva som i loven skal forstås 
med utslipp og opptak av klimagasser. 

Loven gjelder for de utslipp og opptak av kli-
magasser som omfattes av Norges første nasjonalt 
fastsatte bidrag under Parisavtalen (Nationally 
Determined Contribution, NDC) som registrert i 
2016 i NDC-registeret under Parisavtalen i hen-
hold til Parisavtalen artikkel 4.12. 

Norges NDC omfatter klimagassene karbondi-
oksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydro-
fluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK), 
svovelheksafluorid (SF6) og nitrogentrifluorid 
(NF3). 

Referanseåret for målene er 1990, det samme 
som også tidligere har vært lagt til grunn for Nor-
ges forpliktelser under FNs klimakonvensjon og 
Kyotoprotokollen.

Norges NDC til Parisavtalen er et mål for 
utslippsreduksjoner som dekker hele økonomien 
(«economy wide»). Det innbefatter i denne sam-
menheng alle klimagassutslipp fra norsk territo-
rium, herunder Svalbard og Jan Mayen, og fra 
virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Klimagassutslippene fra internasjonal trans-
port med skipsfart og luftfart omfattes ikke av 
loven. Norge rapporterer data på klimagassutslipp 
fra internasjonal transport til FNs klimakonven-
sjon, men står ikke ansvarlig for å iverksette tiltak 
overfor disse utslippene. 
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Skog- og arealbrukssektoren står for både 
utslipp, opptak og lagring av klimagasser. Utslipp 
og opptak fra skog- og arealbrukssektoren regnes 
med i oppfyllelsen av Norges utslippsforpliktelse 
for 2030 i tråd med prinsippene  beskrevet i Nor-
ges NDC til Parisavtalen for 2030, som ble utfor-
met i tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) Ny 
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU. Ved en eventuell avtale med EU om fel-
les oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 vil 
inkluderingen av skog- og arealbrukssektoren i 
utslippsforpliktelsen bero på de føringene som 
fastlegges i avtalen med EU. Hvordan skog- og 
arealbrukssektoren skal håndteres for klimamål 
som vil bli gjeldende etter 2030 må vurderes i lys 
av utviklingen av det internasjonale regelverket på 
dette området. 

Andre ledd er en fullmakt til Kongen i statsråd 
til i forskrift å fastsette endringer i hvilke utslipp 
eller opptak av klimagasser som loven gjelder for, 
for eksempel som følge av endringer i det interna-
sjonale regelverket under FNs klimakonvensjon 
eller i Norges NDC.

Til § 3 Klimamål for 2030

For 2030 lovfestes at målet skal være at utslipp av 
klimagasser i 2030 reduseres med minst 
40 prosent fra referanseåret 1990. Innholdet i 
målet og hvordan det skal oppfylles framgår av 
Norges NDC til Parisavtalen, som ble utarbeidet i 
tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsfor-
pliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, som 
Stortinget har sluttet seg enstemmig til. Norge 
arbeider for en avtale om felles oppfyllelse av 
klimaforpliktelsen med EU. Loven er fullt forenlig 
med regjeringens politikk for gjennomføring av 
klimamålet for 2030.  Felles oppfyllelse med EU 
innebærer at 2030-målet kan oppnås gjennom en 
kombinasjon av utslippsreduksjoner nasjonalt og 
utnyttelse av fleksibilitet gjennom samarbeid med 
andre EU/EØS-land om utslippsreduksjoner. 
Dersom en felles løsning med EU ikke fører fram, 
vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990 fortsatt være Nor-
ges nasjonalt bestemte forpliktelse til Parisavta-
len. Målet er betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i Parisavtalen og en godskriving av Norges 
deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å opp-
fylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere kon-
sultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt 
mål for ikke-kvotepliktig sektor.

Til § 4 Klimamål for 2050 

Paragrafen lovfester at målet skal være at Norge 
skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Målet skriver 
seg fra klimaforlikene i 2008 og 2012, og står også 
i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU.

Første ledd annet punktum beskriver hva som 
menes med et lavutslippssamfunn og at dette, 
basert på beste vitenskapelige grunnlag, utslipps-
utviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, 
er et samfunn hvor klimagassutslippene er redu-
sert til et nivå som svarer på utfordringen med å 
holde økningen i den globale gjennomsnittstem-
peraturen godt under 2 grader celsius sammenlik-
net med førindustrielt nivå, og tilstrebe å 
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader cel-
sius over førindustrielt nivå som beskrevet i Paris-
avtalen artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Det er grunnleg-
gende at norsk klimapolitikk skal være viten-
skapsbasert og bygge på beste klimavitenskap om 
klimaendringene og om utslippsutviklingen glo-
balt, særlig arbeidet i FNs klimapanel som ligger 
til grunn for det globale klimasamarbeidet under 
FNs klimakonvensjon. Videre henviser lovteksten 
til nasjonale omstendigheter. Begrepet nasjonale 
omstendigheter refererer til relevante særtrekk 
ved Norges næringsstruktur og utslippsmønster 
for klimagasser, og til at det skal tas hensyn til 
norsk økonomi, herunder konsekvensene av kvo-
tesystemet, faren for karbonlekkasje og til indus-
triens konkurranseevne når politikken for lavut-
slippssamfunnet utformes, slik som fremhevet i 
klimaforliket i 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012). 
Stor usikkerhet om fremtidige forhold og Norges 
avhengighet av den internasjonale utviklingen til-
sier behov for fleksibilitet i gjennomføringen av 
politikken. 

Første ledd annet punktum skal ikke forstås 
bokstavelig slik at Norge skal kompensere med 
ytterligere utslippsreduksjoner dersom andre 
land ikke bidrar tilstrekkelig. Det siktes til et 
ambisjonsnivå som anses som en adekvat respons 
på klimautfordringen som klimavitenskapen 
dokumenterer, som ser hen til kunnskap om hvor 
verden står i arbeidet med å redusere klimagass-
utslippene globalt, og som tar hensyn til nasjonale 
forhold, herunder konsekvensene for norsk øko-
nomi. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig 
av at verden rundt oss beveger seg i samme ret-
ning slik at vår evne til full og effektiv bruk av 
arbeidskraft og andre ressurser opprettholdes og 
vi når våre klima- og miljøpolitiske mål.

Andre ledd bestemmer at målet skal være at 
klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelses-
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orden 80-95 prosent fra utslippsnivået i referanseå-
ret i 1990. Dette er det samme som EUs betingede 
mål for 2050 basert på togradersmålet og med 
utgangspunkt i FNs klimapanels fjerde hovedrap-
port. 

Norge er tilsluttet det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter gjennom EØS-avtalen. 
Rammebetingelsene for kvotesystemet og hvor-
dan dette påvirker de kvotepliktige virksomhete-
nes beslutninger bestemmer hvordan utslipps-
reduksjonene fordeler seg innad i systemet. I 
annet ledd annet punktum fremgår det at det skal 
tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i dette 
systemet ved vurderingen av måloppnåelse. Ved 
felles oppfyllelse av klimamålet sammen med EU 
vil denne effekten bli ivaretatt ved at utslippene 
som omfattes av kvotesystemet håndteres samlet 
for EU og Norge. Ved en separat oppfyllelse av kli-
mamålene vil det være nødvendig å beregne hvor-
dan norske virksomheters deltakelse i det euro-
peiske kvotesystemet bidrar til oppfyllelsen av 
Norges klimamål. Bestemmelsen innebærer at 
kvotepliktig sektors bidrag til reduksjoner i 
Europa gjennom deltakelse i EUs kvotesystem 
skal regnes med som bidrag til måloppnåelse 
under 2050-målet. 

Rent teknisk gjøres dette ved at det fastsettes 
en oppgjørsregel mellom EU og Norge som defi-
nerer Norges andel av kvotene i det felleseuro-
peiske kvotesystemet. Dersom utslippene fra de 
norske kvotepliktige virksomhetene blir høyere 
enn denne andelen, skal utslippene som oversti-
ger Norges andel av kvotesystemet regnes som 
utslippskutt i andre europeiske land. Disse 
utslippskuttene skal trekkes fra når man beregner 
størrelsen på utslippene fra norske kvotepliktige 
virksomheter. Motsatt, dersom utslippene fra de 
norske kvotepliktige virksomhetene er lavere enn 
Norges forhåndsdefinerte andel av kvote-
systemet, skal overskytende regnes som økte 
utslipp i andre europeiske land. Denne utslippsøk-
ningen skal legges til når man beregner størrel-
sen på utslippene fra norske kvotepliktige virk-
somheter. Ved oppfyllelsen av Norges utslippsfor-
pliktelse under Kyotoprotokollen gjøres det tilsva-
rende beregninger for å ta hensyn til effekten av 
Norges deltakelse i det europeiske kvote-
systemet. Effekten av det europeiske kvote-
systemet skal dermed beregnes på samme måte 
når det gjelder oppfyllelsen av 2050-målet som ved 
oppfyllelsen av et bindende, internasjonalt 
utslippsmål.

Med tilnærmingen som er beskrevet ovenfor 
er det tallet for Norges andel av kvotesystemet 
som definerer kvotesystemets bidrag til målopp-

nåelse, uavhengig av de faktiske utslippene fra 
norske kvotepliktige virksomheter. Tallet for Nor-
ges andel av kvotesystemet etter 2030 er ikke 
kjent i dag. For å sikre riktig bokføring av utslipps-
reduksjoner opp mot EUs og Norges internasjo-
nale utslippsforpliktelser vil tallet for Norges 
andel av systemet måtte avklares med EU. Det er 
derfor ikke mulig å si noe presist i dag om kvote-
systemets bidrag til oppfyllelsen av 2050-målet. 

Målet for 2050 må ses i sammenheng med § 1 
siste ledd som uttrykker at klimaloven ikke skal 
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i 
medhold av denne lov kan gjennomføres felles 
med EU. Det innebærer at loven åpner for at også 
målet for 2050 kan gjennomføres i fellesskap med 
EU. EU har vedtatt et ambisiøst veikart mot en 
lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med EU 
om felles gjennomføring av klimamål kan gi viktig 
bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den 
langsiktige omstillingen av det norske samfunnet 
som klimaloven skal fremme.

Til § 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år

Paragraf 5 er knyttet til klimamålet i § 4. Bestem-
melsen er i tråd med Parisavtalen artikkel 4 nr. 9 
som sier at hver part skal melde inn et nasjonalt 
fastsatt bidrag hvert femte år, og Parisbeslutnin-
gen (decision 1/CP.21) punkt 23 og 24. 

Parisavtalen åpner for at land selv kan velge 
tidshorisont på sine klimamål. Norge har meldt 
inn et mål for 2030 med en tidshorisont på 10 år. 
Det er samme tidshorisont som EU. Dersom 
Norge også for årene etter 2030 velger å melde 
inn nasjonalt fastsatte bidrag med tiårshorisont er 
vi ikke forpliktet til å sette nye mål for utslipps-
reduksjoner hvert femte år. Likevel skal vi i hen-
hold til Parisavtalen gjøre en vurdering av vårt 
nasjonalt fastsatte bidrag hvert femte år. Klima-
loven § 5 bygger på samme prinsipp som Paris-
avtalen, og pålegger ikke regjeringen å legge fram 
et nytt mål hvert femte år. 

Første ledd bokstav a og b oppstiller noen 
grunnleggende kvalitetskrav til utformingen av 
klimamål. Disse skal være basert på beste viten-
skapelige grunnlag. I tillegg skal de så langt som 
mulig være tallfestede og målbare, det vil si at det 
skal være mulig å måle om de er oppfylt.

Andre ledd bestemmer at klimamål skal 
utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme 
gradvis omstilling fram mot 2050. Dette bygger på 
prinsippet i Parisavtalen artikkel 4 nr. 3 om at hver 
parts suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag vil 
utgjøre en progresjon fra gjeldende bidrag. Av 
andre ledd framgår også at bestemmelsen gjelder 



56 Prop. 77 L 2016–2017
Lov om klimamål (klimaloven)

559
klimamål «etter paragrafen her», dvs. at bestem-
melsen ikke stiller krav om endring eller oppdate-
ring av de mål som allerede er fastsatt i medhold 
av denne lov. 

Klimaloven § 5 tredje ledd fastsetter at klima-
målene skal være forenlige med vårt bidrag under 
Parisavtalen og eventuell felles gjennomføring 
med EU. I dette ligger at klimamålene skal følge 
den samme tidssyklus som for nasjonalt fastsatte 
bidrag som følger av Parisavtalen og dens beslut-
ning. Klimamålene skal vurderes hvert femte år 
og startpunktet for første gjennomgang er 2020. 

At klimamålene skal være forenlige med 
Norges bidrag til Parisavtalen har litt ulike impli-
kasjoner for perioden fram til og med 2030 og 
etter 2030. 

For perioden fram til og med 2030 har Norge 
meldt inn et nasjonalt bestemt bidrag under 
Parisavtalen i form av et mål om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon fra referanseåret 1990. Forut-
setningen om at klimamål skal være «forenlig 
med» Norges bidrag til Parisavtalen betyr at det i 
2020 ikke er noe krav etter klimaloven eller 
Parisavtalen om å fastsette et nytt klimamål eller 
endre ambisjonsnivå fram til og med 2030. 
Meningen er at for 2030 gjelder det som allerede 
er vedtatt i og med behandlingen av Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. I tråd med Parisavtalen 
skal Norge imidlertid gjøre en gjennomgang av 
målet for 2030 i 2020, men det er ikke noen for-
pliktelse etter Parisavtalen om å legge fram noe 
nytt i 2020 for de parter som allerede har lagt 
fram et mål med ti års horisont, slik som Norge. 

For perioden etter 2030 skal det i henhold til 
Parisavtalen sendes inn et nytt bidrag fra Norge. 
Dette må besluttes fem år før det året det nye 
bidraget skal gjelde fra, altså i 2025. Norge må i 
2025 beslutte et nytt nasjonalt fastsatt bidrag, både 
lengden på neste målperiode og ambisjonsnivået 
for denne perioden, og melde det inn som et 
nasjonalt fastsatt bidrag til Parisavtalen. Målet for 
denne neste perioden skal utgjøre en progresjon i 
forhold til målet for 2030. Dersom Norge fortset-
ter sin tradisjon med tiårige mål og melder inn et 
nytt ambisjonsnivå for perioden 2031–2040, vil § 5 
tredje ledd bety at status må vurderes basert på 
oppdatert kunnskap etter fem år, dvs. i 2035. I 
dette tilfellet vil det ikke være en forpliktelse til å 
legge fram noen ny ambisjon fram til 2040 eller 
noe nytt mål for perioden 2035–2040. 

Paragraf 5 fjerde ledd gjør det klart at første til 
tredje ledd ikke skal være til hinder for at det i til-
legg kan fastsettes andre typer mål dersom det 
anses hensiktsmessig. 

Til § 6 Årlig redegjørelse for Stortinget

Bestemmelsen pålegger regjeringen å legge fram 
for Stortinget en redegjørelse hvert år med det 
innhold som framgår av paragrafen. 

Loven bestemmer, med unntak av første ledd, 
ikke noe om format. Det vil være regjeringens 
valg ut fra hva som er hensiktsmessig og forenlig 
med fastlagte former for kommunikasjon med 
Stortinget og Stortingets forretningsorden, jf. 
annet ledd første punktum, «på egnet vis». 

Første ledd angår regjeringens forslag til stats-
budsjett for påfølgende år og pålegger regjeringen 
å omtale hvordan Norge kan nå klimamålene fast-
satt i loven. I dag gjelder det målene for 2030 og 
2050. Når det fastsettes oppdaterte mål for perio-
den etter 2030, må det også rapporteres på disse 
målene. Som del av budsjettproposisjonen skal 
også klimaeffekten av fremlagt budsjett omtales. 
Dette er faglig krevende. Der en mangler treffsik-
ker metodikk, vil dette punktet måtte oppfylles 
gjennom tekstlige beskrivelser etter beste faglige 
skjønn av de satsingene i budsjettet som en antar 
har vesentlig effekt på klimagassutslippene, jf. 
avsnitt 8.4.3.2 for en nærmere redegjørelse. 

Etter § 6 annet ledd bokstav a skal det legges 
fram for Stortinget en oversikt over utviklingen i 
klimagassutslippene og utslippsframskrivninger. 

Videre pålegges regjeringen etter annet ledd 
bokstav a å redegjøre for gjennomføringen av kli-
mamål som nevnt i §§ 3 til 5. Loven detaljregule-
rer ikke form og innhold på rapporteringen, men 
en overordnet rettesnor er at redegjørelsen må gi 
Stortinget et helhetlig bilde av hvordan utviklin-
gen ligger an i forhold til de lovfestede målene for 
2030 og 2050 og delmålene, jf. § 5. 

Det skal også redegjøres for hvordan Norge 
forberedes på og tilpasses klimaendringene, jf. § 6 
annet ledd bokstav b. Den årlige informasjonen til 
Stortinget på dette punktet vil i første rekke være 
en oppdatering siden foregående år. Klimatilpas-
ning omfatter mange sektorer og arbeidet med 
klimatilpasning har en langsiktig karakter som det 
er vanskelig å vurdere resultater av fra år til år. 
Det er derfor hensiktsmessig med en mer utfyl-
lende oppdatering med lengre tidsintervall. Det 
kreves ikke etter klimaloven, men Klimakonven-
sjonen og Parisavtalen stiller krav til relativt 
omfattende redegjørelser med visse intervaller 
som Norge må oppfylle. 

Etter § 6 annet ledd bokstav c skal regjeringen 
redegjøre for «en oversikt som synliggjør sektor-
vise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sek-
tor og hvilke typer tiltak som vil være nødvendig 
for å realisere disse». Bakgrunnen for denne 
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bestemmelsen er Stortingets vedtak om å «synlig-
gjøre utslippsbaner for de ulike områdene innen-
for ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type tiltak 
som vil være nødvendig for å nå disse målene», jf. 
Innst. 397 S (2015–2016) vedtak I. Hensikten med 
utslippsbanene må være å synliggjøre baner for 
ikke-kvotepliktige sektorer, i tråd med norske for-
pliktelser, og med spesiell vekt på utslippsmålet 
for ikke-kvotepliktig sektor, som Norge vil få ved 
en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med 
EU. Det bør også redegjøres for virkemiddelbru-
ken i ikke-kvotepliktig sektor hvert år. Ved en fel-
les oppfyllelse med EU vil Norge få en forpliktelse 
om å holde utslippene i ikke-kvotepliktig sektor 
samlet under et gitt nivå for perioden 2021–2030. 
EU vil ikke legge føringer for hvilke sektorer 
innenfor ikke-kvotepliktig sektor reduksjonene 
gjennomføres, men vil forsikre seg om at summen 
av norske utslipp, etter at det er tatt hensyn til 
bruk av fleksible mekanismer er i tråd med for-
pliktelsen. Stortingets vedtak innebærer at det i 
tillegg til å rapportere om gjennomføringen av 
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor, som 
Norge vil få ved en felles oppfyllelse av klimamålet 
for 2030 med EU, også skal utarbeides indikative 
utslippsbaner for sektorer innen ikke-kvotepliktig 
sektor, samt «hvilke typer tiltak som vil være nød-
vendig for å nå disse målene», slik Stortinget skri-
ver i sitt vedtak. Arbeidet med slike baner vil være 
nyttig i arbeidet med å nå utslippsmålet for ikke-
kvotepliktig sektor, men departementet vil under-
streke at anslag av denne typen er svært usikre. 
Det er usikkerhet både om den økonomiske utvik-
lingen og dermed også utslippsutviklingen og om 
effekten av tiltak. I tillegg vil utviklingen av ny tek-
nologi og opptaket av denne komme med ulik has-
tighet. Baner og type tiltak kan derfor ikke oppfat-
tes som mål eller planer, men som en illustrasjon 
på en mulig vei. 

Detaljeringsnivået i rapporteringen, herunder 
omtalen av utslippsbaner og tiltak, vil måtte tilpas-
ses etter behov og dermed kunne variere fra år til 
år ut fra hva som anses hensiktsmessig.

Annet ledd bokstav d pålegger regjeringen å 
redegjøre for status for Norges karbonbudsjett, 
også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med 
EU om felles oppfyllelse av klimamål. Begrepet 
karbonbudsjett er en vanlig brukt betegnelse for å 
beskrive et budsjett for utslippsenheter for klima-
gasser, eller et utslippsbudsjett. Bestemmelsen 
forutsetter at Norge har karbonbudsjetter. Fram 
til og med 2020 har Norge en internasjonal forplik-
telse under Kyotoprotokollens andre forpliktel-
sesperiode i form av et karbonbudsjett for perio-
den 2013–2020. I perioden 2021–2030 har Norge 
meldt inn et utslippsmål på 40 prosent reduksjon 
fra 1990 til Parisavtalen som Norge i sin innmel-
ding til FN har erklært skal utvikles til et karbon-
budsjett for denne perioden. Gjennom en avtale 
om felles oppfyllelse av målet for 2030 med EU, får 
Norge et karbonbudsjett for ikke-kvotepliktig sek-
tor gjennom deltakelse i EUs klimarammeverk. 
For perioden fram til og med 2030 vil det, med en 
avtale om felles oppfyllelse med EU, da være dette 
det må rapporteres på. Etter 2030 vil redegjørel-
sen etter bokstav d avhenge av hvilken løsning 
som velges for oppfyllelse av Norges fortsatte 
klimainnsats og om denne innebærer bruk av 
karbonbudsjett.

Klima- og miljødepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om lov om klimamål (klimaloven). 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om klimamål (klimaloven) i samsvar med et vedlagt for-
slag. 
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Forslag

til lov om klimamål (klimaloven)

§ 1 Formål 
Loven skal fremme gjennomføring av Norges 

klimamål som ledd i omstilling til et lavutslipps-
samfunn i Norge i 2050. 

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt 
om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål 
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjen-
nomføres felles med EU.

§ 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven gjel-
der for

Loven gjelder for de utslipp og opptak av kli-
magasser som omfattes av Norges første nasjonalt 
fastsatte bidrag under Parisavtalen 12. desember 
2015.

Kongen i statsråd kan i forskrift bestemme at 
loven også skal gjelde for andre utslipp og opptak 
av klimagasser enn de som er omfattet av første 
ledd. 

§ 3 Klimamål for 2030
Målet skal være at utslipp av klimagasser i 

2030 reduseres med minst 40 prosent fra referan-
seåret 1990. 

§ 4 Klimamål for 2050 
Målet skal være at Norge skal bli et lavut-

slippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn 
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut 
fra beste vitenskapelige grunnlag, utslipps-
utviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, 
er redusert for å motvirke skadelige virkninger av 
global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 
12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. 

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 
reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra 
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering 
av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av 
norsk deltakelse i det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter. 

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år
For å fremme omstilling til et lavutslipps-

samfunn, jf. § 4, skal regjeringen i 2020 og deret-
ter hvert femte år legge fram for Stortinget oppda-
terte klimamål. Disse skal
a) legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag
b) så langt som mulig være tallfestede og mål-

bare
Klimamål etter paragrafen her skal utgjøre en 

progresjon fra forrige mål og fremme gradvis 
omstilling fram mot 2050.

Klimamål skal være forenlig med Norges 
nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen 
12. desember 2015 og eventuell felles gjennom-
føring med EU.

Loven skal ikke være til hinder for at det, som 
et supplement til klimamål etter første til tredje 
ledd, fastsettes andre typer mål for å fremme 
omstilling til et lavutslippssamfunn. 

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget 
I budsjettproposisjonen for neste års statsbud-

sjett skal regjeringen redegjøre for
a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i 

§§ 3 til 5
b) klimaeffekten av fremlagt budsjett

Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag, 
hvert år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre 
for 
a) utviklingen i klimagassutslippene, utslipps-

framskrivninger og gjennomføringen av klima-
mål som nevnt i §§ 3 til 5

b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene 

c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslipps-
baner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og 
hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å 
realisere disse

d) status for Norges karbonbudsjett, også innen-
for et eventuelt klimasamarbeid med EU om 
felles oppfyllelse av klimamål

§ 7 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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Innst. 329 L
(2016–2017)

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen

Prop. 77 L (2016–2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov
om klimamål (klimaloven)

Til Stortinget

Sammendrag
Klima- og miljødepartementet foreslår i proposi-

sjonen at vedtatte klimamål for 2030 og 2050 lovfes-
tes. Formålet med klimaloven er å fremme gjennom-
føring av Norges klimamål som ledd i omstilling til
et lavutslippssamfunn i 2050. Loven skal styrke
åpenhet og bred demokratisk forankring av norsk
klimapolitikk gjennom lovfesting av at Stortinget
regelmessig skal få informasjon om status og fram-
drift i arbeidet med Norges klimamål. Det skal også
rapporteres om hvordan Norge forberedes på og til-
passes klimaendringene.

Klimaloven skal innføre en syklus for gjennom-
gang av klimamål hvert femte år etter samme prin-
sipp som i Parisavtalen. For å fremme omstilling til
et lavutslippssamfunn skal regjeringen i 2020 – og
deretter hvert femte år – legge fram for Stortinget
oppdaterte klimamål. Beste vitenskapelige grunnlag
skal legges til grunn, og klimamålene skal utgjøre en
progresjon fra forrige mål og fremme gradvis omstil-
ling fram mot 2050. 

Klimaloven vil forplikte regjeringen til hvert år
og på egnet vis å redegjøre for Stortinget om utvik-
lingen i klimagassutslippene, utslippsframskrivnin-
ger og gjennomføring av lovfestede klimamål, sek-
torvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sektor,
status for Norges karbonbudsjett (utslippsbudsjett),
samt om arbeidet med klimatilpasning. 

Klimautfordringen 

Departementet viser til at å begrense de globale
utslippene av klimagasser er avgjørende for en bære-
kraftig utvikling både globalt og nasjonalt, og vil kre-
ve betydelig omstilling i alle land. Stigende utslipp
av CO2 og andre klimagasser har resultert i at kon-
sentrasjon av slike gasser i atmosfæren nå ligger
rundt 60 pst. over førindustrielt nivå. Høyere konsen-
trasjon av klimagasser i atmosfæren gir varmere kli-
ma, og klimaendringene medfører stor risiko for livs-
grunnlaget for fremtidige generasjoner over hele ver-
den. Industrilandene har bidratt mest til den økte
konsentrasjonen, men utviklingsland og framvoksen-
de økonomier står nå for rundt to tredeler av de årlige
globale utslippene. 

Klimaendringene er en global utfordring som
krever internasjonalt samarbeid. Det er i proposisjo-
nen redegjort for:

– FNs klimakonvensjon
– Kyotoprotokollen
– Parisavtalen

Hovedtrekk i norsk klimapolitikk, Norges 
klimamål

Departementet viser til at Norge har ambisiøse
klimamål, og noen av målene er meldt inn til FN som
del av våre internasjonale forpliktelser til utslippsre-
duksjoner. 

Norges klimamål for 2020 var del av klimaforli-
ket på Stortinget i 2012, som igjen bygger på klima-
forliket fra 2008. For andre forpliktelsesperiode un-
der Kyotoprotokollen (2013–2020) er Norges for-
pliktelse at utslippene i gjennomsnitt ikke skal over-
stige 84 pst. av utslippene i 1990. Målene for 2020
fra klimaforlikene i 2008 og 2012 ligger fast. 



2 Innst. 329 L – 2016–2017

564
Norge har meldt inn til FN en betinget forpliktel-
se om minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sam-
menlignet med 1990. Norge arbeider for en avtale
om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen med EU.
EUs mål om minst 40 pst. utslippsreduksjon innen
2030 er basert på at det gir en kostnadseffektiv bane
mot EUs mål om en utslippsreduksjon på 80–95 pst.
innen 2050, slik det er skissert i veikartet for å bli en
lavkarbonøkonomi.

Departementet viser til at dersom en felles løs-
ning ikke fører fram, vil målet om minst 40 pst. ut-
slippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være
Norges nasjonalt bestemte forpliktelse til Parisavta-
len. Målet er betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i den nye klimaavtalen og en godskriving av
vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å
oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere
konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt
utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. 

Av klimaforliket i 2012, Innst. 390 S (2011–
2012), følger at Norge skal være karbonnøytralt i
2050, og som er meldt inn til FN. Videre følger at
som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der
også andre industriland tar på seg store forpliktelser,
skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytra-
litet senest i 2030. 

Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er
CO2-avgift og kvoteplikt. Om lag 80 pst. av de nasjo-
nale utslippene er i dag underlagt CO2-avgift og/eller
kvoteplikt. CO2-avgiften ble introdusert i 1991, med
formål å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av
CO2-utslipp. CO2-avgiften dekker i dag om lag 60
pst. av norske utslipp av klimagasser. 

Norges felles oppfyllelse med EU av klimamålet for 
2030 

Regjeringen har innledet dialog med EU om fel-
les oppfyllelse av klimamålet for 2030. EUs interne
regelverk, som er under utarbeidelse, må først ferdig-
stilles før Norge vil kunne inngå en avtale med EU. 

Norge deltar allerede i det europeiske kvote-
systemet gjennom EØS-avtalen. En felles oppfyllel-
se av klimamålet for 2030 innebærer at alle bedrifter
i kvotepliktig sektor, uansett om de kommer fra Nor-
ge eller fra et EU-land, i fellesskap bidrar til å kutte
utslippene innenfor kvotesystemet med 43 pst. i 2030
sammenlignet med nivået i 2005.

Norges intensjon om felles gjennomføring med
EU av klimamålet for 2030 er nevnt i den forklarende
innledningen til Kommisjonens forslag til innsatsfor-
delingsforordning, hvor det også fremgår at Norge
med utgangspunkt i brutto nasjonalprodukt pr. inn-
bygger ville fått et mål på 40 pst. reduksjon i utslip-
pene sammenlignet med 2005 for ikke-kvotepliktig
sektor. Endelig innlemmelse av Norge i innsatsforde-

lingen kan gjøres først når avtalen mellom Norge og
EU er inngått.

Det vises til at etter at innsatsfordelingen er klar
vil regjeringen på egnet måte legge fram for Stortin-
get resultatet av forhandlingene med EU, og hvordan
regjeringen vil arbeide for å nå det norske klimamålet
for 2030. 

Forslag til klimalov 

Storbritannia, Danmark og Finland har vedtatt
klimalover. Den britiske og den finske klimaloven
omfatter både utslippsreduksjoner og tilpasning til
klimaendringer. Danmarks klimalov gjelder kun ut-
slippsreduksjoner. Det er i proposisjonen gitt en pre-
sentasjon av klimaloven i disse landene.

Departementet viser til at innretningen på kli-
malovene er i form av en overordnet ramme for be-
slutninger hos de øverste styrende myndigheter, og
ikke som en lov rettet mot borgerne. Det er totaliteten
i klimapolitikken som skal være avgjørende for om
klimalovens målsettinger oppfylles, ikke beslutnin-
gene i den enkelte sak. Loven skal gi en forpliktende
retning, men den må samtidig ivareta behovet for
fleksibilitet for ulike politiske løsninger, veivalg og
virkemiddelbruk.

Forslaget til norsk klimalov er utformet med sik-
te på hensiktsmessige rapporterings- og styringsme-
kanismer mellom storting og regjering på klimaom-
rådet. Loven etablerer ingen rettigheter eller plikter
for private som er ment å kunne håndheves ved søks-
mål for domstolene. Siden loven ikke er utformet
som en rettighetslov, er det heller ikke naturlig å ut-
forme en sanksjonsbestemmelse. 

Klimaloven vil komme i tillegg til, ikke til erstat-
ning for, gjeldende lovgivning og virkemiddelbruk.
Loven vil ikke endre adgangen til rettslig prøving et-
ter annet lovverk. 

Som oppfølging av Stortingets anmodningsved-
tak nr. 475 om klimalov, foreslås det i proposisjonen
en kortfattet, overordnet og rammepreget lov som
gjør klimamålet for 2030 og den langsiktige målset-
tingen om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i
2050, bindende som norsk lov. Loven skal fremme
gjennomføring av Norges klimamål som ledd i om-
stilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og
allmenn åpenhet og offentlig debatt om dette. 

Lovforslaget inneholder en formålsparagraf om
hvilke utslipp og opptak av klimagasser loven gjelder
for, to lovfestede klimamål, en styringsmekanisme
og en rapporteringsmekanisme. Lovens formål er å
fremme gjennomføringen av Norges klimamål som
ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i
2050. Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt
om status, retning og fremdrift i dette arbeidet. Målet
om å bli et lavutslippssamfunn er forankret i klima-
forliket i 2012.
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Norsk klimapolitikk er tett integrert med EU. I
formålsparagrafen gjøres det klart at loven ikke skal
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i med-
hold av denne lov kan gjennomføres felles med EU. 

Lovens § 2 beskriver hva som i loven skal forstås
med utslipp og opptak av klimagasser. Den inne-
holder en fullmakt til Kongen i statsråd, som gir mu-
lighet til å justere dette dersom det skulle anses hen-
siktsmessig, for eksempel som følge av ny kunnskap
eller endringer i det internasjonale klimaregelverket
under FN. 

To politisk vedtatte klimamål for 2030 og 2050
blir forpliktende som norsk lov. Norge er folkeretts-
lig forpliktet av FNs klimakonvensjon, Kyotoproto-
kollen og Parisavtalen. Fram til og med 2020 er Nor-
ge forpliktet etter Kyotoprotokollens andre forplik-
telsesperiode, deretter overtar Parisavtalen. Norges
utslippsforpliktelse under Parisavtalen lovfestes som
mål for 2030. I tillegg lovfestes det at målet skal være
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

Klimamålet for 2030 på minst 40 pst. legges til
grunn, slik regjeringen har omtalt det i Meld. St. 13
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en
felles løsning med EU. Regjeringen arbeider for å
inngå en avtale om felles oppfyllelse med EU for
2030. Dersom en felles løsning ikke fører fram, vil
målet om minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sam-
menlignet med 1990 være Norges forpliktelse. Uten
felles oppfyllelse vil målet være betinget av tilgang
på fleksible mekanismer i Parisavtalen og en god-
skriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bi-
drag til å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da
senere konsultere Stortinget om fastsetting av et na-
sjonalt mål for ikke-kvotepliktig sektor. Klimaloven
er fullt forenlig med regjeringens politikk for gjen-
nomføring av klimamålet for 2030. Loven tar ikke
stilling til fordeling av tiltak mellom sektorer, forde-
lingen mellom tiltak i EU og i Norge, valg av virke-
midler, eller bruk av fleksibilitet i en avtale med EU. 

Lovforslaget inneholder en «styringsmekanis-
me», etter samme prinsipp som Parisavtalen, som
forplikter regjering og Storting til en periodisk gjen-
nomgang av norske klimamål for å fremme omstil-
ling til et lavutslippssamfunn.

Loven forplikter regjeringen til å redegjøre årlig
for utviklingen i utslipp og for utøvelsen av klimapo-
litikken for Stortinget, herunder status for Norges
karbonbudsjett (også innenfor et eventuelt klima-
samarbeid med EU om felles oppfyllelse av klima-
mål). Den årlige redegjørelsen skal også omfatte sta-
tus for arbeidet med tilpasning til klimaendringer i
Norge.

Loven er ikke tidsbegrenset. 

Økonomiske, administrative og andre 
konsekvenser av lovforslaget 

Departementet viser til at kostnadene ved å nå
2030-målet er omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med
EU. Kostnadene ved å bli et lavutslippssamfunn er
ikke tidligere utredet.

Det foreslås ingen nye administrative enheter el-
ler prosedyrer i klimaloven. Samarbeid om rapporte-
ring etter loven forutsettes å følge etablerte ansvars-
forhold i forvaltningen, og arbeidet skal dekkes over
gjeldende budsjetter. 

Kostnader ved å nå 2030-målet

Norge vil oppfylle sin forpliktelse – om å reduse-
re utslippene i 2030 tilsvarende minst 40 pst. sam-
menlignet med nivået i 1990 – gjennom deltakelse i
det europeiske kvotesystemet, utslippsreduksjoner i
ikke-kvotepliktig sektor og samarbeid om utslippsre-
duksjoner i andre land (fleksibilitet). Med felles opp-
fyllelse med EU vil fleksibiliteten være i form av ut-
slippsreduksjoner i EU-land. Prinsippet om lik be-
handling basert på samme rammevilkår er sentralt for
regjeringen i dialogen med EU, ikke minst når det
gjelder fastsettelse av nasjonale måltall og tilgang til
fleksibilitet og samarbeid i gjennomføringen. Med en
egen forpliktelse vil fleksibiliteten gjelde samarbeid
om utslippsreduksjoner i land utenfor Europa. I sist-
nevnte tilfelle forutsettes det at Norge har tilgang på
fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og at
Norge får godskrevet deltakelsen i det europeiske
kvotesystemet som bidrag til å oppfylle forpliktelsen.
Ut fra dagens markedssituasjon er det grunn til å anta
at utslippsreduksjoner innenfor EU vil være dyrere
per tonn enn kjøp av kvoter fra land utenfor Europa,
for eksempel kvoter fra FNs grønne utviklingsmeka-
nisme. 

Kostnadene ved deltakelsen i det europeiske
kvotesystemet påvirkes ikke av felles oppfyllelse
med EU. Norge har ikke fått fastsatt et endelig mål-
tall for ikke-kvotepliktige utslipp, og tilgangen på
fleksibilitet for Norge er heller ikke kjent. Dette gjør
at det er stor usikkerhet om kostnadene ved å nå må-
let. 

Oppdaterte framskrivinger i Perspektivmeldin-
gen 2017 anslår at ikke-kvotepliktige utslipp kan fal-
le med 4,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter fram til 2030. 

Kostnader ved at Norge skal bli et 
lavutslippssamfunn 

Kostnadene knyttet til å omstille Norge til et lav-
utslippssamfunn i 2050 er svært usikre, og avhenger
både av kostnadene ved utslippsreduksjoner og av
hvor langt ned utslippene skal bringes. Det må påreg-
nes at kostnadene isolert sett øker med omfanget av



4 Innst. 329 L – 2016–2017

566
reduksjonene. Globalt vil kostnadene ved mangel på
politisk handling for å motvirke klimaendringer i
henhold til anslag fra OECD kunne redusere globalt
BNP med fra 1 til 3,3 pst. fram mot 2060, men kost-
nadene vil kunne være mye større om man overstiger
såkalte terskelpunkter. 

Som et utgangspunkt for vurderingen av kostna-
der antas at Norge og resten av verden reduserer ut-
slippene i tråd med kostnadseffektiv gjennomføring
av togradersmålet. Det vil innebære at utslipp i Nor-
ge og i resten av verden eksplisitt eller implisitt stil-
les overfor karbonpriser som er vesentlig høyere enn
dagens priser og stigende utover i tid. 

Det vises til at som alternativ til å redusere ut-
slipp hjemme kan Norge bidra til like store utslipps-
reduksjoner andre steder i verden (ved for eksempel
kvotekjøp). Merkostnaden ved å redusere i Norge, el-
ler sammen med EU, avhenger av hvor mye det kos-
ter å redusere utslippene i andre land. Kostnadene
ved å redusere utslipp i Norge 15–35 år frem i tid er
svært usikre, men sammensetningen av våre utslipp
tilsier at kostnadene ved utslippsreduksjoner i lang
tid fremover trolig vil være høye sammenlignet med
kostnadene i andre land. 

At Norge har samme klimamål som EU og søker
felles oppfyllelse med EU reduserer kostnadene ved
at det reduserer faren for karbonlekkasje. Kostnade-
ne trekkes også ned ved mulighet for samarbeid om
utslippsreduksjoner med andre europeiske land. 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  Å s m u n d  A u k r u s t ,  P e r  R u n e
H e n r i k s e n ,  A n n a  L j u n g g r e n ,  A u d u n
O t t e r s t a d  o g  Te r j e  A a s l a n d ,  f r a  H ø y r e ,
Ti n a  B r u ,  O d d  H e n r i k s e n ,  E i r i k  M i l d e
o g  To r h i l d  A a r b e r g s b o t t e n ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  J a n - H e n r i k
F r e d r i k s e n  o g  Ø y v i n d  K o r s b e r g ,  f r a
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  R i g m o r  A n d e r s e n
E i d e ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  M a r i t  A r n s t a d ,
f r a  Ve n s t r e ,  l e d e r e n  O l a  E l v e s t u e n ,  f r a
S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,  O l i v i a  C o r s o
S a l l e s ,  o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
R a s m u s  H a n s s o n , viser til at Prop. 77 L (2016–
2017) Lov om klimamål (klimaloven) foreslår en
juridisk overbygning for norsk klimapolitikk i form
av en klimalov.

K o m i t e e n  viser til at det i lovforslaget foreslås
å tallfeste hvor store utslippskutt Norge skal oppnå i
henholdsvis 2030 og 2050, og et rammeverk for en
systematisk rapportering av klimapolitiske spørsmål
på nasjonalt nivå. 

K o m i t e e n  viser til at spørsmålet om en kli-
malov har vært drøftet i Norge siden 2012, og at lov-

forslaget er et svar på de vedtak Stortinget gjorde i
forbindelse med Innst. 212 S (2014–2015) og Innst.
2 S (2016–2017). 

K o m i t e e n  viser til at verdenssamfunnet i 2015
fikk en juridisk bindende global klimaavtale med
foreløpig deltakelse fra 144 land. Parisavtalen, som
trådte i kraft 5. november 2016, forplikter alle land til
innsats for å holde økningen i den globale gjennom-
snittstemperaturen til «godt under 2 grader» sam-
menlignet med førindustriell tid, og landene skal til-
strebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
For å oppnå dette har avtalepartene vedtatt et kollek-
tivt utslippsmål med sikte på å oppnå en balanse mel-
lom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagas-
ser i andre halvdel av dette århundret. K o m i t e e n
understreker at Norge – for å nå Parisavtalens mål –
både må kutte utslipp nasjonalt og bidra til utslipps-
kutt internasjonalt. 

K o m i t e e n  vil understreke at å begrense utslip-
pene av klimagasser er avgjørende for en bærekraftig
utvikling både globalt og nasjonalt. Forslaget til kli-
malov må forstås som en del av Norges innsats for å
redusere sine klimautslipp på kort og lang sikt. Pro-
posisjonen gjør rede for de internasjonale forpliktel-
ser Norge har inngått på klimafeltet og gjennomgår
sentrale problemstillinger i norsk klimapolitikk.
K o m i t e e n  mener Norge og alle andre land har et
selvstendig ansvar for å redusere klimautslipp, sam-
tidig som vi er avhengig av en samordnet global inn-
sats i klimaarbeidet. 

K o m i t e e n  viser til klimaforliket fra 2012
(Innst. 390 S, (2011–2012)), som understreket føl-
gende: 

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Fremskrittspartiet, mener at Norge må føre en ambi-
siøs nasjonal klimapolitikk. Flertallets mål er en
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen
2050. Flertallet peker samtidig på at en ambisiøs
politikk nasjonalt må være fornuftig i global sam-
menheng der det overordnete målet er å redusere de
samlede globale utslipp av klimagasser. Dette inne-
bærer at det tas hensyn til konsekvensene av kvote-
systemet, faren for karbonlekkasje og til industriens
konkurranseevne når politikken utformes. Dette gir
føringer for virkemiddelbruken for å redusere nasjo-
nale utslipp frem mot både 2020 og 2050.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til Innst. 407 S (2015–2016), der
Stortinget vedtok at Norge skal være klimanøytralt,
det vil si sørge for klimagassreduksjoner tilsvarende
norske klimagassutslipp fra 2030.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag:

«§ 3 Klimamål for 2030, annet ledd skal lyde:
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Målet skal være at Norge i 2030 er klimanøytra-
le, det vil si at Norge gjennomfører innsats for klima-
reduksjoner for utslipp i andre land som minst tilsva-
rer de samlede klimagassutslippene fra Norge.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at det
fremlagte forslag til klimalov legger opp til å semen-
tere den svekkelsen av klimapolitikken som har
skjedd under dagens Høyre- og Fremskrittsparti-re-
gjering. Mens det i klimaforlikene i 2008 og 2012 ble
fastsatt et mål både for nasjonale utslippsreduksjoner
og internasjonale forpliktelser, legger dagens kli-
malov kun opp til å ha internasjonale forpliktelser
som skal gjennomføres sammen med EU.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette skiller norsk
klimapolitikk fra andre mer progressive land, og at
det er negativt for både å ivareta Norges forpliktelser
for å redusere globale utslipp etter Parisavtalen,
norsk næringsliv og for tempoet i omstillingen av
Norge til et nullutslippssamfunn:

– Manglende nasjonale utlippsmål gir ingen tyde-
lige føringer for det offentliges planlegging av
utslippskutt i Norge.

– Manglende oppfyllelse av utslippsmål nasjonalt
gir mindre teknologiutvikling og omstilling, som
et rikt høyutslippsland som Norge er forpliktet til
etter Parisavtalen.

– Manglende oppfyllelse av utslippsmål nasjonalt
kanaliserer offentlige og private midler til inves-
teringer i grønn omstilling i andre europeiske
land i stedet for investeringer i omstilling av
norsk næringsliv, og svekker dermed norsk kon-
kurranseevne.

– Manglende nasjonale utslippskutt i enkeltland
gjør det vanskeligere å heve ambisjonsnivåene
på EU-nivå.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener på denne bak-
grunn at det må settes nasjonale klimamål som kun
unntaksvis kan fravikes ved oppfyllelse i andre EU-
land.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil på denne bakgrunn
stemme mot § 1 tredje ledd.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

«§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert år, tredje ledd
skal lyde:

Klimamål skal være forenelig med Norges nasjo-
nalt fastsatte bidrag under Parisavtalen av
12. desember 2015. Om målene ikke nås nasjonalt,
kan det unntaksvis åpnes for at mindre deler av ut-
slippsforpliktelsene kan nås i fellesskap med EU.
Kongen fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser
om dette.»

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at formålet
med en klimalov er å snu den langvarige trenden der
Norge øker våre klimagassutslipp i strid med Stortin-
gets vedtak, og å forplikte norske myndigheter til å
omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Dette bør
skje ved å sette nasjonale utslippsmål for alle sekto-
rer og å gjennomføre Stortingets vedtatte klimamål
for 2020, 2030 og 2050. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at en uavhengig
årlig gjennomgang av tiltak og virkemidler i alle sek-
torer vil være et viktig virkemiddel for å sikre lovens
formål. D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at re-
gjeringen ikke inkluderer klare nasjonale mål i lov-
forslaget, men legger stor vekt på at Norge kan gjen-
nomføre klimakutt i samarbeid med EU. D i s s e
m e d l e m m e r  påpeker at våre naboland forholder
seg til EUs klimapolitikk som et rammeverk å bygge
videre på, heller enn en øvre grense for tiltak. D i s s e
m e d l e m m e r  merker seg at regjeringen bruker
samarbeidet med EU som begrunnelse for ikke å
konkretisere nasjonale mål for utslippskutt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at klimaloven må
bidra til at det lages en struktur for å kunne vurdere
tiltak i alle sektorer som bidrar til utslippskutt og om-
stilling i Norge. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
både Stortingets og regjeringens beslutningsgrunn-
lag vil styrkes gjennom forpliktende karbonbudsjet-
ter, årlig rapportering, sektorvise planer og tydelige
nasjonale målsettinger, og den offentlige debatten
om norsk klimapolitikk vil få et sterkere fundament.
Nettopp dette har vært erfaringene i Storbritannia et-
ter deres klimalov ble innført i 2008.

Klimalovens innretning

K o m i t e e n  merker seg at den foreslåtte kli-
maloven er kort, overordnet og rammepreget. Den vil
gi klimamålene for 2030 og 2050 lovs kraft, og skal
fremme gjennomføringen av norske klimamål og
sikre åpenhet og offentlig debatt om klimapolitikken.
K o m i t e e n  tror dette vil tjene både framdriften i
klimaarbeidet og kvaliteten på de vedtak som fattes. 

K o m i t e e n  understreker at klimaloven kommer
i tillegg til eksisterende lovverk på klimafeltet, og at
den ikke erstatter annen lovregulering på området. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at en klimalov
vil være en nyskaping i norsk lovtradisjon, og at an-
dre land har vedtatt klimalover, som for eksempel
Storbritannia, Danmark og Finland. 

F l e r t a l l e t  merker seg at forslaget til klimalov
legger opp til å forplikte beslutningstakere på politisk
nivå i Norge, nemlig storting og regjering. Den fore-
slåtte loven gir ikke rettigheter eller plikter for bor-
gerne. Det er ikke innarbeidet sanksjonsbestemmel-
ser. 
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E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, støtter disse prinsippene, og d e t t e  f l e r -
t a l l e t  vil på generelt grunnlag advare mot rettslig-
gjøring av norsk klimapolitikk. Klimapolitikken er
en sentral politisk utfordring, og d e t t e  f l e r t a l l e t
mener at det er viktig at folkevalgte organer beholder
initiativet i utformingen av de politiske løsningene
og har ansvaret for oppfølgning av disse.

E t  t r e d j e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e , er tilfreds med at forslaget til kli-
malov forplikter storting og regjering sterkere til
gjennomføring av vedtatte klimapolitiske mål enn
tilfellet har vært til nå. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
viser til at ingen vedtatte nasjonale mål for kutt i nor-
ske klimautslipp har blitt oppfylt siden det første må-
let for stabilisering av norske klimautslipp ble vedtatt
i 1989. Manglende politisk gjennomføringsvilje har
vært den viktigste svakheten i norsk klimapolitikk.
Derfor trengs et lovverk som forplikter beslut-
ningstagerne til å oppfylle klimapolitiske vedtak.

Formål og målsettinger for 2030 og 2050

K o m i t e e n  viser til at regjeringen legger opp til
en kodifisering av gjeldende norsk klimapolitikk,
men at den foreslår en konkretisering av målsettin-
gen for 2050.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, mener at en klimalov av den typen regjerin-
gen foreslår, kan bidra til å skape bedre framdrift og
sterkere systematikk i norsk klimapolitikk. F l e r -
t a l l e t  støtter lovforslagets treleddete formålspara-
graf, som slår fast at loven skal fremme
gjennomføring av Norges klimamål som ledd i om-
stilling til et lavutslippssamfunn i 2050, at den skal
fremme åpenhet og offentlig debatt om status, ret-
ning og framdrift i dette arbeidet, og at den ikke skal
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i med-
hold av klimaloven, kan gjennomføres felles med
EU. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at gjeldende
norske klimamål for 2030 og 2050 slår fast at Norge
skal 

– være karbonnøytralt i 2030

– følge opp den betingede forpliktelsen Norge har
tatt på seg om minst 40 pst. utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990

– bli et lavutslippssamfunn i 2050.

D e t t e  f l e r t a l l e t  legger vekt på at klimalo-
vens målsetting for 2030 er i samsvar med Stortin-
gets tidligere vedtak – idet den slår fast at målet skal
være at «utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med
minst 40 pst. fra referanseåret 1990» (jf. Innst. 211 S
(2014–2015)). Målet er meldt inn til FN som Norges
nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, viser videre til at Norge nå har dialog med
EU om å inngå en avtale om felles måloppnåelse.
Lovforslaget er forenlig med at Norge oppfyller kli-
mamålet for 2030 på denne måten.

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at regjeringen i
proposisjonen foreslår å konkretisere målet om at
Norge skal bli et lavutslippsamfunn i 2050, ved å pre-
sisere at målet «skal være at klimagassutslippene i
2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 pst. fra ut-
slippsnivået i referanseåret 1990». D e t t e  f l e r t a l -
l e t  støtter dette. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, har merket seg at regjeringen definerer lav-
utslippssamfunn som 

«et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra
beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen
globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å
motvirke skadelige virkninger av global oppvarming
som beskrevet i Parisavtalen.» 

F l e r t a l l e t  legger vekt på at lovforslaget eks-
plisitt sier at Norge ved vurdering av måloppnåelse i
2050 skal ta hensyn til effekten av norsk deltakelse i
det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  har merket seg at Norsk In-
dustri i sitt høringsnotat til komiteen bemerket føl-
gende: 

«Norsk Industri er skeptiske til at departementet
har justert lovforslaget ved å tilføye et tallfestet
2050-mål, 80-95 % utslippskutt sammenlignet med
1990. Vi minner om at dette er en svært ambisiøs
målsetting, at dette ikke er lovfestet i EU, at mulighe-
ten for måloppnåelse avhenger av faktorer vi per i
dag ikke kjenner til, og at måloppnåelse kan bli svært
kostbart.» 
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  Ve n s t r e  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  er enig i at Norge skal foreta sine kutt i
samarbeid med EU, i tråd med den avtalen som er
inngått. D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at en
vesentlig andel av utslippskuttene skal foretas ved å
kutte utslipp på norsk territorium, og legger til grunn
at formuleringene i loven ikke i fremtiden kan brukes
til å unngå dette.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til klimaavtalen i Paris’ målsetting
om at en raskest mulig reduksjon av klimagasser øker
sjansene for å hindre de farligste utslagene av global
oppvarming med ambisjon om å hindre en global
oppvarming på mer enn 1,5 grader. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener derfor det er nødvendig raskest mu-
lig å nå målet om å gjøre Norge til et
nullutslippssamfunn, fremfor det mer udefinerbare
begrepet lavutslippssamfunn. Å bli et nullutslipps-
samfunn innebærer blant annet en frikopling av bruk
av fossil energi, og gjør det mer realistisk å nå klima-
målene uten betydelige negative utslipp i andre halv-
del av århundret.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«§ 4 Klimamål for 2050, andre ledd skal lyde:
Målet skal være at klimagassutslippene i Norge

er redusert med 95 til 100 prosent fra utslippsnivået i
referanseåret 1990.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  fremmer følgende forslag:

«§ 1 Formål, første ledd skal lyde:
Loven skal fremme gjennomføring av Norges

klimamål som ledd i omstilling til et nullutslippssam-
funn i Norge i 2050.»

«§ 4 Klimamål for 2050, første ledd skal lyde:
Målet skal være at Norge skal bli et nullutslipps-

samfunn i 2050. Med nullutslippssamfunn (…)»

«§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år, førs-
te ledd skal lyde:

«lavutslippssamfunn» erstattes med «nullut-
slippssamfunn»»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener det er nødvendig å etablere koplin-
gen mellom Grunnloven § 112 og klimaloven gjen-
nom å gjøre en spesifikk referanse til Grunnloven.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:
Loven skal tolkes strengt som en oppfølging av

Grunnloven § 112.»

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er nødvendig i
en klimalov å stille opp alle vesentlige målsettinger
som Stortinget har vedtatt. D i s s e  m e d l e m m e r
mener det er nødvendig å stille opp de nasjonale må-
lene fra klimaforliket i 2020 i klimaloven. D i s s e
m e d l e m m e r  merker seg at samarbeidspartiene i
etterkant av presentasjonen av Perspektivmeldingen
har uttalt at klimamålet for 2020 er innen rekkevidde.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«§ 3 a skal lyde:
Klimamål for 2020

De nasjonale klimautslippene i Norge skal ikke
overstige 46,4–48,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter,
hvori opptak i skog ikke er medregnet.»

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det i lys av Pa-
risavtalens skjerpede mål er nødvendig å skjerpe nor-
ske klimamål tilsvarende. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  foreslo i forbindelse med behand-
ling av Innst. 211 S (2014–2015):

«§ 3 skal lyde:
Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030

reduseres med minst 50 prosent fra referanseåret
1990.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at Stortinget har vedtatt at det skal
innføres forbud mot all form for bruk av fossil bren-
sel til oppvarming innen 2020. Regjeringen har så
langt ikke gjennomført Stortingets vedtak. D i s s e
m e d l e m m e r  vil understreke at et forbud mot fossil
brensel til oppvarming er et effektivt klimatiltak, og
mener at et tilsvarende forbud bør settes opp for å
sikre en grønn omstilling frem mot 2040. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«Ny § 3b skal lyde:
Klimamål for 2040

Målet skal være at all fossil bruk av energi skal
opphøre innen 2040.»

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er en avgjø-
rende svakhet ved lovutkastet at det åpner for ikke å
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sette mål for nasjonale utslippskutt. Uten et mål for
nasjonale utslippskutt forsvinner mye av poenget
med å lovfeste klimamålene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at lovforslaget
ikke tallfester hvor store utslippskutt Norge skal
gjennomføre innenlands hverken innen 2030 eller
innen 2050. Regjeringens utkast til klimalov følger
dermed ikke opp vedtak 476 fra 25. mars 2015, hvor
det sies:

«Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag
for Stortinget hvor de nasjonale utslippsmålene i
2030 og 2050 fastsettes.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  antar at flertallet bak
vedtak 476 tar ansvar for å forbedre den foreslåtte
klimaloven, slik at Stortingets vedtak oppfylles og
nasjonale utslippsmål fastsettes. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener lovfestede mål om
å gjennomføre nasjonale utslippskutt kan gi nærings-
livet forutsigbarhet og langsiktighet og styrke norsk
konkurransekraft.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at når verdens-
samfunnet har forpliktet seg til å arbeide for å be-
grense økningen i den globale gjennomsnittstempe-
raturen til 2 – og fortrinnsvis 1,5 grader C, følger det
logisk at hver enkelt nasjon må bidra med betydelige
utslippskutt. Ifølge IPCCs egne scenarioer må vi, i
tillegg til å kutte utslippene kraftig, begynne å trekke
CO2 ut av atmosfæren (såkalte negative utslipp) i
stor skala allerede fra 2020 for å oppnå togradersmå-
let. Ifølge UNEPs «Emission gap report» fra 2016 er
en rettferdig fordeling av utslippskutt 90 pst. kutt av
nasjonale utslipp innen 2050 i forhold til 1990-nivå,
i tråd med budsjettavtalen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at det er sto-
re muligheter for nasjoner som er tidlig ute i overgan-
gen til et nytt og utslippsfritt verdensmarked. Dette er
understreket av Utvalget for grønn konkurransekraft,
som fastslår at «de landene som er best på å omsette
utfordringen med å bli et lavutslippssamfunn til mu-
ligheter vil klare seg best i konkurransen i de kom-
mende tiår». D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til
IEA/IRENA-rapporten «Perspectives for the Energy
Transition – investment needs for a low-carbon ener-
gy system», som understreker et stort økonomisk po-
tensial i omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er uenige i lovforslagets
definisjon av «lavutslippssamfunn», som åpner mu-
ligheten for at kan dette i Norge oppnås ved hjelp av
utslippskutt i andre land. Det er ytterst spesielt om
Stortinget vedtar en lovtekst som setter som mål et
norsk «lavutslippssamfunn» med 80–95 pst.
utslippskutt i 2050 i forhold til 1990, og samtidig åp-
ner for at dette «lavutslippssamfunnet» kan oppnås
mer eller mindre uten å kutte utslipp i Norge. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til klimaforliket av
2012, der komiteens flertall, alle unntatt medlemme-
ne fra Fremskrittspartiet, fastslår at «Norge må følge
en ambisiøs nasjonal klimapolitikk». D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser også til Norges ratifisering av Paris-
avtalen, der et samlet storting har vedtatt at Norge
forplikter seg til 40 pst. utslippsreduksjon i 2030
sammenlignet med 1990. D i s s e  m e d l e m m e r  un-
derstreker at 40 pst. utslippskutt er en beskjeden am-
bisjon, og at 60 pst. utslippskutt i forhold til 1990-
nivå innen 2030 vil samsvare bedre med Parisavta-
lens mål og målet om 80–95 pst. utslippskutt innen
2050. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Stortingets ved-
tak 894 fra 7. juni 2016, der det heter:

«Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak
om Norges forslag til forsterkede mål – som utgangs-
punkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalen.» 

og vedtak 895 fra 7. juni 2016, der det heter:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak til
Stortinget om Norges endelige fastsatte bidrag for
perioden 2021–2030, så raskt som mulig etter at for-
handlingene med EU om felles oppfyllelse er avslut-
tet, og i god tid før fristen for innmelding av slike
bidrag i 2020.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til Parisavta-
lens § 4, som fastslår at: 

«Developed country Parties should continue
taking the lead by undertaking economy-wide abso-
lute emission reduction targets.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til EU-kommi-
sjonens utkast til avtale, der de rikeste landene blir
pålagt størst innenlands kutt fram mot 2030.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at regjeringen
i sitt forslag til klimamål legger stor vekt på samar-
beidet med EU, og at forslaget til klimalov uttrykker
at loven ikke bør være til hinder for felles gjennom-
føring med EU. Etter d i s s e  m e d l e m m e r s  opp-
fatning vil ikke klare nasjonale klimamål utfordre
våre avtaler med EU, men snarere styrke muligheten
til å overholde felles forpliktelser, fordi nasjonale
mål kan mobilisere bredere til utnyttelse av mulighe-
ter til utslippskutt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
den svenske regjeringens forslag til klimamål, som
inkluderer et mål om å kutte klimautslipp fra all virk-
somhet på svensk territorium med 85 pst. innen
2045, og Tysklands klimaplan om å kutte 70 pst.
innen 2040. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det kan være for-
nuftig å gjennomføre noen av Norges internasjonale
forpliktelser andre steder enn i Norge frem til 2030,
men mener dette bør skje bare unntaksvis. EU forut-
setter 80–95 pst. kutt innen 2050, hvilket betyr at det-
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te er gjennomsnittsmål for alle deltakerland. Det blir
altså svært lite rom for lavere kutt enn dette internt i
noe land, og spesielt i rike land. Dette bør reflekteres
entydig i norske klimamål og i klimaloven. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  Ve n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  un-
derstreker at Norge ved å investere i å ligge i forkant
av omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil øke
sannsynligheten for at norsk økonomi og næringsliv
blir konkurransedyktig i et globalt ikke-fossilt mar-
ked. Investerer Norge derimot i utslippskutt i andre
land for å unngå utslippskutt hjemme, øker risikoen
for at vi blir hengende etter i teknologisk og økono-
misk utvikling. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  fremmer følgende forslag:

«§ 1 Formål skal lyde:
Loven skal sikre gjennomføring av Norges kli-

mamål som ledd i omstilling til et lavutslippssam-
funn i Norge innen 2050.

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt
om status, retning og framdrift i dette arbeidet. 

Siste ledd i § 1 strykes.»

«§ 3 Klimamål for 2030 skal lyde:
Målet skal være at nasjonale utslipp av klimagas-

ser innen 2030 reduseres med minst 60 prosent fra re-
feranseåret 1990.» 

«§ 4 Klimamål for 2050 skal lyde:
Målet skal være at Norge skal bli et lavutslipps-

samfunn innen 2050. Med et lavutslippssamfunn me-
nes et samfunn hvor de nasjonale klimagassutslippe-
ne, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, er redusert
for å motvirke skadelige virkninger av global opp-
varming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember
2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. 

Målet skal være at klimagassutslippene i Norge
er redusert med 95–100 prosent fra utslippsnivået i
referanseåret 1990.»

Periodisk gjennomgang av klimamål 

K o m i t e e n  viser til at lovforslaget legger opp
til en periodisk gjennomgang av norske klimamål i
Stortinget hvert femte år fra og med 2020. Dette er i
samsvar med med Parisavtalen, hvor avtalepartene er
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprettholde
suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag. K o m i t e e n
støtter denne modellen og legger også vekt på prin-
sippene om at beste vitenskapelige grunnlag skal leg-
ges til grunn, at klimamålene skal utgjøre en progre-

sjon fra forrige mål, og at det skal fremme gradvis
omstilling fram mot 2050. 

K o m i t e e n  understreker også at klimaloven
ikke må være til hinder for at det fastsettes andre ty-
per mål for lavutslippsøkonomien enn totale, tallfes-
tede mål for hele økonomien.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  merker seg at regjeringens forslag til kli-
malov ikke følger opp vedtak 888 fra 7. juni 2016,
som sier at klimaloven årlig skal «synliggjøre ut-
slippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-
kvotepliktig sektor, og hvilke typer tiltak som vil
være nødvendig for å nå disse målene». I stedet leg-
ger regjeringen opp til en utslippsbane for hele ikke-
kvotepliktig sektor. Regjeringen «ser det ikke som
hensiktsmessig å innføre bindende sektorvise mål for
hvor store utslippsreduksjoner som skal utløses i de
enkelte sektorene som omfattes av innsatsfordelin-
gen» (s. 38). D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at tyde-
lige utslippsbaner fordelt på sektorer er et viktig
verktøy for å ha oversikt i klimapolitikken. D i s s e
m e d l e m m e r  understreker at kostnadseffektivite-
ten mellom sektorer uansett kan tas hensyn til ved at
det ikke vil bli satt samme prosentvise reduksjonsmål
for hver sektor.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener vi må unngå en si-
tuasjon der omstilling og nyvinninger i enkelte sek-
torer settes på vent fordi det finnes billigere tiltak i
andre sektorer som gjennomføres først. Norge må i
løpet av de neste 30 årene ha fjernet eller kraftig re-
dusert klimagassutslipp fra alle sektorer. Sektorer der
dette ikke skjer, vil bli teknologisk utdatert. Klare
mål og årlig rapportering av utslippsbaner og tiltak
for alle sektorer vil være effektivt for å sikre optimale
utslippskutt i hver sektor og skape konkurranse som
effektive tiltak mellom sektorer. D i s s e  m e d l e m -
m e r  understreker derfor at et samlet mål for ikke-
kvotepliktig sektor, slik regjeringen legger opp til, vil
gi svakere styring og effektivitet og større sjanse for
manglende måloppnåelse.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at regjeringen
legger opp til rullering av klimamålene hvert femte
år, og legger vekt på at Parisavtalens artikkel 3 sier at
utslippsmålene skal styrkes over tid. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener målene ikke bare skal oppdateres
hvert femte år, men må styrkes i tråd med § 5 punkt
b), som sier at klimamålene skal utgjøre en progre-
sjon fra forrige mål. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at
dette målet, og medfølgende tiltak, ikke bare skal
fremme, men sikre gradvis omstilling fram mot
2050. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener klimamål skal leg-
ge til grunn beste oppdaterte vitenskapelige kunn-
skap, være tallfestede, målbare, rapporterbare og ve-
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rifiserbare, innebære en progresjon fra forrige mål og
sikre gradvis opptrapping av utslippskutt mot 2020,
2030 og 2050. Klimamål skal fastsettes i tråd med
Norges bidrag under FNs klimakonvensjon og even-
tuell felles gjennomføring med EU.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at klimapo-
litikken kjennetegnes av at mange aktører må bidra.
For å unngå at ansvaret blir pulverisert, er det viktig
å plassere ansvar for gjennomføring av tiltak i ulike
sektorer og virksomheter. En slik styringsmekanisme
er ikke noe nytt i offentlig styring, den kalles budsjet-
ter. Det samme systemet og de samme strukturene
som brukes til å telle penger, fordele virkemidler og
forpliktelser og justere gjennom f.eks. reviderte bud-
sjetter, bør brukes til å styre klimatiltak og utslipp av
CO2. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Oslo kom-
mune allerede har innført slike klimabudsjetter for å
følge opp sine egne klimamål.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener klimamålene for
hver femårsperiode bør ledsages av sektorvise hand-
lingsplaner som angir utslippskutt, omstilling og
konkurransekraft. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ber om at første vurde-
ring av klimamålene skal komme i 2018, som en opp-
følging av vedtak 894 fra Innst. 407 S (2015–2016) –
om at «regjeringen skal komme til Stortinget med en
sak om Norges forslag til forsterkede mål før dialo-
gen om økte ambisjoner i 2018 – som utgangspunkt
for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål».

D i s s e  m e d l e m m e r  finner det naturlig at
Riksrevisjonen vurderer måloppnåelse i klimapoli-
tikken før nye klimamål vurderes.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år skal
lyde:
Gjennomgang og styrking av klimamålene hvert fem-
te år

For å fremme omstilling til et lavutslippssam-
funn, jf. § 4, skal regjeringen i 2018 og deretter hvert
femte år legge fram oppdaterte klimamål for Stortin-
get i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjet-
tet og den tilhørende årlige redegjørelsen for klima-
målene. Disse skal: 
a. legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag
b. være i tråd med Norges forpliktelser under FNs

klimakonvensjon 
c. innebære en progresjon fra forrige mål og sikre

gradvis omstilling fram mot klimamålene i 2020,
2030 og 2050

d. være sektorvise, tallfestede og målbare
e. defineres som et tak på hvor store utslipp Norge

kan ha i den kommende femårsperoiden og
tolvårsperioden

f. inkludere sektorvise handlingsplaner for alle
utslipp på norsk territorium. 
Som grunnlag for styrkede klimamål som legges

fram fra regjeringen for neste femårsperiode, skal
Klimarådet (jamfør ny § 7) legge fram en vurdering
av måloppnåelsen i klimapolitikken mot slutten av
hver femårsperiode.»

Årlige redegjørelser for Stortinget

K o m i t e e n  viser til at regjeringen legger opp til
at det i de årlige budsjettproposisjonene skal gjøres
rede for hvordan Norge kan nå de klimamål som er
fastsatt for 2030 og 2050, og de mål som er fastsatt i
de femårige gjennomgangene av norske klimamål.
Det vises også til at regjeringen etter forslaget skal
gjøre rede for klimaeffekten av budsjettframlegget. 

K o m i t e e n  registrerer at lovforslaget legger
opp til at regjeringen hvert år på egnet måte skal gjø-
re rede for:
– utviklingen i klimagassutslippene, utslippsfram-

skrivninger og gjennomføring av lovfestede kli-
mamål, 

– arbeidet med klimatilpasning,
– en oversikt som viser sektorvise utslippsbaner i

ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak
som vil være nødvendig for å realisere disse,

– status for Norges karbonbudsjett (utslippsbud-
sjett).

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r -
p a r t i e t , viser imidlertid til at Parisavtalen fastslår
at det i andre halvdel av århundret skal være balanse
mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klima-
gasser. Som et stort skogland har Norge et særlig an-
svar for å sikre opptak av karbon på egne areal. For å
gi et helthetlig bilde av hvordan Norge bidrar til å
skape balanse mellom utslipp og opptak på lang sikt,
skal også utviklingen av opptaket og tiltak for å øke
dette i løpet av dette århundret inngå som en del av
regjeringens årlige redegjørelse for Stortinget.
F l e r t a l l e t  understreker at dette er i pakt med for-
muleringene i lovforslaget § 2, som eksplisitt nevner
«utslipp og opptak» av klimagasser. 

F l e r t a l l e t  foreslår derfor at § 6 annet ledd a)
blir lydende: 

«§ 6 annet ledd a) blir lydende: 
a) utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser,

framskrivninger av utslipp og opptak og gjen-
nomføringen av klimamål som nevnt i §§ 3 til 5.»

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  Ve n s t r e , viser til at det i fortalen
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til Parisavtalen tas opp en rekke viktige forhold som
det må tas hensyn til ved gjennomføringen av klima-
tiltak, for eksempel hensynet til urfolks rettigheter,
menneskerettigheter og bevaring av biologisk mang-
fold. D e t t e  f l e r t a l l e t  vil bemerke at det kan opp-
fattes uheldig at kun enkelte elementer av det som
omtales i fortalen til Parisavtalen, trekkes frem, og
mener det kan skape inntrykk av at enkelte interesser
og hensyn er viktigere enn andre.

D e t t e  f l e r t a l l e t  er sterke tilhengere av tre-
partssamarbeidet. Omstillingen mot lavutslippssam-
funnet vil ha betydning og konsekvenser både for be-
driftseiere og for arbeidstakere. Som i andre omstil-
lingsprosesser er det avgjørende med dialog mellom
og involvering av arbeidslivets parter når det gjelder
utforming av klimapolitikken og bruk av virkemid-
ler. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener målet må være å ut-
vikle flere lønnsomme arbeidsplasser og styrke vår
grønne konkurransekraft i tiden fremover. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  er av den formening at kli-
maloven ikke er riktig sted å adressere disse spørs-
målene. § 6 i lovforslaget omhandler regjeringens år-
lige redegjørelse for Stortinget vedrørende tekniske
beregninger av utslippsframskrivninger, klimatilpas-
ning, sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig
sektor og status for Norges karbonbudsjett. Redegjø-
relsen skal baseres på et faglig grunnlag. Tilføyelse
av rapportering av trepartssamarbeid, sosial dialog
og involvering av sivilsamfunnet hører etter d e t t e
f l e r t a l l e t s  syn ikke hjemme her. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  mener dette er et større og mer overordnet
spørsmål som omhandler de fleste forhold rundt opp-
følgingen av FNs bærekraftsmål.

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at det allerede er god
tradisjon for involvering av sivilsamfunnet og gjen-
nomføring av sosial dialog ved behandling av politis-
ke forslag og beslutninger i Norge, noe behandlingen
av klimaloven er et godt eksempel på. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  viser til at det har vært innspillsmøter, klima-
råd, høring av lovforslag og høring i Stortinget, med
bred involvering av arbeidslivets parter, organisa-
sjonslivet for øvrig og sivilsamfunnet. Klima- og
miljødepartementet har også egne informasjonsmø-
ter med sivilsamfunnet for eksempel i forbindelse
med FNs klimaforhandlinger og hvordan Norge po-
sisjonerer seg i klimaforhandlinger.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser
til at det i fortalen til Parisavtalen pekes på behovet
for en rettferdig klimaomstilling («a just transition»)
for arbeidsfolk: 

«The Parties to this Agreement, […] Taking into
account the imperatives of a just transition of the
workforce and the creation of decent work and qua-

lity jobs in accordance with nationally defined
development priorities, […].»

D i s s e  m e d l e m m e r  legger vekt på at reelt
partssamarbeid, sosial dialog og medvirkning i om-
stillingsprosesser er en forutsetning for å finne de
beste løsningene og skape forankring for nødvendige
endringer. For å sikre at klimapolitikken understøtter
målet om et trygt arbeidsliv og en politikk som utjev-
ner forskjeller, foreslår d i s s e  m e d l e m m e r  derfor
følgende tilføyelse som nytt punkt e) i klimaloven
§ 6:

«§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, nytt punkt e)
skal lyde:

e) en rapportering om hvordan regjeringen har
ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakel-
se fra sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring
av klimamålene som er fastsatt i denne lov.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at for å
opparbeide et best mulig beslutningsgrunnlag må
man inkludere også kvotepliktige utslipp i beregnin-
gene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag: 

«§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, annet ledd
bokstav c) skal lyde: 

(…) innenfor kvotepliktig og ikke-kvotepliktig
sektor (…)» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  vil påpeke at regjeringen allerede har inn-
snevret det den oppfatter som sitt klimapolitiske an-
svar gjennom å fjerne rapportering av utslipp fra
kvotepliktig sektor, dvs. oljeindustri, øvrig industri
og luftfart innen EU. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
det er svært negativt, og mener dette svekker betyd-
ningen av nasjonal klimapolitikk og reduserer mulig-
heten for norsk næringsliv til å nyte godt av politikk
for grønn omstilling av næringslivet til nullutslipp.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil derfor fremme forslag om
at all rapportering som er beskrevet for ikke-kvote-
pliktig sektor, også skal gjelde kvotepliktig sektor. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener klimaloven bør bi-
dra til å sikre at alle beslutninger som fattes, redegjør
for konsekvensene for klimagassutslipp i Norge på
linje med økonomiske og administrative konsekven-
ser, som det redegjøres for i dag. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«Ny § 7 skal lyde:
Konsekvenser for norske klimagassutslipp
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Ved utarbeidelse av saker som fremlegges for
Stortinget, skal økonomiske og administrative kon-
sekvenser samt konsekvenser for norske klimagass-
utslipp redegjøres for.»

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at de årlige rap-
porteringene til FN inngår som del av Norges inter-
nasjonale forpliktelser, og at et av klimalovens
formål er at utredninger om framtidige norske kli-
makutt skal være tett koblet til relevante beslutnings-
prosesser. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker derfor at re-
gjeringen i de årlige rapporteringene i budsjettpropo-
sisjonene ikke bare skal gjøre rede for hvordan Norge
kan nå sine forpliktelser, men hvordan Norge skal nå
sine forpliktelser. D i s s e  m e d l e m m e r  understre-
ker at klimaeffekten av budsjettframlegget må inklu-
dere den samlede klimaeffekten på kort og lang sikt,
nedbrutt på hvert enkelt kapittel og post på budsjet-
tet.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at en synlig-
gjøring av utslippsbaner for alle sektorer i den årlige
redegjørelsen til Stortinget ikke vil stå i veien for å
gjennomføre målet for 2030 i samarbeid med EU.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det i tillegg til en
synliggjøring av utslippsbaner for hver sektor bør
gjøres rede for samarbeidet med EU i en egen over-
sikt.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vedtak 478 i
Innst. 212 S (2014–2015) av 20. mars fastslår at:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
innføringen av en klimalov rapportere i de årlige
budsjettene hvordan Norge kan nå klimamålene for
2020, 2030 og frem mot 2050, og hvordan budsjet-
tene påvirker Norges klimagassutslipp.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at budsjett-
proposisjonen for Stortinget derfor må inneholde en
oversikt over utslippsbaner for de ulike sektorene i
både ikke-kvotepliktig og kvotepliktig sektor. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener at oversikten bør gis i form
av et karbonbudsjett, med tak på utslippene, og ut-
slippsbaner for alle sektorer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, punkt a) Kli-
mamål for 2030 skal lyde:
a. hvordan Norge skal nå klimamålene som nevnt i

§§ 3 til 5»

«§ 6, punkt c) skal lyde: 
c. Et karbonbudsjett som viser utslippsbaner i alle

sektorer og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette
for å realisere disse, i tillegg til en oversikt over
tiltak i samarbeid med EU.»

«Stortinget ber regjeringen evaluere lovens virk-
ning etter to år og rapportere til Stortinget om lovens
funksjon og effekt, spesielt med hensyn til reduksjon
av klimagasser.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  viser til at i Norge tar skogen, andre
deler av naturen på land og framfor alt havet opp sto-
re mengder CO2. Slike opptak av klimagasser i natur-
lige økosystemer er viktige, men de hører ikke
hjemme i klimaloven. Klimaloven skal regulere ar-
beidet med å redusere menneskeskapte klimagassut-
slipp. Gode verktøy for å beregne CO2-opptak i
samlet norsk natur mangler foreløpig. Disse opptake-
ne bør under ingen omstendigheter brukes til å
motregne menneskeskapte utslipp i overskuelig
framtid. D e t t e  m e d l e m  peker på at utslipp fra olje
og gass utvunnet på norsk sokkel i så fall har en langt
mer naturlig plass i et «totalbudsjett» for utslipp og
opptak av karbon i og fra Norge.

Beslutningsgrunnlag

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, viser til at det er drøftet ulike modeller for
hvordan kunnskapsgrunnlaget for klimapolitikken
og debatten om den kan styrkes. F l e r t a l l e t  merker
seg at regjeringen har valgt ikke å foreslå at det opp-
rettes en uavhengig ekspertkomité etter mønster av
britiske Committee on Climate Change. F l e r t a l l e t
støtter dette og mener det er uheldig med løsninger
som løfter ansvar og beslutninger ut av folkevalgte
organ. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet, legger vekt på at det er behov
for å styrke beslutningsgrunnlaget for klimapolitisk
debatt og veivalg. Beslutningstakere på alle nivåer er
avhengige av at det i størst mulig grad gjøres bereg-
ninger av klimaeffekter av ulike tiltak som kan være
aktuelle. D e t t e  f l e r t a l l e t  presiserer at det er vel
så viktig å beregne klimaeffekter av mulige tiltak
som diskuteres, som beregninger av vedtatt klimapo-
litikk. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at Norges utslipps-
regnskap i dag rapporteres til FN, og at dette utarbei-
des i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå
(SSB), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og
Miljødirektoratet. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at dis-
se kunnskapsmiljøene skal ha i oppdrag å beregne
klimaeffekter for ulike tiltak som drøftes av beslut-
ningstakere. Siden transportpolitikken er avgjørende
for norsk klimaomstilling, skal Transportøkonomisk
institutt (TØI) gjøres til en partner i dette arbeidet.
D e t t e  f l e r t a l l e t  legger særlig vekt på at de nevn-
te aktørene må kunne utvikle metoder for å beregne
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klimaeffekten av tiltak i statsbudsjettet og andre
klimapolitiske virkemidler. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  fremmer derfor følgende
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen opprette et teknisk
beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tek-
niske beregningsutvalget skal ledes av Miljødirekto-
ratet.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  mener at de faglige hensynene som
ligger bak forslaget om å opprette et teknisk bereg-
ningsutvalg på klimafeltet, er godt ivaretatt i dag.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er Miljødirek-
toratet som har hovedansvaret for å fremskaffe og
koordinere det faglige grunnlaget for Klima- og mil-
jødepartementet, som igjen legger dette frem for
Stortinget som grunnlaget for klimapolitikken. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig at det er en
stor grad av koordinering og samarbeid mellom sta-
tens etater når grunnlaget for klimapolitikken utar-
beides, men mener regjeringen er best skikket til å
vurdere hvordan dette arbeidet organiseres. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  vil peke på at norsk klimapolitikk har et
betydelig antall gode faglige utredninger om hvilke
politiske tiltak som kan være nødvendige å gjennom-
føre for å nå Stortingets klimamål. Imidlertid har in-
gen regjering vært tvunget til å legge fram en plan for
hvordan klimamålene skal nås. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at for å sikre en bredest mulig debatt og
beslutningsgrunnlag vil det være klokt å lære av
Storbritannias erfaring. I Storbritannia sikres folkelig
debatt om hvilke tiltak som skal settes i verk, og hvil-
ke virkemidler som skal brukes, gjennom at et uav-
hengig råd med betydelig autoritet fremlegger
forslag til mål, virkemidler og tiltak i god tid før be-
slutninger skal tas. Det gir en regjering betydelig rom
for å fremlegge et forslag som har mulighet for å
samle bred oppslutning, og som samtidig er effektivt
for å nå landets klimamål.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«Ny § 5b skal lyde:
Klimaråd

For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for
hvordan klimamålene skal nås, skal det opprettes et
uavhengig klimaråd som leverer sin anbefaling for
hvilket mål som skal fastsettes etter § 5 og gir råd til
hvordan klimamålet kan nås, jfr § 6, første ledd, bok-
stav a, herunder klargjør utslippskonsekvensene av
ulike tiltak og virkemidler.

Kongen fastsetter i forskrift nærmere bestemmel-
ser om oppnevnelse, sammensetning og rådets ar-
beidsform.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på at det å hindre
de farligste utslagene av global oppvarming er et ek-
sistensielt spørsmål. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
derfor det er nødvendig å vise at Stortinget har til
hensikt å sikre at målsettingene som settes av Stortin-
get, følges opp av regjeringen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Grunnloven
§§ 86 og 87 samt ansvarlighetsloven regulerer hvilke
forhold som riksretten kan dømme i, samt strafferam-
mene. Manglende oppfølging av klimaloven og ved-
tak fattet av Stortinget om tiltak for å oppfylle kli-
malovens mål, bør etter d i s s e  m e d l e m m e r s
oppfatning anses som et brudd på en statsråds konsti-
tusjonelle plikter. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er behov
for et omforent beslutningsgrunnlag i klimapolitik-
ken for å bidra til at vurderingene av tiltak og virke-
midler gjøres med bakgrunn i sammenlignbare tall
og like forutsetninger. D i s s e  m e d l e m m e r  påpe-
ker at et beregningsutvalg sammensatt av folk fra fle-
re deler av forvaltningen og underlagt for eksempel
Miljødirektoratet, ikke vil være politisk uavhengig
og derfor heller ikke faglig uavhengig. Et slikt bereg-
ningsutvalg vil derfor ikke imøtekomme behovet for
et uavhengig beslutningsgrunnlag.

D i s s e  m e d l e m m e r  ser ikke at det er grunn-
lag for å hevde at et mer uavhengig «klimaråd» eller
ekspertutvalg, for eksempel etter britisk modell, vil
svekke folkevalgte organers ansvar eller myndighet.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at et klimaråd vil
være rådgivende og ha sin innflytelse ikke i form av
beslutningsmakt, men ved å skulle avgi råd og vurde-
ringer som en fastsatt del av den årlige og fireårige
klimapolitiske prosessen loven bør fastsette. Dette
sikres best ved å gi rådet et uavhengig mandat. 

For å sikre at regjering og storting tar de beste
klimabeslutningene, mener derfor d i s s e  m e d -
l e m m e r  at disse hensynene bør ivaretas av et uav-
hengig råd bestående av fagfolk fra forvaltningen og
eksterne institusjoner, hvor Miljødirektoratet er na-
turlig som sekretariat med ansvar for å koordinere ar-
beidet med å utarbeide metoder for å vurdere tiltak
og virkemidler med klimaeffekt. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener rådet bør levere en årlig oppdatering av
sektorvise utslippsbaner, forslag til og vurdering av
effekt av tiltak og virkemidler i hver sektor. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer forslag om ny
§ 7 i klimaloven for å sikre formålet om at klimalo-
ven skal føre til «allmenn åpenhet og offentlig debatt
om gjennomføringen av Norges klimamål». Nåvæ-
rende § 7 blir da til ny § 8. 
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Viktige forutsetninger

K o m i t e e n  mener det er en sentral utfordring å
omstille den norske økonomien og samtidig ta vare
på sentrale norske verdier som sosial og geografisk
utjevning. K o m i t e e n  mener videre at det er avgjø-
rende at norsk næringsliv omstilles på en måte som
styrker verdiskapning og sikrer sysselsetting.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne, mener at en politikk som svekker norske be-
drifters konkurransekraft gir såkalt karbonlekkasje.
Dette er ingen god løsning på klimautfordringer som
i sin natur er globale. 

F l e r t a l l e t  understreker at klimaomstilling
med nødvendighet vil arte seg annerledes i Norge
enn i andre land, siden Norges fastlandsbaserte kraft-
produksjon allerede i altoverveiende grad er fossilfri.
Dermed blir mange omstillingstiltak i Norge både
langt mer krevende og dyrere enn tiltak i land som
kan oppfylle sine forpliktelser ved å øke andelen for-
nybar energi. 

K o m i t e e n  viser til at olje-, gass- og fastland-
sindustrien er en del av EUs kvotesystem. K o m i t e -
e n  vektlegger at forslaget til norsk klimalov er
utformet på en måte som åpner for felles gjennomfø-
ring av klimaforpliktelser med EU. K o m i t e e n  re-
gistrerer også at lovforslaget opprettholder skillet
mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor i
Norge, og støtter dette. K o m i t e e n  understreker at
det er behov for reformer i EUs klimakvotesystem,
som Norge er en del av. Systemet preges av stort
kvoteoverskudd, noe som har gitt lave kvotepriser og
dermed svake incentiver for omstilling og teknologi-
utvikling.

K o m i t e e n  viser til at transportsektoren er sen-
tral i klimaomstillingen, og at Stortinget i flere sam-
menhenger har truffet vedtak som vitner om høye
ambisjoner for utslippskutt. 

K o m i t e e n  vil blant annet peke på den brede
enigheten om å fastsette måltall for antall lav- og nul-
lutslippskjøretøy, inkludert personbiler, varebiler,
busser og tunge kjøretøy i 2025, jf. Innst. 401 S
(2015–2016).

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, vil peke den brede enig-
heten om målsettingen som sier at nye personbiler og
lette varebiler i 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

K o m i t e e n  viser også til at det er bred enighet
om å etablere et CO2-fond for næringstransport. 

K o m i t e e n  viser til at energibruk i bygg står for
omkring 40 pst. av det totale energiforbruket i Norge.
Lavere energibruk og produksjon av energi i norske

bygg er en viktig nøkkel i kampen mot klima-
endringene, fordi ren energi kan frigjøres til å kutte
klimagassutslipp i andre sektorer som transport og
industri. K o m i t e e n  vil peke på at staten for å nå
målet om å effektivisere energibruken i byggsektoren
må satse på et bredt sett av virkemidler: klimavennlig
materialbruk, utfasing av fossile oppvarmingskilder,
fornybar energiproduksjon i bygg og energieffektivi-
sering i eksisterende bygningsmasse. 

K o m i t e e n  vil peke på at metode og modell for
beregning og rapportering av utslipp fra jordbruks-
sektoren har store svakheter. For å sikre presis rap-
portering og grunnlag for en kunnskapsbasert for-
valtning må arbeidet med å forbedre og detaljere de
nasjonale rapporteringer av klimagasser fra jordbru-
ket prioriteres. Det bør iverksettes arbeid for å ut-
vikle mer avanserte utslippsfaktorer og fleksible be-
regningsmetoder som kan fange opp endringer over
tid. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at jordbruk gir
utslipp av klimagasser, men at utslipp fra biologiske
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp
av klimagasser som har sitt utspring i bruk av fossile
kilder.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  Ve n s t r e  viser til at
mer enn halvparten av jordbrukets klimagassutslipp
er metan, i hovedsak fra storfe og sau, og at virknin-
gen av disse utslippene i atmosfæren er tilnærmet lik
utslipp av metan fra fossile kilder. Metanutslippene
fra biologiske prosesser og fossile kilder rapporteres
likt i utslippsregnskapet, i tråd med gjeldende ret-
ningslinjer fra FNs klimapanel. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  Ve n s t r e ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vil
peke på at Norge har utslipp per innbygger som langt
overstiger gjennomsnittet i EU, betydelig med rime-
lige fornybarressurser og stort potensial for energief-
fektivisering. Få land har dermed like gode
forutsetninger for å kutte utslipp så raskt som Norge. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener det er riktig å opprette et næringsli-
vets CO2-fond etter modell fra det vellykkede «Næ-
ringslivets NOx-fond», som er styrt av næringslivet
selv, ikke av staten. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
at regjeringen i fremlegg til revidert nasjonalbudsjett
har fremmet forslag om opprettelse av et statlig fond
for næringslivet, noe som er noe helt annet enn det
næringslivet har ønsket. D i s s e  m e d l e m m e r  mer-
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ker seg igjen at d i s s e  m e d l e m m e r  er mer på linje
med næringslivet i mål og virkemidler for å kutte kli-
magassutslipp enn det regjeringen er.

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at utsagn om at
nesten all kraftproduksjon i Norge er fossilfri, ikke
stemmer. Norge har stor offshore kraftproduksjon
basert på fossil energi som bidrar til 28 pst. av våre
nasjonale utslipp. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at Norge
bør ta en aktiv rolle i å styrke EUs kvotemarked. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t
D e  G r ø n n e  viser til at dersom kvotemarkedet har
lave priser på grunn av for mange kvoter, kan Norge
bidra ved å kjøpe opp kvoter og slette dem.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  understreker videre at «karbonlekkasje»
foregår i ulik grad i ulike sektorer, og ikke bør be-
traktes som en økonomisk jernlov. D i s s e  m e d -
l e m m e r  påpeker at karbonlekkasje i begrenset grad
er et problem i for eksempel transportsektoren og i
byggsektoren, og at bedrifter med lave klimagassut-
slipp vil ha et konkurransefortrinn i framtidas globale
lavutslippsøkonomi. En politikk som styrker norske
bedrifters konkurransekraft gjennom å redusere de-
res karbonintensitet og fjerne deres fossile utslipp, er
en god løsning på klimautfordringer som i sin natur
er globale. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at norsk olje- og
gassnæring bidrar med rundt 500 millioner tonn CO2
årlig til atmosfæren, nærmere ti ganger mer enn Nor-
ges nasjonale utslipp. D i s s e  m e d l e m m e r  påpe-
ker at dette er en stor kilde til klimagassutslipp fra
Norge som Norge ikke trenger å ta ansvar for i
dagens globale klimasamarbeid, og som blir skjult i
dagens beregningsmetoder. En offisiell synliggjøring
av disse utslippene ville i utgangspunktet gi et ærli-
gere bilde av klimaeffekten av norsk økonomi. 

Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosia-
listisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

Forslag 1

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, nytt punkt e)
skal lyde: 

e) en rapportering om hvordan regjeringen har
ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakel-
se fra sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring
av klimamålene som er fastsatt i denne lov.

Forslag 2

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, annet ledd bok-
stav c) skal lyde: 

(…) innenfor kvotepliktig og ikke-kvotepliktig
sektor (…)

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-
tiet De Grønne:

Forslag 3

§ 3 Klimamål for 2030, annet ledd skal lyde:
Målet skal være at Norges i 2030 er klimanøytra-

le, det vil si at Norge gjennomfører innsats for klima-
reduksjoner for utslipp i andre land som minst tilsva-
rer de samlede klimagassutslippene fra Norge.

Forslag 4

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år, tredje
ledd skal lyde:

Klimamål skal være forenelig med Norges nasjo-
nalt fastsatte bidrag under Paris-avtalen av
12. desember 2015. Om målene ikke nås nasjonalt,
kan det unntaksvis åpnes for at mindre deler av ut-
slippsforpliktelsene kan nås i fellesskap med EU.
Kongen fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser
om dette.

Forslag 5

§ 4 Klimamål for 2050, andre ledd skal lyde:
Målet skal være at klimagassutslippene i Norge

er redusert med 95 til 100 prosent fra utslippsnivået i
referanseåret 1990. 

Forslag 6

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:
Loven skal tolkes strengt som en oppfølging av

Grunnloven § 112. 

Forslag 7

§ 3 a skal lyde:
Klimamål for 2020

De nasjonale klimautslippene i Norge skal ikke
overstige 46,4–48,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter,
hvori opptak i skog ikke er medregnet. 

Forslag 8

Ny § 3b skal lyde:
Klimamål for 2040

Målet skal være at all fossil bruk av energi skal
opphøre innen 2040. 

Forslag 9

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år skal ly-
de:
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Gjennomgang og styrking av klimamålene hvert fem-
te år

For å fremme omstilling til et lavutslippssam-
funn, jf. § 4, skal regjeringen i 2018 og deretter hvert
femte år legge fram oppdaterte klimamål for Stortin-
get i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjet-
tet og den tilhørende årlige redegjørelsen for klima-
målene. Disse skal: 
a. legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag
b. være i tråd med Norges forpliktelser under FNs

klimakonvensjon 
c. innebære en progresjon fra forrige mål og sikre

gradvis omstilling fram mot klimamålene i 2020,
2030 og 2050

d. være sektorvise, tallfestede og målbare
e. defineres som et tak på hvor store utslipp Norge

kan ha i den kommende femårsperoiden og
tolvårsperioden

f. inkludere sektorvise handlingsplaner for alle
utslipp på norsk territorium. 
Som grunnlag for styrkede klimamål som legges

fram fra regjeringen for neste fireårsperiode, skal
Klimarådet (jamfør ny § 7) legge fram en vurdering
av måloppnåelsen i klimapolitikken mot slutten av
hver femårsperiode.

Forslag 10

Ny § 7 skal lyde:
Konsekvenser for norske klimagassutslipp

Ved utarbeidelse av saker som fremlegges for
Stortinget, skal økonomiske og administrative kon-
sekvenser samt konsekvenser for norske klimagass-
utslipp redegjøres for. 

Forslag 11

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, punkt a) klima-
mål for 2030 skal lyde:
a. hvordan Norge skal nå klimamålene som nevnt i

§§ 3 til 5 

Forslag 12

§ 6, punkt c) skal lyde: 
c. Et karbonbudsjett som viser utslippsbaner i alle

sektorer og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette
for å realisere disse, i tillegg til en oversikt over
tiltak i samarbeid med EU. 

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen evaluere lovens virk-
ning etter to år og rapportere til Stortinget om lovens
funksjon og effekt, spesielt med hensyn til reduksjon
av klimagasser. 

Forslag 14

Ny § 5b skal lyde:

Klimaråd
For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for

hvordan klimamålene skal nås skal det opprettes et
uavhengig klimaråd som leverer sin anbefaling for
hvilket mål som skal fastsettes etter § 5 og gir råd til
hvordan klimamålet kan nås, jfr § 6, første ledd, bok-
stav a, herunder klargjør utslippskonsekvensene av
ulike tiltak og virkemidler.

Kongen fastsetter i forskrift nærmere bestemmel-
ser om oppnevnelse, sammensetning og rådets ar-
beidsform.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti: 

Forslag 15

§ 1 Formål, første ledd skal lyde:
Loven skal fremme gjennomføring av Norges

klimamål som ledd i omstilling til et nullutslippssam-
funn i Norge i 2050.

Forslag 16

§ 4 Klimamål for 2050, første ledd skal lyde:
Målet skal være at Norge skal bli et nullutslipps-

samfunn i 2050. Med nullutslippssamfunn (…)

Forslag 17

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år, første
ledd skal lyde:

«lavutslippssamfunn» erstattes med «nullut-
slippssamfunn».

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:

Forslag 18

§ 1 Formål skal lyde:
Loven skal sikre gjennomføring av Norges kli-

mamål som ledd i omstilling til et lavutslippssam-
funn i Norge innen 2050.

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt
om status, retning og framdrift i dette arbeidet. 

Siste ledd i § 1 strykes.

Forslag 19

§ 3 Klimamål for 2030, skal lyde:
Målet skal være at nasjonale utslipp av klimagas-

ser innen 2030 reduseres med minst 60 prosent fra re-
feranseåret 1990.

Forslag 20

§ 4 Klimamål for 2050, skal lyde:
Målet skal være at Norge skal bli et lavutslipps-

samfunn innen 2050. Med et lavutslippssamfunn me-
nes et samfunn hvor de nasjonale klimagassutslippe-
ne, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, er redusert
for å motvirke skadelige virkninger av global opp-
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varming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember
2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Målet skal være at kli-
magassutslippene i Norge er redusert med 95–100
prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.»

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding A, § 6, endret annet ledd a),

fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpar-
tiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet.

Komiteens tilråding B fremmes av komiteens
medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig
Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk ven-
streparti og Miljøpartiet Det Grønne.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre føl-
gende vedtak:

A.

v e d t a k  t i l  l o v

om klimamål (klimaloven)

§ 1 Formål
Loven skal fremme gjennomføring av Norges

klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssam-
funn i Norge i 2050. 

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt
om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjennom-
føres felles med EU.

§ 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven gjel-
der for

Loven gjelder for de utslipp og opptak av klima-
gasser som omfattes av Norges første nasjonalt fast-
satte bidrag under Parisavtalen 12. desember 2015.

Kongen i statsråd kan i forskrift bestemme at lo-
ven også skal gjelde for andre utslipp og opptak av
klimagasser enn dem som er omfattet av første ledd. 

§ 3 Klimamål for 2030
Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030

reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret
1990. 

§ 4 Klimamål for 2050 
Målet skal være at Norge skal bli et lavutslipps-

samfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et
samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vi-
tenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt
og nasjonale omstendigheter, er redusert for å mot-

virke skadelige virkninger av global oppvarming
som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 ar-
tikkel 2 nr. 1 bokstav a. 

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 re-
duseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av
måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av
norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet
for virksomheter. 

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år
For å fremme omstilling til et lavutslippssam-

funn, jf. § 4, skal regjeringen i 2020 og deretter hvert
femte år legge fram for Stortinget oppdaterte klima-
mål. Disse skal
a) legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag
b) så langt som mulig være tallfestede og målbare.

Klimamål etter paragrafen her skal utgjøre en
progresjon fra forrige mål og fremme gradvis omstil-
ling fram mot 2050.

Klimamål skal være forenlig med Norges nasjo-
nalt fastsatte bidrag under Parisavtalen 12. desember
2015 og eventuell felles gjennomføring med EU.

Loven skal ikke være til hinder for at det, som et
supplement til klimamål etter første til tredje ledd,
fastsettes andre typer mål for å fremme omstilling til
et lavutslippssamfunn. 

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget 
I budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett

skal regjeringen redegjøre for
a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i

§§ 3–5.
b) klimaeffekten av fremlagt budsjett.

Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag,
hvert år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre for 
a) utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser,

framskrivinger av utslipp og opptak og gjennom-
føring av klimamål som nevnt i §§ 3–5

b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene 

c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsba-
ner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke
typer tiltak som vil være nødvendig for å reali-
sere disse

d) status for Norges karbonbudsjett, også innenfor
et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles
oppfyllelse av klimamål.

§ 7 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.



18 Innst. 329 L – 2016–2017

580
B.

Stortinget ber regjeringen opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tekniske be-
regningsutvalget skal ledes av Miljødirektoratet. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. mai 2017

Ola Elvestuen Marit Arnstad

leder ordfører



Utskrift fra Lovdata - 29.10.2019 19:25

 
Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Side 1

 

Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Tittel Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven).

Kildedok NUT-1958-3 Innstilling fra forvaltningskomiteen (Kragerø 1958)
Dato 1965-04-09
Utgiver Justis- og politidepartementet
Sidetall 128
Korttittel Ot.prp.nr.38 (1964–1965)

581



Utskrift fra Lovdata - 29.10.2019 19:25

 
Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Side 2

Innholdsfortegnelse

Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven). ........................................................................................................................................1

Innholdsfortegnelse ...................................................................................................................................2

III. Departementets alminnelige merknader. .........................................................................................3

4. Forholdet til saksbehandlingsregler i særlovgivningen. – Lovens ikrafttredelse........................3

582



Utskrift fra Lovdata - 29.10.2019 19:25

 
Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Side 3

III. Departementets alminnelige merknader.

4. Forholdet til saksbehandlingsregler i særlovgivningen. – Lovens 
ikrafttredelse.

På mange områder av vår forvaltning i dag fins regler om saksbehandlingen fastsatt i lov eller administrative 
bestemmelser. Disse behandlingsregler er av høyst ulik karakter. Dels forekommer det detaljerte og ganske 
utførlige bestemmelser om hele sakens gang, slik som f. eks, i prisloven eller skattelovene, dels er det gitt mer 
tilfeldige bestemmelser om visse ledd i saksbehandlingen. Av Forvaltningskomiteens innstilling framgår at den 
siste form for behandlingsregler er langt den vanligste. Det er gjennomgående også tilfeldig hvilke forhold som 
er regulert ved lov, og hvilke forhold som er regulert ved forskrifter eller instrukser.

Ved innføring av en alminnelig lov om saksbehandlingen kunne en tenke seg at alle særbestemmelser skulle 
falle bort, unntatt slike bestemmelser som uttrykkelig tar sikte på å supplere loven eller å avvike frå den. Dette 
har da som forutsetning at man foretar en gjennomgripende revisjon av hele forvaltningslovgivningen. 
Forvaltningskomiteen uttaler (s. 430 annen spalte nederst) «at en fullstendig og uttømmende gjennomgåelse av 
hele forvaltningslovgivningen er en nærsagt uoverkommelig oppgave.» Og komiteen har formet sitt lovutkast 
slik at den alminnelige lov kan gjennomføres uten noen slik fullstendig gjennomgåelse.

Departementet kan gi sin tilslutning til dette syn. Selv om revisjonsarbeidet hadde de mest ærgjerrige mål, 
ville det være urealistisk å rekne med at en kunne oppnå full oversikt over gjeldende saksbehandlingsregler og 
få gjennomført en fullstendig tilpasning til forvaltningsloven. En alminnelig lov for hele forvaltningens område 
kan heller aldri bli annet enn en «rammelov»; det vil alltid på enkelte områder være behov for særregler av 
forskjellig art. En vil derfor alltid stå overfor spørsmålet om hvordan forholdet mellom behandlingsregler i 
spesiallovgivningen og den alminnelige saksbehandlingslov skal reguleres. Forvaltningskomiteen har gitt 
uttrykk for følgende prinsipielle syn på dette spørsmål (s. 430):

«En alminnelig lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal gjelde for hele forvaltningens område. 
Den må derfor nøye seg med å fastsette grunnprinsippene og ta med de minimale krav til saksbehandlingen. 
Hvor den særskilte forvaltningslov mangler saksbehandlingsregler eller – hva også ofte er tilfelle – har 
ufullstendige bestemmelser om saksbehandlingen, vil den alminnelige lov (senere kalt forvaltningsloven) 
utfylle den særskilte lov. Men går særlovgivningen lenger i sine krav til saksbehandlingen enn 
forvaltningsloven, vil bestemmelsene i den særskilte lov gjelde. Har f.eks. den enkelte forvaltningslov 
bestemmelse om grunngiving av vedtaket, men ikke om klage, vil forvaltningslovens regler om klage 
gjelde og likeledes vil forvaltningslovens bestemmelser om grunngiving utfylle den særskilte lovs 
bestemmelser. De siste vil gjelde dersom de går lenger i sitt krav til grunngiving, men forvaltningslovens 
bestemmelser skal alltid gjelde som det minimumskrav som må stilles til saksbehandlingen.»

Videre uttales det (side 431):
«Det forekommer tilfelle hvor den enkelte lov har ment å gi uttømmende bestemmelser om et bestemt 

ledd i saksbehandlingen – f.eks. at det ikke skal være adgang til å klage over et vedtak eller at det skal 
gjelde klagefrist av en bestemt lengde. I slike tilfelle må den spesielle bestemmelse gå foran 
forvaltningsloven. Særloven har da for den saksbehandlingsregel det gjelder, fraveket forvaltningsloven. 
Dette skulle i praksis ikke volde særlige vanskeligheter.

Den eldre særlovgivnings bestemmelser om saksbehandlingen og forvaltningsloven vil utfylle hverandre. 
Forvaltningsloven vil som alminnelig regel gjelde helt ut på den enkelte særlovs område. Men går en 
saksbehandlingsregel i særloven lenger enn forvaltningsloven, vil særlovens regel gjelde, og er det direkte 
motstrid, idet særloven fastslår en annen regel eller utelukker forvaltningslovens regel, vil også da den 
særskilte lov gå foran.

Ved nye forvaltningslover (og revisjon ev eldre lover) vil forvaltningsloven gjelde dersom intet annet 
bestemmes i den nye lov. Det siste vil kunne være aktuelt hvor man på det begrensede område hvor den 
nye lov skal gjelde, finner grunn til å gå lenger i kravet til saksbehandlingsregler enn forvaltningsloven...

Det kan naturligvis også tenkes at man i en særskilt lov for det begrensede område loven har, vil 
innskrenke de rettssikkerhetsgarantier som forvaltningsloven fastsetter.
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Side 27

Dette bør da sies uttrykkelig i den nye lov. Noen særskilt bestemmelse om det er ikke forslått og ville for 
øvrig få så liten selvstendig betydning.»

Det er ikke i de innkomne uttalelser reist noen innvendinger mot de prinsipper som komiteen her har gått ut 
fra.

Departementet er for sitt vedkommende enig i at forholdet mellom særlovgivningen og den alminnelige lov 
må reguleres etter de synspunkter komiteen har angitt. Men det ligger i dagen at det ofte vil kunne oppstå 
tolkingstvil om rekkevidden av bestemmelsene i særlovgivningen, særlig for så vidt angår spørsmålet om 
særlovens regler er ment å være uttømmende eller på annen måte innebære begrensninger i forhold til reglene i 
den alminnelige lov.1 Dette er et problem som først og fremst reiser seg i forhold til allerede gjeldende 
lovbestemmelser. Ved senere lover eller senere lovrevisjoner vil spørsmålet kunne avklares ved uttrykkelige 
eller utvetydige bestemmelser.

1 De nye regler om adgangen til domstolprøving: i tvistemålslovens § 437 har reist et tilsvarende tolkingspørsmål i forhold til 
skattebetalingsloven av 21. november 1952 § 48 nr. 5; se nærmere diskusjonen i «Lov og rett» 1963 s. 268-277, s. 334-335, s. 377-
380 og s. 424-427.

Spørsmålet om avgrensningen mellom særlovens regler og den alminnelige lov er berørt i flere av de 
innkomne uttalelser.

Finansdepartementet har som foran nevnt uttrykt tvil om det er hensiktsmessig med en generell 
forvaltningslov, og i den sammenheng heter det videre:

«Dersom det skulle bli fremmet proposisjon om en alminnelig forvaltningslov som i det vesentlige er i 
samsvar med Forvaltningskomiteens utkast, vil Finansdepartementet forslå at det i en overgangstid blir gitt 
adgang for Kongen til å unnta visse grupper av saker helt eller delvis fra bestemmelsene. For at det skal 
være tilstrekkelig tid til å få spørsmålet nærmere bearbeidet for de enkelte forvaltningsgrener og å få 
fremmet og behandlet forslag til særskilte lovregler, bør denne overgangstid ikke settes kortere enn 3 år,»

Riksskattestyret har om forholdet til skattelovgivningen særskilt uttalt:
«... Ligningsforvaltningen står imidlertid i noe av en særstilling, for så vidt som det her på forhånd 

foreligger meget detaljerte regler i skattelovene både for behandlingsmåten i første instans og retten til å 
klage over avgjørelsene og den nærmere fremgangsmåte ved klagebehandlingen. Reglene for den lokale 
ligningsforvaltning er dessuten bare for få år siden (1955) gjort til gjenstand for en gjennomgripende 
revisjon på grunnlag av en omfattende utredning av problemene fra et særskilt oppnevnt skatteutvalg 
(Utvalget for omorganisering av den lokale ligningsforvaltning og fylkesskattestyrene).

De lovregler som nå gjelder på området, er fremkommet etter en omhyggelig avveining av de hensyn 
som her gjør seg gjeldende, det vil i første rekke si hensynet til rettssikkerheten og til effektiviteten i 
ligningsarbeidet. Etter overgangen til skatt av årets inntekt arbeider ligningsmyndighetene jevnt over under 
et så sterkt Dress at det må vises den ytterste varsomhet med å skjerpe formkravene for lignings- og 
klagebehandlingen. Som en nedenfor nærmere skal påvise, vil de lovregler som forvaltningskomiteen 
foreslår for den sivile forvaltning på flere punkter medføre en vesentlig øket arbeidsbyrde for 
ligningsmyndighetene. Det ville også bli et kompliserende moment om ligningsmyndighetene ved 
utførelsen av sitt arbeid måtte ha sin oppmerksomhet henvendt på formelle regler som var inntatt i annen 
lov enn skattelovene. Det er vanskelig nok å bevare oversikten over skattereglene på forhånd om en ikke 
også skal bli henvist til å søke i andre lover enn skattelovene for å finne hva som er gjeldende rett på 
området. Riksskattestyret må derfor sterkt advare mot at de foreslåtte regler i lovutkastet om 
saksforberedelsen, grunngiving av vedtaket og klage (lovutkastets kap. V, VII og VIII) uten videre blir 
gjort gjeldende for ligningsforvaltningen. Skulle en finne grunn til allerede nå å ta opp spørsmålet om 
endringer i de lovregler som ble vedtatt for ligningsforvaltningen på disse områder i 1955, må en først 
foreta en nærmere undersøkelse av de problemer som her vil melde seg for skattemyndighetene, og 
eventuelle endringer bør i tilfelle skje i form av skattelovforandringer.

På den annen side synes atskillige av de bestemmelser som er foreslått i lovutkastet uforandret til å kunne 
gjøres gjeldende for ligningsforvaltningen. Dette gjelder således de bestemmelser som er foreslått i kap. II-
IV om habilitet, offentlighet og alminnelige regler for saksbehandlingen.»

Kommunal- og arbeidsdepartementet ser slik på dette spørsmål:
«I tilfelle en alminnelig forvaltningslov blir vedtatt, vil forholdet bli at man får to lover som har 

bestemmelser om behandlingsmåten i kommunale saker. For dem som skal behandle kommunale saker, vil 
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det være mest praktisk å ha bestemmelsene i en lov. Det blir derfor spørsmål om man ikke bør ta med i 
kommuneloven i allefall noen av de bestemmelser som også vil finnes i forvaltningsloven, selv om 
forvaltningskomiteens innstilling synes å forutsette at dette ikke skal gjøres.»

Også fylkesmannen i Sør-Trøndelag har uttalt seg om dette spørsmål i tilknytning til komitéutkastets § 2 om 
lovens rekkevidde:

«Denne bestemmelse fastslår at forvaltningsloven gjelder med mindre noe annet følger av andre 
lovregler. I premissene til denne bestemmelse er det sagt at forvaltningsloven skal utfylle spesiallovene når 
disse mangler regler eller bare har ufullstendige formforskrifter. Hvor loven mangler regler overhodet vil 
det neppe by på vansker å praktisere forvaltningsloven. Derimot vil det utvilsomt reise seg en rekke 
tvilstilfelle hvor spesialloven har formforskrifter.

Side 28

I premissene er det da uttalt at i slike tilfelle vil spesiallovens regler gå foran, men dette vil neppe være så 
enkelt i praksis, særlig i tilfelle hvor det kan bli spørsmål om å nytte forvaltningsloven som en utfyllende 
formforskrift. Innen statsforvaltningen vil dette neppe reise så store spørsmål, men en er redd for at innen 
den kommunale forvaltning vil en risikere at praktiseringen av forvaltningsloven vil bli svært forskjellig fra 
kommune til kommune når denne skal brukes til å supplere spesiallovgivningens formforskrifter.»

Disse uttalelser viser noen av de problemer som vil oppstå når det skal gjennomføres en saksbehandlingslov 
for hele forvaltningens område. Forholdet til særlovgivningen vil innen enkelte forvaltningsgrener kunne reise 
tvil og usikkerhet, som ikke på tilfredsstillende måte lar seg løse ved tolking. Selv om en ikke søker å foreta 
noen fullstendig revisjon av forvaltningens saksbehandlingsregler, synes det derfor å være behov for en 
nærmere avklaring. Forvaltningskomiteen var merksam på dette og uttalte bl.a. (s, 431):

«Man nevner også at det i samband med forvaltningslovens utarbeidelse vil være en nærliggende adgang 
til å få uttalelser fra forvaltningsmyndighetene de forskjellige forvaltningsområder angående de 
saksbehandlingsregler i særlovgivningen som antas overflødige og kan renses ut når forvaltningsloven trer i 
kraft. Derved vil man på en praktisk måte nå et langt stykke frem mot en enhetlig ordning av forvaltningens 
saksbehandling.»

Se også første avsnitt i merknadene til § 47 på side 449.

Bare ytterst få av de instanser som har hatt innstillingen til uttalelse, har vurdert dette spørsmål. Og det er 
også bare enkelte forvaltningsgrener som har angitt hvilke av gjeldende særbestemmelser som må 
opprettholdes om komiteens utkast blir gjennomført som alminnelig lov. Det er i og for seg lett forståelig at 
administrasjonen i denne omgang ikke har foretatt noen detaljgjennomgåelse av sine egne 
saksbehandlingsregler sammenliknet med lovens bestemmelser, i og med at det ikke var på det rene om det 
ville bli gjennomført noen alminnelig saksbehandlingslov, og iallfall uklart hva en slik lov ville komme til å 
inneholde.

Det vil imidlertid etter Justisdepartementets oppfatning ikke være forsvarlig å sette den alminnelige 
forvaltningslov i kraft før forholdet til særlovgivningens bestemmelser er nærmere avklart. Innen mange 
sakområder vil det utvilsomt være unødvendig å opprettholde de få og tilfeldige lovbestemmelser som måtte 
fins om saksbehandlingen. De vil helt ut kunne erstattes av forvaltningsloven og bør derfor oppheves for å 
unngå mulig tolkingstvil. På andre felter kan det være nødvendig å opprettholde eller gjennomføre 
særbestemmelser, som gir mer detaljerte regler for saksbehandlingen enn den alminnelige lov, eller som 
innebærer nødvendige begrensninger eller unntak fra lovens regler – f.eks. om grunngiing, klagefrister, antall 
klageinstanser osv.

Departementet har på denne bakgrunn overveid å utarbeide et foreløpig utkast for å forelegge dette for 
administrasjonen, med sikte på en samordning av de behandlingsregler som fins i særlovgivningen. Det er 
imidlertid grunn til å rekne med at en slik framgangsmåte ville ta atskillig tid. Etter departementets oppfatning 
vil den riktige veg nå være at det gis en lov om forvaltningens saksbehandling i samsvar med proposisjonen. På 
grunnlag av denne loven vil så administrasjonen få oppfordring om å foreta en gjennomgåelse av sine 
saksbehandlingsregler med sikte på nødvendig tilpassing til lovens bestemmelser. Det at det alt foreligger en 
vedtatt lov om forholdet, vil selvsagt anspore og lette administrasjonen i det detaljarbeid som må gjøres før den 
alminnelige lov kan settes i kraft. De enkelte forvaltningsgrener må da nøye overveie hvilke bestemmelser i lov 
eller forskrift som kan sløyfes, og likeså ta opp til vurdering de særbestemmelser en ønsker å beholde. 
Departementet vil understreke at det må foreligge sterke grunner for å fravike de minimumskrav til forsvarlig 
saksbehandling som forvaltningsloven tar sikte på å stille opp. Man kan i denne forbindelse gi sin fulle 
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tilslutning til komiteens uttalelse s. 431 om at det ved revisjonsarbeidet må være en oppgave «i størst mulig 
utstrekning å legge den alminnelige forvaltningslov til grunn og bare opprettholde særregler om 
saksbehandlingen hvor dette er nødvendig på grunn av særlige forhold.» Der hvor administrasjonen finner 
særregler nødvendig, må det også sørges for å få klart presisert at reglene skal gå foran forvaltningsloven. Det 
synes å være liten grunn til – slik Kommunal- og arbeidsdepartementet er inne på – at en i enkeltlover skulle ta 
med noen av de bestemmelser som også vil fins i forvaltningsloven. Det enkleste og mest rasjonelle vil være at 
særlovgivningen bare inneholder de spesialbestemmelser det er behov for i tillegg til forvaltningsloven. De 
samlete behandlingsregler som vedkommende forvaltningsmyndighet skal følge, vil kunne utarbeides i form av 
instruks eller rundskriv.

Dette revisjonarbeidet må settes i gang og gjennomføres så snart som mulig etter at loven er vedtatt. 
Førebuende arbeider vil kunne begynne allerede ved framsettingen av proposisjonen her. Deretter vil 
forvaltningsloven bli satt i kraft ved særskiltikrafttredelseslov, der også alle endringer i særlovgivningen blir 
tatt med.

Side 29

Dette er den samme framgangsmåte en valgte ved gjennomføringen av sivilprosessreformen fra 1915, jf. lov av 
14. aug. 1918 om rettergangsordningens ikrafttreden. På denne måte vil en også imøtekomme de ønsker som 
det er gitt uttrykk for fra Finansdepartementets side om en særskilt overgangstid.

Ved utferdigelse av nye forvaltningslover etter at den alminnelige lov er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft, 
må administrasjonen på tilsvarende måte ta opp til vurdering om det er behov for særregler om 
behandlingsmåten, eller om forvaltningslovens regler er tilstrekkelige og kan gjelde fullt ut. Det vil da være det 
mest hensiktsmessige bare å lovfeste de særregler det i tilfelle er behov for. De øvrige behandlingsregler må 
inntil videre kunne fastsettes ved forskrifter eller instrukser i samsvar med forvaltningsloven.

Saksbehandlingsregler kan som nevnt også være gitt som administrativ forskrift eller ved instruks. Om 
forholdet mellom slike regler og forvaltningsloven uttaler komiteen (side 431):

«Forvaltningen har i dag full adgang til å fastsette behandlingsregler ved tjenesteinstrukser uten særskilt 
lovhjemmel, jf. kap. 14, VIII. Også etter at forvaltningsloven er trådt i kraft vil det være adgang til det for 
så vidt tjenesteinstruksen ikke strider mot lovens bestemmelser. Men saksbehandlingsregler som strider 
mot loven vil ikke lenger kunne gis som tjenesteinstruks uten uttrykkelig hjemmel i lov.

Tjenesteinstrukser som er gjeldende når loven trer i kraft, reiser ingen særlige problemer så langt de er 
forenlige med forvaltningsloven. Går instruksens behandlingsregler lenger enn lovens, vil de fortsatt kunne 
gjelde. Regjeringsinstruksens bestemmelse om klage til Kongen f.eks. kan opprettholdes selv om 
forvaltningsloven bare forutsetter en klageinstans. Er tjenesteinstruksens bestemmelser derimot i strid med 
loven, kunne det være spørsmål om å la dem falle bort ved lovens ikrafttreden. Man har imidlertid ikke 
funnet grunn til å regulere dette forhold i selve loven, idet man forutsetter at forvaltningen under det videre 
arbeide med lovutkastet vil sørge for at alle slike saksbehandlingsregler i størst mulig utstrekning bringes i 
samsvar med loven. Mange av de forskrifter som gjelder må også kunne oppheves som overflødige når 
forvaltningsloven trer i kraft. Dette vil myndighetene på hvert enkelt sakområde ha best oversikt over.

Et annet forhold skal også nevnes særskilt. I mange forvaltningslover har man nå bestemmelser som gir 
forvaltningen myndighet til å fastsette behandlingsregler. Komiteen forutsetter at slike 
delegasjonsbestemmelser i den eldre lovgivning ikke blir brukt til å gi saksbehandlingsregler som strider 
mot forvaltningsloven etter at den er trådt i kraft – f.eks. regler som innsnevrer lovens anvendelsesområde.»

Departementet er enig i det rent prinsipielle syn på forholdet mellom den alminnelige lov og 
saksbehandlingsregler gitt i forskrift eller instruks som her er kommet til uttrykk. Det er departementets 
forutsetning at administrasjonen så langt som praktisk gjørlig foretar en gjennomgåelse også av slike 
saksbehandlingsregler før loven settes i kraft. Der det viser seg behov for særregler, må det sørges for 
nødvendig lovheimel. I ikrafttredelsesloven bør det imidlertid uttrykkelig sis at bestemmelser i instruks eller 
forskrift som strider mot lovens bestemmelser må anses bortfalt, såframt de ikke fortsatt har heimel i 
særlovgivningen.
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29 Spesialmerknader til lovforslaget

Til fjerde del – Generelle bestemmelser

Til kapittel 20. Sakskostnader

Til § 20-2 Sakskostnader til en part som har vunnet

Bestemmelsen tilsvarer NOU § 23-2. Regelen viderefører tvistemålsloven § 172 og § 175 første ledd, men 
det er flere endringer i forhold til gjeldende rett, se nedenfor. Om bakgrunnen for bestemmelsen vises det til 
22.3.2.

Første ledd knesetter hovedregelen om at en part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine 
sakskostnader fra motparten.

I annet ledd første punktum angis når en sak kan betraktes som vunnet.

For det første gjelder dette når parten har fått medhold «fullt ut eller i det vesentligste». En sak er vunnet 
«fullt ut» når en part har fått medhold i alle
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 krav som er framsatt i saken. Det er påstandene i henholdsvis stevningen og tilsvaret med eventuelle senere 
utvidelser som her er avgjørende. Bestemmelsen omfatter også de tilfeller hvor parten «i det vesentligste» har 
fått medhold. Dette kriteriet er noe lempeligere enn kriteriet «fuldstændig» i tvistemålsloven § 172 første ledd. 
Dersom resultatet for parten er så gunstig at motparten ikke har oppnådd noe av betydning sammenholdt med 
det som ville vært situasjonen om motparten hadde akseptert standpunktet fullt ut før sak ble reist, vil kriteriet 
være oppfylt. Parten har da nådd fram på vesentlige punkter. Tilsvarende vil gjelde dersom motparten taper 
saken praktisk talt fullt ut, men får medhold på et mindre vesentlig punkt. For eksempel dersom en 
erstatningssak som omhandler en rekke større erstatningsposter samt en mindre erstatningspost, får det utfall at 
motparten kun får medhold på en erstatningspost av bagatellmessig karakter. Er retten i tvil om det er § 20-2 
eller § 20-3 (medhold av betydning) som kommer til anvendelse, er det ikke nødvendig at retten tar stilling til 
den nærmere grensedragningen såframt retten uansett finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader eller ikke. 
Retten må da grunngi hvorfor anvendelse av begge paragrafer vil lede til samme resultat.

Under høringen har Advokatforeningen og Oslo tingrett tatt opp hvordan man skal bedømme tilfeller hvor en 
part har nedlagt påstand om erstatning etter rettens skjønn, begrenset oppad til et visst beløp, og får tilkjent en 
vesentlig lavere sum. Advokatforeningen viser til kjennelsen i Rt-1985-505 og understreker behovet for en 
avklaring. Oslo tingrett uttaler at det vil være en fordel om påstander om pengekrav kreves maksimert og at det 
tas ugangspunkt i dette beløpet ved vurderingen av om saken er vunnet fullt ut.

Departementet mener sakskostnadsreglene bør utformes slik at de stimulerer til en rimelig nøkternhet ved 
påstander om pengekrav, særlig dersom påstandene ikke blir underbygd konkret. Det er ønskelig at en part 
underbygger sitt krav ved å spesifisere det på konkrete poster framfor å kreve en fastsetting etter rettens skjønn. 
Sakskostnadsreglene må praktiseres slik at de stimulerer til dette. Når et domsresultat skal vurderes i forhold til 
påstandsbeløpet, må det avgjørende være den påstand som nedlegges når retten tar saken opp til avgjørelse. I 
Rt-1985-505 var det tilkjent oppreisning for ærekrenkende utsagn på 1/10 av det maksimerte beløpet i 
påstanden. Et slikt resultat vil etter departementets syn i seg selv være langt fra tilstrekkelig til at parten har fått 
medhold «i det vesentlige». Men at det ble gitt oppreisning hvor motparten påsto frifinnelse, vil iallfall oppfylle 
kravet i lovforslaget § 20-3 om «medhold av betydning». Spørsmålet om parten har fått «medhold i det 
vesentlige», må også vurderes i lys av hvor hovedtyngden i de reelle tvistepunktene har ligget. Et avvik fra 
maksimumsbeløpet kan lettere være forenlig med at saken i det vesentlige er vunnet hvis tvisten hovedsakelig 
har vært om det forelå grunnlag for erstatning eller oppreisning.
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Etter annet ledd første punktum gjelder hovedregelen også i de tilfellene hvor motpartens saksanlegg er avvist 
eller saken heves fordi kravet som er fremmet, ikke kan avgjøres av domstolene. Dette omfatter både tilfelle 
hvor saken ikke hører under norsk domsmyndighet, tilfelle hvor saksøkeren mangler partsevne (jf lovforslaget 
§ 2-1) og tilfelle hvor kravet til rettslig interesse ikke er oppfylt, enten det skyldes søksmålsgjenstandens art 
eller kravet til aktuell interesse eller personlig tilknytning (jf lovforslaget §§ 1-3 flg.). Bestemmelsen kommer 
videre til anvendelse når saken heves fordi saken blir frafalt – også der begge parter fremmer felles begjæring 
om det, noe som kan være aktuelt når partene har inngått utenrettslig forlik om sine krav i saken. Av annet ledd 
annet punktum følger det at dersom saken gjelder flere krav mellom de samme parter, er det samlede utfallet 
avgjørende for om saken er vunnet. For øvrig vises det til merknadene til NOU § 23-2 annet ledd i utredningen 
s. 928.

Lovforslaget har – i motsetning til tvistemålsloven – ingen særlige sakskostnadsregler om anke. 
Bestemmelsene i §§ 20-2 og § 20-3 gir de nødvendige regler her. Fører anken fram, er ankesaken vunnet slik at 
§ 20-2 kommer til anvendelse. Dersom parten i ankesaken får medhold på et punkt av betydning, gir § 20-3 
regelen. Det oppstår imidlertid enkelte særlige spørsmål i tilknytning til anke. Om dette vises det til 
merknadene til NOU § 23-2 i utredningen s. 928-929.

Etter tredje ledd første punktum kan retten gjøre unntak fra hovedregelen, dersom «tungtveiende grunner» 
gjør det rimelig. Det kan her unnlates helt eller delvis å tilkjenne sakskostnader. Bestemmelsen åpner dermed 
for en lemping av ansvaret, se her utredningen del II kap. 20.7, s. 543. Dette er annerledes enn etter 
tvistemålsloven § 172. Det understrekes at det er tale om en unntaksregel, og unntak må ha en tungtveiende 
begrunnelse. Vilkåret «tungtveiende grunner» tilkjennegir at det kreves et kvalifisert grunnlag for å gjøre 
unntak fra hovedregelen. Hvorvidt unntaksregelen får anvendelse vil bero på skjønn og må vurderes konkret i 
det enkelte tilfelle.

I tredje ledd annet punktum er det angitt enkelte grunner som vil kunne være tungtveiende. Grunnene er ikke 
uttømmende, jf «det legges særlig vekt
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 på», og det kan altså foreligge «tungtveiende grunner» uten at noen av de omstendigheter som nevnes i 
bokstav a og b, er til stede. Dette er en vesentlig forskjell fra tvistemålsloven § 172 annet ledd.

En mulig tungtveiende grunn er dersom det var «god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom», jf 
tredje ledd annet punktum bokstav a første alternativ. Dette tar sikte på både faktisk og rettslig tvil. Er saken 
tapt fordi den ble avvist, er det avgjørende om avvisningsspørsmålet var tvilsomt. Med kriteriet «god grunn» 
kreves at parten hadde et behov for å få en rettslig avklaring, og at parten ikke kan bebreides at det ble anlagt 
sak på det aktuelle grunnlaget. Annet alternativ omhandler tilfeller hvor saken «først ble bevismessig avklart 
etter saksanlegget». Dette vil gjelde de situasjoner hvor nødvendig faktisk avklaring først skjer etter at saken er 
reist, og dette ikke først og fremst kan bebreides den tapende part, eventuelt at ingen av partene kan bebreides. 
Dette kan etter omstendighetene tilsi at den vinnende part ikke får erstattet sine sakskostnader. Det vises her til 
de plikter partene er pålagt før sak reises, jf §§ 5-2 til 5-4, særlig § 5-3 om plikt til å opplyse om viktige bevis, 
og merknadene til disse bestemmelsene.

Etter tredje ledd annet punktum bokstav b første alternativ kan det også legges særlig vekt på «om den 
vinnende part kan bebreides at det kom til sak». Dette kan være tilfelle dersom den vinnende part ikke har 
overholdt pliktene etter §§ 5-2 til 5-4. Det kan for eksempel være tilfelle hvis saken kunne vært løst i 
minnelighet før saksanlegg dersom den vinnende parten gjennom plikt til varsel om opplysning om viktige 
bevis hadde sørget for at den ble bedre avklart. Det samme gjelder hvis vinnende part ikke har gjort nærmere 
forsøk på å løse saken i minnelighet og det er sannsynliggjort at det ikke ville ha kommet til sak dersom plikten 
etter § 5-4 var overholdt.

Etter tredje ledd annet punktum bokstav b annet alternativ vil det også kunne legges særlig vekt på at den 
vinnende part har avslått et «rimelig forlikstilbud». Under høringen har Forbrukerrådet understreket at dette 
unntaket må brukes med forsiktighet, og ikke i prinsipielle saker, og Advokatforeningen har uttalt frykt for at 
det kan lede til en slags «domstolsrabatt» selv for berettigede krav.

Departementet understreker at forlikstilbudet må ligge relativt nær opp til det som ble oppnådd i saken. 
Framstår sakens utfall som klart er det betenkelig å legge vekt på tilbud som ikke innebærer fullstendig 
oppfyllelse av kravet. Det kreves at forlikstilbudet har vært framsatt før saken ble reist, eller i hvert fall på et så 
tidlig stadium i saken at det vesentligste av sakskostnader kunne vært unngått. Det vises i denne sammenheng 
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også til § 5-4 om forsøk på minnelig løsning. Slik departementet ser det, bør bestemmelsen anvendes med 
forsiktighet i saker av prinsipiell interesse. Ellers vil en kunne risikere at det i større grad enn ønskelig ikke blir 
en rettslig avklaring av slike spørsmål. For eksempel bør det at en forbruker i en sak av prinsipiell interesse 
avslår et «rimelig forlikstilbud», som utgangspunkt ikke føre til at sakskostnader ikke tilkjennes. Tilsvarende 
vil gjelde hvor organisasjoner mv. engasjerer seg i prinsipielle saker for å få en rettslig avklaring. For øvrig 
vises det til merknadene til NOU § 23-2 annet ledd bokstav b i utredningen s. 930 om dette kriteriet.

Som nevnt er ikke de angitte grunner i tredje ledd annet punktum bokstav a og b uttømmende. Rammen for 
de ulike hensyn som det kan legges vekt på, må trekkes relativt vidt. Det kan være andre grunner enn de angitte 
som med styrke vil kunne tilsi at det gjøres unntak fra, eventuelt begrensninger i, den vinnende parts rett til 
erstatning.

Et eksempel er tilsidesettelse av de plikter som påligger partene etter §§ 5-2 til 5-4. Før sak eventuelt reises 
for tingretten har partene plikt til å gi varsel om krav og dets grunnlag (§ 5-2), plikt til å opplyse om bevis (§ 5-
3) og plikt til å forsøke å løse saken i minnelighet (§ 5-4). Tilsidesettelse av disse pliktene, bør utløse en negativ 
sakskostnadsavgjørelse overfor den part som har tilsidesatt pliktene. Ofte vil dette kunne forankres i de angitte 
grunner i tredje ledd annet punktum bokstav a og b, jf ovenfor, men det vil i alle tilfelle være en tungtveiende 
grunn til å anvende unntaksregelen i tredje ledd dersom det er den parten som ellers skulle tilkjennes erstatning 
som har tilsidesatt pliktene.

Det kan også i visse tilfelle være grunn til å gjøre unntak i saker av prinsipiell interesse – saker hvor utfallet 
av saken for den ene part har betydning ut over den konkrete tvist. Det vises til behandlingen i 22.5.2. Slike 
saker må vurderes konkret, men det er viktig at retten ved sakskostnadsavgjørelsen har for øye de hensyn som 
taler for at parten som har den prinsipielle interessen i søksmålet og vinner saken, selv bør dekke de 
merkostnader som forårsakes av dette. For øvrig vises det til behandlingen av ulike typetilfeller i 22.5.2.

I de tilfeller der den prinsipielle interesse ligger hos den ressurssterke part, og denne vinner saken, er det gode 
grunner som kan tilsi at den tapende part ikke får sakskostnadsansvar for de av den vinnende parts kostnader 
som nettopp er forårsaket av sakens prinsipielle karakter. Dersom partene er noenlunde likeverdige og begge 
har en felles interesse i sakens prinsipielle side, er det liten grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. Den 
prinsipielle interesse
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 kan også ligge hos den ressurssvake part som vinner. Da vil det kunne være uheldig om den tapende part skal 
fritas for å dekke sakskostnader som den vinnende part har hatt på grunn av sakens prinsipielle karakter. Tredje 
ledd hjemler ikke direkte at den tapende part tilkjennes de merkostnader parten selv har hatt som følge av 
sakens prinsipielle karakter. Men gjennom reglene i § 25-2 annet ledd og rettsgebyrloven § 2 annet ledd nytt 
fjerde punktum, vil også disse tilfellene langt på vei kunne løses på en balansert og forsvarlig måte. Det vises til 
merknadene til disse bestemmelsene.

Unntaksregelen i tredje ledd vil også kunne anvendes i visse typer forbrukertvister. Det vises til behandlingen 
i 22.5.3. Særlig to typetilfeller vil her være aktuelle. Det ene er tilfeller hvor forbrukeren har brakt en tvist inn 
for en tvisteløsningsnemnd og fått medhold der. Dersom den næringsdrivende ikke aksepterer denne 
avgjørelsen og bringer saken inn for de ordinære domstoler, vil forbrukeren på grunn av kostnadsrisikoen lett 
kunne føle et press i retning av å gi opp et krav forbrukeren så langt har fått medhold i. Tilsvarende 
betraktninger vil også kunne gjøre seg gjeldende dersom forbrukeren vinner en sak for tingretten, og den 
næringsdrivende anker saken videre. Av de angitte grunner i tredje ledd annet punktum er det særlig bokstav a 
som vil kunne komme til anvendelse når den næringsdrivende vinner. Men i alle tilfelle vil de særlige 
beskyttelsesbehov som her gjør seg gjeldende, kunne tilsi at unntaksregelen i tredje ledd kommer til 
anvendelse.

En annen mulig unntakssituasjon er de tilfeller hvor det foreligger sterke velferdsmessige hensyn for at parten 
skal kunne få prøvd saken. Det vil også kunne vektlegges at det foreligger vesentlig ressursulikhet mellom 
partene. Isolert sett bør disse hensyn – ressursulikhet og velferdsgrunner – neppe alene tilsi at det gjøres unntak, 
men etter omstendighetene vil disse hensyn kunne være utslagsgivende sett i sammenheng med de øvrige 
forhold i saken. Det vil generelt være mindre grunn til å vektlegge ressursulikhet i tvister mellom private parter, 
men unntakstilfelle kan tenkes. I tvister mellom for eksempel en forbruker og et større næringsdrivende 
selskap, bør det forhold at det gjelder en prinsipiell avklaring, jf foran, kombinert med ressursulikhet, lett få den 
konsekvens at selskapet ikke får dekket sine sakskostnader fullt ut selv om det vinner. En annen mulig 
unntakssituasjon vil kunne være tilfeller hvor karakteren av den virksomhet som har utløst søksmålet, bør få 
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betydning ved sakskostnadsfastsettingen. For eksempel hvor det er spørsmål om hvor langt en 
legemiddelfabrikants ansvar strekker seg, eller hvor det er spørsmål om hvor langt en bedrifts ansvar går i 
forhold til skader på grunn av forurensning i nabolaget. Forutsetningen for å gjøre unntak etter tredje ledd i 
disse tilfellene er at det foreligger en viss tvil – behov for avklaring. Men tvilen behøver ikke å være så 
betydelig som annet punktum bokstav a forutsetter.
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Høyesterett - dom - Rt-1952-1217

Instans Høyesterett – dom
Dato 1952-12-13
Publisert Rt-1952-1217
Stikkord (Personvern-dommen) Rettsvern for personligheten.
Sammendrag Et filmselskap ble kjent uberettiget til å vise frem en film hvor det var brukt 

levende modell. En fremvisning ville overskride grensen for det tilbørlige og 
komme i strid med det alminnelige rettsvern for personligheten. Dissens.

Saksgang Oslo byrett TOSLO-1950-696 – Høyesterett L.nr. 93 B/1952.
Parter Norsk film A/S v/styrets formann direktør Kr. Aamot (høyesterettsadvokat Arnold 

Schibbye) mot A (overrettssakfører Erik Dæhlin – til prøve).
Forfatter Qvigstad, Nygaard, Helgesen og Berger. Mindretall: Thrap.
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Dommer Qvigstad: I denne sak avsa Oslo byrett med tre rettskyndige dommere den 27. oktober 1950 dom med 
slik domsslutning:

«Norsk Film A/S kjennes uberettiget til å vise frem filmen «To mistenkelige personer». Partene bærer hver 
sine omkostninger.»

Dommen er avsagt under dissens, idet en av dommerne stemte for frifinnelse av Norsk Film A/S.

Med samtykke av Høyesteretts Kjæremålsutvalg har Norsk Film A/S påanket dommen direkte til Høyesterett. 
Den ankende part gjør gjeldende:

Byrettens vurdering av de momenter som har vært avgjørende for om det omtvistede forhold kan ansees som 
utilbørlig, er feilaktig. Byretten har vurdert hensynet til motparten og hans familie galt. Særlig gjelder dette når 
det er antatt at fremstillingen av filmen kunne få avgjørende følger for motpartens sjelsliv og at den for ham 
ville øke faren for tilbakefall til forbryterlivet. Videre har byretten tatt feil når den har antatt at ankemotparten 
nå er sjelelig svekket, suggestibel og nærtagende. Det er også uriktig at dette forhold er tillagt vekt ved 
avgjørelsen.

Byretten har ikke lagt tilstrekkelig vekt på hensynet til den ankende parts interesser og den interesse samfunnet 
har i at vitenskap, litteratur, teater, presse, kringkasting og film får anledning til å benytte faktiske tildragelser 
av den her omhandlede art som stoff for vitenskapelig, litterær og kunstnerisk behandling og bearbeidelse. 
Byretten har tatt feil når den antar at den omtvistede film gjør bruk av levende modell for så vidt ankemotparten 
angår.

Byretten har lagt til grunn en feilaktig forståelse av de gjeldende regler om personlighetens rettsvern og særlig 
når det gjelder utstrekningen av dette rettsvern. Det kan ikke i medhold av disse regler forbys å fremvise 
filmen, og særlig når byretten har funnet bevist at «lensmannsmordet» i 1926 må betraktes som en historisk 
begivenhet hvor ankemotpartens deltagelse etter den publisitet saken vakte, ikke kan ansees som noe «personlig 
forhold»; videre når byretten har funnet bevist at filmen er henlagt til våre dager, ikke gis ut for å være noen 
beretning om lensmannsmordet, ikke inneholder noen ærekrenkelse eller ærekrenkende omtale av 
ankemotparten og at den ankende part har hatt aktverdige grunner for innspillingen av filmen.

For øvrig gjør den ankende part gjeldende de samme anførsler som i byretten.
Side 1218

Den ankende part, Norsk Film A/S, har nedlagt påstand om å bli frifunnet for kravet om at fremvisningen av 
filmen «To mistenkelige personer» skal forbys, men har ikke påstått seg tilkjent saksomkostninger.

Ankemotparten, som har fått fri sakførsel så vel for byretten som for Høyesterett, gjør gjeldende de samme 
anførsler som for byretten, dog med følgende tilføyelser:

Filmen vil ikke bare bli oppfattet som en film om lensmannsmordet og lensmannsmordernes flukt, men er også 
ment å være en film om disse begivenheter.

Når byretten har vært oppmerksom på at produksjonssjefen på forhånd fikk kjennskap til at ankemotparten var i 
live og på de vel begrunnede protester som fremkom på et meget tidlig tidspunkt mens det ennå bare var 
investert en brøkdel av hva filmen senere kostet, så er det en feil at byretten har godtatt at filmselskapet har hatt 
aktverdige grunner for innspilling og fremstilling av filmen.

Det er videre en feil når byrettens flertall har funnet at filmens «Gustav» ikke er fremstillet på en for 
ankemotparten ufordelaktig måte.

Ankemotparten har nedlagt slik påstand:
«1. Byrettens dom stadfestes.
2. Det offentlige tilkjennes saksomkostninger hos Norsk Film A/S for begge retter som om saken ikke var 

benefisert.
3. Den for Høyesterett oppnevnte sakførers salær fastsettes av retten.»

Saksforholdet fremgår av byrettens dom.
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For Høyesterett er fremlagt en del nye dokumenter, hvorav jeg nevner betenkninger avgitt av professor dr. jur. 
Johs. Andenæs, professor dr. jur. Thorben Lund, København, høiesteretssagfører dr. jur. Hartvig Jacobsen, 
København, uttalelser av professor dr. jur. Jon Skeie og høyesterettsdommer Einar Hanssen, videre utredninger 
om fremmed rett samt en uttalelse av Arnulf Øverland. De vitner som ble ført ved byretten, er avhørt ved 
bevisopptak til bruk for Høyesterett.

Høyesterett har overvært en oppførelse av filmen «To mistenkelige personer».

Jeg er kommet til samme resultat som byretten og kan i det vesentlige tiltre den begrunnelse som er gitt av 
rettens flertall.

Jeg er således enig i den beskrivelse byretten gir av filmens innhold og dette innholds nære tilknytning til det 
faktiske hendelsesforløp ved lensmannsmordet i 1926 og gjerningsmennenes etterfølgende flukt og pågripelse. 
Jeg kan videre tiltre den slutning byretten trekker av dette når den uttaler: «Til tross for at meningen eller 
hensikten med filmen ikke er å gi noen skildring av lensmannsmordet eller den jakt etter forbryterne som den 
gang pågikk, har filmen så mange likhetspunkter med hendelsene omkring lensmannsmordet i 1926 at det ikke 
kan være noen tvil om at filmen både etter sitt innhold og på grunn av de kommentarer som alt er fremkommet 
i avisenes forhåndsomtale av filmen og som man må
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 vente i forbindelse med filmkritikken, vil bli oppfattet av publikum som en film om lensmannsmordernes flukt, 
og at den således må sies å gjøre bruk av «levende modell».

Selv om hensikten med filmen etter den ankende parts anførsel ikke har vært å skildre lensmannsmordet og 
flukten, finner jeg det ikke tvilsomt at dette er blitt resultatet og at filmens fremvisning vil vekke særlig 
interesse hos publikum som følge av den tilknytning den har til lensmannsmordene.

Om den moralske og kunstneriske verdi av filmen er det for retten fremlagt en rekke uttalelser som gir uttrykk 
for høyst forskjellig vurdering. Da imidlertid filmens kunstneriske og moralske kvalitet etter min mening ikke i 
og for seg er avgjørende for resultatet i denne sak, finner jeg det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette 
spørsmål.

Ankemotparten har gjort gjeldende at fremvisningen vil være i strid med straffelovens §§ 246, 247 og 390. Jeg 
finner det ikke nødvendig å ta standpunkt til spørsmålet om forholdet rammes av disse bestemmelser i 
straffeloven. Det er tilstrekkelig for meg at jeg med byretten finner at det i norsk rett finnes et alminnelig 
rettsvern for personligheten, og at ankemotparten innenfor rammen av dette vern har rett til å motsette seg 
oppførelsen av den omhandlede film.

Om eksistensen av dette alminnelige rettsvern for personligheten i norsk rett kan jeg innskrenke meg til å vise 
til hva det om dette er anført av byretten, og til de i domsgrunnene gjengitte sitater fra professorene Knoph og 
Arnholm, hvis oppfatning på dette punkt også deles av professor Andenæs i hans forannevnte betenkning.

Mer komplisert blir spørsmålet når det dreier seg om hvor langt dette rettsvern rekker. Jeg mener dog at det kan 
fastslås at dette vern går videre enn angitt i straffelovens §§ 246, 247 og 390 samt de under saken påberopte 
bestemmelser i åndsverkslovens § 12 og fotografilovens §§ 3 og 6, og at de her nevnte lovsteder alene kan 
ansees som enkeltstående utslag av et alminnelig rettsvern for personligheten.

Til belysning av spørsmålet om personlighetens rettsvern er det for Høyesterett i videre omfang enn for 
byretten fremlagt utredninger om fremmed rett.

Jeg nevner særlig sveitsisk rett som også byretten henviser til, og som i Zivilgesetzbuch art. 28 I har en positiv 
bestemmelse om personlighetens rettsvern sålydende: «Wer in seinen persönlichen Verhältnissen 
unbefügterweise verletzt wird, kann auf beseitigung der Störung klagen.»

Jeg nevner videre at den danske straffelov i § 271, 2. stk. som svarer til vår straffelovs § 249, har en 
bestemmelse om at sannhetsbevis for en pådømt straffbar handling ikke fritar for straff «når den fornærmede 
henset til handlingens karakter, tidspunktet den er begået og og hans forhold iøvrigt havde et rimeligt krav på at 
det pågældende forhold ikke nu blev fremdraget». Denne bestemmelse angår riktignok den strafferettslige side 
av spørsmålet, men
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 dens anvendelse forutsetter på samme måte som den siterte bestemmelse fra den sveitsiske sivillovbok en 
interesseavveining, og den gir også en anvisning på hvilke momenter som herunder bør tillegges vekt.

Det er også i denne forbindelse verd å merke at de fleste nordamerikanske stater anerkjenner en rett for en 
privatmann til å få være i fred («a right to privacy» eller «a right to be let alone»). Jeg kan for så vidt vise til § 
867 i «Restatement of the Law of Torts as adopted and promulgated by The American Law Institute». Her heter 
det: «En person som på en urimelig og alvorlig måte forstyrrer en annens interesse i ikke å få sine affærer brakt 
til andres kunnskap eller sin skikkelse utstillet for offentligheten, er erstatningspliktig overfor den annen.» I 
kommentarene hertil heter det at regelen «gir rettsbeskyttelse for den interesse som en person har i å få leve i en 
viss grad av upåaktethet, men denne beskyttelse varierer med tidens og stedets skikker og med saksøkerens 
vaner og yrke». Etter å ha fremholdt at en mann som står fram for å oppnå offentlig godkjennelse av seg selv 
eller sitt arbeid, må finne seg i endog uvelkommen publisitet, heter det videre: «En som mot sin vilje får 
offentlighetens blikk rettet mot seg på grunn av sin egen feil, som tilfellet er med en forbryter, er underkastet de 
samme begrensninger med hensyn til sin rett til å bli latt i fred. Skikk og bruk i samfunnet fører til samme 
resultat når det gjelder en som med urette er blitt tiltalt for en forbrytelse eller når det gjelder en som har vært 
offer for en sjokkerende ulykke. Begge grupper av personer er gjenstand for en  legitim offentlig interesse i et 
visst tidsrom etter at deres opptreden eller vanskjebne har henledet offentlighetens oppmerksomhet på dem; 
inntil de er vendt tilbake til det lovlydige og tilbaketrukne liv som føres av det store flertall i samfunnet, er de 
underkastet de privilegier som utgivere av nyhetsstoff har til å tilfredsstille offentlighetens vitebegjærlighet når 
det gjelder deres ledere, helter, skurker og ofre». Som det fremgår av disse sitater fra amerikansk rett, 
gjenvinner forbryteren også der «a right to privacy» når han etter å ha sont straffen for sin forbrytelse atter 
finner sin plass i samfunnet.

For å avgjøre om det inngrep i personlighetens rettsvern som denne sak gjelder, kan betegnes som rettsstridig, 
må det foretas en intresseavveining, og jeg tar da først for meg de virkninger som en må regne med at en 
fremvisning av filmen «To mistenkelige personer» vil medføre for ankemotparten.

Ankemotpartens identitet med, lensmannsmorderen ------ må en regne med vil bli kjent i videre kretser enn før. 
Filmen når frem til et langt større antall mennesker enn f. eks. et trykt skrift og er særlig levende i sin 
fremstillingsform. Den vil bli sett, omtalt og gjort til gjenstand for aviskritikk. Herunder må en regne med at 
detaljer fra de virkelige begivenheter blir gjengitt i presse og illustrerte blader, og det vil ikke være til å unngå 
at ankemotpartens identitet – til tross for at han har skiftet navn – vil bli avslørt for folk for hvem den tidligere 
var ukjent. Også blant dem som fra tidligere
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 kjente ankemotpartens forbindelse med lensmannsmordene, men hos hvem denne viten var trengt tilbake i 
bevisstheten, vil erindringen om dommen og dens karakteristikk av ankemotparten på ny bli kalt til live og 
medføre refleksjoner til ugunst for ham. Det glemselens slør som for ankemotparten, hans hustru og hans barn 
nå og i fremtiden er av vesentlig betydning, vil i stor utstrekning bli fjernet og de pinlige opptrin som 
herigjennom kan forårsakes ved folks nysgjerrighet og hensynsløshet, lar seg ikke på forhånd overskue.

Til dette kommer de psykiske lidelser som bevisstheten om å være gjenstand for oppmerksomhet og omtale i 
forbindelse med begivenheter som ankemotparten framfor alt vil glemme, nødvendigvis må medføre for ham. 
Jeg tenker ikke her på de alvorlige sjelelige kriser som han etter hva der er opplyst under saken, har 
gjennomgått i fengselet, men på den alminnelige erfaring at de fleste som har vært straffet, er særlig sårbare og 
ømtålige; de løslatte fangers kår er både objektivt og subjektivt så vanskelige og deres sosiale stilling så labil at 
så vel menneskelige som samfunnsmessige hensyn tilsier at de ytes all mulig støtte. På det kriminalpolitiske 
område er det derfor anerkjent som en samfunnsoppgave å legge vilkårene til rette for at den løslatte forbryter 
skal kunne gjenopptas i det normale samfunnsliv og ernære seg på hederlig vis. Et ledd i disse bestrebelser er 
nettopp å unngå enhver unødvendig publisitet om hans forbryterske fortid. I denne forbindelse må tas i 
betraktning den bølge i publisitetens skadevirkninger som selve tidsforløpet medfører for forbryteren. Under 
strafforfølgningen og i en viss tid etter domfellelsen er forbryteren gjenstand for en berettiget oppmerksomhet 
som han selv har fremkalt, og en mer eller mindre utbredt omtale av hans forbrytelse vil ikke øve noen 
vesentlig innflytelse på hans samfunnsstilling. Annerledes stiller forholdet seg etter utsoningen når han som 
løslatt fange skal gjennomgå den psykologisk og sosialt vanskelige prosess på ny å finne en plass i samfunnet. 
– Her spiller glemselens slør over fortiden for ham, hans pårørende og hans omgivelser en avgjørende rolle, og 
denne tilstand vil normalt vare inntil forbrytelsen er kommet på en sådan tidsavstand at publisiteten ikke lenger 
kan forårsake vesentlige skadevirkninger. Jeg tilføyer i denne forbindelse at ankemotparten har erklært ikke å 
ville motta erstatning i noen som helst form, men den hele tid har fastholdt sin protest mot fremvisningen.
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Når jeg så mot hensynet til ankemotparten skal avveie filmselskapets interesser i en fremvisning av den film det 
her gjelder, er det å merke at den litterære, sceniske og filmatiske kunst har et berettiget behov for å hente stoff 
og ideer fra virkelige begivenheter og personer, og likeså at den kunstneriske behandling av dette stoff som sin 
naturlige forutsetning må ha hva en vanligvis kaller «kunstens frihet». Men for denne frihet kan likesålitt som 
for tale- og trykkefrihet oppstilles som et aksiom at den skal være uten skranker. De må alle tåle en begrensning 
hvor de krysses av andre, likeverdige samfunnshensyn eller hvor de kommer i konflikt med
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 de rettigheter som tilkommer enhver i et rettssamfunn – herunder også retten til ikke å bli tilføyet skade i 
utrengsmål.

For meg stiller da spørsmålet seg slik: Hvilke mål stillet den ankende part seg med filmen? – og var det for å nå 
disse nødvendig å legge filmen nær opp til det virkelige hendelsesforløp? Om det første forklarer filmselskapets 
direktør bl.a.: «Filmen ville skildre hvordan denne unge gutten litt etter litt gjorde Ekstrøm til sin helt og 
hvordan han til slutt fulgte denne brutale gangsteren på hans tyveritokter» – og videre: «Vi mente at den 
(filmen) ville ha en sterk moralsk og oppdragende betydning. At den ville virke på ungdommen, som her fikk 
se hvor falsk og farlig det var å gjøre asosiale individer som Ekstrøm til sine helter.»

Men var det da for å nå dette mål eller for den kunstneriske behandling av stoffet nødvendig i filmen å ta med 
nettopp de kjennetegn som i almenhetens erindring var knyttet sterkest til de virkelige begivenheter? Det står 
for meg som lite tvilsomt at svaret her må bli benektende. Hertil kommer at i det foreliggende tilfelle kjente 
selskapets produksjonssjef til at ankemotparten levde uten at han tilla dette noen som helst vekt; vedtaket om 
innspillingen ble fattet av selskapets styre i juli 1949 og innspillingen, som varte til inn i det nye år, begynte 
først i september. Omkring den 22. september 1949 ble selskapets direktør bekjent med at det var reist 
innsigelser mot innspillingen, og omtrent samtidig kom det protestskriv til produksjonssjefen fra en rekke 
organisasjoner på ankemotpartens hjemsted. Alt den 27. august s. å. hadde ankemotparten i anledning av en 
avisnotis om den planlagte innspilling protestert overfor Justisdepartementet og den 6. september s. å. hadde 
hans tilsynsverge rettet en lignende henvendelse til Justisdepartementet. I styremøte i filmselskapet den 13. 
oktober 1949 hvor protestene ble referert, ble det besluttet å fortsette innspillingen.

Jeg finner at filmselskapet, selv om det herved ble påført økte utgifter, etter at det var blitt kjent med 
ankemotpartens protest iallfall burde ha tatt skritt til å få filmen forandret med henblikk på å fjerne de trekk ved 
handlingen og teksten som i særlig grad markerte dens tilknytning til lensmannsmordet og ankemotpartens 
personlige deltakelse i dette drama. At filmens foran nevnte formål og den kunstneriske behandling av temaet 
skulle stille avgjørende hindringer i veien for en slik omarbeidelse, kan jeg ikke innse.

Ved en avveining av partenes interesser kommer jeg derfor til det resultat at hensynet til ankemotparten må 
tillegges avgjørende vekt, og at en fremvisning av den her omhandlede film under de foreliggende 
omstendigheter må betegnes som ubillig og virke støtende på den alminnelige rettsfølelse. Den ankende parts 
atferd i denne sak viser etter min mening en mangel på forståelse, hensyn og aktsomhet som overskrider 
grensen for det tilbørlige.

Da saken gjelder et spørsmål til hvis løsning lovgivning og tidligere domspraksis gir liten veiledning, finner jeg 
at det-ikke bør ilegges sakskostnader.

Jeg stemmer for slik
Side 1223

dom:

Byrettens dom stadfestes.

Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Dommer Thrap: Jeg er kommet til samme resultat som byrettens mindretall og tiltrer den begrunnelse som er 
gitt av byrettens dissenterende dommer. Jeg finner at det ikke er tilstrekkelig grunn til å forby fremvisning av 
filmen.

Filmen søker sin tilknytning til en faktisk begivenhet som i sin tid i høy grad opptok sinnene og var gjenstand 
for offentlig interesse og oppmerksomhet. Den handler ikke om selve mordet på de to lensmenn, men om den 
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ettersøkning som etterpå fant sted for å pågripe de to personer som var mistenkt. Handlingsforløpet ligger 
meget nær opp til virkeligheten. Det er bl.a. tatt med flere kjente detaljer som direkte er hentet fra mordsaken. 
Men filmen er ikke og gir seg heller ikke ut for å være en autentisk virkelighetsskildring. Og den gir ikke bare 
en fremstilling av selve flukten, en fremstilling som først og fremst tar sikte på å skape spenning og 
underholdning. Det som kanskje er det vesentligste trekk ved filmen, er at den kaster lys over de to 
gjerningsmenns karakter og tankeliv. Ved stadig tilbakevendende bilder fra deres tidligere liv, deres 
barndomsopplevelser og oppvekst søkes der gitt en psykologisk bakgrunn for de senere handlinger. Og når det 
gjelder selve drapet, fremstilles den ene av gjerningsmennene, den unge Gustav, som ankemotparten 
identifiserer seg med, som om han ikke er medskyldig i dette. I hvert fall vil filmen vekke den forestilling hos 
tilskueren at det her er liten eller ingen plass for fordømmelse eller straff. Filmen bygger for så vidt i det 
vesentlige på den fremstilling som er gitt av forfatteren Gunnar Larsen i hans bok «To mistenkelige personer», 
men filmen går et skritt videre enn forfatteren i retning av å fremheve de formildende og unnskyldelige 
momenter for Gustav. Om filmen kunstnerisk sett holder mål, er det ikke nødvendig å ta standpunkt til. Det er 
nok for meg å konstatere at den som har laget filmen, foruten å ville lage en spennende underholdningsfilm, 
også har hatt kunstneriske intensjoner. Vi har med en film å gjøre som hverken er ren virkelighetsfilm 
(dokumentarfilm) eller fri kunst, men fri kunstnerisk behandling av et virkelighetsmotiv.

Jeg finner også grunn til å fremheve at filmen ikke inneholder de rette navn på de personer som tok del i det 
virkelige drama. Det er ingen opplysninger i filmen om ankemotpartens nåværende navn, familieforhold, 
oppholdssted eller yrke; det er ikke lagt an på å skape personlikhet, og filmen inneholder ingen andre 
opplysninger som kan tjene til ankemotpartens identifikasjon.

Da filmselskapets styre etter forslag fra produksjonssjefen traff vedtak om innspilling av filmen, var styrets 
medlemmer ikke kjent med at ankemotparten var i live og var løslatt fra fengselet. Etterat innspillingen var satt 
i gang, ble den protestskrivelse som en rekke stedlige organisasjoner sendte inn til produksjonssjefen, referert i 
styremøte i selskapet. Styret fant imidlertid ikke å kunne bøye seg
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 for protesten. De direkte utgifter til filmen beløp seg allerede da til over 70 000 kroner, og arbeidet kunne ikke 
stoppes uten betydelige økte utgifter for selskapet. Det ville også på det tidspunkt vært vanskelig og forbundet 
med store omkostninger for selskapet å legge arbeidet med filmen om slik at enhver tilknytning til 
virkelighetsmotivet ble sløyfet eller kamuflert. Etter hele opplegget i filmen ville det faktisk bety at det måtte 
skapes en helt ny film. Det avgjørende for styret når det traff vedtak om å fortsette innspillingen etter det 
tidligere godkjente manuskript, var imidlertid at styret ut fra sitt syn på filmens innhold og tendens ikke fant at 
det ved sin handlemåte gikk ankemotpartens rettigheter for nær. Etter min mening kan det ikke sies at selskapet 
ikke har hatt en aktverdig grunn for sin opptreden.

Ankemotparten har bygget sitt krav i denne sak dels på positive lovbestemmelser, spesielt straffelovens 
bestemmelser om ærekrenkelser og om krenkelser av privatlivets fred, dels på en ulovfestet rett om 
personlighetens rettsvern.

Jeg kan ikke finne at fremvisning av den foreliggende film kan ansees som en ærekrenkelse av ankemotparten. 
Men jeg vil peke på at uansett om filmens fremvisning skulle kunne oppfattes som en ærekrenkelse, er det 
dermed ikke sagt at fremvisningen blir rettsstridig og derfor kan forbys. Når det gjelder sanne opplysninger 
oppstiller loven nemlig det uttrykkelige vilkår at injurianten skal ha handlet uten aktverdig grunn eller ha 
opptrådt utilbørlig. Riktignok er dette bare satt som vilkår for straffansvar, men jeg antar at det samme må 
gjelde når det spørres om handlingen kan rammes av et sivilrettslig forbud. Om fremvisning av filmen kan 
ansees som utilbørlig, kommer jeg senere tilbake til.

Jeg kan heller ikke finne at det i dette tilfelle er plass for å gjøre bruk av bestemmelsen om krenkelse av 
privatlivets fred. Forholdet rammes etter min mening ikke av det objektive gjerningsinnhold i straffelovens § 
390. Også denne bestemmelse må imidlertid forstås med den begrensning at den bare rammer de rettsstridige 
krenkelser, og handlefrihetens grenser må trekkes opp etter de retningslinjer jeg tidligere har nevnt. Jeg viser i 
denne forbindelse til Innst. O. I for 1901/02 side 51, hvorav fremgår at ordene «uten påviselig aktverdig grunn» 
ble sløyfet som overflødige.

Jeg antar med førstvoterende at det i norsk rett – i likhet med hva der gjelder i mange andre land, som det er 
naturlig å sammenligne oss med – består et alminnelig rettsvern for personligheten. Dette rettsvern rekker 
lenger enn en kan komme fram til ved direkte tolking av positive lovbestemnmelser, for så vidt som det 
beskytter personligheten som totalitet og ikke innskrenker seg til å beskytte enkelte sider ved personligheten, f. 
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eks. ære, legeme, retten til eget bilde, retten til privatlivets fred o.s.v. Når en imidlertid skal trekke opp de 
nærmere grenser for dette rettsvern, er det, så vidt jeg kan forstå, ikke tilstrekkelig å vise til at avgjørelsen 
herom beror på en interesseavveining. En må også fastslå den norm som gjelder for vurderingen. Jeg viser i 
denne forbindelse til det som førstvoterende
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 har nevnt om utenlandsk rett. Den sveitsiske lov beskytter bare mot krenkelser som er tilføyet «på ubeføyet 
vis», den danske lov henviser til en rimelighetsvurdering, og de amerikanske bestemmelser som er nevnt, 
gjelder bare tilfelle hvor en mann er krenket på en urimelig og alvorlig måte. I mangel av positive 
lovbestemmelser på dette område og av hensyn til sammenhengen i vårt rettssystem vil jeg ikke gå lenger enn 
til å fastslå som forbudt de krenkelser av personligheten som faller inn under utilbørlighetskarakteristikken.

Jeg kan ikke se at det er tilstrekkelig grunn til å si at fremvisningen av den foreliggende film vil være utilbørlig.

De hensyn som taler for å tillate filmen og som i denne sak representeres av den ankende part, har sitt grunnlag 
i vår grunnlovbestemte rett til ytringsfrihet. Det er etter min mening grunn til ikke å legge andre og større bånd 
på denne ytringsfrihet enn dem som fremstiller seg som absolutt nødvendige, slik at der bare reageres overfor 
de åpenbare misbruk av friheten.

Når en på den annen side ser på de hensyn som taler for å forby filmen, er jeg fullt klar over de tungtveiende 
kriminalpolitiske hensyn som taler for at en løslatt langtidsfange, som gjør prisverdige forsøk på gjenvinne sin 
plass i samfunnet, så langt råd er hjelpes og støttes i sitt arbeid for resosialisering. Disse hensyn kan imidlertid 
ikke tillegges en absolutt virkning for alle tilfelle. Dette ville føre til den konsekvens, som så vidt jeg forstår 
heller ikke førstvoterende vil trekke, at enhver offentlig omtale av en forbrytelse skulle forbys fra det øyeblikk 
forbryteren er løslatt fra fengselet. Jeg nevner først at det for meg synes klart at forbrytelsen til enhver tid må 
kunne gjøres til gjenstand for behandling i den juridiske og medisinske faglitteratur og undervisning. Like klart 
synes det meg at den under visse vilkår også må kunne omtales i pressen og gjøres til gjenstand for kunstnerisk 
behandling i litteratur, på scene og også i film. Jeg viser her til førstvoterendes bemerkninger om den betydning 
tidsmomentet har ved bedømmelsen. Jeg antar imidlertid at det også er grunn til å fremheve at selve 
forbrytelsens art og betydning spiller inn når det skal avgjøres i hvilken utstrekning det kan og bør tas hensyn 
til den løslatte. Jeg kan ikke se det annerledes enn at det må være et friere spillerom for enhver offentlig omtale 
og behandling av en forbrytelse av så helt enestående kriminell karakter, som den vi har å gjøre med i 
nærværende sak, enn hvor det gjelder et mindre oppsiktsvekkende og graverende forhold. Jeg peker i denne 
forbindelse på at den tidligere nevnte danske straffelov uttrykkelig fremhever handlingens karakter som et av de 
momenter som skal tillegges vekt ved vurderingen. – Jeg kan heller ikke se at det i og for seg er noen grunn til 
å stille filmfremvisning i en annen og ugunstigere stilling enn andre kunstarter når det gjelder 
rettsstridbedømmelsen.

Når jeg ikke har funnet at filmfremvisningen i det foreliggende tilfelle kan betegnes som utilbørlig, er det dog 
særlig fordi jeg ikke har kunnet tilegne meg den oppfatning at de skadevirkninger som fremvisningen av filmen 
kan antas å medføre for ankemotparten og
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 hans nærmeste pårørende, og som selskapet kunne og- burde regne med da det traff sitt vedtak om å fortsette 
innspillingen, er så store som antatt av førstvoterende. Jeg viser for så vidt til det jeg før har sagt om filmens 
innhold og dens fremstilling av den unge Gustav. Nettopp fordi han fremstilles sympatisk og som uskyldig i 
drapet, vil filmens fremvisning så vidt jeg kan se ikke være egnet til å skade ankemotparten i hans omdømme. 
De som kjenner ham fra før og vet om hans deltakelse i drapet, vil etter å ha sett filmen snarere sitte igjen med 
et gunstigere inntrykk av ankemotparten enn tidligere. Jeg legger også vekt på at filmens fremvisning ikke kan 
antas å ville føre til at hans identitet blir kjent i større grad enn før. Jeg går ut fra at på hans nåværende hjemsted 
er folk flest kjent med at han har sont straff for sin deltakelse i lensmannsmordet. – Det som må tillegges større 
vekt når det gjelder å bedømme skadevirkningene, er etter min mening den påkjenning av psykisk art som en 
eventuell fremvisning vil være både for ankemotparten og hans nærmeste krets. Bare bevisstheten om at filmen 
går land og strand rundt og at begivenheten gjøres til gjenstand for omtale og diskusjon, vil i og for seg vekke 
ubehag og føles som en plage for dem. Det er også erfaringsmessig slik at løslatte langtidsfanger er særlig 
ømfintlige når det gjelder deres fortid og at motgang kan ha uheldige virkninger for deres innpasning i 
samfunnet. Dette er et forhold som en plikter å ta hensyn til når det gjelder den objektive bedømmelse av 
utilbørlighetsspørsmålet. Jeg kan imidlertid ikke tillegge dette moment en så avgjørende betydning at det kan 
bevirke en endring av mitt syn på denne sak.
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Jeg stemmer etter dette for at den ankende parts påstand tas til følge.

Dommer Nygaard: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

Dommerne Helgesen og Berger: Likeså.

Av byrettens dom (byrettsdommerne Knut Glad, Erling Arnulf og Paul H. Vindhol):

A, X, leste i august 1949 en notis i avisen om at nå skulle lensmannsmordet filmes etter Gunnar Larsens bok 
«To mistenkelige personer». A, som var en av de forbrytere som tok del i lensmannsmordet i 1926 og som 
dengang bar etternavnet B, ble for sin befatning med saken dømt til livsvarig fengsel. Etter at han siste gang ble 
løslatt på prøve 1. august 1946, hadde han arbeidet som møbeltapetserer i X, Y og Z, hadde giftet seg og fått to 
barn. Sine statsborgerlige rettigheter hadde han fått igjen. Da A fikk se den foran nevnte notis i avisen, skrev 
han 27/8 1949 følgende brev til Justisdepartementet:

«Vedlagte avisutklipp forteller at Tancred Ibsen vil filme lensmannsmordet. Da undertegnede er en av de 
personer som var med i dette livets drama, og da det er jeg – og jeg alene som har lidd for dette og 
fremdeles lider for det, vil jeg spørre om Tancred Ibsen har noen som helst
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 rett til å gjøre det. Har han og konsorter rett til å berike seg på andres øde?»

Justisdepartementet forela saken for Riksadvokaten som 14/9 49 uttalte:

«Det kan ikke sees å foreligge noen lovhjemmel for å gripe inn overfor en filminnspilling av denne art. 
Men Riksadvokaten finner det, så vel kriminalpolitisk uheldig som lite smakelig at en forbrytelse som den 
foreliggende filmes så tidlig etter.»

I mellomtiden hadde også A's tilsynsverge, lensmann D, den 6/9 49 skrevet til Justisdepartementet for å henlede 
departementets oppmerksomhet på saken.

Straks etter innløp det protester til Tancred Ibsen og Gunnar Larsen fra sokneprest E, X, og fra en rekke 
organisasjoner på stedet med henstilling om å stanse innspillingen. Både Ibsen og Larsen svarte med den 
nærmere begrunnelse at de ikke kunne innse at det var noe galt å fremvise en film som dette, og protestene ble 
behandlet av styret i Norsk Film A/S, som besluttet å fortsette innspillingen.

Som svar på henvendelsen fra A og lensmann D sendte Justisdepartementet 19/11 1949 følgende brev til 
lensmannen:

«Man viser til tidligere telefonsamtale med herr lensmannen. Departementet har for sitt vedkommende ikke 
adgang til å forby en filminnspilling som kan virke krenkende overfor privatpersoner. Saken har vært 
forelagt for Riksadvokaten som i egenskap av påtalemyndighet har uttalt at det ikke kan sees å foreligge 
hjemmel for å gripe inn overfor en filminnspilling av denne art. På grunnlag av det som er opplyst i saken 
og under hensyn til at det foreløpig bare dreier seg om forberedende handlinger, er departementet tilbøyelig 
til å være enig i at det for tiden neppe er grunnlag for noen strafferettslig aksjon.

Det er imidlertid mulig at en fremvisning av filmen etter omstendighetene vil ansees som rettsstridig og 
straffbar og kunne gi anledning til straffesak, eventuelt rettslig forbud og erstatningssøksmål. For tilfelle av 
at A skulle bestemme seg for å få spørsmålet prøvet ved sivilt søksmål, vil han kunne gjøre regning med å 
få bevilling til fri sakførsel av departementet ........»

Norsk Film A/S fortsatte innspillingen av filmen og da den var ferdig, ble den satt opp til premiere 2nen 
påskedag den 10/4 50. A uttok da forliksklage mot selskapet og saken ble behandlet i forliksrådet den 20/2 50, 
og henvist til retten. Stevning til Oslo byrett ble uttatt 21/3 1950. Samtidig begjærte saksøkeren rettslig forbud 
mot fremvisning av filmen, inntil berettigelsen av å vise den frem var rettskraftig avgjort. Denne begjæring ble 
tatt til følge ved byrettens kjennelse av 30/3 50.

Hovedforhandling i saken ble foretatt i dagene 21-25/9 1950 og i medhold av domstollovens § 21, tredje ledd 
ble retten satt med tre juridiske dommere. Retten har sammen med partene og en rekke av vitnene sett den film 
som saken gjelder.

Saksøkeren hevder at filmen «To mistenkelige personer» liksom Gunnar Larsens bok av samme navn, handler 
om lensmannsmordet og lensmannsmordernes flukt, og i hvert fall at filmen (og boken) i sitt faktiske 
hendingsforløp er bygget slik opp på kjensgjerningene fra
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 mordsaken i 1926 at alle som husker saken vil oppfatte filmen som en film om lensmannsmorderne. Etterat 
saksøkeren har sonet sin straff, har fått sine statsborgerlige rettigheter igjen, har giftet seg og fått barn og er blitt 
en bra borger i samfunnet, finner han at en fremvisning av filmen vil virke ærekrenkende på ham og også 
utsette ham for hat og ringeakt, liksom den er egnet til å skade hans gode navn og rykte. Saksøkeren mener at 
selv om man måtte finne at filmens innhold er sant, så er fremvisningen av den rettsstridig fordi den ikke er 
diktert av noen aktverdig grunn og i hvert fall er utilbørlig fordi en film når så mange og fordi betydningen av å 
lage og fremvise filmen på denne måte ikke står i noe rimelig forhold til den skade fremvisningen kan få for 
saksøkeren og hans familie. Det er i denne forbindelse henvist til at saksøkeren på et tidlig tidspunkt protesterte 
mot innspillingen. Saksøkeren har henvist til straffelovens §§ 246, 247 og 249, nr. 2 og nr. 4 b.

Videre har saksøkeren anført at fremvisningen av filmen er rettsstridig etter straffelovens § 390 fordi filmen gir 
offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold. Han mener at den gir meddelelse om personlige 
forhold som nå vil krenke privatlivets fred.

Endelig hevder saksøkeren at en fremvisning av filmen vil bety en krenkelse av det personlighetens rettsvern 
som han mener han nyter etter norsk rett. Han ville bli stillet i gapestokken på ny til ubehag både for ham selv 
og familien, og ville også føle seg som foranledningen til at andre personer som filmen berører, kan føle seg 
såret eller krenket, f. eks. lensmennenes etterlatte og den sønn som Svensson hadde med sin kvinne. Saksøkeren 
mener at det ikke foreligger noen slik offentlig eller samfunnsmessig interesse i å lage og fremvise en film, som 
dette, at det kan berettige en krenkelse av hans rett til å få være i fred. En fremvisning av filmen kan bli en slik 
påkjenning for ham at det kan virke ødeleggende på hans vilje eller evne til å fortsette sitt liv som en bra 
borger. En avveiing av hans interesser av å få være i fred og de almene interesser som måtte være knyttet til 
fremvisningen av filmen, går etter saksøkerens mening i den grad i hans favør at det må ansees utilbørlig og 
rettsstridig å vise filmen frem. – – –

Saksøkte hevder for det første at filmens egentlige innhold er de psykologiske problemer den behandler. Det er 
bare den ytre ramme som er hentet fra lensmannsmordsaken og saksøkeren har ingen grunn til å identifisere seg 
med filmens Gustav. Drapet på lensmennene i 1926 vakte avsky og forbitrelse. Det var en affære som angikk 
offentligheten og ble hele offentlighetens eie. Kunsten må ha frihet til å utnytte den slags viktige eller 
oppskakende begivenheter som inspirasjon og grunnlag for kunstnerisk behandling. Det er ikke utillatelig å 
bruke virkelighetsmotiv så sant man ikke krenker noen med uriktig fremstilling eller falske beskyldninger, eller 
benyttelsen tjener uberettigede formål. Meningen med filmen er å skaffe god underholdning, og det er også 
hensikten at den skal virke belærende. Hensynet til økonomisk vinning har ikke vært motiverende og det 
henvises i denne forbindelse til at aksjonærene i selskapet er staten og en del kommuner og at virksomheten 
drives med statsstøtte.

Når det gjelder spørsmålet om ærekrenkelse, peker saksøkte på at
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 saksøkeren ble dømt for overlagt drap på den ene lensmannen og forsettlig drap på den andre. Han hadde 
allerede da en rekke grove tyverier på samvittigheten, til dels forøvet ved hjelp av dynamitt. I filmen 
forekommer intet om disse tyverier, og når det gjelder drapene, fremstiller filmen Gustav som uskyldig i disse. 
Saksøkte hevder at filmen i det hele tatt ikke inneholder noen ærekrenkelse mot saksøkeren fordi den ikke 
omhandler ham, og fordi Gustavs rolle i filmen slett ikke er krenkende. Under enhver omstendighet holder 
filmen seg innenfor sannhetens ramme, dersom saksøkeren identifiserer seg med Gustav. Saksøkte hevder 
videre at saksøkeren ikke har noen rimelig grunn til å føle seg ærekrenket og at filmens fremvisning heller ikke 
er egnet til å skade hans gode navn og rykte eller å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling 
eller næring fornødne tillit. Saksøkeren vil på grunnlag av Gustavs rolle i filmen komme til å stå i et bedre lys, 
når det gjelder hans forhold til lensmannsmordet, enn det han står i etter det som hendte i virkeligheten. Noen 
utilbørlighet fra saksøktes side hevdes ikke å foreligge. Saksøkte har utelukkende hatt aktverdige grunner for 
innspillingen og fremvisningen av filmen. Og når saksøkeren identifiserer seg med filmens Gustav, må man si 
at formen og måten han er fremstillet på er så skånsom som overhodet mulig. Det at fremstillingen skjer i form 
av film, som når så mange, kan ikke være nok til å si at formen er utilbørlig. Man må her se på totalvirkningen 
av fremstillingen og den er i tilfelle til gunst for saksøkeren.

Straffelovens § 390 mener saksøkte ikke kan anvendes. Filmen omhandler ikke saksøkerens personlige eller 
huslige forhold. Lensmannsmordet er en offentlig tildragelse. Dessuten gir ikke filmen seg ut for å være noen 
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virkelighetsskildring. Endelig er anført at det også her må kreves utilbørlighet, idet det ellers ikke kan sies å 
foreligge noen rettsstridig krenkelse.

Med hensyn til spørsmålet om krenkelse av personlighetsvernet har saksøkte henvist til at for at en krenkelse 
skal kunne ansees som rettsstridig, må det føres bevis for at det er rettsregler og ikke bare moralregler som 
krenkes. Det må være tillatt for kunsten å bruke virkelighetsmotiv, når det ikke tjener uberettigede formål. 
Lensmannsmordet er blitt en historisk begivenhet, som ga ideen til og danner den ytre ramme for Gunnar 
Larsens bok «To mistenkelige personer», som utkom i 1933 og fremdeles er å få i bokhandlene. Filmen er med 
en del forandringer bygget på denne boken, som det aldri har vært reist noen innsigelse mot. Det har aldri vært 
ansett som utillatelig å omtale større forbrytelser, selv om det kunne være pinlig for forbryteren og hans 
nærmeste. Og enn mer berettiget må det være å bruke en slik forbrytelse som motiv for en film, særlig når 
saksforholdet, som her, er endret til forbryterens fordel. Filmen har ikke til hensikt å skade og gir ikke 
nærgående opplysninger om saksøkerens nåværende navn, oppholdssted m.v. Etter så lang tid har selve 
forbrytelsen ingen aktuell interesse og er også av liten sensasjonsinteresse. Den kriminalpolitisk uheldige følge 
som en fremvisning av filmen kan få for saksøkeren, er bare et moment ved avgjørelsen av 
utilbørlighetsspørsmålet og ikke noe særskilt grunnlag. For øvrig hevdes det at det må være en lettelse for 
saksøkeren å vite at folk som oppfatter ham
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 som filmens Gustav, må få et bedre inntrykk av ham enn før. Dette skulle heller være egnet til å lette hans 
tilbakevenden til samfunnet. Saksøkte mener derfor at saksøkerens interesse i å få filmen stanset, må være 
ytterst svak, og hevder at det skal meget mer til for å anse fremvisningen for rettsstridig enn den eventualtitet at 
filmen kan virke pinlig på saksøkeren eller at den kan være skadelig for ham.

Når det har vært nevnt at filmen virker forbrytervennlig og forrående, har saksøkte innvendt at det motsatte har 
vært hensikten. Han tror filmen har en misjon som avskrekkende eksempel. For øvrig er henvist til at filmen er 
underkastet sensur etter lov nr. 4 av 25/7 1913 og at filmer ikke må godkjennes, dersom fremvisningen ville 
stride mot lov eller krenke ærbarhet eller virke forrående eller moralsk nedbrytende. Den film saken gjelder er 
godkjent av sensuren, men forbudt for barn under 16 år. – – –

Retten skal bemerke:

Filmen «To mistenkelige personer» begynner med at to små barn finner to døde lensmenn i politiuniform. Det 
viser seg at lensmennene er skutt under forsøk på arrestasjon av to menn som har begått innbruddstyverier og 
som blir overrasket mens de sitter og spiser i skogen. De to forbrytere er en svenske, Ekstrøm, og en ung 
nordmann, Gustav. Man ser deres flukt fra åstedet, og at politiet kommer til stede og gjør sine undersøkelser. På 
åstedet finner politiet en snusdåse og på døren til innbruddsstedet en papirlapp med følgende påskrift: «Nu har 
du bonndjævel faatt en paahelsning av De fredløse.»

Man får nå se forbryternes flukt og ettersøkningen som varer i flere uker. I ettersøkningen og senere 
forfølgelsen deltar politi, soldater, heimevern og fly, og det sendes stadig ut meddelelser gjennom 
kringkastingen. Under forbryternes flukt får man gjennom deres samtaler og rolleinnehavernes spill et billede 
av forholdet mellom de to og av deres innstilling overfor samfunnet og reaksjon på forfølgelsen. Man får under 
dette også en billedmessig fremstilling, til dels i form av små streif, av episoder fra Ekstrøms barndom, og fra 
Gustavs hjem og hjemsted, da han ga seg i lag med Ekstrøm. Videre ser man i billeder bruddstykker fra selve 
kampen mot lensmennene gjennom Gustavs forsøk på å huske hvordan det hele gikk for seg. Filmen skildrer 
også forholdet mellom Ekstrøm og hans kvinne Anna, som han har et barn med og som er fremstillet som en 
bra kvinne, som til slutt går til det tunge skritt å anmelde Ekstrøm for å hindre at han skal gjøre barnet til den 
samme samfunnsfiende som han selv er. Slutten av filmen er at den unge nordmannen blir fakket og Ekstrøm 
skyter seg selv etter at han er blitt såret og skjønner at han ikke kan unnslippe sine forfølgere.

Filmen utgir seg ikke for å være noen beretning fra lensmannsmordet i 1926. Men akkurat som Gunnar Larsens 
bok som den er bygget over, har den i hvert fall i sitt ytre hendingsforløp en rekke likhetspunkter med 
lensmannsmordsaken. Således kan nevnes at det var to lensmenn som ble skutt, at forbryterne var en svenske 
og en ung nordmann, at forbryterne ble overrasket mens de spiste, at det ble funnet en snusdåse (som i filmen er 
gjengitt med billede fra politiets stikkbrev i 1926), at der ble funnet en papirlapp med samme påskrift som 
gjengitt
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 i filmen, at det var en flere ukers jakt på forbryterne og at nordmannen ble tatt mens svensken skjøt seg selv. 
Det snakkes i filmen også til stadighet om «lensmannsmorderne». Jakten på forbryterne ved hjelp av fly, 
heimevern og kringkasting viser at handlingen er henlagt til våre dager og det er åpenbart ikke meningen at 
filmen skal gi noen autentisk fremstilling av lensmannsmordet eller mordernes flukt. Hensikten med  
innspillingen har sikkert vært å lage en god og underholdende film. Filmselskapets produksjonssjef har om 
filmens tilblivelse forklart at da selskapets litteraturkonsulent kom med forslag om å lage en film over Gunnar 
Larsens bok, sa han først nei, fordi han fant det faktiske hendingsforløp for tynt. Etter å ha tenkt mer over saken 
kom han imidlertid til at her kunne ligge rammen til en psykologisk og oppdragende film. Først og fremst vise 
den mest interessante personen, nemlig Ekstrøm – et umenneske, men likevel med visse forsonende 
menneskelige trekk. Den skulle vise hvordan hendelser i Ekstrøms barndom hadde influert på hans innstilling 
til samfunnet. Videre kvinnen Annas kamp for å redde sitt barn fra å føre samme liv som Ekstrøm førte. 
Fremstillingen av Gustav og forholdet mellom ham og Ekstrøm skal vise hvor farlig det er for unge gutter å bli 
grepet av den slags «helter» som Ekstrøm var, – faren ved å begi seg ut med slike karer. Filmen søker også å 
vise at Gustav er uskyldig og gjør dette ved å la Gustav selv stadig forsikre at det ikke kan være han som har 
truffet lensmennene med de to skudd han avfyrte, ved å la Ekstrøm bytte revolver med Gustav og ved å la 
Ekstrøm tilstå overfor Anna idet han sier at han måtte gjøre det, for han hadde jo rett til å leve han også.

Til tross for at meningen eller hensikten med filmen ikke er å gi noen skildring av lensmannsmordet eller den 
jakten etter forbryterne som den gang pågikk, har filmen så mange likhetspunkter med hendelsene omkring 
lensmannsmordet i 1926 at det ikke kan være noen tvil om at filmen både etter sitt innhold og på grunn av de 
kommentarer som alt er fremkommet i avisenes forhåndsomtale av filmen og som man må vente i forbindelse 
med filmkritikken, vil bli oppfattet av publikum som en film om lensmannsmordernes flukt, og at den således 
må sies å gjøre bruk av levende modell.

Når retten nå skal ta standpunkt til saksøkerens krav om forbud mot fremvisning av filmen, er det naturlig først 
å undersøke om dette er hjemlet i gjeldende lovbestemmelser. De bestemmelser det her kan bli spørsmål om, er 
de som er påberopt av saksøkeren, nemlig straffelovens §§ 246 og 247, jfr. § 249, pkt. 2 og pkt. 4 b samt § 390.

Retten er kommet til det resultat at saksøkerens krav ikke kant bygges på disse lovbestemmelser.

Når det gjelder straffelovens § 390 er man av den mening at filmen ikke kan sies å gi meddelelse om 
«personlige eller huslige forhold». Lensmannsmordet må nemlig betraktes som en historisk begivenhet, hvor 
saksøkerens deltakelse etter den publisitet saken i sin tid vakte, ikke kan ansees som noe «personlig» forhold.

Med hensyn til ærekrenkelsesbestemmelsene skal retten anføre: Saksøkte har i sin begrunnelse for at filmens 
fremvisning ikke vil være noen ærekrenkelse av saksøkeren, i ethvert fall som et viktig moment,
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 fremholdt de mange og grove forbrytelser som saksøkeren har gjort seg skyldig i. Norsk rett hjemler imidlertid 
ikke adgang til å gjøre en person fullstendig æreløs, selv om vedkommende har gjort seg skyldig i de groveste 
forbrytelser. Etter straffelovens § 16 pkt. 1 kan man fradømmes de i dens § 29 omhandlede rettigheter, men 
bare for et begrenset tidsrom. Når dette tidsrom er forløpet, må det være meningen at den skade på sin ære 
vedkommende ved forbrytelsen har lidt, skal være restituert. Etter straffelovens § 75 kan den som er fradømt 
rettigheter som nevnt, få æresoppreisning når de i paragrafen omhandlede betingelser er til stede, bl.a. at 
vedkommende i tre år etter hovedstraffens utståelse har ført en hederlig vandel. Saksøkeren i nærværende sak 
har også fått sine rettigheter tilbake, riktignok ikke med hjemmel i straffelovens § 75, men ved benådning i 
henhold til kongelig resolusjon av 2. desember 1949 hvor det ble bestemt at han skulle gjeninnsettes i de i 
straffelovens § 29 nr. 2 nevnte rettigheter, hvilke rettigheter han var fradømt ved dommen i 1927.

Selv om saksøkeren identifiserer seg med filmens Gustav finner imidlertid retten at hans krav ikke kan bygges 
på straffelovens ærekrenkelsesbestemmelser. Retten mener nemlig at Gustavs rolle i filmen ikke inneholder 
noen ærekrenkelse eller ærekrenkende omtale av saksøkeren. Rettens flertall finner grunn til å komme litt 
nærmere inn på dette i sine særbemerkninger nedenfor.

Saksøkeren har videre som hjemmel for sitt krav påberopt seg reglene for personlighetens rettsvern. Dette emne 
er meget lite omhandlet i vår juridiske litteratur og norsk domspraksis vites ikke å foreligge av betydning for 
nærværende sak. Hos oss har vi ikke, som i en del fremmede land, noen alminnelig regel om personlighetens 
beskyttelse. Vi har en rekke særregler til vern om personligheten, som f. eks. straffelovens bestemmelser om 
legemskrenkelser, ærekrenkelser, frihetsberøvelse, tvang og forstyrrelse av privatlivets fred, fotografilovens 
bestemmelser om rett til eget billede og endel bestemmelser i åndsverksloven. Men vår juridiske litteratur gir  
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klart uttrykk for at det i norsk rett eksisterer et personlighetens rettsvern utover det som kommer frem i 
lovgivningen. I sine forelesninger over norsk personrett 95 skriver professor Arnholm i forbindelse med 
spørsmålet om bruk av «levende modell»:

«Det er selvsagt at en forfatter henter trekk fra mennesker han møter. Men spørsmålet melder seg når han ikke 
nøyer seg med å skildre typen, men gir skildringen en form som peker på en bestemt person. Her er det klart at 
man ikke kan gi fullstendig frihet eller sette noe absolutt forbud. Naturligvis kan skildringen bli rettsstridig 
fordi den er forvrengt. Men selv en riktig skildring behøver man ikke ubetinget å finne seg i. Og her spiller det i 
høy grad inn hvordan modellens forhold er. Privatmannen har krav på å være privatmann, så lenge han ikke 
foretar noe som utfordrer offentligheten, men ågerkarlen må finne seg i å bli utstilt selv om han nettopp har søkt 
de mørke kroker. Den som selv søker offentlighet, må finne seg i at hans offentlige liv blir tatt under en 
behandling som kan være hård og skånselsløs, når den bare ikke blir direkte perfid, men sitt privatliv må også 
han ha krav på å få beholde i fred.»

Og professor Knoph skriver i sin Oversikt over Norges Rett 49:

«Det er umulig å gi en nøyaktig fremstilling av hvor langt
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 personlighetens rettsbeskyttelse rekker. For det første lar det seg ikke alltid gjøre å holde denne skarpt ut 
fra de tilfelle da det gjelder andre interesser enn de personlige. ...... Derimot forsøker man i våre dager å 
skjerme de personlige interesser bedre enn før, da man ofte var tilbøyelig til bare å se på pengeinteressen. 
Dette har ført til at personlighetens beskyttelse ikke ansees uttømt med lovgivningens enkelte 
bestemmelser. Den rekker lenger, men hvor langt er ikke godt å si.»

I Åndsretten 580 sier Knoph:

«Om det på grunnlag av disse enkeltreglene kan sluttes at det også hos oss består en helt almen 
personlighetsrett i stil med den schweiziske, er kanskje tvilsomt. Svaret må avhenge av om man kan forstå 
de spredte reglene som utslag av et forutsatt alminnelig prinsipp av dette innhold, eller om man ikke pr. 
analogi iallfall kan fylle ut de positive enkeltreglene så meget at man nærmer seg til en alminnelig 
rettsbeskyttelse for personligheten.»

Retten antar etter dette at det i norsk rett eksisterer et personlighetens rettsvern ut over de spesielle lovregler på 
dette område, men at utstrekningen av dette rettsvern er uklar. Det lar seg også vanskelig gjøre å stille opp 
uttømmende og generelle momenter for bedømmelsen av når en handling skal ansees å krenke personligheten 
på en rettsstridig måte. Hvis man her ikke kan utlede noe av de lover vi har i denne materie eller av 
domspraksis, får man bygge på sakens natur og foreta en avveining av de kryssende hensyn og interesser som 
gjør seg gjeldende. En slik avveining blir man i realiteten henvist til også, hvor man som i Sveits, har en helt 
almen personlighetsrett, jfr. artikkel 28, I, i Schweizerisches Zivilgesetzbuch, som er sålydende: «Wer in seinen 
persönlichen Verhältnissen unbefugter-weise verletzt wird, kann auf Beseitigung der Störung klagen». Denne 
bestemmelse krever altså at det skal være «ubeføyet». Etter norsk rett må det formentlig forlanges at 
vedkommende handling må ansees utilbørlig i den grad at det overskrider det tillatelige og derfor må ansees 
som rettsstridig.

Åndsverksloven § 12 og fotografilovens §§ 3 og 6 krever samtykke av den avbildede for at dennes personlige 
billede skal kunne offentliggjøres. Disse lover krever slikt samtykke uten å si noe om at offentliggjørelsen må 
være utilbørlig. Retten mener at man ikke kan gi disse positive innskrenkninger i åndsrettighetene og retten til 
fotografier analogisk anvendelse på spørsmålet om adgangen til å bruke levende modell i litteratur, teater og 
film, slik at samtykke fra vedkommende skulle være nødvendig uansett brukens utilbørlighet.

Når man så tar for seg den foreliggende sak, finner retten som før nevnt at filmen slik den vil bli oppfattet av 
folk, må sies å gjøre bruk av levende modell. Videre antar retten at spørsmålet om lovligheten av å bruke 
levende modell må være avhengig av om bruken etter omstendighetene kan ansees som rettsstridig.

Ved avgjørelsen av utilbørlighetsspørsmålet finner retten for det første å måtte godta saksøktes anførsel av at 
filmselskapet har hatt aktverdige grunner for innspillingen og fremvisningen av filmen og at det på ingen måte 
har vært hensikten å fornærme eller skade saksøkeren. Videre finner retten å måtte legge vekt på at filmen er 
bygget på en bok, som
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 utkom i 1933 uten protester og fremdeles er å få kjøpt i bokhandlene. Enn videre må det tas hensyn til de 
samfunnsinteresser som måtte knytte seg til innspillingen og fremvisningen av filmen.

Norsk Film A/S eies av det offentlige, og selskapets formål er å produsere film. Det er av interesse for 
samfunnet at det lages gode norske filmer. Det er opplyst at det har vært vanskelig her i landet å få gode 
originale filmmanuskripter fra forfatterne, og man har da sett seg om etter bøker som kunne være egnet til 
filmatisering. Saksøkte festet seg så ved Gunnar Larsens bok «To mistenkelige personer» og bygget en film på 
den. Hvorvidt den film som er laget, er en god film, kan det selvsagt være delte meninger om. Retten har festet 
seg ved at samtlige vitner som er knyttet til kunsten på en eller annen måte, og som forutsetningsvis skulle 
forstå seg på det, mener at det er en film av kvalitet. Av andre vitner som har sett filmen, er hevdet at den virker 
forbrytervennlig og brutal og kan påvirke ungdommen i uheldig retning.

En annen samfunnsmessig interesse ligger etter rettens mening i betydningen av at kunsten får en viss frihet til 
å bygge på virkelighetsmotiver. Det er klart at kunstneren og forfatteren i stor utstrekning må og bør inspireres 
av viktigere begivenheter i tiden. Det er kanskje ikke bestandig det lar seg gjøre helt å skjule motivet. Men man 
kan naturligvis ikke tillate at virkelighetsmotivet utnyttes på en hvilken som helst måte eller i sjikaneøyemed.

På den annen side har man hensynet til individet og dets rett til å få være i fred. Dertil kommer de uheldige 
kriminalpolitiske følger det kan få at det på denne måte offentlig rippes opp igjen i forbrytelser som er sonet og 
som har fått glemselens slør over seg.

Rettens flertall, dommerne Glad og Arnulf, skal bemerke:

Når man ikke kan finne hjemmel for saksøkerens krav i bestemmelsene i straffelovens ærekrenkelseskapitel, er 
det fordi filmens fremvisning ikke med rimelighet kan betraktes som noen krenkelse av saksøkerens 
æresfølelse, bl.a. av den grunn at det i filmen søkes forklart at Gustav ikke er skyldig i drapene, og fordi 
filmens Gustav ikke er fremstillet på noen for saksøkeren ufordelaktig måte. Forholdet går derfor etter 
flertallets mening ikke inn under gjerningsinnholdet i straffelovens § 246. Av samme grunn mener flertallet at 
forholdet heller ikke går inn under straffelovens § 247. Det faller nemlig ikke naturlig her å si at fremstillingen 
av Gustavs rolle i filmen er «egnet» til å skade saksøkerens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, 
ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit. Overfor den del av befolkningen som 
kjenner saksøkeren og hans rolle i det virkelige lensmannsmord, må det antas at saksøkeren skulle komme i et 
gunstigere lys enn før. Og de som ikke kjenner ham, vil ikke på grunnlag av filmen forbinde noe med 
saksøkerens person idag. Flertallet finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om forholdet for 
øvrig dekkes av gjerningsinnholdet i straffelovens § 247. Man finner nemlig at fremvisningen av filmen vil 
være utilbørlig og rettsstridig overfor saksøkeren ut fra de regler som antas å gjelde om personlighetens 
rettsvern.

Ved den interesseavveining som herunder må foretas har man på den ene side de momenter som er omtalt foran 
til fordel for å tillate filmens
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 fremvisning. Det bemerkes dog at da Gunnar Larsens bok utkom, satt saksøkeren i fengsel og at spørsmålet om 
lovligheten av boken ikke er prøvet.

På den annen side har man først og fremst hensynet til saksøkeren og hans familie. Som tidligere nevnt har det 
med årene trukket seg et glemselens slør over lensmannsmordet. Hvis filmen nå blir vist frem, må man regne 
med at litt eldre folk som ser filmen og som husker lensmannsmordet, vil få det gjenoppfrisket i sin erindring. 
Yngre mennesker, som ikke husker det, vil i stor utstrekning av andre mennesker eller gjennom avisene få høre 
hvordan det gikk den unge nordmannen i lensmannsmordsaken. Det kan også lett tenkes å komme spørsmål og 
bli gitt svar om hvordan den unge nordmannens livsforhold er i dag. Saksøkeren må med full rett kunne gå ut 
fra – dersom han fortsatt skikker seg bra – at glemselens slør med årene stadig vil bli  tettere. Dette er han nå så 
meget mer interessert i som han også har hustru og barn å tenke på. Etter vitneprovene må en gå ut fra at 
hustruen har en vesentlig del av æren for at saksøkeren er kommet på rett kjøl igjen. Skulle filmen bli tillatt 
fremvist, ville dette slør – selv om selve filmen eller fremvisningen ikke kan ansees ærekrenkende – bli revet i 
stykker.

Saksøkeren har til tross for de alvorlige forbrytelser han som 18-åring ble dømt for, formådd å rette seg opp 
igjen slik at han der hvor han har sin bopel og sitt virke nå respekteres som en bra og samfunnsnyttig borger. 
Som følge herav har samfunnet på sin side vist ham sin tillit ved å gi ham hans statsborgerlige rettigheter igjen. 
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Skal det nå rippes opp i hans forbrytelser som følge av fremvisning av filmen, vil dette for ham – som for andre 
i tilsvarende situasjon – lett kunne få ødeleggende virkning på hans hele sjelsliv. I denne forbindelse nevnes at 
overlæge Leikvam har opplyst at under saksøkerens fengselsopphold hadde han så alvorlige sjelelige kriser at 
det ble overveiet å erklære ham sinnssyk. Flertallet mener at det skal meget til for at det blir berettiget å gripe 
inn i et menneskes personlighetssfære på den måten som her aktes gjort. Men hertil kommer faren for 
tilbakefall til forbryterlivet, med de alvorlige konsekvenser dette kan få for saksøkeren og hans familie og 
derigjennom også for samfunnet. Det fremholdes stadig av folk som har med fanger å gjøre hvor vanskelig det 
er for disse på ny å opparbeide en stilling i samfunnet. De er ofte såre og bitre, og det skal lite til for at de blir 
motløse og likegyldige, slik at de faller tilbake til forbryterlivet igjen. Overlæge Leikvam har opplyst at 
saksøkeren er suggestibel og nærtagende, og han mener at når mannen selv har reagert og er sjelelig svak, kan 
det tenkes at en fremvisning av filmen vil virke skadelig på ham.

Flertallet vil på ingen måte bestride kunstnerens rett til å hente inspirasjon fra det daglige liv – også fra 
forbryterlivet. Men skal det kunne gjøres, må det forlanges at modellen tildekkes eller i ethvert fall forandres på 
en måte som ikke gjør den så tydelig gjenkjennelig som her.

Selv om lensmannsmordet var en begivenhet som i sin tid måtte kunne omtales og diskuteres offentlig, så var 
det ut fra en aktuell og almen interesse. Noen slik interesse foreligger imidlertid ikke i dag.
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 Sensasjonsinteressen om mordet – som neppe er beskyttelsesverdig – er i dag liten, men vil selvfølgelig bli 
betraktelig stimulert gjennom avisenes forhåndsomtale og ved selve fremvisningen.

Det har vært anført at lensmannsmordet bl.a. omtales i historiske oversikter og at dette må være berettiget. 
Flertallet er enig heri, og likeledes i at det må være berettiget å bruke det i vitenskapelige avhandlinger. Det er 
imidlertid noe ganske annet å fremvise det på en film, som blir sett av kanskje 500 000 mennesker og som har 
lett for på folk flest å virke mer virkelighetstro og intens enn f. eks. en bok som kanskje leses av noen få tusen. 
Man må også ha den mulighet for øye at filmen kan bli vist frem om igjen når noen år er gått.

Selv om filmselskapet har hatt aktverdige grunner, burde forsiktighet ha tilsagt det å undersøke om de som 
berørtes av lensmannsmordet ville reagere. Produksjonssjefen fikk på forhånd kjennskap til at saksøkeren var i 
live og saksøkerens protest kom tidlig under innspillingen. Det hadde derfor vært mulig å ta opp saken med 
saksøkeren og eventuelt å stoppe innspillingen før det var påløpet altfor store utgifter.

Etter flertallets mening ligger hovedtyngden i filmen og det som gjør den underholdende og spennende i selve 
jakten på morderne. Om filmen har overlæge Leikvam bl.a. uttalt at den etter hans mening kunne befryktes å 
ville virke skadelig på ungdommen. Generalsekretær Rummelhoff i Norges Forsorgs- og Verneforening har 
bl.a. uttalt at filmen ville kunne gi svake sjeler uheldige impulser.

Det må knytte seg klare og vektige samfunnsinteresser til filmens fremvisning for at denne skal være 
rettmessig. Selv om det er riktig at filmen holder kunstneriske mål og er underholdende, og selv om 
kunstnerens interesse i å bruke levende modell kan være stor, mener flertallet at verdien av dette på langt nær 
kan oppveie den betydning det har for saksøkeren og for samfunnet at lensmannsmordet nå ikke blir trukket 
frem igjen.

Flertallet finner at saken har vært så tvilsom at det var fyldestgjørende grunn for saksøkte til å la den komme 
for retten. Saksøkte vil derfor ikke bli pålagt å erstatte saksøkeren eller det offentlige saksomkostninger. Det 
bemerkes at saksøkeren har hatt Justisdepartementets bevilling til fri sakførsel.

Dommer Vindhol er kommet til et annet resultat enn flertallet:

Jeg kan i det vesentlige tiltre såvel den fremstilling som er gitt om filmen, som dens forhold til Gunnar Larsens 
bok og til de virkelige hendelser i 1926. Jeg skal imidlertid gjøre noen supplerende bemerkninger.

I Gunnar Larsens bok er det ytre handlingsforløp lagt meget nær opp til begivenhetene i 1926 – 
lensmannsmordernes flukt og ettersøkningen etter dem –, dog således at fremstillingen preges av at forfatteren 
visstnok gikk ut fra at A var uskyldig i selve mordet. Den psykologiske skildring var imidlertid fri diktning. 
Boken høstet gjennomgående den største anerkjennelse av litteraturkritikken og er også under nærværende sak 
karakterisert som «et litterært mesterverk fra 1930-årene.»

I de tallrike litteraturanmeldelser fra dengang finnes visstnok bare en eneste innvending på det grunnlag at 
boken kunne være en hindring for A under bestrebelser for «å bli som en av oss andre», når han hadde
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 sonet sin brøde. Forlaget hadde ingen betenkeligheter ved å utgi boken, og det ble, såvidt vites, ikke fra noe 
hold antydet at den skulle være rettsstridig i forhold til saksøkeren. Det ser overhodet ikke ut til at dette har falt 
noen inn.

Filmen skiller seg i flere – til dels vesentlige – trekk fra boken og enn mer fra de virkelige begivenheter. Dette 
gjelder også personskildringen. Overfor boken ble av i ethvert fall en av anmelderne innvendt at den led av en 
mangel: Den sosiale bakgrunn for at de to hovedpersoner ble forbrytere. Filmen gir også noen glimt til 
belysning herav. Jeg innskrenker meg for øvrig i denne sammenheng til å understreke, at mens bokens Gustav – 
tross deltakelse i en rekke alvorlige forbrytelser – nærmest fremstilles som en viljesvak pjalt og som mer 
forkvaklet enn egentlig forbryter, så er filmens Gustav et ubeskrevet blad, inntil han i en slags ungdommelig – 
for ikke å si barnslig – beundring av den hensynsløse og fremfor alt sterke mann, som ikke slipper noen inn på 
seg, tigger seg til å bli med på den skjebnesvangre tur. Filmens Gustav er ikke skidret slik, at det er sannsynlig 
at han overhodet skulle kunne drepe noen, og det man etterhånden får se og høre, fritar ham også i publikums 
øyne for delaktighet i drapet. På flukten blir han nærmest tvunget med, dels av redsel for følgene, dels av frykt 
for Ekstrøm og dels ved direkte anvendelse av makt. Den alminnelige reaksjon, som også er kommet til uttrykk 
hos de vitner som har mislikt filmen og ikke funnet noe sympatisk ved Gustav, er at man føler medlidenhet med 
ham. Skal filmens Gustav sammenholdes med A fra 1926 – vel å merke på grunnlag av de handlinger denne ble 
dømt for –, kan det etter min oppfatning heller ikke bestrides at fremstillingen endog er mer enn sympatisk.

Som anført tidligere i dommen har det blant de avhørte vitner gjort seg gjeldende sterkt divergerende 
oppfatninger m. h. t. filmen. Jeg finner imidlertid grunn til å nevne, at av de vitner som kan betraktes som 
eksponenter for presse, litteratur og kunst, er den karakterisert som «en kvalitetsfilm med habile, til dels meget 
gode skuespillerprestasjoner» (teatersjef Jens Gunderssen), som «utmerket og psykologisk underbygget» 
(teatersjef Knut Hergel) og som «fengslende, fylt av dramatikk, en veldig utfoldelse av krefter for godt og ondt 
– med en god typeskildring» (redaktør Werner Erichsen). Det er også uttalt at den har et kultivert syn på det 
som kan skape forbrytere, og at den dertil uten at dette kanskje har vært hensikten – er en pedagogisk film 
(forlagssjef Henrik Groth).

Før jeg går videre, skal jeg gjøre et par bemerkninger i tilknytning til rettens uttalelser om utilbørlighet og 
rettsstrid. Det er ganske klart at selvom en handling eller handlemåte med rette kan kritiseres, så følger ikke 
derav at den uten videre er rettsstridig. Under vekslende forhold kan vurderingen variere fra den letteste 
misbilligelse til den mest utvilsomme fordømmelse. Et sted vil grensen for det rettmessige være overskredet, og 
når lovbestemmelser eller andre konkrete holdepunkter mangler, vil man måtte holde seg innenfor rammen av 
den alminnelige, festnede rettserkjennelse. Det er ikke nok at det foreligger ønskemål m. h. t. hva som bør være 
tillatt og ikke tillatt. Meget ofte vil
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 vurderingen herav være avhengig av hvilke hensyn den enkelte i kraft av innstilling og interesser tillegger 
størst vekt. Det spørsmål som foreligger til avgjørelse i denne sak, er da om en fremvisning av filmen griper inn 
i saksøkerens personlighetssfære på en i så utpreget grad dadelverdig måte, at grensen for det tillatte (lovlige) 
etter alminnelig rettsfølelse og rettserkjennelse er overskredet.

Så vidt skjønnes, er det moment som flertallet har funnet utslagsgivende, at fremvisningen av filmen – og den 
gjenoppfriskning av lensmannsmordet, som må formodes å bli en følge herav – kan fremkalle 
ubehagsfornemmelser hos saksøkeren, og at dette kan få konsekvenser for ham selv og hans familie. I 
tilknytning hertil har flertallet lagt vekt på at det dreier seg om en film, som rekker lenger enn f. eks. en bok.

Jeg erkjenner i fullt mon betydningen av de kriminalpolitiske hensyn. Etter min oppfatning kan imidlertid 
generelle synsmåter her bare tillegges betydning som bakgrunn for vurderingen i det foreliggende tilfelle. Det 
må i første rekke være en lovgivningspolitisk oppgave å sette alminnelige grenser for den journalistiske, 
litterære, dramatiske og filmatiske ytringsfrihet av hensyn til arbeidet med forbryteres resosialisering. Dersom 
det eksempelvis – uten at det forelå særlige forhold – skulle fastslåes at forøveren av de groveste og mest 
oppskakende forbrytelser kunne forhindre endog den mest skånsomme utnyttelse av «stoffet», ville det med 
atskillig tyngde også kunne hevdes at det da selvsagt måtte være utillatelig å gjøre mindre alvorlige forgåelser 
til gjenstand for behandling. Uten bestemte regler vil det, så vidt skjønnes, oppstå en høyst utilfredsstillende 
usikkerhet. Ved løsningen av et spørsmål som det foreliggende må derfor den konkrete vurdering også i den her 
omhandlede henseende være avgjørende. Men selv om vurderingen foretas ut fra den persons forhold, som den 
aktuelle sak gjelder, må man – når det er tale om å konstatere rettsregler til vern om personligheten – legge et 
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visst jevnmål til grunn. (Jeg forutsetter da at inngrepet ikke er rettsstridig på grunn av skadehensikt eller ikke-
aktverdige grunner.) En overømfintlighet kan like så litt i et sådant forhold som på andre områder gjøre en 
ellers rettmessig handling urettmessig.

Så vel i saksøkerens prosedyre som i flertallets bemerkninger er det kommet til uttrykk at saken nå ikke lenger 
har aktuell og almen interesse, en anførsel jeg oppfatter derhen at det er forløpet så lang tid, at det av den grunn 
ikke bør rippes opp i saken igjen. Det kan da kanskje være grunn til å nevne at saksøkeren også har anført (jfr. 
Riksadvokatens uttalelse av 14/9 1949) at det er uheldig «at en forbrytelse som den foreliggende filmes så tidlig 
etter.»

Uten å ville bestride at tidsmomentet i begge disse henseender vil kunne være av betydning under 
kriminalpolitiske overveielser, står det for meg slik at når argumentene anvendes samtidig for det samme 
tilfelle, synes konsekvensen å måtte bli en meget begrenset adgang til behandling av «offentlige begivenheter» 
av heromhandlede art, så lenge de impliserte eller deres nærmeste ennå er i live.

Jeg er ellers enig i at lensmannsmordet forlengst har tapt aktuell og almen interesse, – og at det skulle kunne 
vekkes noen «sensasjonsinteresse» omkring en kvart århundre gammel mordsak, som det ikke
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 knytter seg noe mystisk eller uoppklart til, kan jeg vanskelig tenke meg.

Når det er anført at filmen rekker lenger enn en bok, kan på den annen side også nevnes at den har en meget 
kortere levetid, men dessuten er den for den store masse av det kinosøkende publikum bare en enaftens 
underholdning. Heller ikke tror jeg at det kan legges særlig vekt på, at det, som i det foreliggende tilfelle, er 
visse detaljer (snusdåsen, stikkbrevet) som er hentet direkte fra de virkelige begivenheter. For det første vil de 
færreste mennesker etter et kvart århundre overhodet huske slike detaljer, men dernest spiller de nokså liten 
rolle, når det først er på det rene at filmen i ethvert fall indirekte har tilknytning til en bestemt begivenhet.

Fra den gruppe av vitner, som jeg tidligere har nevnt, er det med styrke fremholdt at «levende modell har vært 
brukt gjennom alle tider» (forlagsdirektør Harald Grieg), at «forfattere og kunstnere øser av livet» (teatersjef 
Knut Hergel), og at offentlige begivenheter, derunder oppskakende forbrytelser, lett vil sette fantasien i sving 
og må kunne være gjenstand for litterær og kunstnerisk behandling (forlagssjef Henrik Groth og forfatteren 
Hans Heiberg). Det er derfor også fremholdt, at det vil kunne ha uheldige, ja farlige konsekvenser for den 
dikteriske frihet og kunstens muligheter, om man ikke skulle kunne bruke offentlige begivenheter som 
bakgrunn eller grunnlag for dikterverker. Det synes meg klart, at hensynet til en fri utfoldelse av vitenskap, 
kunst og kulturlivet i det hele er samfunnsinteresser av høy rang.

Alle er imidlertid enige om at det her er et spørsmål om takt og om måten det gjøres på.

Hvorvidt det litterære eller kunstneriske resultat er blitt mer eller mindre vellykket, kan derimot neppe tillegges 
selvstendig betydning. For det første vil det ofte kunne være høyst divergerende oppfatninger – slik som i det 
foreliggende tilfelle – om kvaliteten. Men dernest vil det, når det spørres om gjeldende rettsregler, være 
uholdbart å knytte disse til kvalitetsmessige vurderinger på det litterære og kunstneriske plan. Jeg reserver er 
meg derfor uttrykkelig overfor vurderinger under prosedyren som at man «ikke vil gå glipp av noe ved ikke å få 
se filmen», og at den «ikke er noen sosial vekker», jfr. også antydninger fra flertallet og f. eks. uttalelsen hos 
Arnholm i hans Personrett side 95 om at Bjørnsons Paul Lange var «et dikterverk som lever etter at modellens 
skjebne har tapt den umiddelbare interesse».

Når jeg da mot denne bakgrunn skal foreta en avveining av de kryssende hensyn, kan jeg ikke se at en 
fremvisning av filmen skulle være urettmessig. Jeg henviser for så vidt til de forhold som er funnet bevist, og til 
de momenter jeg særlig har understreket, og skal kun tilføye: Filmen peker ikke hen på saksøkerens nåværende 
forhold. Hos dem som ikke kjenner saksøkeren, vil filmen neppe kunne fremkalle reaksjoner, som overhodet vil 
berøre ham. Hans person og forhold i dag interesserer ikke det store publikum. Og for dem som kjenner ham, 
vil hans virkelige andel i begivenhetene heller tilsløres og forskyves på en for ham gunstig måte. På den annen 
side kan jeg ikke skjønne at særlige, uheldige følger skulle være påregnelige. Vitnene fra hans hjembygd
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 har alle gitt uttrykk for at filmen ikke vil skade hans posisjon hos dem som kjenner ham. Jeg tilføyer for øvrig, 
at de opplysninger som foreligger om hans nåværende personlige forhold, og den sjelelige styrke som et 
saksanlegg av denne art bærer vitnesbyrd om, ikke indiserer noen nærliggende mulighet for tilbakefall. Det 
tjener kanskje i noen grad til forståelse, at han på spørsmål har erklært, at han mener filmens Gustav i det store 
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og hele er overensstemmende med ham selv den gang. Saksøkerens barn er ennå meget små. Senere i livet vil 
det dessverre være muligheter for at de blir kjent med sin fars fortid, men jeg kan vanskelig tro at filmens 
fremvisning nå i så henseende vil gjøre noe fra eller til.

Etter det foran anførte stemmer jeg for at saksøkte frifinnes. Jeg slutter meg etter omstendighetene til at 
saksomkostningene oppheves. – – –
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Høyesterett - Rt-1981-745 
 

 

Instans Høyesterett - dom 

Dato 1981-06-04 

Publisert Rt-1981-745 

Stikkord (Isene-dommen) Spørsmål om gyldighet av forkjøpsvedtak. 

Sammendrag A som trengte tilleggsjord, fikk kjøpe et bruk (bnr. 1) som lå i nærheten, men ikke 

hadde felles grense med hans tidligere eiendom. A hadde i flere år leiet bnr. 1. 

Fylkeslandbruksstyrets vedtak om å gjøre forkjøpsrett gjeldende ble stadfestet av 

Landbruksdepartementet. Da A's tidligere eiendom ikke alene ga 

eksistensgrunnlag, mistet A og hans sønn sin levevei i jordbruket. Jorden skulle 

istedet legges til tilgrensende bruk som tilleggsjord. Høyesterett kjente 

forkjøpsvedtaket ugyldig. Departementets avgjørelse etterlot tvil om alle relevante 

forhold hadde vært overveiet, jfr. formålsbestemmelsen i jordloven § 1. Jordloven 

måtte forståes slik at det ikke kunne gripes inn med forkjøpsrett i et salg 

medmindre det måtte ansees rimelig klart at man derved oppnådde et bedre resultat 

vurdert ut fra lovens formålsbestemmelse. Et så inngripende vedtak som det 

foreliggende, skjerpet kravene til begrunnelsen. 

Saksgang L.nr. 75B/1981 

Parter Alfred S. Isene (advokat Odd Sefland - til prøve) mot Staten 

v/Landbruksdepartementet (regjeringsadvokaten v/høyesterettsadvokat Arne 

Fliflet). 

Forfatter Schweigaard Selmer, Løchen, Sinding-Larsen, Christiansen, Stabel. 

 

 
 

 

Dommer Schweigaard Selmer: Saken gjelder tvist om gyldigheten av forkjøpsvedtak. 

Alfred S. Isene fikk 2. oktober 1974 skjøte på eiendommen gnr. 108 bnr. 1 i Bremanger. I klagesak stadfestet 

Landbruksdepartementet 23. oktober 1975 fylkeslandbruksstyrets vedtak om å gjøre forkjøpsrett gjeldende etter 

jordloven. Alfred S. Isene reiste deretter sak for Sunnfjord herredsrett angående lovligheten av departementets 

vedtak. I saken avsa herredsretten 1. november 1976 dom med slik domsslutning: 

«1. Staten v/Landbruksdepartementet vert frifunnen. 
 

2. Staten v/Landbruksdepartementet er eigar av Isane-Ytre, gnr. 108, bnr. 1 i Bremanger. 
 

3. Alfred S. Isene betaler kr. 2.300,- - totusentrehundre - i sakskostnader til staten innan 14 - fjorten - 

dagar frå kunngjering av dommen.» 
Side 746 

 
 

Alfred S. Isene anket til Gulating lagmannsrett, som 6. oktober 1978 avsa dom med denne domsslutning:  

«1. Herredsrettens dom pkt. 1 og 2 stadfestes. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke verken for herredsrett eller lagmannsrett.» 
 

Dommen er avsagt under dissens, idet én lagdommer fant vedtaket åpenbart urimelig og derfor ugyldig.  

JO LOVDATA 
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Alfred S. Isene har anket til Høyesterett. I den anledning har det vært holdt bevisopptak ved Sunnfjord 

herredsrett 28. juni 1979 og ved Oslo byrett 11. mars 1980. Den ankende part og fem vitner har forklart seg. To 

av vitnene er nye for Høyesterett. 

Om det nærmere saksforhold og partenes tidligere anførsler viser jeg til herredsrettens og lagmannsrettens 

dommer. 

Partene i saken har i det vesentlige, men noe mer nyansert, gjort gjeldende samme anførsler som for 

lagmannsretten. For Høyesterett har imidlertid Isene ikke hevdet at han hadde fått tilsagn om tilleggsjord.  

Alfred S. Isene har nedlagt denne påstand: 

«1. Vedtaket om å nytte Statens forkjøpsrett etter jordloven ved salget av gnr. 108, bnr. 1 i Bremanger til 

Alfred S. Isene, kjennes ugyldig. 
 

2. Staten v/Landbruksdepartementet pålegges å betale saksomkostninger til den ankende part for 

herredsretten, lagmannsretten og Høyesterett.» 
 

Staten v/Landbruksdepartementet har nedlagt slik påstand: 

«Gulating lagmannsretts dom av 6. oktober 1978 stadfestes, dog således at staten 

v/Landbruksdepartementet blir å tilkjenne saksomkostninger for herredsrett, lagmannsrett og Høyesterett.» 

Jeg er kommet til at anken må tas til følge. 

Alfred S. Isene overtok i 1928 etter sin far gnr. 108 bnr. 5 i Bremanger. Bruket er lite, og Isene trengte 

tilleggsjord. I 1964 fikk han leie jorden på gnr. 108 bnr. 1 og påtok seg stellet av to eldre kårfolk. Brukene har 

ikke felles grense, men ligger i nærheten av hverandre - på kartet målt 350 meter som korteste grenseavstand og 

ca. 550 meter mellom gårdstunene. Veiforbindelsen er god. Isene drev brukene samlet med melkekyr, ungdyr 

og sauer. Han foretok en god del investeringer, blant annet i landbruksmaskiner. Både Isene og hans sønn, som 

har kone og to barn, hadde sin levevei av dette jordbruket. I 1974 kjøpte Isene bnr. 1, med plikt til fortsatt stell 

av den gjenlevende kårkone. Kjøpet ble stanset av det forkjøpsvedtak som denne sak gjelder. 

Vedtaket ble truffet med hjemmel i dagjeldende § 10 i jordloven, der det blant annet het at «staten (har) i 

samsvar med § 1 forkjøpsrett til jord - - -». Lovens § 1 hadde i 1974 denne ordlyd: 
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«Denne lov har til føremål å leggje tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt 

som høyrer til, kan bli nytta på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i 

jordbruket. 

For å fremja dette føremålet kan staten hjelpe til med å skaffe jord, beitemark, skog og annan grunn og 

rettar 

a) til reising av nye bruk som er store nok til å gi eigaren og huslyden hans trygge økonomiske kår, 
 

b) til utviding av eldre bruk så dei kan nå dette målet i eitt eller fleire steg. 
 

Der arbeidstilhøva eller andre tilhøve gjer det ynskjeleg, kan staten likevel hjelpe til med å reise mindre 

bruk og utvide små bruk.» 

Av loven fremgår at formålet med statens forkjøpsrett er å fremme jordbruksrasjonalisering til gagn for 

samfunnet og dem som arbeider i jordbruket. Det skal tas sikte på å skape bruksenheter store nok til å sikre 

eieren og familie trygge økonomiske kår. Bestemmelsen trekker opp rammen for hva det kan og skal tas hensyn 

til når det er spørsmål om å gjøre forkjøpsrett gjeldende. 

Alfred S. Isene har prinsipalt hevdet at departementets vedtak om å gjøre forkjøpsrett gjeldende er i strid med 

jordloven og dens intensjoner. Reelt sett må hans prosedyre innebære at dersom vedtaket finnes å være 

mangelfullt, må også dette føre til ugyldighet. 

Departementet gav denne begrunnelse for å stadfeste fylkeslandbruksstyrets vedtak, jfr. forvaltningslovens § 

24 første ledd: 

«Ved avgjørelsen av spørsmålet om en eiendom bør erverves i rasjonaliseringsøyemed må det legges til 

grunn en jordbruksfaglig vurdering. Det må legges vekt på hva som på lengre sikt må antas å være den beste 

jordbruksmessige løsning for den enkelte eiendom og for området eiendommen ligger i. 
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Departementet er kommet til samme resultat som fylkeslandbruksstyrets flertall som har tilslutning i et 

enstemmig jordstyre. De arronderingsmessige forhold ligger ikke godt til rette for en sammenslåing av 

forkjøpsbruket med kjøperens bruk. Det synes å være en bedre løsning på lengre sikt både arronderingsmessig 

og driftsmessig at eiendommen nyttes som tilleggsjord til nabobruk. Det er flere naboeiendommer som 

åpenbart har behov for tilleggsjord. 

Departementet har vurdert klagerens anførsler, men finner at disse ikke er av en slik styrke at det er grunnlag 

for å sette til side de tungtveiende jordbruksfaglige momenter som er anført ovenfor. Kjøperens investeringer 

før det ble klart om han fikk beholde eiendommen kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det forhold at han har 

leiet eiendommen i ca. 10 år er et moment for ikke å gripe inn i salget. Departementet har imidlertid som 

jordstyret og fylkeslandbruksstyret funnet de arronderingsmessige og driftsmessige forhold som taler for å nytte 

eiendommen i rasjonaliseringsøyemed mer tungtveiende.» 

Vedtaket om forkjøpsrett var av inngripende betydning for det jordbruk som Isene og hans familie hadde 

drevet gjennom lang tid. Samdriften av jordveiene på bnr. 1 og 5, som hadde pågått i 10 år, ville bli revet opp. 

Jeg må etter det opplyste legge til grunn at bnr. 5 alene ikke gir eksistensgrunnlag for en familie, og Isene og 

hans sønn ville 
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 derfor miste sin levevei i jordbruket. Isene, som således selv trengte tilleggsjord, ble ved vedtaket utelukket fra 

å kjøpe den jord som han hadde drevet i en årrekke. Jorden skulle i stedet legges til tilgrensende bruk som 

tilleggsjord. 

Jeg finner det klart at jordloven må forstås slik at det ikke kan gripes inn med forkjøpsrett med mindre det må 

anses rimelig klart at man ved inngrepet oppnår et resultat som er bedre vurdert ut fra lovens 

formålsbestemmelse enn resultatet av det salg som det er spørsmål om å gripe inn i. Når det gjelder et vedtak så 

inngripende som det foreliggende, skjerpes kravene til begrunnelsen. Det må fremgå at vedtaket er truffet etter 

et saklig og forsvarlig skjønn. Ikke minst må dette gjelde når resultatet av vedtaket umiddelbart fremtrer som så 

lite rimelig som tilfellet er her. I denne sak etterlater departementets avgjørelse tvil om alle relevante forhold 

har vært overveiet, selv om de har vært kjent. I begrunnelsen er således ikke nærmere vurdert betydningen av at 

bnr. 1 gjennom mange år hadde vært drevet sammen med bnr. 5, og at jordbruket nettopp derfor hadde gitt 

utkomme for en familie. Jeg innskyter at dette forhold heller ikke ses å være vurdert av jordstyret eller 

fylkeslandbruksstyret. Avstanden mellom brukene er for øvrig i vedtaket feilaktig oppgitt å være 700 meter. Jeg 

savner videre en nærmere vurdering av om det på lengre sikt foreligger en interesseovervekt til fordel for 

eiendomsarrondering - som departementet har trukket i forgrunnen - fremfor opprettholdelse av en jordbrukers 

eksistensgrunnlag innen næringen. Disse mangler ved begrunnelsen kan tyde på en svikt ved selve avgjørelsen. 

Vedtakets viktighet for Isene og hans behov for å verne vesentlige interesser tilsier etter min mening at den 

reelle mulighet som her foreligger for at departementets mangelfulle begrunnelse kan ha hatt betydning for 

vedtakets innhold, må føre til at vedtaket kjennes ugyldig. Vedtaket gjør det ikke mulig å avgjøre om 

departementet har lagt en riktig rettsoppfatning til grunn. 

Etter det resultat jeg er kommet frem til, er det for meg ikke nødvendig å gå nærmere inn på partenes øvrige 

anførsler. 

Anken har ført frem, og staten må betale saksomkostninger for alle instanser. Omkostningsoppgave er 

fremlagt. Saksomkostningene settes til kr. 23.700, hvorav kr. 6.200 til dekning av utgifter. 

Jeg stemmer for denne 
 

dom: 
 

1. Vedtaket om å nytte statens forkjøpsrett til gnr. 108 bnr. 1 i Bremanger kjennes ugyldig. 
 

2. I saksomkostninger for herredsrett, lagmannsrett og Høyesterett betaler staten v/Landbruksdepartementet 

til Alfred S. Isene 23.700 - tjuetre tusen sju hundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av 

Høyesteretts dom. 
 

Dommer Løchen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommerne Sinding-Larsen, Christiansen og Stabel: Likeså. 
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Av herredsrettens dom (dommerfullmektig Steingrim Bull): - - - 

Den 2.10.1974 skøyta Mons Isene eigedomen gnr. 108, bnr. 1 i Bremanger, Isane Ytre, over til saksøkjaren 

Alfred 5. Isene for kr. 150.000,-. I skøyta er det teke inn denne klausulen: 

«Margit Isene har rett på husvære i sin levetid. Kjøperen påtar seg stellet av Margit Isene for omforenet 

betaling. Margit Isenes eiendeler tas omhyggelig vare på av kjøperen. Dersom hennes eiendeler må settes bort, 

skal dette gjøres forsvarlig og i våningshusets første eller andre etasje.» 

Alfred S. Isene var den gongen 72 år og åtte frå før bnr. 5 under gnr. 108. Husa på dei to eigedomane ligg om 

lag 700 meter frå kvarandre, og mellom dei to bruka ligg Oddvin Isene sitt bruk. Det er sonen til Alfred 5. 

Isene, Svein Asbjørn Isene, fødd den 12.2.1948, som har budd på bnr. 5 dei to siste åra. Han har budd der 

saman med kone og to born. Alfred S. Isene sjølv har saman med kona si budd på bnr. 1 i denne tida. Dette har 

samanheng med at Alfred S. Isene dei siste ti åra, for eit år av gongen har leigt bnr. 1 mot pass og pleie av 

Margit Isene tidlegare, og no den avlidende mannen hennar. Alfred S. Isene har i desse åra drive dei to bruka 

som ein driftseining. Dei siste tre åra har han stått for drifta saman med sonen sin Svein Asbjørn. 

I dag har dei ein besetning på 11 kyr, 15-20 sauer, og 8-9 ungdyr. 

I brev til Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyre, dagsett den 23.10.1975, avgjorde Landbruksdepartementet 

at staten skulle nytte forkjøpsretten etter jordlova ved dette eigedomssalet. Retten siterer heile brevet nedanfor, 

og av brevet går det fram kva for grunngjeving departementet hadde for å nytte forkjøpsretten. 

«Klage: Salg av eiendommen Isane-ytre, gnr. 108, bnr. 1 i Bremanger, selger: Mons Isene. Kjøper: Alfred S. 

Isene. 

Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyre vedtok i møte 20. november 1974 med 4 mot 1 stemme å nytte statens 

forkjøpsrett etter jordloven ved salget av ovenfor nevnte eiendom. Fylkeslandbruksstyrets flertall mener at 

driftsenhetene på Isene hver for seg er for små, og har for svakt næringsgrunnlag til å gi eierne og deres familier 

trygge økonomiske kår. På denne bakgrunn har flertallet funnet at det er best i samsvar med jordloven å nytte 

forkjøpsretten i det foreliggende tilfellet. Flertallet har videre funnet at kjøpesummen er for høy, og krever 

denne fastsatt ved skjønn etter jordlovens § 14, siste ledd. Fylkeslandbruksstyrets mindretall har frarådd å nytte 

forkjøpsretten. Bremanger jordstyre har enstemmig anbefalt fylkeslandbruksstyret å nytte forkjøpsretten.  

Eiendommen består av 72 dekar innmark, hvorav ca. 30 dekar er fulldyrket og resten overflatedyrket eng og 

beite. Grøftetilstanden er mindre god, og husene er gamle. Eiendommens utmark ligger i fellesskap med gnr. 

108. Det vil imidlertid i overskuelig fremtid bli foretatt utskifting. Eiendommen har videre en skogteig med en 

stor del hogstmoden skog. Salssummen er kr. 150.000,-. Kjøperen eier fra før gnr. 108, bnr. 9, som består av ca. 

30 dekar jordbruksareal. 

På hver side av den solgte eiendom ligger det eiendommer hvis eiere har meldt seg interessert i å kjøpe hele 

eller deler av eiendommen som tilleggsjord. I nord ligger Olav Førdes eiendom, gnr. 108, bnr. 2, som består av 

50 dekar dyrket jord. I syd ligger Oddvin Isanes eiendom gnr. 109, bnr. 1, som består av 60 dekar dyrket jord.  

Fylkeslandbruksstyrets vedtak er påklaget til departementet av selgeren, 
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 Mons Isene, i skriv av 11. desember 1974. Klageren redegjør for hvorfor eiendommen ble solgt til Alfred S. 

Isene. Kjøperen var for det første villig til å påta seg stellet av en eldre dame som bor på eiendommen. 

Klageren fant det videre mest korrekt å selge eiendommen til ham som hadde drevet den i 10 år. Kjøperen har 

en annen eiendom i området, og klageren mener at de to eiendommene, som bare ligger 700 meter fra 

hverandre, kan drives sammen uten driftsmessige ulemper. Klageren er videre av den oppfatning at 

naboeiendommen selv med tillegg av den solgte eiendom ikke vil bli stor nok til å livnære en familie. 

Det vises også til de investeringer kjøperen har foretatt. Klageren anfører at forkjøpsvedtaket resulterer i at to 

familier som etter intens gårdsdrift i 10 år nå står uten levebrød. En viser for øvrig til klagen. 

Fylkeslandbruksstyret behandlet klagen i møte 18. mars 1975 og fant denne gang enstemmig å måtte 

fastholde sitt tidligere vedtak i saken. De berørte parter er etter dette gitt anledning til å uttale seg og har 

fremkommet med sine merknader. 

Departementet skal bemerke: Ved avgjørelsen av spørsmalet (se sitatet i Høyesteretts dom) - - - 
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Under henvisning til det foran anførte finner departementet at klagen ikke kan føre fram. Med dette stadfestes 

fylkeslandbruksstyrets vedtak i møte 20. november 1974 om å nytte statens forkjøpsrett etter jordloven ved 

salget av gnr. 108, bnr. 1 i Bremanger. 

Departementet har med denne avgjørelse ikke tatt stilling til disponeringen av eiendommen. Spørsmålet om 

fordeling av forkjøpsbruket må fylkeslandbruksstyret ta stilling til som særskilt sak. Fordelingsvedtaket kan på 

vanlig måte påklages til departementet. 

Klageren og jordstyret bes underrettet. 

Sakens dokumenter følger vedlagt.» 

Det bruket som Alfred S. Isene åtte før er i brevet omtala som bnr. 9. Dette er skrivefeil og skal være bnr. 5. 

Grunnen til at fylkeslandbruksstyret samrøystes gjekk inn for å nytte forkjøpsretten då dei hadde saka føre seg 

som klagesak er truleg den at fylkeslandbrukssjefen i si tilråing til fylkeslandbruksstyret mellom anna skriv: 

«No når Oddvin Isene ynskjer å få tillagt heile eigedomen er det eit moment som gjer at 

fylkeslandbrukssjefen no meiner at jordbruksfagleg bør forkjøpsretten nyttast.» - - - 

Retten tek fyrst for seg spørsmålet om forkjøpsvedtaket er lovstridig. Jordlova § 1 set opp eit svært vidt 

vurderingsgrunnlag. 

Føremålet med lova er at jord «kan bli nytta på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har 

yrket sitt i jordbruket.» Retten meiner at det går klårt fram av departementet si grunngjeving at det er teke 

omsyn til dei to momenta i jordlova § 1 som er nemnde ovanfor. 

Departementet har ikkje berre lagt vekt på det reint jordbruksfaglege. I klage frå Mons Isene til departementet 

er det nemleg vist til fleire andre moment enn dei jordbruksfaglege: Omsynet til kårtakaren Margit Isene, til 

Alfred S. Isene og kona hans og til Svein Isene og familien hans. Desse momenta er ikkje avviste av 

departementet som irrelevante. Dei skriv istaden: «Departementet har vurdert klagerens anførsler, men finner at 

disse ikke er av en slik styrke at det er grunnlag for å sette til side de tungtveiende jordbruksfaglige momenter 

som er anført ovenfor.» Det må og vere klårt at det 
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 moment som departementet har lagt avgjerande vekt på, dei artonderingsmessige og driftsmessige tilhøva, ligg 

innanfor den råma jordlova § i har sett opp for landbruksmaktene sine vurderinger. 

Departementet har lagt vekt på at Olav Førde og Oddvin Isene sine bruk treng tilleggsjord. Alfred S. Isene 

meiner det er lovstridig å leggje vekt på dette fordi i alle høve Olav Førde har hovedyrket sitt utanfor 

jordbruket. Retten kan ikkje finne grunnlag for å seie at jordlova § l set forbod mot at staten nyttar 

forkjøpsretten til fordel for dei som ikkje har hovudyrket sitt i jordbruket. Passusen i § 1 «og dei som har yrket 

sitt i jordbruket» kom inn i framlegget til lovtekst då lova var til handsaming i Landbruksnemnda i Stortinget. I 

Innst. / XV 1954 grunngir dei dette slik: «I føremålsparagrafen har nemnda meint at det vil vera rett også å 

nemne omsynet til dei som har yrket sitt i jordbruket. Nemnda reknar her ikkje med jordbruket i trangere 

meining, men også med skogbruket og hagebruket. Det er rett nok at jorda skal nyttast på den måten som er 

best gagnleg for samfunnet, men dette kan ein ikkje oppnå utan at dei som utøver yrket, har slike vilkår at dei 

kan drive eit rasjonelt jordbruk til beste både for seg sjølv og for samfunnet.» Etter dette meiner retten det er 

rett å tolke paragraf I slik at passusen berte gir eit pålegg til forvaltninga om å ta omsyn til dei som har yrket sitt 

i jordbruket. Som det går fram av det som er nemnt ovanfor har departementet teke omsynet til alle 

jordbrukarane som har interesse i utfallet av denne saka, med i vurderinga si av forkjøpsspørsmålet. 

Under hovudførehavinga kom det ikkje fram noko som kan tyde på at departementet har lagt vekt på andre 

moment enn dei som er nemnde i grunngjevinga deira, og retten kjem difor til at vedtaket er lovleg med di, som 

det går fram av merknadene ovanfor, retten meiner at departementet si grunngjeving ikkje er lovstridig. 

Alfred S. Isene meiner forkjøpsvetaket er urimeleg. Domstolane kan ikkje setje til sides eit 

forvaltningsvedtak berre fordi dei meiner vedtaket er urimelig eller dei meiner at eit anna resultat ville ha vore 

meir i samsvar med lova sine intensjonar. Likevel har det gjennom rettspraksis utvikla seg reglar som går ut på 

at dersom eit forvaltningsvedtak er så sterkt urimeleg at det ligg føre det ein kallar for maktsmisbruk er 

vedtaket ugyldig. Retten meiner det ikkje ligg føre noko slikt maktmisbruk i denne saka. Vedtaket får særleg 

vidtfemnande konsekvensar for Asbjørn Isene fordi han ikkje lenger kan basere seg på jordbruket som 

eineyrke. Men dette vil til somme tider bli resultatet av eit vedtak om at staten skal nytte forkjøpsretten eller av 

eit vedtak om at ein viss person ikkje skal få utlagt tilleggsjord til seg. Det er fyrst og fremst meir 
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jordbruksfaglege og vidare samfunnspolitiske vurderingar som vert avgjerande når ein skal vurdere dei andre 

interessene i saka mot Asbjørn Isene si interesse i å få halde fram med jordbruket som eineyrke. Domstolane 

har vore svært forsiktige med å setje slike vurderingar frå forvaltninga til sides. Retten kan ikkje sjå at det ligg 

føre heilt spesielle moment i denne saka, og meiner det ikkje er grunnlag for å seie at forkjøpsvedtaket er eit 

maktsmisbruk. 

Staten har og lagt ned påstand om at staten v/Landbruksdepartementet er eigar av Isane-Ytre fordi Alfred S. 

Isene ikkje har gjeve noka klår fråsegn om at han vil skrive ut skøyte til staten dersom han ikkje når fram med 

søksmålet sitt. Han ønskte ikkje å kome med nokon slik lovnad fordi det ennå ikkje er klårt korleis det 

økonomiske oppgjer skal gjennomførast. 

Han meinte elles det ikkje var rett utan vidare å gi dom for at staten er elgar. Retten meiner at staten må få 

medhald i påstanden sin. Det følgjer av 

Side 752 

 jordlova § 14, 1. leden at staten vert eigar av eigedomen straks forkjøpsretten vert gjort gjeldande. Dette 

rettssynet kom og fram i dom sagd av Gulating lagmannsrett den 8.11.1974 i ankesak nr. 24/1973. - - - 
 

Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Arnt Haarberg, Oscar Hordnes og sorenskriver R. Stuhaug): - - - 

Den ankende part, heretter kalt Isene, har for lagmannsretten prinsipalt gjort gjeldende at 

Landbruksdepartementets vedtak er i strid med jordlovens § 1 og de intensjoner som ligger bak denne. Etter § 1 

første ledd i.f. er det en forutsetning ved anvendelsen av loven at den nyttes til fordel for «dei som har yrket sitt 

i jordbruket.» Isene viser i denne forbindelse til Herstads kommentar til jordloven 2. utg. 10. l nærværende 

tilfelle har man «sparket bena under» en som har arbeidet i jordbruket i over 50 år og har fattet et vedtak til 

fordel bl.a. for en som er lærer. I tilslutning hertil hevder Isene at selv om det er sterke grenser for domstolens 

adgang til å prøve det administrative vedtak så har dog domstolene full adgang til å prøve om vedtaket og de 

grunner som ligger bak dette er overensstemmende med lovens intensjoner slik de er kommet til uttrykk i § 1. 

Videre viser Isene til lovkomiteens utkast til jordlov, hvor det i utkastets § 7, siste ledd er inntatt en 

bestemmelse om at forkjøpsretten ikke skulle kunne gjøres gjeldende overfor en kjøper som hadde bodd på 

eiendommen de siste 10 år og deltatt i bruken. Det vises til Odelstingsproposisjon nr. 6-72/73 302. spalte. Når 

denne bestemmelse ikke ble medtatt i den endelige utforming av loven skyldtes dette at man var redd for at 

bestemmelsen var for absolutt formet. Det var allikevel meningen - hevdes det - at det ved den enkelte konkrete 

avgjørelse skulle tas hensyn til kjøpere som var i en slik stilling som nevnt.  

På foranstående grunnlag hevder da Isene at departementets vedtak er i strid med jordlovens § 1 og derfor må 

oppheves. 

Videre har Isene gjort gjeldende at vedtaket er så åpenbart urimelig at det av den grunn må oppheves av 

domstolen. I denne forbindelse pekes spesielt på at Isene selv har drevet sitt bruk gnr. 108, bnr. 5 siden 1928 og 

også til at hans sønn, Svein Isene, som er født den 0.0.1948 har vært på Isene hele sitt liv, har deltatt i driften 

såvel av bnr. 5 som bnr. 1, og har basert sin fremtid på driften av disse to eiendommer. Utover en del inntekt av 

laksefiske er jordbruksdriften av bnr. 1 og bnr. 5 familien Isenes eneste arbeidsinntekt. Svein er gift og har to 

barn i alder 5 og 7 år, hvorav den eldste en gutt. 

Siden 1964 har Isene ved årlige leiekontrakter leiet bnr. I, har bodd i husene der, har drevet dette i samdrift 

med sitt eget bruk, bnr. 5. Samtidig som Isene drev bruket, stelte han også for den gamle kårkonen Margit Isene 

som var ufør. Fra 1966 flyttet Alfred Isenes kone over til bnr. 1 for å ta seg av stellet og tilsynet med den 

gamle. De menneskelige hensyn som følger av disse faktiske forhold, er helt oversett av de administrative 

myndigheter og uteglemt i vedtakets begrunnelse. 

I den tiden bnr. 1 og bnr. 5 har vært drevet sammen som en bruksenhet, har man vinterforet 9 kyr, 20 sauer og 

10-14 ungdyr. 

Under henvisning til Alfred Isenes egen partsforklaring under ankeforhandlingen for lagmannsretten, peker 

den ankende part videre på at Alfred Isene har stått i den formening at han hadde tilsagn om å få erverve 

eiendommen. Han bygger dette for det første på at da fergeleiet på Isene ble 
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 anlagt i begynnelsen av 1970-årene, avsto han grunn frivillig uten ekspropriasjon fordi fylkeslandbrukssjefen 

etter pågang fra veimyndighetene hadde gitt løfte om å skaffe tilleggsjord til Isenes bruk. Isene viser i denne 
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forbindelse til eget brev til Bremanger jordstyre av 3.2.1970 og jordstyrets svar til ham datert 14.2.1970. For 

det annet peker Isene på at han henvendte seg til konsulent Sande i Fylkeslandbruksstyret før skjøte og 

kjøpekontrakt var undertegnet. Sande konfererte den gangen telefonisk med herredsagronomen. På grunnlag 

herav ga konsulent Sande en uttalelse overfor Isene som han - Isene - oppfattet som et tilsagn. På dette grunnlag 

ba han konsulent Sande om å utfylle og ekspedere salgsmeldingen til jordstyret. Han peker på at meldingen er 

datert den 19. august i Bø og den 26. august i Davik og at det ved sakens behandling i Bremanger jordstyre den 

18. september 1964 var fremlagt kjøpekontrakt og skjøte, begge dokumenter i utkast som verken var datert eller 

undertegnet. 

I tillit til de her nevnte forhold undertegnet Mons Isene skjøte den 2.10.1974 og Alfred Isene fikk det tinglyst 

den 9. samme måned. Dette ville han ikke ha gjort hvis han ikke hadde stolt på at han fikk eiendommen. Han 

kunne da istedenfor ha fortsatt med årlige leiekontrakter i allefall så lenge Margit levde.  

Isene mener at urimeligheten ved departementets vedtak må ses på bakgrunn også av de her nevnte forhold.  

Endelig har Isene pekt på at han gikk til anskaffelse av landbruksmaskiner som han bare kunne anvende på 

bnr. 1 og at han gjorde dette i tillit til fylkeslandbrukssjef Bakkes utsagn i forbindelse med anleggelsen av 

fergeleiet i 1970-årene. 

Isene hevder at det er alminnelig godtatt at norsk rett har prøvningsadgang og anledning til å sette til side et 

administrativt vedtak hvis dette finnes å være åpenbart urimelig overfor den det går utover. 

Ankemotparten - heretter kalt Staten - har for lagmannsretten hevdet at herredsrettens dom er riktig, såvel i 

konklusjonen som i premissene. I tillegg hertil anfører Staten at det er intet i vedtakene som med rimelighet kan 

påstås å være i strid med loven. Det er i vedtaket tatt hensyn til de arronderingsmessige forhold og samtidig vist 

til driftsmessige hensyn. Det er dette som ligger til grunn såvel for departementet som for 

fylkeslandbruksstyrets vedtak. Sammen med de øvrige begrunnelser i vedtaket viser dette at det er et 

omhyggelig forberedt vedtak som er helt i samsvar med jordlovens § 1. 

Videre viser Staten til at man har vurdert Isenes forskjellige anførsler. Således har man vurdert de 

investeringer han har foretatt og det forhold at han har leiet og drevet gården i 10 år tidligere. 

I forbindelse med sistnevnte moment peker Staten på at bestemmelsen om ikke å bruke forkjøpsretten overfor 

en bruker som har bodd og drevet bruket i 10 år, bare var inntatt i lovkomiteens forslag, og at det ikke står noe i 

den endelige lovtekst om dette. For øvrig gjelder det påpekte forslag konsesjonsloven av 1974 og det står intet 

om dette i jordloven. 

Videre peker Staten på at departementet ikke har truffet noe fordelingsvedtak. Det er i vedtaket bare vist til at 

der er nabobruk som har behov for tilleggsjord. For øvrig er vedtakets begrunnelse i full samsvar med lovens 

intensjoner, nemlig å skaffe bærekraftige bruk. 

Videre hevder Staten at Isenes angrep på vedtaket beveger seg i et område som er unndradd fra domstolenes 

prøvelse. I forbindelse med Isenes påstand 
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 om at vedtaket er urimelig, hevder Staten at heller ikke dette kan bli gjenstand for domstolskontroll. For at det 

skal kunne skje, måtte der foreligge et så åpenbart urimelig vedtak at det nærmest må sies å være vilkårlig eller 

åpenbart støtende på en slik måte at man nærmer seg det lovstridige. I nærværende tilfelle er vedtaket ikke 

åpenbart urimelig, særlig fordi det er i overenstemmelse med lovens intensjoner. Alfred Isene må - hevdes det - 

hele tiden ha vært klar over at det var usikkert om han ville kunne få kjøpe bnr. 1 og det arbeidet han har 

nedlagt på bruket og de investeringer han har foretatt, må han dertor selv ta risikoen for. 

Det brev som Isene fikk fra Jordstyret i 1970 kan ikke tolkes som noe tilsagn. Tvertimot må det ha vært en 

klar advarsel for Isene. For øvrig peker Staten på at verken fylkeslandbrukssjefen eller konsulent Sande hadde 

noen som helst myndighet eller kompetanse til å gi et slikt tilsagn som Isene påstår. 1 tilslutning hertil peker 

Staten også på at man bare har Isenes egen partsforklaring å holde seg til, og at ytterligere bevis savnes. 

Staten har for øvrig vist til Eckhoff's bok: «Rettferdighet og rettssikkerhet» side 377-378 samt til dom inntatt 

i Rt-1971-419. - - - 

Flertallet, lagdommer Hordnes og sorenskriver Stuhaug, kommer til samme resultat som herredsretten og 

viser i det vesentlige til dennes premisser med følgende tilleggsbemerkninger:  

Flertallet finner at departementets vedtak ikke er umiddelbart i strid med jordlovens § 1. 
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Når det gjelder spørsmålet om urimelighet, finner flertallet at saken stiller seg meget tvilsom. Det synes 

således å være på det rene at Isene og hans familie - heri innbefattet sønnen og hans hustru og barn - vanskelig 

vil kunne livnære seg på gnr. 5 alene. Videre må det tillegges adskillig vekt at Isene har drevet bnr. 1 i nå mere 

enn 10 år og delvis også bodd der. En bestemmelse til fordel for brukere som hadde vært på bruket i 10 år eller 

mer, kom imidlertid ikke inn i konsesjonsloven og kan da bare tillegges begrenset vekt ved anvendelse av 

jordlovens § 1. Forholdet er for øvrig vurdert av departementet. 

Vedrørende Isenes samtale med konsulent Sande finner flertallet at det foreligger for få og ukontrollerbare 

opplysninger til at man kan bygge på at her skulle ha foreligget et tilsagn - et tilsagn som for øvrig ikke var 

fremkommet fra den kompetente myndighet. 

Flertallet finner at det er sterke grunner som taler for at Isene burde fått beholde bnr. 1 - helt eller delvis - 

men etter en samlet helhetsvurdering finner flertallet likevel ikke at den urimelighet som nok foreligger, er av 

en slik art at den kan medføre at departementets vedtak skulle ansees ugyldig. 

Etter foranstående blir departementets vedtak å stadfeste. 

Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Haarberg, er kommet til et annet resultat enn herredsretten og finner 

å burde ta anken til følge og bemerker: 

Mindretallet er under adskillig tvil enig med flertallet i at det vanskelig kan sies at departementets vedtak er 

direkte i strid med jordlovens bestemmelser. Derimot finner mindretallet at det er et par momenter som trekker 

sterkt i retning av å betegne vedtaket som stridende mot jordlovens intensjoner. 

Statens forkjøp er i det foreliggende tilfelle ikke gjort til fordel for en eller flere navngitte jordbrukere. Det er 

således ikke mulig å vurdere den ene jordbrukers stilling mot den annen - slik som det har vært gjort i andre 

tilsvarende saker for lagmannsretten. Isenes stilling må i dette tilfelle veies mot Statens interesse i å overta jord 

for eventuell fremtidig tildeling til andre i 
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 arbeidet for gjennom en arrondering å gjennomføre en jordbruksrasjonalisering.  

Det er på det rene at Isene hadde drevet bnr. 1 i 10 år da vedtaket ble fattet i 1974. Han og hans familie hadde 

også bodd i husene på bruket i adskillige år. 

Videre synes det, etter lagmannsrettens åstedsbefaring, klart at de to bruk - bnr. 1 og 5 - ligger så nær opp til 

hverandre og har så god veiforbindelse direkte fra tun til tun, at de på Alfred Isenes hånd og med hans 

bruksmåte må sees som en driftsenhet. Det synes for mindretallet - på grunnlag av det man kunne se under 

åstedsbefaringen, sammenholdt med sakens øvrige bevisligheter - klart at vedtaket innebærer at man ødelegger 

en fullgod driftsenhet idet Isenes bruk nr. 5, etter avståelsen av jord til fordel for fergeleiet - ikke vil kunne gi 

næringsgrunnlag som jordbruk for en familie når jorden og bygningene på bnr. 1 arronderes bort. Mindretallet 

finner det meget tvilsomt om et vedtak med disse følger kan sies å være i overensstemmelse med jordloven og 

dens intensjoner slik disse er kommet til uttrykk i lovens § l. 

Lovens forutsetninger for å erverve tilleggsjord gjennom forkjøpsrett, må være at man ikke derved ødelegger 

en allerede etablert levedyktig driftsenhet. 

Som nevnt ovenfor har mindretallet under tvil ikke funnet å burde trekke den konsekvens av de her påpekte 

forhold, at vedtaket umiddelbart er i strid med jordlovens § 1. Men mindretallet finner at de nevnte forhold må 

få betydelig vekt ved vurderingen av spørsmålet om man står overfor et så urimelig vedtak at det av den grunn 

bør oppheves. 

Mindretallét ser dette i sammenheng med sakens øvrige fakta: 

Det er på det rene at skjøtet ble underskrevet og datert etter at Isene hadde konferert med konsulent Sande. 

Han har selv i sin partsforklaring sterkt pointert at han ikke ville ha effektuert kjøpet hvis han ikke hadde følt 

seg sikker på at han fikk myndighetens samtykke til kjøpet. Selv om konsulent Sande og den han rådførte seg 

med ikke hadde kompetanse til å avgi noe bindende løfte, har dette neppe vært noe som Isene som legmann har 

reflektert over. 

Han har tydeligvis følt seg trygg og handlet deretter. Allerede på et tidligere tidspunkt hadde han også lagt 

ned betydelig arbeid i jordforbedring på bnr. 1 samtidig som han hadde anskaffet jordbruksmaskiner som han 

bare kunne benytte på bnr. 1. 
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Endelig peker mindretallet på at Isene og hans familie - herunder hans sønn med hustru og to barn, vil bli 

berøvet sin hittidige levevei om forkjøpet gjøres gjeldende. 

Det hele saksforhold sett under ett viser da - etter mindretallets syn - at departementets vedtak medfører så 

åpenbare urimligheter for Isene, at vedtaket av denne grunn bør kjennes ugyldig og oppheves, jfr. Rt-1951-19. 

Saksomkostninger: 

Lagmannsretten finner enstemmig at saken har voldt slik tvil og vært av en slik art at det foreligger særlige 

omstendigheter som i medhold av rgl. § 180, 1. ledd bør medføre at den ankende part fritas fra å erstatte 

ankemotparten saksomkostninger for lagmannsretten. 

Videre finner lagmannsretten enstemmig at saksomkostningene også for herredsretten av samme grunn som 

nevnt overfor bør oppheves i medhold av rgl. § 172 annet ledd. - - - 
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Høyesterett - Rt-1982-241 (54-82) 
 

 

Instans Høyesterett - dom 

Dato 1982-02-26 

Publisert Rt-1982-241 (54-82) 

Stikkord (Altasaken) Plenumsbehandling av skjønnssaken om Altareguleringen. 

Sammendrag Ankesaken gjaldt først og fremst spørsmålet om gyldigheten av den kgl.res om 

statsregulering av Altavassdraget. Dette vedtak ble truffet etter at det var innhentet 

samtykke av Stortinget, jfr. vassdragsreguleringsloven § 2, og Stortinget fastholdt 

senere to ganger sitt standpunkt. Høyesterett fant at saksbehandlingen i det 

vesentlige var tilfredsstillende, og at det ikke forelå noen saksbehandlingsfeil som 

kunne ha hatt innvirkning på konsesjonsvedtaket, jfr. prinsippet i forvaltningsloven 

§ 41. Uttalelser om hvilke krav til utredninger m.v. det kan stilles på de forskjellige 

trinn i saksbehandlingen, jfr. vassdragsreguleringsloven § 4 a, § 5, § 6 og § 8. 

Konsesjonsmyndigheten hadde heller ikke bygget på mangelfulle eller uriktige 

faktiske opplysninger som medførte at konsesjonsvedtaket var ugyldig. 

Bemerkninger om domstolenes prøvelsesrett, og forvaltningens opplysningsplikt 

overfor Stortinget. - Høyesterett fant at det ikke forelå feil eller mangler ved 

behandlingen av de samiske interesser. Når det gjaldt de folkerettslige spørsmål, 

hadde de ankende parter bl.a. påberopt seg FNs internasjonale konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966, ILO-konvensjon nr. 107 av 5. 

juni 1957, Prinsipperklæringen og handlingsprogrammet vedtatt på FN's 

verdenskonferanse i Genève 1978 til bekjempelse av Rasisme samt Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950. Høyesterett fant det ikke 

nødvendig å gå inn på alle de spørsmål som var reist om innholdet av gjeldende 

folkerett og om hvorvidt samene i folkerettslig forstand måtte anses som en 

urbefolkning i de områder som reguleringssaken berørte. Det var på det rene at 

reguleringsområdet i Alta var undergitt norsk suverenitet; og det inngrep i 

reindriftsnæringen som reguleringen ville medføre, var etter Høyesteretts mening 

langt fra av så alvorlig karakter at reguleringsvedtaket kunne komme i strid med 

folkerettslige regler. - Foruten gyldigheten av den kgl.res. gjaldt ankesaken 

skjønnsrettens fastsettelse av erstatning til de beiteberettigede for tapt beiteland 

ved anleggsveien. Dette delskjønn ble stadfestet, mens et annet delskjønn - hvor 

skjønnsretten hadde avslått krav om midlertidig erstatning for laksefiske i 

anleggstiden - ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil, jfr. 

vassdragsreguleringsloven § 19 nr. 4. - Høyesterett tok innledningsvis standpunkt 

til enkelte prosessuelle spørsmål, jfr. skjønnsloven § 38 og § 48. Det ble således 

antatt at skjønnsrettens avgjørelse om å fremme skjønnet bare kunne angripes ved 

anke over det avsagte skjønn, og at gyldigheten av den kgl.res. ikke ble et eget 

avgjørelsestema i Høyesteretts domsslutning. Dette fikk betydning for 

partsforholdet. Antatt at Høyesterett hadde full kompetanse ved prøvingen av det 

prejudisielle spørsmål om gyldigheten av den kgl.res. 

Saksgang L.nr. 39/1982. 

Parter 1. Alta Laksefiskeri Interessentskap (høyesterettsadvokat Knut Lassen) 2. De 

reinbeiteberettigede i reinbeitedistrikt nr 20, 21, 22, 23 og 24, Johan J. Sara m.fl. i 

reinbeitedistrikt nr. 25 og Bæskadesgruppen i reindistrikt nr. 1, og Masi bygdelag 

(advokat Leif Dunfjeld - til prøve) 3. Grunneiere og rettighetshavere i Alta og 
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Masi: 1. Edel Jacobsen m.fl. (83 parter) (advokat Steinar Winther Christensen - til 

prøve). Hjelpeintervenienter: 1. Norske Reindriftssamers Landsforbund (advokat 

Leif Dunfjeld - til prøve) 2. Norges Naturvernforbund (høyesterettsadvokat Ketil 

Lund) 3. Fire fjordfiskere: 1. Thorbjørn Olsen, 2. Osvald Nordstrand, 3. Erland 

Kristoffersen, 4. Magnar Andersen (advokat Steinar Winther Christensen - til 

prøve) mot staten v/Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (regjeringsadvokat 

Bjørn Haug med rettslig medhjelper advokat Johan Remmen). 

Forfatter Christiansen, Stabel, Mellbye, Blom, Bølviken, Tønseth, Schweigaard Selmer, 

Michelsen, Elstad, Røstad, Holmøy, Løchen, Endresen, Sinding-Larsen, Skåre, 

Aasland og justitiarius Ryssdal. 
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Dommer Christiansen: Ved kgl. resolusjon av 15. juni 1979 ble det etter innhentet samtykke av Stortinget i 

medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 fastsatt reguleringsbestemmelser for 

statsregulering i forbindelse med utbygging av Savtso kraftverk i Altaelva. Regjeringsadvokaten inngav samme 

dag skjønnsbegjæring til Alta herredsrett i medhold av vassdragsreguleringsloven § 16 og § 19 til fastsettelse av 

erstatning og/eller pålegg om tiltak. 

Jeg innskyter at Stortinget allerede den 30. november 1978 hadde samtykket i utbyggingsplanen for 

Altavassdraget på grunnlag av tilråding i St.prp.nr.107 (1977-1978). Fire stortingsrepresentanter fremsatte 

imidlertid forslag om at Stortinget skulle ta spørsmålet om utbygging av vassdraget opp til ny behandling. 

Forslaget, som ble behandlet av Stortinget 6. juni 1979, ble ikke vedtatt. Samme dag gav Stortinget bevilgning 

til igangsetting av anleggsarbeidene. På bakgrunn av protester og aksjoner mot utbyggingen behandlet 

Stortinget for øvrig saken på nytt 30. mai 1980 på grunnlag av en særskilt St.meld.nr.61 (1979-1980) om 

regjeringens arbeid med gjennomføringen av Stortingets vedtak i saken. Meldingen ble av Stortinget vedlagt 

protokollen. 

Ved inkaminasjonen av skjønnet påstod en rekke saksøkte skjønnet nektet fremmet, idet de hevdet at den 

kongelige resolusjon var ugyldig. Skjønnsretten, som ble satt med 6 skjønnsmenn, vedtok i medhold av 

tvistemålsloven § 98 annet ledd og § 150, jfr. skjønnsloven § 2, å foreta oppdelingen av skjønnet. I første 

omgang behandlet retten bare spørsmålet om å fremme skjønnet samt et krav om delskjønn for tap av reinbeite 

og et krav om midlertidig erstatning til Alta Laksefiskeri Interessentskap. 

Alta herredsrett avsa 5. desember 1980 under dissens med hensyn til gyldighetsspørsmålet skjønn med 

følgende slutning: 

«I. Skjønnet fremmes. 
 

II. Staten ved Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen skal betale til de reinbeiteberettigede i 

reinbeitedistriktene nr. 20 Geritnjarga, nr. 21 Kvaløya, nr. 22 Fieddar, nr. 23 Seinos/Navgastak og nr. 24 

Seiland ved de respektive formenn 1400 - ettusenfirehundre - kroner med tillegg på 25% i årlig erstatning, 

første gang 1. oktober etter at anleggsarbeidet er igangsatt. Beløpet betales til et fond for de nevnte 

reinbeitedistrikter som disponeres av distriktsformennene i fellesskap. 
 

III. Kravet fra Alta Laksefiskeri Interessentskap tas ikke til følge. 
 

IV. Staten ved Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen skal betale erstatning for saksomkostninger innen 14 

dager fra forkynnelse av skjønnet til 
 

1) Alta Laksefiskeri Interessentskap ved høyesterettsadvokat Knut Lassen med 285000 - 

tohundreogåttifemtusen - kroner. 
 

2) saksøkte grunneiere ved advokat Steinar Winther Christensen med 205000 - tohundreogfemtusen - 

kroner. 
 

3) saksøkte grunneiere ved høyesterettsadvokat Knut Ramstad med 9950 - nitusennihundreogfemti - 

kroner. 
 

4) de saksøkte reineiere ved advokat Leif Dunfjeld med 179000 - ethundreogsyttinitusen - kroner, og 
 

5) Norges Naturvernforbund ved høyesterettsadvokat Ketil Lund med 65000 - sekstifemtusen - kroner.» 
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Alta Laksefiskeri Interessentskap, Edel Jacobsen m.fl. som utgjør i alt 83 grunneiere og rettighetshavere i 

Alta og Masi som berøres av reguleringen, de reinbeiteberettigede i reinbeitedistrikt nr. 20, 21, 22, 23 og 24, 

Johan J. Sara m.fl. i reinbeitedistrikt nr. 25, Bæskadesgruppen i reinbeitedistrikt nr. 1, samt Masi bygdelag har 

påanket skjønnet til Hålogaland lagmannsrett på grunn av feil i saksbehandlingen og rettsanvendelsen. Norske 

Reindriftsamers Landsforbund, Norske Samers Riksforbund og Norges Naturvernforbund har påanket skjønnet 

som hjelpeintervenienter. Ved erklæring av 10. september 1981 har også 4 fjordfiskere sluttet seg til ankesaken 

som hjelpeintervenienter. I prosesskrift av 7. november 1981 har Norske Samers Riksforbund trukket sin 

hjelpeintervensjon tilbake. 

Regjeringsadvokaten søkte på vegne av ankemotparten, staten v/Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen - 

senere kalt NVE - Høyesteretts kjæremålsutvalgs samtykke til at ankene ble brakt direkte inn for Høyesterett, 

jfr. tvistemålsloven § 6 og skjønnsloven § 2. De ankende parter og hjelpeintervenientene protesterte mot slik 

innbringelse. Den 11. mars 1981 traff kjæremålsutvalget beslutning om å tillate anke direkte til Høyesterett. 

Ved brev av 13. mars 1981 ble partene og hjelpeintervenientene underrettet om at justitiarius i medhold av 

høyesterettsloven av 25. juni 1926 nr. 2 § 4 tredje ledd, jfr. § 3, hadde bestemt at saken skulle behandles av den 

samlede Høyesterett. I brev av 11. april 1981 ble de samme underrettet om at justitiarius i medhold av loven § 4 

fjerde ledd hadde oppnevnt prosessfullmektiger for de ankende parter og hjelpeintervenientene, og at 

oppnevningen også gjaldt bevisopptakene. 

Ved forberedende dommers beslutning av 4. juni 1981 ble professor Robert Paine, Canada, oppnevnt som 

sakkyndig for Høyesterett i samespørsmål. Samme dag besluttet dommeren at dosent Arne K. Sterten og 

statsmeteorolog Per Eyvind Nordlie skulle oppnevnes som sakkyndige for retten i meteorologiske spørsmål. 

Etter begjæring av Norges Naturvernforbund avsa den forberedende dommer 29. juni 1981 kjennelse hvor 

staten ble pålagt å fremlegge syv tabellariske oversikter over antatt fremtidig kraftforbruk i Norge. 

Til bruk for ankebehandlingen er det avholdt en rekke bevisopptak ved Alta herredsrett, Trondheim byrett og 

Oslo byrett. Det er videre fremlagt en rekke nye dokumenter, blant annet en betenkning om folkerettslige 

spørsmål av professor Douglas Sanders, Canada. Ankesaken har et meget betydelig omfang. Utdragene i saken 

utgjør mellom 7000 og 8000 sider. I det alt vesentlige fremstår saken imidlertid for Høyesterett i samme 

skikkelse som for skjønnsretten. 

Ankeforhandling er avholdt i tiden 3. november til 18. desember 1981 med i alt 32 rettsdager. 

Det har versert og verserer for domstolene en rekke andre saker som har tilknytning til utbyggingsvedtaket, 

dels retter seg mot iverksettelsen av dette. 

Ved stevning av 20. juni 1979 til Alta herredsrett reiste Norges Naturvernforbund egen sak om gyldigheten 

av den kongelige resolusjon av 15. juni 1979. I saken oppstod spørsmål om verneting og 
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 søksmålskompetanse. Disse prosessuelle spørsmål ble behandlet særskilt og endelig avgjort ved Høyesteretts 

kjennelse av 23. april 1980, jfr. Rt-1980-569. Saken ble ved kjennelsen avvist fra Alta herredsrett. 

Den 29. juni 1979 begjærte Norges Naturvernforbund for Alta herredsrett midlertidig forføyning om stans i 

anleggsarbeidene inntil rettskraftig avgjørelse forelå i den nettopp nevnte sak om gyldigheten av den kongelige 

resolusjon. Denne begjæring ble ikke tatt til følge ved herredsrettens kjennelse av 7. september 1979. 

Kjennelsen er ikke påkjært. 

I tilsvar til skjønnsretten av 28. august 1979 fra advokat Dunfjeld på vegne av reinbeitedistriktene m.v. ble 

det også begjært midlertidig forføyning for å forhindre skadelige inngrep ved at anleggsarbeidene ble igangsatt 

før ugyldighetsinnsigelsen var rettskraftig avgjort. Denne begjæring er imidlertid ikke blitt forfulgt.  

På vegne av reinbeitedistriktene nr. 20, 21, 22, 23 og 24 a - distrikt nr. 24 er under nærværende sak blitt delt i 

to - har høyesterettsadvokat Bjørn Pettersen den 12. oktober 1981 uttatt stevning ved Alta herredsrett mot NVE 

med påstand om at dette forpliktes til å stanse arbeidet på anleggsveien Stilla-Savtso i inntil 6 uker. Samme dag 

fremmet han begjæring til namsretten om midlertidig forføyning for slik stansning. Ved namsrettens kjennelse 

av 22. oktober 1981 ble denne begjæring forkastet. Kjennelsen er ikke påkjært. 
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Det har i forbindelse med ulovlige demonstrasjoner mot utbyggingen vært en rekke straffesaker. Jeg viser her 

blant annet til Rt-1981-21, Rt-1981-35, Rt-1981-673, Rt-1981-887, Rt-1981-972 og Rt-1981-1036. 
 

II. Oversikt over skjønnsrettens avgjørelse. 

Jeg nevner innledningsvis at det er en feil i skjønnsrettens angivelse av partsantallet for så vidt gjelder 

grunneierne i Alta og Masi. Skjønnsretten har oppgitt antallet til 142, mens det i alt skal være 127 grunneiere 

som meldte seg som parter. Av disse har som alt nevnt til sammen 83 påanket skjønnet. For øvrig nevner jeg at 

det for skjønnsretten var uklart om alle som hadde meldt seg som saksøkte ved skjønnet, var å anse som parter i 

dette. Skjønnsretten fant imidlertid ikke grunnlag for i denne omgang å ta stilling til partsforholdet i sin helhet.  

Etter å ha gitt en kort oversikt over behandlingen av utbyggingssaken, gir retten en omfattende redegjørelse 

for partenes anførsler vedrørende spørsmålet om fremme av skjønnet. De saksøkte og hjelpeintervenientenes 

prosessfullmektiger hadde delvis behandlet forskjellige sider av saken, men hadde også i det vesentlige sluttet 

seg til hverandres anførsler. Retten kunne derfor gjengi disse anførslene under ett, og fant det hensiktsmessig 

først å gjøre rede for dem. For korthets skyld nytter jeg i det følgende i likhet med skjønnsretten alene 

betegnelsen de saksøkte. 

De saksøkte anførte at vedtaket om vassdragsregulering og utbygging, som dannet grunnlaget for 

skjønnsbegjæringen, var ugyldig. Ugyldigheten ble hevdet å følge av folkerettslige begrensninger i norske 

myndigheters adgang til å gjøre inngrep som dette i samisk næringsutøvelse og kultur. Det ble her blant annet 

vist til folkerettens regler om vern av urbefolkninger og etniske minoriteter. Vedtaket ble likeledes 

Side 245 

 hevdet å være ugyldig på grunn av feil i saksbehandlingen som hadde ført til feil og mangler ved det faktiske 

grunnlag eller de faktiske forutsetninger for vedtaket om vassdragsregulering. Saksbehandlingsanførslene var 

særlig knyttet til bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven § 5 og § 6, dvs. bestemmelsene om innholdet i den 

reguleringssøknad som Statskraftverkene fremmet og bestemmelsene om NVE s behandling av denne. Det ble 

anført at Statskraftverkenes søknad av april 1974 var meget mangelfull i forhold til loven krav, og det samme 

var tilfellet med den ajourførte søknad av mars 1976. Dette og den mangelfulle behandling av søknadene fra 

NVE s side hevdet de saksøkte hadde medført at skadevirkningene ved den vedtatte regulering ikke var blitt 

skikkelig utredet og derfor var blitt undervurdert. Innvendingene mot saksbehandlingen og 

avgjørelsesgrunnlaget ble særlig utdypet for så vidt gjelder reindrift, samiske interesser generelt, naturverdier, 

laksefiske, jordbruk, reguleringsfordeler og alternativ kraftdekning. De feil de saksøkte mente forelå, kunne 

etter deres mening ha virket inn på vedtakets innhold, slik at dette var ugyldig etter bestemmelsen i 

forvaltningsloven § 41. Stortingets deltakelse i behandlingen av reguleringssøknaden og dets etterfølgende 

behandling av saken kunne etter de saksøktes mening ikke forhindre slik ugyldighet. 

Staten v/NVE bestred at vedtaket om regulering av Altavassdraget er ugyldig, og mente at det ikke forelå 

grunnlag for å nekte skjønnet fremmet.  

Den samlede skjønnsrett la til grunn at ingen folkerettslige regler var til hinder for at norske myndigheter traff 

det vedtak om vassdragsregulering som saken gjelder. Retten gjør deretter rede for sitt syn på de interne 

rettsregler som kommer til anvendelse i saken, først og fremst saksbehandlingsreglene i 

vassdragsreguleringsloven. Ved drøftelsen av omfanget av de opplysninger og oppgaver m.v. som etter loven 

pliktes fremlagt sammen med Statskraftverkenes reguleringssøknad, har retten delt seg. Tre av skjønnsmennene 

får her følge av sorenskriveren i et strengere syn på hva som må foreligge på dette stadium av reguleringssaken 

enn det som de tre øvrige skjønnsmenn anser som den riktige lovforståelse. 

Den samme oppsplitting av retten finner sted når den deretter tar stilling til om det må anses å foreligge feil 

og mangler ved saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag på de forskjellige saksbehandlingstrinn. Tre av 

skjønnsmennene deltar på enkelte punkter i kritikken av saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget. Men de 

finner at dette i det vesentlige er tilfredsstillende etter de regler og krav som var vanlige i planleggingstiden 

1970-74, og at de feil og mangler de har pekt på ikke er vesentlige. Sorenskriveren har i større utstrekning enn 

disse tre skjønnsmenn funnet at det har foreligget mangler, og han har da på noen punkter sluttet seg til den 

kritikk de øvrige tre skjønnsmenn har gitt av saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag. Ved den endelige 

vurdering av feilenes og manglenes betydning er imidlertid sorenskriveren enig med de tre førstnevnte 

skjønnsmenn i at de feil og mangler som foreligger i saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag, ikke kan ha virket 

inn på vedtaket om regulering og utbygging av Altavassdraget. Den 
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 kongelige resolusjon om utbyggingen er derfor gyldig, selv om flertallet understreker at det finner spørsmålet 

tvilsomt. De øvrige tre skjønnsmenn - som altså utgjør rettens mindretall - lister opp hele 17 feil og mangler 

som de antar hefter ved saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget. Særlig 6 av disse feilene og manglene 

anser mindretallet for vesentlige, og samlet må manglene etter mindretallets mening lede til at den kongelige 

resolusjon er ugyldig og at skjønnet således ikke kan fremmes.  

Jeg kommer senere tilbake til skjønnsrettens forståelse av rettsreglene og dens faktiske og rettslige 

vurderinger. 

Når det endelig gjelder delskjønnene, gjaldt kravet fra reineierne bare anleggsvegen på strekningen fra 

skiferbruddene i Stilla til det punkt hvor rein skal krysse Tverrelva. Skjønnsretten fant at det var grunnlag for å 

tilkjenne erstatning for varig tap av beiteland. 

Kravet fra Alta Laksefiskeri Interessentskap gjaldt midlertidig erstatning i anleggstiden. Da skjønnsretten fant 

at den ikke hadde tilstrekkelig faktisk grunnlag for å fastsette slik erstatning, ble kravet ikke tatt til følge. 
 

III. Oversikt over partenes hovedanførsler for Høyesterett og deres påstander i ankesaken. 

Også for Høyesterett gjør de ankende parter og hjelpeintervenienter gjensidig gjeldende hverandres anførsler 

i saken. For enkelhets skyld omtaler jeg derfor i det følgende ikke særskilt hjelpeintervenientene, men 

underforstår at de ankende parters anførsler også omfatter anførslene fra disse. 

Både de ankende parter og staten har i ankesaken i det alt vesentlige gjort gjeldende de samme anførsler som 

for skjønnsretten. Men anførslene er utdypet på en rekke punkter. Fra de ankende parters side er her blant annet 

anført at skjønnsrettens behandling av faktum til dels er spinkel, da retten noen ganger bare gir sin konklusjon 

og flere av deres anførsler ikke er omtalt i det hele tatt. Når det gjelder statens anførsler, fant staten som nevnt 

av skjønnsretten for å spare tid der ikke grunn til en detaljert imøtegåelse av alle de saksøktes anførsler. Etter 

statens mening var nemlig en rekke av anførslene åpenbart uten rettslig relevans for gyldighetsspørsmålet. Slik 

saken har utviklet seg, har imidlertid staten for Høyesterett funnet det påkrevd med en bredere detaljert 

imøtegåelse av samtlige anførsler fra de ankende parters side. 

Innledningsvis bemerker jeg at de ankende parter og staten er enige om at Høyesteretts kompetanse i 

gyldighetsspørsmålet - som også i ankesaken er det tvisten i realiteten dreier seg om - ikke er begrenset til feil i 

skjønnsrettens saksbehandling eller rettsanvendelse i samsvar med reglene i skjønnsloven § 38. Jeg vil komme 

nærmere tilbake til dette spørsmål i det følgende avsnitt. 

Når det gjelder de samiske interesser, anfører de ankende parter at folkerettslige regler som Norge er bundet 

av er til absolutt hinder for nærværende vassdragsregulering. Under enhver omstendighet er slikt inngrep bare 

mulig i bestemte tilfelle og etter en bestemt saksforberedelse, og disse krav er her ikke oppfylt. Den kongelige 

resolusjon om utbygging hevdes derfor å være ugyldig som stridende mot våre 
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 folkerettslige forpliktelser. Fra statens side er bestemt bestridt at en reguleringssak av et så beskjedent omfang 

som den nærværende overhodet kan reise noe folkerettslig spørsmål i relasjon til samene som etnisk 

minoritetsgruppe i det norske samfunn, eventuelt krenke rettsregler av forfatningsmessig trinnhøyde.  

De ankende parter anfører videre at den internrettslige prøving av gyldigheten av den kongelige resolusjon 

skjer etter de vanlige regler for forvaltningsvedtak. At Stortingets samtykke til utbyggingsvedtaket var 

nødvendig etter vassdragsreguleringsloven § 2, er en kompetansebetingelse i den samlede saksbehandling, men 

endrer ikke det forhold at hele saksbehandlingen og de faktiske forutsetninger for vedtaket kan prøves av 

domstolene. Det er her vist til Rt-1973-107, Rt-1963-1288 og Rt-1930-972. 

Hva dernest gjelder de forvaltningsrettslige regler som får anvendelse - det vil i hovedsak si 

vassdragsreguleringsloven saksbehandlingsregler - gjør de ankende parter gjeldende to hovedanførsler. 

Det hevdes for det første at det var feil i forbindelse med søknaden fra Statskraftverkene og NVE s 

behandling av den. Her gjøres gjeldende at søknaden ikke inneholdt eller var vedlagt alle de opplysninger eller 

utredninger som loven krever, og at den til tross for disse mangler ble tatt under behandling og utsendt av NVE. 

De ankende parter hevder i denne sammenheng blant annet at bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven 

krever konkrete undersøkelser og utredninger, idet opplysninger basert på allmennkunnskaper og antakelser 

ikke er tilstrekkelige. Et sentralt krav er at verneinteressene må utredes i sammenheng, dvs. ved tverrfaglige 

undersøkelser og ikke enkeltvis. Alle forhold og interesser som er aktuelle, skal omtales i 

søknadsdokumentene, og reguleringens konsekvenser for alle vesentlige interesser skal være utredet før 
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søknaden sendes til uttalelse. Vesentlig er videre at alle utbyggingsalternativer skulle vært angitt og utredet 

hver for seg. NVE hadde plikt til å avvise den mangelfulle søknad, og det er en saksbehandlingsfeil at så ikke er 

gjort. De ankende parter har ellers understreket at en rekke forhold tilsa at man i nærværende sak hadde en 

meget omhyggelig saksbehandling, idet man befant seg i en marginalsone for de fleste livsformer og samiske 

interesser kom inn i bildet m.v. 

For det annet - og som langt mer vesentlig - hevder de ankende parter at utredningsplikten aldri ble oppfylt og 

at konsesjonsmyndighetene derfor baserte sin avgjørelse på et uriktig eller ikke forsvarlig utredet grunnlag. 

Denne hovedanførsel henger imidlertid nøye sammen med den først nevnte. Etter de ankende parters mening 

var misligholdene på søknadstidspunktet en vesentlig årsak til at en rekke forhold forble uutredet eller 

misforstått helt frem til den kongelige resolusjon ble avgitt, blant annet fordi man kom i tidsnød. Det er derfor 

nødvendig å se feilene i sammenheng, noe skjønnsretten hevdes ikke å ha hatt den fulle forståelse av. Ved at 

søknaden var misvisende og mange forhold forble uutredet, fikk feilene under den fortsatte behandling hos 

konsesjonsmyndighetene en kumulativ effekt. Også et risikosynspunkt hevdes å komme inn her. Er ikke alle 

relevante forhold forsvarlig overveid, må risikoen for den manglende oppfyllelse av 
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 utredningsplikten påhvile konsesjonsmyndighetene. Det hevdes videre at de forskjellige reguleringsalternativer 

forble uutredet, og at det var i strid med forsvarlig saksbehandling at søknaden ikke ble tilbakesendt NVE for 

ny vurdering og foreleggelse for de berørte parter da utbyggingsplanen ble vesentlig endret under den videre 

behandling hos konsesjonsmyndighetene. 

De ankende parter bestrider at det kan ha selvstendig rettslig betydning at Stortinget her uttrykkelig har 

funnet vurderingsgrunnlaget tilfredsstillende. Stortingets flertall kan ikke i en konkret politisk situasjon 

bestemme innholdet av saksbehandlingsregler som forutsetter en omsorgsfull behandling og som er en 

rettssikkerhetsgaranti for verneverdige interesser. Her er de påviste feil i saksbehandling og utredningsgrunnlag 

av en slik mengde og tyngde at det etter de ankende parters mening ikke er tvilsomt at de sett i sammenheng 

kan ha påvirket vedtakets innhold, og det er tilstrekkelig til at den kongelige resolusjon må kjennes ugyldig 

etter prinsippet i forvaltningsloven § 41. I denne sammenheng er også muligheten for at Stortinget ville ha 

truffet vedtak om utsettelse av saken relevant. De etterfølgende behandlinger av saken i Stortinget kan ikke 

reparere dette forhold. 

Staten v/NVE bestrider på sin side at det selv med en streng forståelse av saksbehandlingsreglene foreligger 

vesentlige feil i den saksbehandling og det avgjørelsesgrunnlag som ledet frem til den kongelige resolusjon. 

Dette gjelder selv om Stortinget her skulle betraktes som et forvaltningsorgan underlagt vanlige 

forvaltningsrettslige regler. At man ved en fingransking av en så omfattende sak kan finne forhold som man i 

dag eventuelt kan si burde vært gjort annerledes eller bedre, er ikke nok. Etter statens mening er de ankende 

parters saksfremstilling til dels lite dekkende, fordi man bare tar utsnitt av saksbehandlingen her og der og i 

tillegg også gir direkte uriktige opplysninger om denne. Videre prosederes det på rettslig sett irrelevante 

spørsmål i en sak hvor det er truffet en politisk avgjørelse, en avveining av samfunnsmessige hensyn som det er 

lagt til Stortinget å avgjøre. 

De ankende parter har mest konsentrert seg om selve søknaden, og overser dermed etter statens mening den 

meget fyldige senere saksbehandling. Ved å gripe fatt i bagateller avviser de ifølge staten at denne 

konsesjonssaken i virkeligheten har fått en særdeles omsorgsfull behandling. Konsesjonsmyndighetene sørget i 

samsvar med vassdragsreguleringslovens regler for innhentelse av en betydelig mengde til dels meget 

omfattende skriftlige utredninger og opplysninger i saken. Hertil kom mengden av innkomne uttalelser, både på 

grunnlag av høringsbehandlingen og uttalelser fremkommet av interesserte på eget initiativ. I tillegg var det 

flere befaringer og møter med dem som representerte berørte interesser. Saken ble videre ikke av Stortinget 

vurdert i noe vakuum, men i samme tidsrom som Stortinget behandlet en lang rekke saker som direkte berørte 

utbyggingssaken. Det gjaldt således blant annet landsdelsplanen for Nord-Norge, planene om vern av vassdrag, 

aksjonsplanen for samiske bosettingsområder, den nye reindriftslov, det økonomiske langtidsprogram, 

energimeldingen m.v. Videre inngår også konsesjonsmyndighetenes eget brede erfaringsgrunnlag og innsikt i 

avgjørelsesgrunnlaget. Etter statens mening hadde samtlige 
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 konsesjonsmyndigheter ved sin avgjørelse etter vassdragsreguleringsloven § 8 et fyldig grunnlagsmateriale, og 

alle vurderte i det alt vesentlige det som i dag hevdes å være feil og mangler. 
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Etter statens mening legger både de ankende parter og skjønnsretten uriktig til grunn en for streng forståelse 

av de skjønnsmessige saksbehandlingsregler i vassdragsreguleringsloven. Man har blant annet oversett disse 

reglers relative innhold, hvor konsesjonsmyndighetenes egen vurdering av utredningspliktens omfang må 

aksepteres av domstolene hvis denne vurdering er forsvarlig. Utredningsplikten må også ses i forhold til de 

vilkår som er satt for reguleringstillatelsen, jfr. blant annet at man her har det strengeste manøvreringsreglement 

for noen vassdragsregulering hittil med full revisjonsadgang etter 5 år. Endelig har man oversett at formålet 

med denne del av saksforberedelsen alene er å tilrettelegge grunnlaget for en standpunkttagen etter 

vassdragsreguleringsloven § 8 - ja eller nei til utbygging. Detaljundersøkelser foretas senere hvis svaret blir ja, 

og da med sikte på erstatningsskjønnet m.v. 

Fra statens side er sterkt fremhevet ikke bare betydningen av at det er Stortinget som faktisk har truffet 

utbyggingsvedtaket og da uttrykkelig har uttalt at det fant avgjørelsesgrunnlaget tilfredsstillende, men også at 

Stortinget både i 1979 og i 1980 har vurdert vedtaket på nytt etter å være blitt presentert for å ha tatt standpunkt 

til alle de innvendinger som de ankende parter nå gjør gjeldende for domstolene. Staten har pekt på at 

domstolene har vært tilbakeholdne med å utøve kontroll overfor Stortingets egne vurderinger, jfr. blant annet 

Rt-1976-579, jfr. særlig side 584 og Rt-1976-1. 

Selv om Høyesterett skulle finne avgjørelsesgrunnlaget utilfredsstillende, bestrider staten at manglene er av 

slik art og omfang at Stortingets vedtak om utbygging og Kongens tilslutning til og gjennomføring av dette 

vedtak rettslig sett er ugyldig. Feilene kan ikke ha påvirket vedtakets innhold. Under denne subsidiære 

betraktning har staten bestridt at Stortingets vedtak - som Kongen statsrettslig sett må anses forpliktet til å følge 

opp - kan vurderes med utgangspunkt i vanlige forvaltningsrettslige regler. Man beveger seg her på det 

konstitusjonelle plan, og Stortinget har verken underlagt seg vassdragsreguleringsloven generelle regler eller 

forvaltningslovens regler for sin egen saksbehandling. Det hadde derfor fri adgang til å supplere søknaden om 

denne var mangelfull uten noen forpliktelse til å sende søknaden tilbake til forvaltningen. Under enhver 

omstendighet må Stortingets tolking av saksbehandlingsreglene i vassdragsreguleringsloven være autoritativ i 

den forstand at plenarvedtaket slår igjennom formelle bestemmelser som bare middelbart berører borgerne. Da 

Stortingets samtykke er et vilkår for reguleringsvedtaket, og dets vedtak igjen er bindende for regjeringen, 

hevder staten at det ikke under noen omstendighet kan være en saksbehandlingsfeil om regjeringen har lagt 

avgjørende vekt på stortingsvedtaket. Når Stortinget har godtatt en saksbehandling som tilstrekkelig for seg, 

hevder staten for øvrig at det er tvilsomt om domstolene kan anvende årsaksproblematikken i forvaltningsloven 

§ 41 ved en etterprøvelse. 

Staten har endelig pekt på de særlige problemer som reiser seg for 

Side 250 

 domstolene ved kontroll med avgjørelsesgrunnlaget i en sak som denne. Der dette beror på en skjønnsmessig 

vurdering, for eksempel det fremtidige kraftbehov, vil myndighetenes skjønn i seg selv være et vesentlig 

moment. Men man må etter statens mening anta at domstolenes prøvelsesrett her begrenses ytterligere der fakta 

etter sin natur er kvalifisert faglige, eller etter sin natur usikre fordi de knytter seg til forutsigelser av fremtidige 

virkninger av reguleringen. Det er i denne sammenheng blant annet vist til dommer i Rt-1975-603, jfr. særlig 

side 606, og Rt-1962-805, jfr. særlig side 809. 

På bakgrunn av sakens omfang har jeg funnet det hensiktsmessig med en slik generell oversikt over partenes 

hovedanførsler, selv om denne oversikt til dels bare blir skissemessig. Jeg kommer senere tilbake til partenes 

detaljerte anførsler. 

Hva endelig angår anførslene mot delskjønnene, har reineierne påanket erstatningsfastsettelsen til opphevelse 

under påberopelse av saksbehandlingsfeil. Alta Laksefiskeri Interessentskap har likeledes påstått opphevelse, 

da skjønnsretten etter dets mening ikke hadde rettslig adgang til å avslå kravet. 
 

Det er nedlagt slike påstander i saken: 
 

Alta Laksefiskeri Interessentskap: 

«Prinsipalt: 

1. Den Kgl. res. av 15. juni 1979 om statsregulering for utbygging av Savtso kraftverk i Altavassdraget 

kjennes ugyldig. 
 

2. Alta herredsretts skjønn av 5. desember 1980 oppheves og saken avvises fra Alta herredsrett. 
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Subsidiært: Alta herredsretts skjønn av 5. desember 1980 oppheves for så vidt Alta Laksefiskeri 

Interessentskaps krav om midlertidig erstatning for skade på laksefisket i anleggstiden ikke er tatt til følge.» 
 

De reinbeiteberettigede i reinbeitedistrikt nr. 20, 21, 22, 23 og 24, Johan J. Sara m.fl. i reinbeitedistrikt nr. 25 

og Bæskadesgruppen i reinbeitedistrikt nr. 1, Masi bygdelag og Norske Reindriftsamers Landsforbund:  

«1. Den Kgl. resolusjon av 15. juni 1979 kjennes ugyldig og skjønnet avvises. 
 

2. Alta herredsretts skjønn vedrørende erstatning for anleggsveien oppheves.» 

 
 

Edel Jacobsen m.fl. - i alt 83 grunneiere og rettighetshavere i Alta og Masi samt 4 fjordfiskere: 

«1. Den Kgl. res. av 15. juni 1979 kjennes ugyldig. 
 

2. Alta herredsretts skjønn av 5. desember 1980 oppheves og skjønnet nektes fremmet.» 

 
 

Norges Naturvernforbund: 

«1. Den Kgl. resolusjon av 15. juni 1979 kjennes ugyldig. 
 

2. Skjønnet oppheves og nektes fremmet.» 
Side 251 

 

 
 

Staten v/Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen: 

«Alta herredsretts skjønn stadfestes.» 
 

Det reelle hovedspørsmål i saken - hvis prosessuelle side jeg senere kommer tilbake til - er gyldigheten av 

den kongelige resolusjon av 15. juni 1979 om utbygging av Altavassdraget. Jeg er når det gjelder dette 

spørsmål kommet til samme resultat som skjønnsrettens flertall. Men jeg kan i stor utstrekning ikke tiltre den 

begrunnelse flertallet har gitt for sitt standpunkt, herunder den til dels skarpe kritikk som også flertallet har 

rettet mot konsesjonsmyndighetenes saksbehandling. Når det gjelder delskjønnene, er jeg kommet til at 

reineiernes anke må forkastes, mens anken fra Alta Laksefiskeri Interessentskap bør tas til følge. 

I det følgende behandler jeg først de prosessuelle spørsmål som saken reiser. Innledningsvis har jeg også 

funnet det hensiktsmessig å gi en kortfattet oversikt over det faktiske omfang av nærværende 

vassdragsregulering, fordi rettsanvendelsen må ses på bakgrunn av dette saksforhold. Dette vil bli utdypet 

under den senere gjennomgåelse av konsesjonsmyndighetenes faktiske grunnlag for vedtaket om 

vassdragsregulering. Etter de to innledningsavsnitt ser jeg nærmere på vassdragsreguleringslovens regler om 

saksbehandlingen. De folkerettslige anførsler har jeg funnet det naturlig å behandle sammen med de samiske 

spørsmål, som danner neste hovedavsnitt. Her drøfter jeg alle anførsler som har vært reist i tilknytning til 

forhold ovenfor den dam som skal bygges i Savtso. Deretter behandler jeg manøvreringsreglementet, som 

danner overgangen til det neste store interessefelt som reguleringen berører, nemlig lakseinteressene. Etter å ha 

tatt stilling til de øvrige angrep på konsesjonsmyndighetenes saksbehandling og faktiske grunnlag for deres 

vedtak, vil jeg til slutt drøfte ankene over delskjønnene. 
 

IV. Prosessuelle spørsmål. 
 

a) Partsforholdet og ugyldighetspåstanden. 
 

Det fremgår av det foranstående at skjønnsretten har avsagt to delskjønn. Krav om erstatning for tap av beite 

på grunn av selve anleggsvegen ble tatt til følge, mens krav om midlertidig erstatning for skade på 

fiskeinteressene i anleggstiden ikke ble gitt medhold. Beitekravet gjaldt de reinbeiteberettigede i 

reinbeitedistrikt nr. 20, 21, 22, 23 og 24, mens fiskeinteressene tilhørte Alta Laksefiskeri Interessentskap. Disse 

har påanket delskjønnene, og er parter i ankesaken. Hovedspørsmålet i saken er imidlertid som nevnt 

gyldigheten av den kgl. resolusjon av 15. juni 1979 om vassdragsutbyggingen. Partene har nedlagt særskilt 

påstand om at denne resolusjon skal kjennes ugyldig, dvs. at retten ikke bare skal avgjøre dette prejudisielt. Det 

reiser seg derfor spørsmål om det prosessuelt er adgang til å ta et slikt krav til følge.  

Skjønnsrettens avgjørelse er videre påanket som parter av Johan J. Sara m.fl. i reinbeitedistrikt nr. 25 og 

Bæskadesgruppen i reinbeitedistrikt nr. 1 samt Masi bygdelag, foruten av 83 grunneiere og rettighetshavere 
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 som berøres av statsreguleringen av vassdraget. Også disse har nedlagt påstand om at den kongelige resolusjon 

kjennes ugyldig. De nevnte personer og grupper pretenderer alle å være erstatningsberettigede under det videre 

skjønn for skjønnsretten, og vil derfor på vanlig måte kunne påanke de skjønn som etterhånden blir avsagt for 

dem. Men det prosessuelle spørsmål i nærværende sak blir om de også kan kreve selvstendig partsstilling her 

fordi de har samme interesse som partene i de to delskjønn i å få avgjort gyldighetsspørsmålet. Dersom de ikke 

er selvstendige parter, må de nøye seg med stilling som hjelpeintervenienter i ankesaken i likhet med Norske 

Reindriftsamers Landsforbund, Norges Naturvernforbund og de 4 fjordfiskere. Deres ankeerklæringer er 

nemlig subsidiært erklæringer om hjelpeintervensjon, og adgangen til hjelpeintervensjon er ikke bestridt. 

Jeg finner grunn til sterkt å presisere at de reiste prosessuelle spørsmål ikke har hatt noen praktisk betydning i 

ankesaken. Som allerede nevnt gjør samtlige ankende gjensidig gjeldende hverandres anførsler, og helt 

uavhengig av den formelle partsstilling har de ankende og hjelpeintervenientene med stor grundighet prosedert 

samtlige anførsler som de mener har betydning i saken. Men det følger av prosessreglene at Høyesterett av eget 

tiltak må ta stilling til disse spørsmål, både fordi prosessen er regelbundet og fordi en uriktig rettsanvendelse 

som er uten praktisk betydning i nærværende sak, kan få konsekvenser i andre ankesaker. 
 

b) Partenes anførsler med hensyn til partsforholdet og ugyldighetspåstanden. 
 

De parter i skjønnet som pretenderer selvstendig ankerett i nærværende sak, tar utgangspunkt i skjønnets 

slutning post I, hvor det heter at «skjønnet fremmes». Heri ligger - hevder de - at skjønnet tok standpunkt til det 

materiellrettslige spørsmål om retten til ekspropriasjon, eller med andre ord at i uttrykket «skjønnet fremmes» 

ligger at ekspropriasjonsretten ble rettskraftig avgjort både i subjektiv og objektiv forstand. Det er her blant 

annet vist til Alten: Skjønnsloven (4. utg.) side 68. Dermed har samtlige parter i «hovedskjønnet» selvstendig 

ankerett selv om de formelt ikke er parter i delskjønnene, fordi gyldighetsspørsmålet direkte er avgjort også for 

dem. Det er også anført at praktiske grunner taler for en selvstendig partsstilling i dette tilfelle, da det synes lite 

hensiktsmessig at gyldighetsspørsmålet skulle kunne prøves på nytt etter hvert som det blir avsagt nye skjønn. 

Staten v/regjeringsadvokaten har ikke ønsket å nedlegge noen formell avvisningspåstand med hensyn til de 

prosessuelle spørsmål som Høyesterett må ta stilling til av eget tiltak. Men regjeringsadvokaten har anført at 

ankene dels kommer fra personer uten ankerett, dels gjelder avgjørelser som ikke er gjenstand for anke, og 

endelig at det kreves dom for noe Høyesterett ikke kan gi særskilt dom for. Det er her særlig vist til 

forarbeidene til skjønnsloven § 48. 
 

c) Mitt syn på partsforholdet og ugyldighetspåstanden. 
 

Inntil skjønnsloven § 48 ble endret ved lov av 23. oktober 1959 nr. 16, bestemte paragrafen blant annet at 

tvist om retten til ekspropriasjon - dvs. den materielle rettmessighet av saksøkerens ekspropriasjonskrav - ble 

avgjort av skjønnsretten under skjønnssaken ved 
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 særskilt kjennelse, som var gjenstand for selvstendig anke. Tvisten kunne også etter § 49 og § 50 overføres til 

avgjørelse i søksmåls former, dvs. ved dom. 

Dette system ble endret i 1959. Slik § 48 nå lyder, er det alene en nektelse av å fremme skjønnet som 

avgjøres ved egen kjennelse, og som kan påankes etter vanlige regler. Går skjønnsrettens avgjørelse ut på at 

skjønnet skal fremmes, skal det ikke avsies noen egen kjennelse om det. En slik avgjørelse treffes formløst 

under skjønnsforretningen, og avgjørelsen kan bare angripes ved overprøvelse av selve skjønnet, jfr. 

Ot.prp.nr.43 (1957) om lov om ekspropriasjon av fast eiendom side 63. Disse ankeregler kan heller ikke omgås 

ved at det foretas en oppdeling av avgjørelsen, slik at en tvist om gyldigheten av ekspropriasjonskravet 

prosederes og avgjøres særskilt. Hjemmelen for en særskilt behandling av et materiellrettslig spørsmål er 

nemlig tvistemålsloven § 98, jfr. skjønnsloven § 2, og denne paragraf gir ingen hjemmel for egen anke over en 

delavgjørelse om å fremme en sak. 

Konklusjonen blir derfor at skjønnsrettens avgjørelse om å fremme nærværende skjønn, og det standpunkt 

den dermed har tatt om at den kongelige resolusjon om statsreguleringen er gyldig, bare kan angripes ved anke 

over et avsagt skjønn. Dette gjelder selv om skjønnsretten her uriktig har latt denne avgjørelse komme til 

uttrykk som et eget punkt i skjønnsslutningen. Denne prejudisielle avgjørelse kan bare angripes gjennom 

delskjønnene, og her er alene de parter som delskjønnene direkte gjelder. Johan J. Sara m.fl. i reinbeitedistrikt 

nr. 25 og Bæskadesgruppen i reinbeitedistrikt nr. 1, Masi bygdelag og de 83 grunneiere og rettighetshavere som 
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berøres av statsreguleringen, kan derfor etter min mening ikke anses som parter. Disse personer og grupper må 

i stedet betraktes som hjelpeintervenienter for de ankende parter i delskjønnene. 

Det følger av det jeg har sagt at gyldigheten av den kongelige resolusjon ikke blir et eget avgjørelsestema i 

Høyesteretts domsslutning. At Høyesterett måtte finne resolusjonen gyldig, kommer alene til uttrykk ved at det 

tas realitetsstandpunkt til de subsidiære anker over delskjønnene. 

Jeg finner grunn til å tilføye at det etter min mening med rette kan reises spørsmål om det system man 

knesatte ved lovendringen i 1959 er det mest hensiktsmessige, i hvert fall ved større skjønn som det 

nærværende. Gode grunner kan her - som påpekt av hjelpeintervenientene - tale for at samtlige som er parter i 

skjønnet får gyldighetsspørsmålet avgjort særskilt og kan angripe denne avgjørelse, slik at spørsmålet blir 

rettskraftig avgjort en gang for alle. Som allerede understreket får imidlertid disse prosessreglene ingen reell 

betydning i nærværende sak. 
 

d) Høyesteretts kompetanse i ankesaken. 
 

Etter skjønnsloven § 38 første ledd kan et skjønn som har vært styrt av en dommer bare påankes til 

opphevelse på grunn av feil i saksbehandlingen og rettsanvendelsen. Som alt nevnt er imidlertid partene enige 

om at Høyesterett har full kompetanse ved prøvingen av det prejudisielle spørsmål om gyldigheten av den 

kongelige resolusjon. Fra statens side er det også sterkt understreket at man er interessert i at Høyesterett i 

videst mulig utstrekning prøver de mange feil og mangler 
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 som er påstått å hefte ved saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget i konsesjonssaken. 

Jeg er enig med partene i dette rettsspørsmål. Før den omtalte lovendring i 1959 var det ingen begrensninger i 

ankedomstolens kompetanse ved prøving av rettmessigheten av saksøkerens ekspropriasjonskrav, jfr. 

daværende § 48. Etter lovendringen fremgår det klart av paragrafen at dette fremdeles gjelder når det er avsagt 

kjennelse om at skjønnet nektes fremmet. Men loven uttrykker seg ikke klart for det tilfelle at den prejudisielle 

avgjørelse bare kommer til uttrykk ved at skjønnet fremmes. Spørsmålet er imidlertid behandlet i 

lovforarbeidene, hvor det forutsettes at til feil i saksbehandlingen vil også høre at skjønnet er fremmet uten at 

de materielle betingelser har vært til stede. Dette vil etter motivene ha til følge at begrensningen i skjønnsloven 

§ 38 første ledd i forhold til ankegrunnene etter tvistemålslovens regler vil ha liten praktisk betydning når det 

gjelder disse prejudisielle avgjørelser. Jeg viser til Ot.prp.nr.43 (1957) 64 annen spalte. Det avgjørende 

argument for denne løsning er imidlertid etter min mening hensynet til sammenheng i rettssystemet. Når 

ankedomstolen har full kompetanse der skjønnet er nektet fremmet eller der gyldighetsspørsmålet reises som 

egen sivil sak, bør domstolen nødvendigvis ha samme kompetanse om spørsmålet er prøvet prejudisielt ved at 

skjønnet fremmes. Dette synes også uten videre å være lagt til grunn i rettspraksis, jfr. således i Rt-1973-107. 
 

e) Tilbaketrekkingen av erklæringen om hjelpeintervensjon fra Norske Samers Riksforbund. 
 

Jeg har tidligere nevnt at Norske Samers Riksforbund ved prosessskrift av 7. november 1981 trakk tilbake sin 

erklæring om hjelpeintervensjon. Prosesskriftet var vedlagt et telegram til prosessfullmektigen fra forbundets 

styre, hvor det gis en begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen er av den art at jeg finner det nødvendig å 

kommentere den, og det gjøres etter min mening mest hensiktsmessig i forbindelse med de prosessuelle 

spørsmål. 

Det heter i telegrammet at Norske Samers Riksforbund ikke kan «legitimere en så tilfeldig, forsert og politisk 

betent saksgang som det her er lagt opp til. NSR hadde med sin intervensjon villet bidra til at saken ble seriøst 

belyst. Nå har saksbehandlingen vært slik at den ikke er norske domstoler verdig.» 

Etter omstendighetene innskrenker jeg meg til følgende kommentar, jfr. at tilsvarende kritikk av 

saksbehandlingen ble reist da Høyesteretts kjæremålsutvalg samtykket i direkte anke i saken:  

Høyesterett har samme kompetanse som lagmannsretten ved overprøvingen av delskjønnene, og begge 

domstoler har som alt nevnt full kompetanse i spørsmålet om utbyggingsvedtakets gyldighet. Den helt 

overveiende mengde av bevisstoffet i saken er dokumentbevis, slik at spørsmålet om bevisumiddelbarhet er av 

meget liten - om noen - interesse. Avgjørelsestemaet er videre rene rettsspørsmål. Som tidligere nevnt har både 

parter og hjelpeintervenienter hatt full adgang til å fremføre alle sine anførsler og fremlegge alt bevisstoff som 

de fant var av interesse. Saken har derfor fått et meget stort omfang, meg bekjent er dette den mest omfangsrike 

og langvarige sivile rettssak Høyesterett 
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 til nå har behandlet. Av hensyn til sakens viktighet har videre Høyesterett vært satt i plenum. Det er uforståelig 

at man på denne bakgrunn kan uttale at ankesaken ikke er blitt seriøst belyst og at saksbehandlingen ikke er 

norske domstoler verdig. 
 

V. Statsreguleringens faktiske omfang. 
 

Før jeg drøfter de rettsregler som er påberopt i saken, finner jeg det som alt nevnt hensiktsmessig å gi en 

kortfattet oversikt over det faktiske omfang av den vassdragsregulering det her er tale om. Denne faktiske 

fremstilling vil bli nærmere utfylt og utdypet under drøftelsen av det grunnlag som konsesjonsmyndighetene 

baserte sin avgjørelse på. For ordens skyld bemerker jeg at skrivemåten for de geografiske navn til dels varierer 

i saksdokumentene. Jeg holder meg til den samme form som er nyttet i stortingsdokumentene. 

Alta/Kautokeinovassdraget har en total lengde på ca 170 km fra sitt utspring i grensetraktene mot Finland og 

til utløpet i Altafjorden. Det har en rekke bielver, og i distriktene omkring vassdraget finnes en rekke større og 

mindre andre vassdrag. Under sitt løp mot nord passerer vassdraget samebygden Masi for der å løpe ut i 

innsjøen Ladnatjav'ri. Fra nordenden av denne er det ca 4 km i trange gjel til neste lange og smale innsjø, 

Vird'nejav'ri. Herfra går Altaelva et lengre stykke i en meget trang og dyp særpreget canyon, for senere å 

passere områder med bosetting og jordbruk før den renner ut i Altafjorden. I de siste ca 40 km er elva 

lakseførende og kjent som en av Norges beste lakseelver. 

Alt i 1968 la Vassdragsdirektoratets avdeling for vasskraftundersøkelser frem en vurdering for utnyttelse av 

Alta/Kautokeinovassdraget med sideelver, og Statskraftverkene gav i brev 23. september 1970 

Vassdragsdirektoratet beskjed om planleggingen. Kunngjøring fant sted i de lokale aviser i 1970. 

Planene omfatter foruten Altaelva sideelvene Iesjåkka, Tverrelva, Joat'kajåkka, Vesterelva og Eibyelva, og 

berørte dermed store deler av den sentrale Finnmarksvidda. I Altaelva var det planer om en 50 meters 

regulering av Vird'nejav'ri. Dette forutsatte hel neddemming av samebygda Masi. Det er uten videre klart at en 

utbygging i dette format ville gi et stort kraftutbytte og samtidig medføre vesentlige skadevirkninger ikke minst 

for samiske interesser. 

Planene ble da også møtt med skarpe protester, og 6. april 1973 vedtok Stortinget vern av Masi mot 

neddemming. Også regulering av en rekke av sideelvene ble frafalt, dels av lønnsomhetsgrunner, dels av 

hensyn til konsekvensene for befolkningen. 

Statskraftverkenes første utbyggingssøknad april 1974 omfattet foruten regulering av selve Altaelva fra 

Vird'nejav'ri også overføring av øvre del av Iesjåkka og Tverrelva, og magasiner i Vird'nejav'ri, Iesjav'ri og 

Joat'kajavrit. Fremdeles var det tale om en betydelig utbygging, men i Statskraftverkenes ajourførte søknad av 

mars 1976 ble Iesjav'ri tatt ut av planen - dels av hensyn til finske fiskeinteresser i Tanaelva, dels fordi 

regulering av Iesjav'ri ville medføre store skadevirkninger i et sentralt reinflytteområde. 

Hovedstyrets innstilling 21. desember 1976 omfattet foruten regulering av Altaelva fra Vird'nejav'ri 

overføring fra Joat kajavrit og øvre 
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 del av Tverrelva. Under behandlingen i Olje- og energidepartementet ble de to sistnevnte overføringer tatt ut 

med den begrunnelse at departementet ikke fant «grunn til å tvile på at en reduksjon av næringsgrunnlaget i 

dette området vil kunne få skadelige ringvirkninger for hele reindriftsnæringen i denne delen av 

Finnmarksvidda». 

Olje- og energidepartementets foredrag i St.prp.nr.107 (1977-1978) er avgitt 10. mars 1978. Hermed var de 

opprinnelige utbyggingsplaner redusert radikalt, slik at de nå gjaldt en moderat oppdemming av Vird'nejav'ri 

med derav følgende vesentlig reduksjon av både påregnelig kraftutbytte og påregnelige skadevirkninger. Det 

reduserte prosjekt ble så vedtatt av Stortinget, og ligger til grunn for den kgl. resolusjon av 15. juni 1979. En 

rekke av de vassdrag planene tidligere omfattet, gav Stortinget varig vern. 

Vird'nejav'ri blir etter dette kraftverkets eneste magasin. I canyonen ca 5 km nedenfor innsjøen skal det 

bygges en betongdam som fra bunnen av kløften og opp til damkronen vil måle ca 110 m. Magasinet blir ca 18 

km langt, og reguleringen medfører en oppdemming av Vird nejav ri på 15,2 m og en senkning på 4,8 m 

mellom kotene 245 og 265. Det neddemmede areal langs innsjøen blir på ca 2,8 kvadratkilometer. Magasinet 

vil tilsvare ca 6% av den vannmengde som i et middels år renner ut fra innsjøen. 
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Kraftstasjonen i Savtso med tunnelsystem vil ligge inne i fjellet på østsiden av Altaelva. Mellom dammen og 

tunnelutslippet er det ca 2 km, og denne del av elva - som ikke er lakseførende - får sterkt redusert vannføring. 

Nedenfor utslippet er det manøvreringsreglementet som er bestemmende for reguleringens virkninger for 

vannføringen i elva. Dette deler med hensyn til vannslippingen året i flere perioder. Jeg nevner til eksempel at i 

perioden etter at vannmagasinet er fylt, og frem til 1. september, skal vannføringen i elva ikke avvike mer enn 

10% fra uregulert vannføring, mens største tillatte vannføring i tidsrommet fra 15. desember til 1. april skal 

være 30 m³/sek. I reglementet er presisert som generelle siktemål hensynet til laksefisket og isforholdene. Jeg 

kommer nærmere tilbake til reglementet i avsnitt VIII. 

Fra Stilla i Tverrelvdalen øst for Altaelva blir det bygd en ca 25 km lang anleggsveg frem til anlegget ved 

Savtso. 

Det er etter dette på det rene at i kraftutbyggingssammenheng står man overfor et lite inngrep om man alene 

ser på inngrepets geografiske omfang m.v., og det er vesentlig redusert i forhold til de opprinnelige planer. 

Hvor betydelig inngrepet er, vil imidlertid avhenge av hvilke verneinteresser det likevel berører. Dette vil jeg se 

på i det følgende. Det er imidlertid grunn til å merke seg at uttalelser og utredninger før proposisjonen knytter 

seg til de tidligere omfattende planer. 
 

VI. Lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 m.v. 
 

a) Konsesjonsmyndighetenes adgang til å vedta regulering og domstolenes adgang til å prøve gyldigheten av 

slike vedtak. 
 

Vassdragsreguleringsloven § 8 foreskriver at samtykke til vassdragsregulering som medfører skade eller 

ulempe for allmenne eller private interesser, «bør i alminnelighet bare gis, hvis denne skade eller ulempe må 

ansees for å være av mindre betydning i sammenligning med de fordeler som reguleringen vil medføre, herved 

også tatt i 
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 betraktning de påregnelige omkostninger ved gjennomførelsen av foretagendet». Det heter videre i § 8: 

«Hensyn bør dessuten tas til andre skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig betydning, således virkninger 

av samfunnsøkonomisk og næringsmessig karakter som reguleringen kan gi anledning til.» 

Bestemmelsen i § 8 innebærer at konsesjonsmyndighetene må foreta en avveining av skader og ulemper mot 

fordelene ved reguleringen. De faktiske forhold som det ved denne avveining skal tas hensyn til, er delvis av 

slik art at det kan være mulig å foreta en tallmessig beregning på forhånd. Dette gjelder således de rene 

utbyggingskostnader. Men andre forhold er det vanskelig eller umulig å beregne på forhånd. Her må det foretas 

en skjønnsmessig vurdering av hvordan forholdene kan ventes å bli etter at utbygging har funnet sted. Til dette 

kommer at de interesser som skal tas i betraktning, for en stor del ikke kan gjøres til gjenstand for noen 

økonomisk vurdering. Konsesjonsmyndighetene må derfor foreta en avveining av fordeler og ulemper som til 

dels kan være usikre, og som til dels heller ikke direkte kan sammenlignes. 

Loven stiller ikke opp noen bestemt rettslig grense for Kongens og Stortingets adgang til å gi samtykke til 

vassdragsregulering. Den omstendighet at utbygging vil medføre betydelige endringer i naturforholdene og 

store skader for friluftsliv og næringsinteresser, er ikke til hinder for at det treffes vedtak om regulering. Skader 

og ulemper av enhver art skal som nevnt veies mot fordelene ved reguleringen. Loven foreskriver heller ikke at 

visse interesser skal tillegges særlig vekt, eller at interesseovervekten for utbygging skal være betydelig. 

Konsesjonsmyndighetenes adgang til å foreta en temmelig fri skjønnsmessig vurdering følger også av at det i § 

8 er sagt at konsesjon til en vassdragsregulering som medfører skade eller ulempe, «bør i alminnelighet bare 

gis» hvis skader eller ulemper må antas å være av mindre betydning enn fordelene ved reguleringen.  

Den rent skjønnsmessige avveining av fordeler mot skader og ulemper som Kongen og Stortinget foretar etter 

vassdragsreguleringsloven § 8, kan domstolene ikke overprøve. Dette følger av vanlige regler om domstolenes 

adgang til å prøve gyldigheten av forvaltningsvedtak. Tilsidesettelse av skjønnsmessige forvaltningsavgjørelser 

kan nok tenkes på det grunnlag at det er utvist vilkårlighet eller at det foreligger myndighetsmisbruk. Men i den 

foreliggende sak er det ikke rettet noe angrep mot reguleringsvedtaket på dette grunnlag. 

Det er ingen uenighet mellom partene på dette punkt. Når jeg likevel har funnet grunn til å nevne 

begrensningen i domstolenes prøvningsrett, er det fordi saken har vakt stor allmenn interesse, og fordi 

oppfatningen til dels synes å være at domstolene skal overprøve den prioritering og avveining av interesser som 

Stortinget og Kongen har foretatt. Dette er altså ikke riktig.  

631

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§8


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:19 

  

Rt-1982-241 (54-82) 

Side 13 

Det jeg har nevnt om begrensningen i domstolenes prøvningsrett, krever et supplement. Det er i saken hevdet 

at folkerettslige regler som Norge er bundet av, beskytter samene mot det inngrep i samiske interesser som 

statsreguleringen av Altaelva vil medføre. Reglene om domstolenes adgang til å prøve gyldigheten av 

forvaltningsvedtak er 

Side 258 

 ikke til hinder for at domstolene fullt ut prøver om reguleringsvedtaket er i strid med folkerettslige regler. 

Dette spørsmål kommer jeg tilbake til i avsnitt VII.  

Med den reservasjon jeg nettopp har nevnt, gjelder saken ikke spørsmålet om konsesjonsmyndighetenes 

adgang til å vedta regulering av Altaelva, men om saksbehandlingen har vært forsvarlig og om 

reguleringsvedtaket av 15. juni 1979 er bygd på tilstrekkelige opplysninger og riktige faktiske forutsetninger. 

De saksbehandlingsregler i vassdragsreguleringsloven som her har interesse, er loven § 4 a, § 5 og § 6. Disse 

spesialregler suppleres av alminnelige forvaltningsrettslige regler, herunder kravet om at forvaltningsorganene 

skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. De ankende parter hevder at det ble begått 

vesentlige feil under saksbehandlingen, og at disse feil kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. De 

hevder videre at vedtaket til dels er bygd på mangelfulle og uriktige faktiske forutsetninger. Staten er ikke enig 

i dette. 
 

b) Oversikt over loven saksbehandlingsregler. 
 

Det er Direktoratet for statskraftverkene som står for planlegging og utbygging av statens regulerings- og 

kraftanlegg. Også når det gjelder statsreguleringer, fremsettes det søknad om regulering. Det er enighet om at 

behandling av slike søknader skal følge samme saksbehandlingsregler som søknader fra andre regulanter. 

Vassdragsdirektoratet behandler i første hånd alle reguleringstillatelser etter vassdragsreguleringsloven, også 

statsreguleringer. Direktoratet for statskraftverkene og Vassdragsdirektoratet inngår begge i NVE, som ledes av 

et hovedstyre. Hovedstyrets innstilling avgis til Olje- og energidepartementet - tidligere Industridepartementet - 

og saker om mindre reguleringer avgjøres direkte av Kongen. Når det gjelder større reguleringer kan Kongen 

først gi tillatelse etter at saken har vært forelagt for Stortinget, jfr. loven § 2 annet ledd. 

Når en planlegger har avsluttet sine rent foreløpige undersøkelser, skal han straks sende melding til NVE, 

som kunngjør meldingen, jfr. loven § 4 a nr. 2 og 3. I loven § 5 finnes regler om hva den senere søknad om 

reguleringstillatelse «i alminnelighet» skal være ledsaget av. I åtte punkter regnes det opp forskjellige oppgaver 

og opplysninger. I loven § 6 finnes så bestemmelsene om NVE s behandling av søknaden, blant annet om 

kunngjøring og innhentelse av høringsuttalelser etter nærmere fastsatte frister. Videre gir paragrafen 

konsesjonsmyndighetene hjemmel til på søkerens bekostning å innhente sakkyndige uttalelser for å vurdere 

reguleringens følger. Søknadsbehandlingen avsluttes ved at det foretas en samlet avveining av skader og 

ulemper mot fordeler ved reguleringen, jfr. loven § 8. 

Den nevnte saksgang er i praksis blitt utbygd ved at departementet forelegger innstillingen fra NVE s 

hovedstyre for berørte parter til ny uttalelse under en såkalt remissomgang, og at hovedstyret deretter uttaler 

seg om de innkomne merknader. 

I tilknytning til loven § 5 har NVE utarbeidet to rundskriv med retningslinjer for hvilke opplysninger, 

materiale m.v. som en søknad skal inneholde. Rundskriv nr. 36 er av 15. januar 1974 og rundskriv nr. 38 er av 

12. mars 1975. 
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c) Partenes anførsler om saksbehandlingsreglene. 
 

Jeg viser til oversikten foran under avsnitt III om partenes hovedanførsler i saken. Her vil jeg gå nærmere inn 

på de konkrete anførsler om forståelsen av vassdragsreguleringsloven. 

De ankende parter tar utgangspunkt i § 8, som påbyr en avveining av fordeler og ulemper ved reguleringen. 

Paragrafene 4 a til 6 må da ses som en nærmere konkretisering og beskrivelse av hva som må utredes for å 

danne et forsvarlig grunnlag for denne avgjørelse. Videre angir paragrafene omfanget av opplysningene og 

tidspunktet for fremleggelsen av dem. Også andre rettslige normer hevdes å påvirke utredningspliktens omfang. 

Foruten til alminnelige forvaltningsrettslige regler er det vist til de målsettinger som kommer til uttrykk i blant 

annet naturvernloven § 1 og folkerettens regler om vern av minoriteter. Videre må uttalelser fra offentlige 
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myndigheter oppfattes som direktiver om en særlig omsorgsfull saksbehandling, jfr. blant annet 

programerklæringene om vern av samiske forhold. Omfanget av utredningsplikten må videre avhenge av de 

konkrete faktiske forhold, jfr. her blant annet at man befinner seg i en marginalsone for de fleste livsformer. Det 

rettslige utgangspunkt i nærværende sak hevdes derfor å måtte være en meget omhyggelig saksbehandling. I 

stedet fikk man ifølge de ankende parter en hastverkspreget saksbehandling som på mange punkter var 

dilettantisk og under vanlig standard. 

Når det gjelder tolkingen av § 4 a, § 5, § 6 - hvor især § 5 bokstavene c og d blir av interesse - med tilhørende 

retningslinjer, har de ankende parter særlig vist til den korrespondanse som fant sted mellom NVE, 

Miljøverndepartementet og Industridepartementet i 1975-1977 etter en klage fra Norges Naturvernforbund over 

behandlingen av reguleringssaken. NVE bestred her blant annet at en søknad ikke kunne sendes til uttalelse før 

alle opplysninger som er nevnt i § 5 foreligger. 

Rettsspørsmålene ble deretter tatt opp i stor bredde av Miljøverndepartementet i dets brev av 9. januar 1976 

til Industridepartementet. Miljøverndepartementet hevder her blant annet at etter § 4 a nr. 1 må alle vesentlige 

konsekvenser for allmenne interesser være avklaret alt på planstadiet. Hva videre angikk § 5, antok 

departementet at de formelt veiledende retningslinjer i rundskriv nr. 36 ikke gikk utover hva paragrafen krever, 

men bare er en detaljert og utfyllende presisering av denne. Forbeholdet «i alminnelighet» ble videre antatt bare 

å sikte til mindre vesentlige sider ved prosjektet, mens alle viktige eller vesentlige forhold må være belyst. Av § 

6 antok departementet det fulgte at søknaden ikke kunne legges ut til uttalelse før søkeren hadde oppfylt 

utredningskravene etter § 5. Endelig understreker departementet med hensyn til uttalelsesfristen at de som 

uttaler seg må få rimelig tid til dette. Av de hensyn som må ligge bak de nevnte regler, peker departementet 

blant annet på at en søknad i stor grad binder opp saken til fortrengsel for uutredede interesser, og på den store 

betydning førsteinntrykket av søknaden må antas å ha for de interesserte parters holdning til prosjektet. I 

departementets omfattende uttalelse pekes det også på at Kommunaldepartementet alt ved brev av 27. desember 

1971 i forbindelse med Statskraftverkenes planlegging av Altaprosjektet etterlyste et omfattende materiale 

vedrørende 
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 naturvern- og friluftsinteressene, uten at dette forelå ved søknaden. Miljøverndepartementet konkluderer med 

at konsesjonssøknaden og saksbehandlingen i Alta-saken ikke har tilfredsstilt loven krav.  

NVE kommenterte og tilbakeviste til dels Miljøverndepartementets synspunkter i et lengre brev av 9. april 

1976. Deretter tok Industridepartementet standpunkt til rettsspørsmålene ved brev til Miljøverndepartementet 

av 19. november 1976, og de ankende parter oppfatter brevet som en i stor grad tilslutning til 

Miljøverndepartementets syn. Industridepartementets syn ble ytterligere klargjort ved departementets brev av 

10. januar 1977 som svar på Miljøverndepartementets brev av 4. januar samme år. 

Etter de ankende parters mening er det på det rene at vassdragsreguleringsloven krever at alle vesentlige 

forhold skal være omtalt og utredet i søknadsdokumentene med henblikk på konsekvensene, eventuelt av 

sakkyndige, før søknaden kan sendes interesserte til uttalelse. Det skal foreligge en komplett søknad. Når det 

gjelder de allmenne interesser som er omhandlet i § 4 a nr. 1, skal disse være klarlagt av konsesjonssøkeren 

allerede på planstadiet. Dette innebærer ikke at søknaden skal være så fullstendig at endelig avveining kan 

foretas etter § 8, jfr. blant annet eventuelt behov for nye undersøkelser etter § 6 nr. 2 annet ledd som kan være 

avdekket ved utredningene på planstadiet. Men utredningspliktens omfang bestemmes av at den skal danne 

grunnlag for meningsfylte uttalelser fra dem som utbyggingen berører, noe som ikke oppnås hvis søknaden er 

misvisende og leder saksbehandlingen inn i feil spor, blant annet fordi man kommer i tidsnød. I ordene «i 

alminnelighet» i § 5 ligger at det må være en særlig grunn til ikke å klarlegge de forhold som er nøye spesifisert 

i lovtekst og rundskriv. Det er altså alene tale om unntak fra en hovedregel og ingen skjønnsmessig adgang for 

konsesjonsmyndighetene til å unnlate utredning. Det er her vist til forarbeidene Indst. O XIX for 1909 14. 

Reservasjonen «anses nødvendige» i § 6 punkt 1 går tilbake på ordene «i alminnelighet» i § 5 og betyr det 

samme. 

Som jeg har omtalt foran under avsnitt III, har de ankende parter videre gjort gjeldende at det etter 

vassdragsreguleringsloven er nødvendig med konkrete undersøkelser og utredninger for alle 

utbyggingsalternativer, og at verneinteressene blir vurdert ved tverrfaglige undersøkelser. I tilknytning til 

dommen i Rt-1963-1288 - hvor førstvoterende på side 1294 berører innholdet i vassdragsreguleringsloven § 5 - 

har de ankende parter presisert at bemerkningene her ikke kan oppfattes derhen at det er opp til 

konsesjonsmyndighetenes skjønn om og når opplysningene skal foreligge.  
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De ankende parters konklusjon med hensyn til disse rettsspørsmål er som alt nevnt at både Statskraftverkenes 

søknad av april 1974 og den ajourførte søknad av mars 1976 var mangelfulle og skulle vært tilbakesendt 

Statskraftverkene av Vassdragsdirektoratet. Det hevdes derfor her å foreligge saksbehandlingsfeil, noe 

skjønnsretten også har lagt til grunn, jfr. skjønnets side 35 flg. Men flertallet hevdes ikke å trekke de riktige 

konsekvenser av feilene, jfr. skjønnets side 64 flg selv om 
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 det med rette har gitt konsesjonsmyndighetene skarp kritikk for saksbehandlingen. De ankende parter har for 

øvrig gitt en detaljert oversikt over hvilke feil som det var ved søknaden ut fra de meget detaljerte regler i § 5 

og retningslinjene i rundskriv nr. 36. Etter omstendighetene finner jeg ikke grunn til å referere disse detaljene, 

som alle baseres på de ankende parters generelle lovforståelse. 
 

 
 

Staten v/NVE hevder på sin side at vassdragsreguleringsloven § 5 er en rettslig standard som skal tilpasses 

svært varierte forhold og også kan utvikles over tid i pakt med de interesser som gjelder. Ordlyden inneholder 

også andre skjønnsmessige uttrykk i tillegg til innledningen «i alminnelighet», jfr. «kan antas» og «antas» i 

henholdsvis bokstav c og d. Se også den korresponderende innledning «opplysninger som anses nødvendige 

etter § 5» i lovens § 6. Selv ved store vassdragsreguleringer kan det være interesser nevnt i § 5 som bare 

berøres i liten grad eller kanskje ikke i det hele tatt. Det hevdes å være tilfellet også i nærværende sak. At loven 

har et slikt relativt innhold, mener staten kom klart frem i forarbeidene til endringsloven av 10. april 1959 nr. 2. 

Lovkomiteen hadde der foreslått en egen forskriftshjemmel for at Kongen kunne gi utfyllende forskrifter om 

hva en konsesjonssøknad skulle inneholde. Forslaget ble ikke tatt opp av lovgiveren nettopp med den 

begrunnelse at forholdene i de enkelte tilfelle var så forskjelligartede. Se innstillingen fra komiteen til revisjon 

av vassdragsreguleringsloven m.v. side 14, Ot.prp.nr.39 (1958) 5 og Innst.O I for 1959. Det her nevnte viser 

etter statens mening også at NVE s rundskriv ikke har karakter av noen rettslig bindende regler om 

saksbehandlingen, noe som for øvrig også fremgår av retningslinjenes mange skjønnsmessige uttrykk. Staten 

oppfatter disse rundskriv som praktiske vegledninger for søkerne og intet bindende regelverk. De vegledende 

regler har heller ikke nedfelt seg slik i praksis at de er blitt bindende ut fra forvaltningsrettslige 

likhetsbetraktninger. Men selv om disse retningslinjer legges til grunn som målestokk, er det statens prinsipale 

syn at saksbehandlingen her står seg. 

For ordens skyld har staten presisert at det ikke ut fra ordlyden i § 5 siste ledd kan oppstilles andre regler for 

staten enn for private søkere med hensyn til tidspunktet for når utredningene skal foreligge.  

Verken lovbestemmelsen eller retningslinjene sier etter statens mening hvordan utredningene skal gjøres og 

hvor dyptpløyende de skal være. Dette vil bero på et skjønn i det konkrete tilfelle. Formålet med denne del av 

saksforberedelsen er å tilrettelegge grunnlaget for den skjønnsmessige avgjørelse etter § 8. I tillegg til de 

utredninger som er nødvendige etter denne bestemmelse, kommer utredninger for å konkretisere 

skadevirkningene når det skal fastsettes erstatning, eller for å oppfylle vilkår i reguleringsbestemmelsene. Den 

omstendighet at slike detaljundersøkelser pågår etter at reguleringen er vedtatt, kan ikke påberopes som 

grunnlag for å hevde at utredningene var utilstrekkelige på utredningstidspunktet. 

Staten har endelig - som allerede nevnt under avsnitt III foran - understreket at opplysninger etter § 5 bare 

utgjør en del av konsesjonsmyndighetenes avgjørelsesgrunnlag, og at det av § 6 nr. 2 annet ledd fremgår at 

innhentelse av sakkyndige uttalelser også forutsettes under 
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 selve søknadsbehandlingen. Formelt sett ble dette ikke gjort i denne saken, men det kan i etterhånd reises 

spørsmål om hva som var den riktige forankring for de senere utredninger som innkom. Poenget er imidlertid at 

etter lovens system kan man ikke som de ankende parter utelukkende konsentrere seg om søkerens 

utredningsplikt. 

Ellers har staten anført at det ikke av den korrespondanse mellom Miljøverndepartementet og 

Industridepartementet som de ankende parter har trukket frem, kan sluttes at Industridepartementet har et annet 

syn på § 5 enn det som staten gjør gjeldende i rettssaken. Etter statens mening leder således både paragrafens 

ordlyd, forarbeider og formål til at utredningskravet i stor utstrekning beror på et skjønn, som i første rekke må 

utøves av konsesjonsmyndighetene. Det syn de ankende parter hevder vedrørende utredningsplikten, ville gjøre 

det omtrent umulig å bygge ut et vassdrag. 
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Når det gjelder det tidspunkt hvor opplysningene og utredningene skal foreligge, jfr. § 6, innrømmer staten at 

den naturlige forståelse av paragrafens ordlyd er at utsendelse først kan skje når alt etter § 5 foreligger. Men 

praksis har ikke alltid vært i overensstemmelse med dette, og også innholdet av § 6 må antas å kunne utvikle 

seg over tid. I tidligere tider var sakene ofte enkle, i dag er det ofte hensiktsmessig for alle parter å starte 

høringsrunden før alt foreligger av utredninger, blant annet fordi det tar atskillig tid bare å sette seg inn i 

planens tekniske sider. Dette har selvsagt konsekvenser for uttalelsesfristene. Flere utredninger, for eksempel 

de tekniske vurderinger, hører heller ikke til det naturlige grunnlagsmateriale for høringsorganene, som i 

prinsippet bare skal ha de utredninger som gjelder deres faktiske interessefelt. Denne praktiske innfallsvinkel 

bekreftes også av dommen i Rt-1963-1288, selv det at manøvreringsreglementet manglet hadde ingen 

avgjørende betydning for saksbehandlingen. 

Statens konklusjon med hensyn til § 6 er at dersom det er en formforskrift at utredningene skal følge 

søknaden ved utsendelsen, er et brudd på forskriften bare en ubetydelig feil og her uten reell betydning, da alle 

har fått rikelig tid til å uttale seg. 
 

d) Mitt syn på saksbehandlingsreglene. 
 

Jeg nevner først at de ankende parter etter min mening gjør gjeldende et svært formelt syn på den betydning 

vassdragsreguleringsloven saksbehandlingsregler har for gyldighetsspørsmålet. Det må riktignok være klart at 

lovens regler skal følges så langt de inneholder bestemte påbud. For så vidt loven anvender skjønnsmessige 

kriterier, er det videre klart at myndighetene må utvise et forsvarlig skjønn. Og den omstendighet at Kongen 

etter loven § 2 annet ledd først kan gi reguleringstillatelse etter at saken har vært forelagt for Stortinget, kan 

ikke i seg selv lede til noen lempning i de saksbehandlingsregler som er gitt i lovens § 4a, § 5 og § 6. Men feil 

ved saksbehandlingen kan bare lede til ugyldighet dersom feilen kan ha virket inn på vedtakets innhold. Jeg 

viser for så vidt til forvaltningsloven § 41, som gir uttrykk for et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp. Når 

gyldigheten av et reguleringsvedtak gjøres til gjenstand for rettslig prøving, kan mulige feil ved 

saksbehandlingen bare få betydning dersom de kan ha ledet til mangler eller ufullstendigheter i selve 

grunnlaget for den avgjørelse som 
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 konsesjonsmyndighetene har truffet etter loven § 8. 

Uenigheten mellom partene gjelder først og fremst hvilken bredde og dybde utredningene må ha på de ulike 

trinn i saksbehandlingen, og det utredningsnivå som må kreves før spørsmålet om å gi reguleringstillatelse blir 

avgjort. 

Etter vassdragsreguleringsloven § 4 a, som ble tilføyd i 1969, skal det ved utarbeidelse av planer for 

vassdragsreguleringer tas hensyn til allmenne interesser som vil bli berørt herunder særlig interesser knyttet til 

vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv, jfr. § 4 a nr. 1. Når den mer konkrete planlegging tar til, skal 

planleggeren etter § 4 a nr. 2 straks sende melding til NVE så vidt mulig med opplysninger om virkninger av 

betydning for slike allmenne interesser som er nevnt under nr. 1 NVE skal etter § 4 a nr. 3 kunngjøre meldingen 

med oppfordring til interesserte om å sende planleggeren redegjørelse for de forhold og ønskemål som de 

mener det bør tas hensyn til. 

Formålet med loven § 4 a er klart nok. Bestemmelsen tar sikte på å fremheve vitenskap, kultur, naturvern og 

friluftsliv som relevante interesser for saksforberedelsen. Den tar videre sikte på å feste oppmerksomheten ved 

disse allmenne interesser på et tidlig stadium under planleggingen. Men § 4 a nr. 1 inneholder ikke noe påbud 

om at planleggeren allerede ved utarbeidelsen av planen for en vassdragsregulering har plikt til å utrede disse 

allmenne interesser. Det er av betydning at det så tidlig som mulig klarlegges hvilke interesser som vil bli 

berørt. Men spørsmålet om saksforberedelsens bredde og grundighet må etter min mening anses regulert av 

loven § 5 og § 6. 

Som før nevnt har NVE i rundskriv av 15. januar 1974 og 12. mars 1975 gitt retningslinjer for hva en 

konsesjonssøknad skal inneholde. I disse retningslinjer ble det stilt krav som går utover det som kan utledes av 

loven § 5. Det måtte også være adgang for NVE til på denne måte å supplere de krav som umiddelbart følger av 

loven. Jeg oppfatter ikke retningslinjene som rettslig bindende forskrifter, men som uttrykk for den standard 

som bør has for øye ved saksbehandlingen. 

Lovens § 5 har regler om hvilke opplysninger og oppgaver en reguleringssøknad «i alminnelighet» skal være 

ledsaget av. Bestemmelsen peker derved på interesser som skal anses relevante i saker om 

vassdragsreguleringer og som det skal tas hensyn til ved den avveining som konsesjonsmyndighetene må foreta 
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etter § 8. Etter § 5 c kreves opplysninger om skade eller ulempe for allmenne interesser, og dette må etter 

tilføyelsen av § 4 a i 1969 også omfatte interesser knyttet til vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv. Allerede 

før lovendringen i 1969 var det i § 5 c foreskrevet at det kreves opplysninger om skade på fiske og andre skader 

i vassdraget. Etter § 5 d kreves videre oppgave over skade på jord, skog m.v.  

Når det gjelder spørsmålet om hvor inngående disse forhold skal behandles i søknaden, er det etter min 

mening vanskelig å finne sikre holdepunkter i lovens ordlyd og i lovforarbeidene. I § 5 c brukes uttrykket 

«opplysninger», og i § 5 h - som ble tilføyd ved lovendringen i 1969 - er det sagt at søknaden bør være ledsaget 

av «vurdering av de uttalelser søkeren måtte ha fått i henhold til § 4 a». Men reservasjonen «i alminnelighet» 

viser at det er de konkrete forhold som må være 
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 bestemmende for søkerens plikter. 

Søknaden er imidlertid bare første skritt på veien frem mot grunnlaget for den avgjørelse som skal treffes 

etter § 8. Etter at søknad med de opplysninger som anses nødvendige etter § 5 er kommet inn, kan 

departementet - i forbindelse med at søknaden legges ut til ettersyn og sendes interesserte til uttalelse - i 

medhold av § 6 nr. 2 treffe bestemmelse om at det på søkerens bekostning skal innhentes uttalelser fra 

sakkyndige. Dette skal gjøres «når det finnes sannsynlig at reguleringen vil føre til betydelig skade på 

vedkommende næringer.» 

Dette opplegg i loven saksbehandlingsregler peker i retning av at søknaden i utgangspunktet må kunne 

bygges på søkerens alminnelige erfaringsmateriale og kunnskaper - herunder søkerens vurdering av de 

uttalelser han måtte ha fått i henhold til loven § 4 a. Men da søknaden også er grunnlaget for 

høringsbehandlingen, trengs ofte et fyldigere materiale for at det skal kunne avgis meningsfylte uttalelser. 

Under sin behandling av søknaden må konsesjonsmyndighetene kunne nytte sin egen erfaring og ekspertise til å 

utfylle avgjørelsesgrunnlaget. Det fullstendige grunnlag for konsesjonsmyndighetenes avgjørelse av søknaden 

er resultatet av et samspill mellom søknad, høringsuttalelser og sakkyndige utredninger. Jeg er derfor ikke enig 

med de ankende parter i at virkningene for alle vesentlige interesser skal være utredet allerede før en 

reguleringssøknad sendes interesserte til uttalelse. 

NVE og departementet må ha ansvaret for at saken blir tilstrekkelig belyst før avgjørelsen treffes. Men 

enkelte skadefølger kan det være vanskelig å bli oppmerksom på hvis de ikke nevnes av høringsinstansene. 

Dersom det ikke skjer, kan dette få betydning når det etterpå blir påberopt som en feil at en skadefølge ikke ble 

registrert og vurdert. 

Det er grunn til å understreke at det må være rimelig forholdsmessighet mellom betydningen av 

vedkommende interesse og omfanget av den utredning som bør foretas. Konsesjonsmyndighetenes vurdering 

av hva som er påkrevd vil blant annet være av betydning ved avgjørelsen av i hvilken utstrekning det bør 

innhentes uttalelser fra sakkyndige. Spørsmålet om hva som er en forsvarlig tilretteleggelse av saken har i det 

hele nær sammenheng med den rent skjønnsmessige avveining av fordeler og ulemper som loven § 8 pålegger 

konsesjonsmyndighetene å foreta. 
 

e) Alminnelige bemerkninger om saksbehandlingen i Altasaken. 
 

Statskraftverkenes første reguleringssøknad av april 1974 om Alta-utbyggingen - betegnet som plan for 

utbygging - fylte ikke de krav som i 1974 ble stilt til en reguleringssøknad. Etter det jeg før har sagt om den 

rettslige karakter av retningslinjene i NVE s rundskriv, har det neppe særlig betydning at søknaden ikke helt ut 

var i samsvar med kravene i NVE s rundskriv nr. 36 av 15. januar 1974. Mer vesentlig er at søknaden heller 

ikke på alle punkter fylte de krav som følger av vassdragsreguleringsloven § 5. I notat av 25. april 1974 fra 

Vassdragsdirektoratet til Statskraftverkene omtales søknaden som «i det alt vesentlige en rent teknisk plan». 

Det heter videre i notatet: «Vi går imidlertid ut fra at utredningene som er opplistet i bilag 1.3, stort sett 

omfatter det materiale som trengs for å gjøre planen fullstendig som søknad, men dette kan vi først avgjøre når 

vi får det tilsendt. Vi har for 
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 øvrig merket oss utredningene nr. 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25 og 27 som de viktigste. En del 

sees ikke å være ferdige, og flere av disse må antas å omhandle helt sentrale spørsmål. S (Statskraftverkene) må 

være forberedt på ved sammendrag eller ved å legge ved hele utredninger å supplere planen før den kan bli 

sendt ut til fylket og kommuner m.v. Et slikt sammendrag vil således antagelig være aktuelt når det gjelder nr. 
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21. En bør her få en status for hva undersøkelsene har bragt fram inntil nå.» I notatet er også uttalt: «For øvrig 

vil en peke på reguleringsloven § 5 h - kommentarer til innkomne uttalelser. Selv om de vesentligste momenter 

framgår av 1. mai 3.1, burde det i den forbindelse ha vært gitt en henvisning til nevnte lovbestemmelse.» 

Med brev av 10. juni 1974 fra Vassdragsdirektoratet ble likevel søknaden med bilag sendt en rekke instanser 

til uttalelse etter vassdragsreguleringsloven § 6. I brevet er nevnt at bilagene «utgjør det vesentligste av de 

utredninger som er opplistet under bilag 1.3 i planen.» Om nr. 11 og 13 ble sagt at de ville «bli ettersendt så 

snart de foreligger og antakelig til høsten».  

Det er ikke klarlagt hvorfor Vassdragsdirektoratet i juni 1974 sendte ut en søknad som direktoratet i april 

1974 selv anså for å være ufullstendig. Men utsendelsesbrevet av 10. juni 1974 viser at det i tiden mellom april 

og juni iallfall må være utarbeidet en kommentar til innkomne merknader i henhold til loven § 5 h. I brevet av 

10. juni er nemlig sagt at det også vedlegges en slik kommentar. 

Etter min mening var det avgjort uheldig at en ufullstendig søknad - som for øvrig tok sikte på en omfattende 

utbygging - dannet innledningen til denne meget omstridte konsesjonssak. Det kan se ut til at dette har 

sammenheng med NVE s syn på behovet for kraftdekning i Finmark. I forbindelse med en klage fra Norges 

Naturvernforbund over saksbehandlingen ble det i brev av 29. oktober 1975 fra NVE til Industridepartementet 

pekt på at «det er den prekære kraftdekningssituasjonen for Finnmark i årene framover som har gjort det 

nødvendig å forsere denne saken». 

Når man skal ta standpunkt til gyldigheten av den regulering som til slutt ble vedtatt ved kgl. resolusjon av 

15. juni 1979, sier det imidlertid seg selv at det må tas hensyn til hele den saksbehandling som lå til grunn for 

dette reguleringsvedtak. 

Søknaden av 1974 ble etter hvert av Statskraftverkene supplert med en rekke utredninger - betegnet med 

bokstav A med fortløpende nummerering - som av NVE ble ettersendt til høringsinstansene i den utstrekning 

utredningene vedkom de forskjellige instanser. Siste utsendelse fant sted med utredning A 45 den 20. november 

1975. I alt forelå 63 A-utredninger som grunnlag for innstillingen fra NVE s hovedstyre. Fristen for å avgi 

uttalelse ble forlenget flere ganger. Så vidt jeg har forstått, er det heller ikke bestridt at alle interesserte fikk 

anledning til å gjøre sin oppfatning gjeldende, og at de også benyttet seg av dette før hovedstyret avgav sin 

innstilling 21. desember 1976. 

Den uenighet som det har vært mellom sakens parter med hensyn til forståelsen av vassdragsreguleringsloven 

saksbehandlingsregler, gjelder først og fremst tidspunktet for fremleggelsen av de opplysninger søkeren skal gi. 

Jeg er enig med de ankende parter i at de opplysninger 
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 som anses nødvendige etter § 5, skal fremlegges sammen med søknaden. Dette følger også av ordlyden i § 6. 

Jeg har imidlertid vanskelig for å se at det her kan sies å være noen relevant feil ved saksbehandlingen når det 

etter senere suppleringer av søknaden er gitt de berørte parter tilstrekkelig adgang og tilstrekkelig tid til å uttale 

seg. Som før nevnt fremgikk det for øvrig av bilag 1.3 til søknaden at en rekke utredninger var under 

utarbeidelse. Jeg har også vanskelig for å følge de ankende parter når de hevder at denne saksbehandling i det 

foreliggende tilfelle har hatt reell betydning for reguleringsvedtaket av 15. juni 1979. Er det noe som 

karakteriserer nærværende sak, så er det at alle interesserte på ethvert trinn av konsesjonsbehandlingen nyttet 

sin rett til å gjøre gjeldende motforestillinger mot utbygging. 

Det må videre være klart at søkeren ikke har noen lovbestemt plikt til å foreta særskilt utredning av hvert 

mulig alternativ som konsesjonsmyndighetene måtte komme til å bestemme seg for. Det kan heller ikke være 

nødvendig at et nytt alternativ må ut på ny høringsrunde, iallfall ikke når det nye alternativ er mindre 

vidtrekkende, og de opplysninger og utredninger som foreligger, etter en rimelig forståelse også dekker det 

mindre alternativ. Det ligger i selve systemet for behandlingen av saker om vassdragsregulering at NVEs 

hovedstyre, departementet og Stortinget må kunne foreta begrensninger i det forslag til regulering som søkeren 

har tatt sikte på. 

Når det gjelder reindrift, fiske og andre interesser som på en vesentlig måte vil bli berørt ved reguleringen, 

ble det allerede på et tidlig stadium foretatt inngående utredninger. Annerledes er forholdet med hensyn til 

enkelte andre interesser, særlig de naturfaglige interesser utenom fiskeinteressene. Også i tiden etter den første 

reguleringssøknad ble saksbehandlingen her mangelfull, dels ved at det ikke ble foretatt tilstrekkelige 

undersøkelser, dels ved at utredningen ble satt for sent i gang. Betydningen av disse forhold kommer jeg 

nærmere inn på i avsnitt X. 
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På en rekke punkter har uenigheten mellom partene i saken sammenheng med at det ofte er meget vanskelig å 

forutse om en skade vil oppstå og hvor stor den i tilfelle vil bli. Det er klart at man i så fall ikke kan stille 

bestemte krav om at skadefølgen skal tallfestes eller kvantifiseres. Det man kan gjøre, er å avdekke 

risikofaktorer og angi mulige skadefølger. I og med at det her dreier seg om prognoser som etter sin art vil være 

forbundet med usikkerhet, må saksbehandlingen være i orden dersom prognosene er forsvarlige på den tid de 

må foretas. Er prognosene forsvarlige, vil det også vanskelig bli tale om å anse utbyggingsvedtaket ugyldig på 

grunn av uriktige faktiske forutsetninger selv om utviklingen skulle ta en annen retning eller nyere kunnskap 

skulle gjøre det mulig å oppstille bedre prognoser. 

Som før nevnt kan mulige feil ved saksbehandlingen bare lede til ugyldighet dersom feilen kan ha virket inn 

på innholdet av reguleringsvedtaket. 

I forhold til denne problemstilling er det et særlig forhold som gjør seg gjeldende i saken om Alta-

utbyggingen. Etter at det var truffet bestemmelse om regulering ved kgl. resolusjon av 15. juni 1979, ble det 

utarbeidet en egen stortingsmelding hvor det ble gjort rede for den 
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 kritikk som var rettet mot utbyggingsvedtaket. I St.meld.nr.61 (1979-1980) av 21. mars 1980 trakk 

Regjeringen den konklusjon at det som var anført som kritikk mot avgjørelsesgrunnlaget, ikke foranlediget 

noen endring i det standpunkt som tidligere var tatt. Stortinget gav sin tilslutning til dette da saken 30. mai 1980 

ble behandlet på grunnlag av Innst.S.nr.250 (1979-1980). Når domstolene skal ta standpunkt til betydningen av 

påberopte feil ved saksbehandlingen, synes jeg det er vanskelig å se bort fra de svar som Regjeringen og 

Stortinget her har gitt etter en behandling i vanlige konstitusjonelle former. 

Spørsmålet om hvorvidt reguleringsvedtaket av 15. juni 1979 er truffet på grunnlag av en forsvarlig 

saksbehandling og tilstrekkelig opplysninger kommer jeg under avsnitt VII-XII detaljert tilbake til under 

drøftelsen av de enkelte interesser som hevdes å ville bli berørt av reguleringen. Mange av de angrep som de 

ankende parter har rettet mot saksbehandlingen, er etter min mening uten betydning for avgjørelsen av saken 

fordi angrepene gjelder forhold som ikke under noen omstendighet kan antas å ha virket inn på innholdet av 

reguleringsvedtaket. På bakgrunn av den omfattende offentlige debatt om saksbehandlingen i Alta-saken og den 

kritikk som har vært reist mot NVE, Regjeringen og Stortinget, finner jeg det imidlertid riktig at jeg går inn på 

spørsmål om berettigelsen av innvendingene mot saksbehandlingen også hvor dette er uten betydning for 

avgjørelsen av saken. 
 

VII. Reindrift og andre samiske interesser. Masi. Folkerettslige spørsmål. 
 

1. Reindriften og samisk kultur. 
 

a) Oversikt over de foreliggende utredninger og behandlinger av disse m.v.  

Statskraftverkenes opprinnelige planer med blant annet neddemming av Masi berørte hele Kautokeino 

reinsogn, og møtte sterke reaksjoner fra samisk hold. Det ble påpekt at slike inngrep ville skje i et samisk 

kjerneområde med forstyrrelser i hele bosettingsmønsteret og næringsstrukturen og gå på tvers av samisk 

rettsoppfatning. Protestene resulterte i at Stortinget 6. april 1973 vedtok varig vern for Masi, og blant annet av 

hensyn til de samiske interesser foretok Statskraftverkene en sterk beskjæring av sine opprinnelige planer, jfr. 

avsnitt V foran. Protestene mot en vassdragsutbygging fortsatte imidlertid fra samisk hold, blant annet med den 

begrunnelse at det før foretakelsen av større vassdragsreguleringer måtte utarbeides en ressursplan for bruken 

av sameområdene, jfr. uttalelse fra Norske Samers Riksforbund av 2. august 1974 inntatt i St.prp.nr.107 (1977-

1978) side 88. 

Allerede i 1970 hadde Statskraftverkene tatt opp med Landbruksdepartementet spørsmålet om en utredning 

av reindriftsinteressene i de mulige utbyggingsområder, jfr. vassdragsreguleringsloven § 5 bokstavene c og d. 

Den 16. januar 1973 ble det oppnevnt et 3-mannsutvalg med oppgave å kartlegge og registrere alle flytteleier 

og kalvingsplasser i reguleringsområdene samt de beiteområder som ville bli neddemt eller utestengt. Formann 

for utvalget var statskonsulenten i reindrift Loyd Villmo, og de øvrige medlemmer var reineier Ole K. Hætta 

for Kautokeino reinsogn og reineier Anders Bær for Karasjok reinsogn, 
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 begge oppnevnt av Norges Reindriftsamers Landsforening. Utvalgets enstemmige innstilling er på 54 sider 

med et 11 siders bilag om vurdering av beitene ved formannen, og ble avgitt 21. august 1974. Den har i 

reguleringssaken betegnelsen A 11. Utvalget presiserer at det i tillegg til de oppgaver som var nevnt i mandatet 

også hadde foretatt en vurdering av de skader og ulemper som reindriften blir påført ved reguleringen og 
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utbyggingen, og hadde her foretatt en helhetsvurdering av innvirkningen på næringsgrunnlaget for de 

reindriftsgrupper som blir direkte eller indirekte berørt. I utvalgets konklusjon heter det blant annet at ved en 

isolert betraktning vil en utbygging av bare Altaelva - dvs. i motsetning til de øvrige planer som da forelå - føre 

til forholdsvis små virkninger for reindriften, dog er det understreket at særlige problemer oppstår i 

anleggstiden. Som illustrasjon nevnes at det neddemmede areal ved Vird'nejav'ri ville medføre en reduksjon i 

beiteforholdene tilsvarende i alt 105 dager for 21 rein. Det presiseres for øvrig at det er umulig før en regulering 

er gjennomført å peke på og vurdere omfanget av alle skader og ulemper som påføres reindriften, og 

vanskeligst å vurdere er de ringvirkninger man vil få for distrikter som ikke blir direkte berørt. Ellers heter det i 

utvalgets konklusjon at det ikke er tilstrekkelig å få utredet hva reguleringene og utbyggingen fører med seg for 

reindriften isolert, det må også utredes bedre hva dette fører med seg for viktige binæringer for reindriften, slik 

som jakt, fiske og bærplukking. 

Under høringsrunden - hvor A 11 også var oversatt til samisk - ble det ikke rettet noen kritikk mot 

utredningen, se blant annet Norges Reindriftsamers Landsforenings uttalelser i St.prp.nr.107 (1977-1978) side 

53-54 og side 144-145. Det siste sted omtales utredningen som «forsvarlig og omfattende».  

Ved kgl. resolusjon av 30. mai 1975 ble det oppnevnt et eget utvalg - Ressursutvalget for Finnmarksvidda - 

med mandat å utarbeide et forslag om bruken av naturressursene på Finnmarksvidda og fremme forslag om 

gjennomføringstiltak. Herunder skulle utvalget blant annet redegjøre for de virkninger bruken ville ha på 

bosetting, næringsutvikling, økonomi, kulturelle og sosiale forhold. Videre heter det at utvalget skulle «vurdere 

planer om større utbyggingstiltak eller inngrep i naturen og betydningen av å bevare store sammenhengende 

naturområder for å opprettholde lokalbefolkningens livsmønster og samekulturen». Utvalget utformet for øvrig 

en prinsipiell målsetting for sitt arbeid, hvor det blant annet heter at «Finnmarksvidda bør brukes som ressurs 

for primærnæringene (reindrift og jordbruk) slik at den samiske kultur og det lokale miljø får utvikle seg 

naturlig». Utvalgets formann var professor Olav Gjærevoll, og av dets 19 medlemmer var 8 representanter for 

Finnmarks-kommuner. Norges Reindriftssamers Landsforening og Norske Samers Riksforbund var 

representert, og også mange av de øvrige representanter hadde sin personlige bakgrunn i den samiske 

befolkningsgruppe. 

Utbyggingssøknaden fra Statskraftverkene ble også forelagt for Ressursutvalget, som da ikke hadde avsluttet 

sitt arbeid. Jeg viser til uttalelse av 28. februar 1976 inntatt i St.prp.nr.107 (1977-1978) side 77 flg., hvor 

utvalget under dissens og på visse vilkår ikke fant å burde 
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 motsette seg en moderat utbygging av selve Altaelva, dvs. den utbygging som senere ble vedtatt. 

Utvalgets innstilling ble avgitt 1. juni 1978. I dets hovedkonklusjon, jfr. NOU 1978:18 B side 12, heter det 

blant annet: 

«Utvalget finner det nødvendig å peke på at det i mandatområdet har utviklet seg relativt folkerike samfunn. 

Skal folketallet kunne opprettholdes og dermed også kulturen og miljøet i området, må det skaffes nye 

arbeidsplasser som ikke har sin basis i primærnæringene. Naturgrunnlaget begrenser ekspansjon i 

primærnæringene. Også av hensyn til primærnæringene må annen virksomhet utvikles i området. Hvis ikke vil 

befolkningsgrunnlaget bli for svakt til at et allsidig samfunn kan opprettholdes. Det er imidlertid viktig at annen 

virksomhet i størst mulig grad tilpasses det særpregete naturgrunnlag Finnmarksvidda har.»  

På side 50-55 tar Ressursutvalget endelig stilling til de muligheter som forelå for kraftutbygging i Troms og 

Finnmark. Utvalget presiserer at de fleste aktuelle utbyggingsprosjekter vil medføre tap i 

produksjonsgrunnlaget og ulemper for reindriftsnæringen. I denne sammenheng uttales det blant annet at en 

utbygging av Alta/Kautokeinovassdraget vil medføre slike tap og ulemper «dersom Joat'kajav'ri blir tatt med». 

Utvalget viser for øvrig under sin vurdering til Regjeringens langtidsprogram for 1974-77 (St.meld.nr.71 (1972-

1973)), hvor det understrekes at den tradisjonelle samiske kultur i første rekke er knyttet til reindriften og at det 

derfor er en sentral oppgave å opprettholde muligheten for en lønnsom reindrift i de områder der dette 

tradisjonelt har vært drevet. Ved sin samlede vurdering av samtlige utbyggbare vassdrag uttaler utvalget på side 

53: 

«Utvalget har vurdert de ovenfor nevnte vassdrag under ett i forhold til reindriftsnæringen, og er etter en 

samlet vurdering kommet til at en utbygging av Altaelva etter minste alternativ (bare selve elva med magasin i 

Vird'nejav'ri) er det minst skadelige.» 
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På side 14 under punkt 2.6 bokstav d uttaler utvalget at «utbygging av Kautokeino/Altaelva etter minste 

alternativ vil medføre lite av skader og ulemper for reindriftsnæringen».  

Bare ett medlem fremmet særuttalelse vedrørende Alta-utbyggingen, og den gikk ut på vern av vassdraget på 

grunn av den massive motstand mot utbyggingen fra lokalt hold. Ved uttalelsen i 1976 hadde fem av 

medlemmene prinsipalt uttrykt tvil om man på det daværende tidspunkt hadde tilstrekkelig oversikt over mulige 

skadevirkninger for de samiske kulturelle og næringsmessige interesser som var knyttet til reguleringsområdet. 

Disse gikk nå reservasjonsløst inn for utvalgets uttalelse vedrørende en utbygging av Altaelva.  

Ressursutvalgets uttalelse må for øvrig ses på bakgrunn av at utvalget tilrådde at en rekke vassdrag ikke ble 

utbygd nettopp fordi en utbygging ville skade reindriftsnæringen.  

Etter oppdrag fra advokat Dunfjeld på vegne av de reindriftssamer skjønnssaken berørte, fremla 

sosialantropologene Ivar Bjørklund og 
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 Terje Brantenberg 10. august 1980 en foreløpig utredning om «Alta-Kautokeinoutbyggingen og dens 

ringvirkninger for reindrift og samisk kultur». Arbeidet var påbegynt 29. mars samme år. Antropologene tar 

utgangspunkt i at reindriften er en viktig forutsetning for og del av den samiske felleskultur. Å svekke 

reindriften antas derfor ensbetydende med å svekke de økonomiske og kulturelle forutsetninger som samene 

bygger og utvikler sitt samfunn på. I motsetning til den tekniske forståelse det norske forvaltningsapparat 

hevdes å ha hatt av samisk reindrift, vurderer forfatterne reindriften i kultursammenheng. Etter å ha gitt en 

detaljert fremstilling av reindriften i den flytteleia i Vestfinnmark som utbyggingen berører og som kalles 

Nourtabælle, konkluderes det med at «området på begge sider av Stilladalen frem til Joatkajavris sydende 

(planlagt anleggsvei) og strandflatene/liene rundt Virdnejav ri (planlagt regulert) - er en viktig forutsetning for 

at reindriften i Nuortabælle og for Bæskadessiida skal fungere som system». Etter å ha pekt på de inngrep som 

alt har funnet sted i dette område ved bygging av E 6, Forsvarets og Televerkets kommunikasjonsanlegg, 

gruvedriften i Repparfjord, kraftlinjer og hyttebygging, uttales det så: 

«Disse innskrenkningene og den driftsendring som har tvunget seg fram, tilsier at det nå ikke kan foretas 

ytterligere inngrep uten at dette vil få alvorlige konsekvenser for hele reindriften i Nuortabælle. ... 

Utbyggingsområdet illustrerer dette forholdet godt. Nuortabælle som fungerende reindriftssystem forutsetter 

nemlig at dette området er tilgjengelig.» 

Et annet sted heter det i utredningen at på bakgrunn av forfatternes materiale m.v. «synes det helt klart at det 

reindriftssystem som vi her har beskrevet for Nourtabælle ikke kan vedlikeholdes etter en utbygging av Alta-

Kautokeino-vassdraget». 

Skjønnsretten behandler skader og ulemper for reindriften ved en regulering i skjønnets side 56-58: Etter å ha 

vist til A 11, etterlyser retten på bakgrunn av vassdragsreguleringsloven § 5 c en nærmere redegjørelse både for 

hvilke tidligere inngrep som har påvirket næringsgrunnlaget i dette driftsområdet og hvilke indirekte virkninger 

eller ringvirkninger som de nye inngrepene kunne medføre. Med den begrunnelse at det skal være første gang 

virkningene for reindriften overhodet er utredet før en konsesjonsbehandling, og at A 11 er tilfredsstillende for 

de skadevirkninger som er behandlet, finner flertallet ikke å burde legge vesentlig vekt på at de øvrige forhold 

ikke er nærmere behandlet. Etter mindretallets mening er det en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget at analyse av 

ringvirkningene ikke er utført. 
 
 

Retten drøfter også spørsmålene om reguleringens betydning for reindrift og derigjennom indirekte for 

samisk kultur i forbindelse med de folkerettslige spørsmål. Jeg viser til skjønnets side 29-30 Det heter her blant 

annet: 

«Når de direkte og indirekte, sikre og usikre virkninger av Altareguleringen sees i tillegg til tidligere inngrep, 

og alle inngrep vurderes under ett, kan det 
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 ikke være tvilsomt at de innebærer vesentlige inngrep i naturgrunnlag og samisk næringsutøvelse i den del av 

Kautokeino reinsogn som kalles Nourtabelle.» 
 

 

Men retten tilføyer at den har vanskelig for å se at inngrepene har et slikt omfang og virkning at de vil ha 

noen vesentlig betydning for samisk kultur. 
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Jeg bemerker at skjønnsretten også behandler spørsmålet om inngrepenes mulige betydning for generelle 

samiske interesser og samisk kultur i skjønnets side 59-61. Etter å ha drøftet om vassdragsreguleringsloven 

krever belyst slike indirekte virkninger av inngrepene, antar retten at det her forelå særlig grunn til omtale av 

mulighetene for slike virkninger og at det var en feil i saksbehandlingen og mangel i avgjørelsesgrunnlaget at 

så ikke var gjort. Etter rettens mening viste Bjørklund og Brantenbergs utredning hvor vanskelig det er å 

beskrive slike virkninger. Retten konkluderer med at det her ikke forelå noen vesentlig mangel i 

avgjørelsesgrunnlaget. 
 

 

Etter anmodning av advokat Dunfjeld ble professor Robert Paine, Canada, den 4. juni 1981 oppnevnt som 

sakkyndig for Høyesterett. Hans mandat var å gi en uttalelse om hvilke konsekvenser utbyggingen av 

Altavassdraget eventuelt vil ha for samisk kultur og næringsliv. Herunder kunne han også uttale seg om det 

materiale som forelå for konsesjonsmyndighetene og skjønnsretten. 

Professor Paines uttalelse er avgitt 1. september 1981. Når det gjelder de faktiske konsekvenser av 

reguleringsplanene, bygger Paine i atskillig utstrekning på utredningen fra Bjørklund og Brantenberg og slutter 

seg til deres konklusjoner. Etter hans mening vil de kombinerte konsekvenser av inngrepene i Nourtabælle-

området bli at det kan reises spørsmål om det overhodet er mulig å drive reindrift i området for fremtiden. De 

største problemer antar han ikke knytter seg til oppdemmingen av Vird'nejav'ri, men til 

tilbaketrekkingsområdene høst og vår i området mellom Tverrelva og Altaelva. Utbyggingen vil etter professor 

Paines mening antakelig føre til et alvorlig sammenbrudd for reindriften i Nourtabælle. Han mener at Stortinget 

i reguleringssaken har undervurdert de konsekvenser for reindriftsnæringen som det selv var klar over, og 

unnlot å ta i betraktning de fleste av de ødeleggende konsekvenser av utbyggingen. Professoren stiller seg dels 

sterkt kritisk også til skjønnsrettens vurderinger. Han understreker ellers en intim sammenheng mellom reindrift 

og samisk kultur, og konkluderer slik: 

«Utbyggingen av Altavassdraget fører til at den samiske verden i Norge kommer i nærheten av det punkt 

hvor det dreier seg om et «være eller ikke være». Konsekvensene av utbyggingen vil antakelig bli så 

omfattende. De vil berøre de fastboende samene så vel som reindriftssamene: Utbyggingen vil påvirke deres 

økologi, demografi og i siste instans deres syn på seg selv som same. Saken er for lengst blitt noe meget mer 

enn kraftverksutbygging.» 
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b) Partenes anførsler når det gjelder reguleringens virkninger for reindriftsnæringen og den samiske kultur. 

Jeg ser her foreløpig bort fra de folkerettslige anførsler, som jeg senere kommer tilbake til i tilknytning til alle 

de samiske spørsmål. 

De ankende parter hevder at de samiske interesser bare i begrenset utstrekning er kommet til uttrykk i 

saksbehandlingen, slik at utredningsplikten her er misligholdt. Alle interesser utenom reindriften forble 

uopplyst, og opplysningene om reindriften ble misforstått, særlig fordi man heftet seg ved illustrasjonen om 

beite for 21 rein og feilaktig trodde at det var dekkende for skadevirkningene. Brantenbergs og Bjørklunds 

undersøkelser er den første som noen gang er gjort for å belyse endringene i hele det sosiale system når det 

gjøres forskjellige inngrep i et flytteområde. Sentralt er her at før det skjer nye inngrep, må det foretas en samlet 

vurdering hvor man må ta med de begrensninger som allerede er nedfelt i driftssystemet. Inngrepene har nemlig 

en kumulativ effekt, og til slutt kan selv et lite inngrep isolert sett lede til sammenbrudd i systemet. Utredningen 

i A 11 hevdes å være mangelfull, noe som skyldes at utvalget hadde begrenset tid og grunnlagsmateriale til 

disposisjon, og videre konsentrerte seg om andre utbyggingsalternativer enn det som ble vedtatt. Det er intet 

grunnlag for å hevde at utredningen for et større reguleringsområde gir riktige svar for det valgte alternativ. 

Videre har utvalget selv pekt på at flere spørsmål var uutredet, først og fremst ringvirkningene for 

reindriftsnæringen av reguleringen og utbyggingen. Også reguleringens innvirkning på jakt, fiske og 

bærplukking forble uutredet. 

Når det gjelder Ressursutvalget, hevder de ankende parter at den endelige innstilling må ses på bakgrunn av 

at utvalget hadde bundet opp saken ved sin foreløpige uttalelse. Denne ble avgitt av utvalget før det hadde 

tilstrekkelig faktisk grunnlag for å uttale seg, og uttalelsen ble lagt til grunn av myndigheter og 

høringsinstanser. 
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De ankende parter har ellers sluttet seg til vurderingene og konklusjonene i utredningene fra Brantenberg og 

Bjørklund samt Paine. Jeg viser til min tidligere redegjørelse for disse utredninger. 

Det forelå etter de ankende parters mening en klar forpliktelse for konsesjonsmyndighetene til å beskrive og 

utrede de samiske interesser i reguleringsområdet i sin fulle sammenheng. Foruten til 

vassdragsreguleringsloven § 5 og rundskriv nr. 36, jfr. også reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49 § 1, har de 

ankende parter vist til behandlingen av St.meld.nr.108 (1972-1973) om et utbyggingsprogram for Nord-Norge 

med tillegg ved St.meld.nr.33 (1973-1974), samt til St.meld.nr.13 (1974-1975) om en aksjonsplan for de 

sentrale samiske bosettingsområder. 

De ankende parter konkluderer med at fordi utredningene var mangelfulle og mange spørsmål forble uutredet, 

så har konsesjonsmyndighetene lagt til grunn et mangelfullt eller uriktig faktum når det gjelder skadene på 

reindriftsinteressene og dermed generelt for den samiske kultur. De opprinnelige utbyggingsplaners 

skadevirkning ble undervurdert, og betydningen av reduksjonen i planene ble overvurdert. 

Hva endelig angår skjønnsrettens vurderinger, hevder de ankende parter at det foreligger inkonsekvens 

mellom flertallets premisser og 
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 konklusjoner. At skjønnsretten ikke har konstatert saksbehandlingsfeil, kan videre ikke frita 

konsesjonsmyndighetene for konsekvensene av at de har tatt feil med hensyn til faktum, jfr. tyngden av de 

interesser som skjønnsretten her har funnet blir berørt av reguleringen. De ankende parter har ellers 

understreket at daværende statskonsulent Villmo i sin vitneforklaring for Høyesterett har uttalt at han i det 

vesentlige kan slutte seg til det skjønnsretten har sagt om reguleringens faktiske virkninger i skjønnets side 29-

30. 
 

 

Staten v/NVE hevder at de ankende parters anførsler er klart grunnløse. Man bestrider således at det 

foreligger mislighold av utredningsplikten eller mangler i avgjørelsesgrunnlaget når det gjelder de samiske 

interesser, som etter statens mening tvert om har fått en meget omsorgsfull behandling. Staten er enig i at også 

umiddelbare konsekvenser av ikke-økonomisk art må tas i betraktning ved vurderingen av disse interesser, og 

også eventuelle fjernvirkninger for samisk kultur. Men man må da ikke tape av syne at langt de fleste samer 

ikke deltar i reindrift. De ikke-økonomiske interesser er for øvrig etter statens mening lite dokumentert i saken, 

og det er vist til at Brantenberg og Bjørklund mest skriver om reindrift generelt. For å trekke sine konklusjoner 

må de nemlig først løsrive seg fra den faglige utredning i A 11, og dermed svikter alle deres - og dermed også 

Paines - slutninger. Både disse forfatteres utredning og utredningen fra Paine inneholder etter statens mening en 

rekke udokumenterte påstander, og er ensidige og faglig ufullstendige særlig fordi de ikke går inn på dagens 

forhold med en rekke andre mektige kulturpåvirkninger enn nettopp den som måtte komme indirekte gjennom 

anleggsarbeidet og nærværende vassdragsregulering. Heller ikke har forfatterne tatt noe hensyn til truslene mot 

reindriftsnæringen innenfra, særlig den betydelige overbeskatning av beiteområdene. Den påvirkning som 

samisk kultur måtte bli utsatt for ved nærværende utbygging, må ut fra det en vet fra alminnelige fakta være en 

ren uvesentlighet i denne sammenheng. Utbyggingen har klarligvis også positive konsekvenser for samene som 

må tas med i en totalvurdering, jfr. blant annet de avgifter og inntekter som går til Kautokeino kommune.  

Hva spesielt angår reindriftsutredningen A 11, er denne svært systematisk og lett å tilegne seg. Den gir en 

grundig redegjørelse for selve driftsforløpet som danner grunnlaget for den senere vurdering av 

skadevirkningene. Disse er vurdert i forhold til den vedtatte utbygging og knyttet til tapt beiteland på grunn av 

neddemming, vegbygging, steintipping og masseuttak. Videre er skadevirkningene vurdert i forhold til 

forstyrrelse i flytte- og trekkleier, kalvingsområder, og anleggstiden er gitt en spesiell omtale. Det har all 

formodning mot seg at forskerne Brantenberg og Bjørklund - som begge var uten faglig erfaring eller 

kompetanse med hensyn til reindriften - har faglig dekning for sine konklusjoner i strid med det 

statskonsulenten for reindrift med følge av de to reineiere utplukket av Norges Reindriftssamers Landsforening 

kom frem til. Paine bygger videre på Brantenberg og Bjørklund. Det er for øvrig uriktig bare å konsentrere seg 

om anleggsvegen 

Side 274 

 når det gjelder vanskene for reindriften med hensyn til flytteleier og avlastningsområder m.v. Man står her 

overfor et komplekst forhold, hvor ikke minst den økende belastning av beitene og de ulovlige sperregjerder 

som reineiere har satt opp, skaper store problemer. 
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En del skader og ulemper, særlig ringvirkningene av en regulering, er det videre umulig å kvantifisere på 

forhånd. Det er derfor ikke noe merkelig at A 11 ikke inneholder noe om dette, og dette skyldtes ikke, som de 

ankende parter hevder, mangel på tid eller grunnlagsmateriale, noe Villmo også har bekreftet i sin 

vitneforklaring for Høyesterett. Et slikt forsøk på kvantifisering av de indirekte konsekvenser betegner Villmo 

her som «stort sett noe tøv. Ved en seriøs vurdering kan ikke dette kvantifiseres på forhånd.» Regelverket sier 

heller ikke noe om hvordan slike ringvirkninger skal utredes, og noen praksis eksisterer ikke. Spørsmålet er vel 

kjent fra erstatningsskjønn, hvor man må vente og se hvordan forstyrrelsene påvirker forholdene. Her vet vi at 

reindriften er fleksibel og at driftsmønsteret varierer fra år til år. 

Det er videre etter statens mening helt på det rene at reindriftsutvalget har foretatt en marginalbetraktning av 

skadefølgene av inngrepet, dvs. at utvalget har vært klar over tidligere inngrep og at disse er innebygd i 

utvalgets vurderinger. Det er klarligvis ikke noe utredningskrav at de tidligere inngrep behandles som et 

selvstendig avsnitt slik som skjønnsretten legger til grunn. At reindriftsutredningen også har behandlet 

reguleringsalternativet er etter statens mening klart og også lagt til grunn av skjønnsretten.  

Reindriftsrapporten tapte heller ikke sin verdi for konsesjonsbehandlingen ved at den senere utvikling 

medførte endringer i grunnlaget for utvalgets vurderinger. Driftsmønsteret var det samme, dog økte reinantallet 

ytterligere med de særlige problemer det førte med seg. Følgene av anleggsvirksomheten er også mindre 

omfattende enn det utvalget har forutsatt. Utvalget har således også forutsatt en anleggsveg mot Sourrejav'ri 

etter planen av 1974, som senere falt bort. Viktigere er at utvalget forutsetter at arbeidet på anleggsvegen 

foregår ut fra anleggets eget behov. I det samtykke som Olje- og energidepartementet gav NVE i medhold av 

oreigningsloven § 25 den 1. juli 1980, er det imidlertid bestemt at byggearbeidet på vegen må innskrenkes 

eventuelt stoppes, i en kortere periode under kalvingstiden i tidsrommet ca 15. mai-15. juni på strekningen 

Stilla-Øvre Stilla etter avtale med distriktsformann og reineiere. Om høsten gjelder foreløpig ingen formelle 

skranker, da det generelle påbud i reindriftsloven § 28 etter statens mening ikke direkte får anvendelse på 

anleggsvirksomheten. Men både fra NVE og fra politisk hold er det kommet til uttrykk at reindriften ikke skal 

forstyrres i noen vesentlig grad, jfr. statens prosedyre i Alta namsretts kjennelse av 22. oktober 1981 

vedrørende begjæringen om midlertidig stans i anleggsarbeidet. I tillegg er det helt på det rene at anleggsvegen 

vil bli stengt for alminnelig ferdsel. 

Stortinget var under saksbehandlingen til fulle oppmerksom på de problemer anleggsvegen skaper. 

Spørsmålet var omtalt i en rekke høringsuttalelser og også i direkte uttalelser til Stortinget, og Stortingets egen 

oppfatning fremgår klart flere steder, jfr. både komitéinnstillingen og saksordføreren under debatten. Noen feil 

med hensyn til 
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 faktum foreligger derfor etter statens mening ikke. Stortinget fokuserte ikke de 21 rein slik som de ankende 

parter påstår, og denne beskrivelse av ulempene har intet med Stortingets oppfatning av faktum å gjøre.  

Staten bestrider at andre næringsformer knyttet til reindrift - det vil her si jakt, fiske og bærplukking - ikke er 

utredet. Reindriftsutvalget hadde ikke tilstrekkelig grunnlagsmateriale da det etterlyste utredning av disse 

spørsmål, fordi det ikke kjente rapportene om fisket i A 13 I og A 45 samt viltrapporten A 20. Konklusjonen på 

disse rapporter var at ingen næringsinteresser knyttet seg til Vird'nejav'ri-området. 

Hva endelig angår anførslene om saksbehandlingsfeil og sviktende avgjørelsesgrunnlag når det gjelder 

spørsmålet om reguleringens virkninger for samisk kultur - og med det forstår staten samiske forhold i sin 

alminnelighet - bestrider staten at det her er noen feil. Man erkjenner at fordi reindriften kan sies å danne et 

fundament for samisk kultur, skjerpes kravene til utredning og vurdering av følgene av reguleringen for 

reindriften. Dette hevdes da også til fulle å være oppfylt. Men staten bestrider at man med forankring i 

regelverket kan kreve kulturelle/sosiologiske analyser av det slag som er utarbeidet av Brantenberg og 

Bjørklund samt av Paine. At slike utredninger ikke er blitt innhentet under konsesjonsbehandlingen, innebærer 

imidlertid ifølge staten på ingen måte at ikke virkningene av reguleringen for samiske forhold er blitt grundig 

vurdert. Dels skjedde det på grunnlag av A 11, dels på grunnlag av høringsuttalelsene og Ressursutvalgets 

innstilling, jfr. også stortingsdebatten for så vidt angår de mer vidtrekkende konsekvenser. Det er ingen tvil om 

at hensynet til den samiske befolkning har vært helt avgjørende for det utbyggingsalternativ som ble valgt, og at 

man således har holdt det løfte som ble gitt i St.meld.nr.108 (1972-1973) side 102. 

De samiske organisasjoner etterlyste under forberedelsen av saken heller ingen generell sosiologisk 

undersøkelse, men understreket behovet for en samlet ressursdisponering. Dette krav ble oppfylt ved 

Ressursutvalget. Utvalget har foretatt en samlet vurdering av alle interesser knyttet til Alta-vassdraget, herunder 
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også reindriftens interesser og de samiske kulturinteresser. Innstillingen er resultatet av et kompromiss mellom 

de stridende interesser, og bak dette kompromiss stod de brede lag av befolkningen i Finnmark. Dette hadde 

man selvsagt ikke oppnådd i et bredt sammensatt og representativt utvalg lokalt sett om en slik utbygging 

kunne få katastrofale følger for den samiske kultur. Sameorganisasjonene var selv med på dette kompromiss, 

og det er intet hold i deres underkjennelse av utvalgsinnstillingen nå. At Alta-saken forelå for Stortinget da den 

endelige innstilling ble avgitt, var en særlig oppfordring for eventuelle uenige til å uttale seg. Stortinget har 

naturlig nok tillagt utvalgets innstilling stor vekt, jfr. flertallets bemerkninger i Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 

1. At det ikke i stortingsinnstillingen finnes noe eget avsnitt om samisk kultur i sin alminnelighet, betyr selvsagt 

ikke at Stortinget ikke også vurderte denne. 

Skjønnsretten har funnet feil i saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget fordi søknaden ikke «omtaler» 

ringvirkningene, jfr. 
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 skjønnets side 60. For det første må det etter statens mening sies at skjønnsrettens begrepsbruk er misvisende 

når den her - og en rekke andre steder - betegner noe som feil og mangler når disse etter rettens vurdering er 

uten rettslig betydning, jfr. rettens konklusjon side 61. Men det er også høyst uklart hva skjønnsretten krever, 

for etter den omtale den gir av Brantenberg og Bjørklunds utredning kan det klarligvis ikke være noe slikt den 

sikter til. Etter statens mening er utredningskravene til fulle oppfylt ved at det er gitt skikkelige opplysninger og 

vurderinger utover det vanlige nivå. Selv om det ikke er uttrykkelig sagt, er det klart at Stortinget har forutsatt 

at dette inngrep ikke betegner noe sammenbrudd for samisk kultur. Slike kulturelle eller samfunnsmessige 

virkninger av et vedtak er nettopp noe som Stortinget også er spesielt kvalifisert til å vurdere. Det har etter 

statens mening ytterst lite for seg at domstolene - slik som ankende parter mener - skulle si at Stortinget her 

ikke skjønte hva det gjorde. 
 

 

 
 

c) Mitt syn på disse spørsmål. 

Jeg kan ikke se at de ankende parter kan gis medhold i sine påstander om feil i saksbehandlingen og mangler 

i avgjørelsesgrunnlaget når det gjelder vassdragsreguleringens virkninger for reindriftsnæringen og samisk 

kultur. 

Jeg bemerker innledningsvis at A 11 først ble avgitt 21. august 1974, dvs. etter at Statskraftverkene hadde 

innsendt søknaden av april 1974 og denne var tatt under behandling av Vassdragsdirektoratet. Det er imidlertid 

på det rene at utredningen om reindriftsinteressene - som også ble oversatt til samisk - har vært forelagt alle 

interesserte og at de har hatt rikelig tid til å avgi sine uttalelser på grunnlag av den, hva som også er blitt gjort.  

Den kritikk de ankende parter har rettet mot utredningen i A 11, er etter min mening ikke berettiget. 

Det utvalg som ble nedsatt for å vurdere reindriftsinteressene, var riktignok gitt et mandat som etter ordlyden 

hadde en utilsiktet begrenset og lite adekvat utforming. Men som alt nevnt, forstod utvalget selv mandatet 

derhen at det så godt som mulig også skulle foreta en helhetsvurdering av de skader og ulemper som ville 

innvirke på næringsgrunnlaget for de reindriftsgrupper som blir berørt av reguleringen, og så ble da også gjort. 

Utvalget var opprinnelig gitt en altfor knapp tidsfrist for sitt arbeid. Men også dette ble endret under arbeidets 

gang, slik at utvalget fikk utsettelse. Videre ble utvalgets arbeid i begynnelsen hemmet på grunn av manglende 

kartmateriale og opplysninger om reguleringsplanens omfang, men også disse problemer løste seg underveis. 

Det var et meget fagkyndig utvalg som her var nedsatt. Formannen, daværende statskonsulent i reindrift Loyd 

Villmo, hadde etter høyere landbruksutdannelse vel 21 års aktiv tjeneste i reindriften, for en del også på nordisk 

plan. Han har utført en lang rekke utredninger i forbindelse med inngrep i reinbeiteområder vedrørende skader 

og ulemper for reindriften. De to øvrige medlemmer var erfarne reineiere 
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 fra området oppnevnt av Norges Reindriftssamers Landsforening. En av reineierne var lokalkjent i området 

ved Vird'nejav'ri. I løpet av april-juli 1973 foretok de to sistnevnte medlemmer samtaler med de 

flyttsamefamilier og distriktsformennene som ville bli berørt av en eventuell regulering for registrering av 

flytteleier, kalvingsområder, raste- og arbeidsplasser m.v. Det samlede utvalg utførte et betydelig feltarbeid og 

flere befaringer av de utbyggingsområder som den gang var aktuelle. Utvalgets endelige vurderinger er knyttet 

til planen fra Statskraftverkene av april 1974. Denne plan ble som før nevnt ytterligere redusert under 
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søknadsbehandlingen. Slik utvalgsutredningen er bygd opp, gir den imidlertid også klare svar på hvilke direkte 

skader og ulemper som den endelige regulering fører med seg.  

Den utredning utvalget fremla, er klar og systematisk og gir etter min mening en mønstergyldig besvarelse av 

de spørsmål som utvalget skulle utrede. I sin vitneforklaring for Høyesterett har Villmo for øvrig uttalt at 

«Utvalget bygde sine vurderinger, så langt det var mulig, på viten og ikke på tro og filosofiske betraktninger». 

Når det gjaldt forhold som utvalget ikke konkret kunne forutsi konsekvensene av eller som lå utenfor 

utredernes fagområde, ble dette bare kort antydet som en konsekvens av reguleringen. Noen kvantifisering av 

de indirekte konsekvenser av denne - såkalte ringvirkninger m.v. - var etter utvalgets oppfatning umulig før en 

vinner erfaring etter at reguleringen er gjennomført. Villmo uttaler for øvrig at utvalget la mer arbeid i 

feltarbeidet med registreringer enn det som hadde vært vanlig i slike saker. Jeg finner ellers grunn til å tilføye at 

utvalget selvsagt har vært klar over at også allerede foretatte inngrep i området må tas i betraktning ved en 

vurdering av følgene av nye inngrep. Dette fremgår en rekke steder i utredningen, selv om det ikke er noe eget 

avsnitt om dette. 

Resultatet av denne nøkterne og som det synes faglig velfunderte vurdering av reguleringsplanens mulige 

følger for reindriften, er at den valgte utbygging av bare Altaelva i seg selv vil medføre forholdsvis små 

permanente skader og ulemper. Men det understrekes at selve anleggsdriften medfører meget følbare skader, 

blant annet fordi anleggsområdet også er et verdifullt kalvingsområde for reinen. Jeg tilføyer imidlertid her at 

utvalget - som påpekt av staten - legger til grunn at det blir flere anleggsveger i området enn etter den endelige 

plan, og at man ikke har vurdert om innskrenkning eller stopp av anleggsdriften i visse perioder kan løse disse 

problemene. Videre understreker utvalget at det er nødvendig å få en helhetsvurdering av kraftutbyggingen i 

Finnmark. Denne helhetsvurdering kom med Ressursutvalget. 

Jeg har omtalt Ressursutvalgets vurdering ovenfor. Her vil jeg bare bemerke at også dette utvalg må 

forutsettes å ha representert faglig kyndighet og erfaring med hensyn til de samlede problemer som bruken av 

naturressursene reiser i Finnmark. Det må også ha vært nær kontakt mellom medlemmene og de lokale miljøer 

og interesser som blir berørt. Utvalget hadde heller ingen ensidig teknisk/økonomisk målsetting med sitt arbeid. 

Det var tale om en helhetsvurdering hvor også den samiske kultur og de samiske livsforhold i sin brede 

alminnelighet inngikk som en vesentlig del av utvalgets vurderingsgrunnlag, og 
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 utvalget var helt på det rene med den nære sammenheng mellom reindriften og samisk kultur. Jeg har derfor 

vanskelig for å se at Brantenberg og Bjørklund har dekning for sin uttalelse om at man tidligere bare har hatt en 

«teknisk forståelse» av reindriften. Ressursutvalgets konklusjon med hensyn til Alta-utbyggingen er klar og 

entydig: ikke bare er dette det minst skadelige kraftutbyggingsprosjekt for reindriften i Troms og Finnmark, 

men utbyggingen vil også medføre lite av slike skader og ulemper i det hele tatt. 

Det er på grunnlag av disse utredninger og de innhentede høringsuttalelser myndighetene har truffet sitt 

vedtak om utbygging av Altavassdraget. I disse høringsuttalelser gikk de berørte interessegrupper til dels mot 

en utbygging på grunn av betenkeligheter sett fra reindriftens side. Det dreier seg imidlertid her så vidt jeg kan 

se bare om forskjellige hensiktsmessighetsvurderinger, og ikke om angrep på og avstandtagen fra de faglige 

vurderinger i A 11. Jeg viser blant annet til at Norges Reindriftssamers Landsforening i uttalelse av 21. juni 

1977 karakteriserer denne utredning som forsvarlig og omfattende. 

Myndighetenes vedtak om reguleringen av Altavassdraget må for øvrig også ses sammen med den sterke 

beskjæring som ble foretatt i utbyggingsplanene og den samtidige fredning av en rekke vassdrag i Finnmark, 

begge deler gjort av hensyn til samiske interesser. Se mine bemerkninger i avsnitt V foran. 

På denne bakgrunn virker konklusjonene i utredningen fra Bjørklund og Brantenberg av 10. august 1980 

påfallende. For det første mente de to sosialantropologer - som uimotsagt er uten forutgående erfaring med 

hensyn til reindrift - å kunne trekke en faktisk konklusjon som de reindriftssakkyndige mente det da var umulig 

å trekke. Etter Bjørklund og Brantenbergs mening ville nemlig utbyggingen få betydelige ringvirkninger som 

for reindriften nærmest ble katastrofale, mens forfatterne av A 11 fant at det inntil utbyggingen er gjennomført 

ikke var mulig å trekke noen bestemte konklusjoner med hensyn til ringvirkninger. Uten at det sies uttrykkelig, 

må klarligvis sistnevnte utredning forstås slik at mulige ringvirkninger langtfra kan forventes å ha noe 

katastrofalt omfang. Antropologenes videre drøftelse av betydningen av reindriften i Nourtabælle for hele den 

samiske kultur står også i markant motsetning til Ressursutvalgets konklusjoner. Dette utvalg vurderte som 

nevnt også de samiske kulturforhold - om enn under en langt bredere synsvinkel. 
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Skjønnsretten - som også hadde reindriftsfaglige medlemmer - uttaler bare om Bjørklund og Brantenbergs 

utredning at den viser vanskene med å beskrive ringvirkningene. Jeg forstår derfor skjønnsretten slik at selv om 

denne utredning hadde foreligget for konsesjonsmyndighetene, ville reguleringssaken ikke kommet i noen 

annen stilling. 

For Høyesterett foreligger som nevnt en betenkning fra den oppnevnte sakkyndige professor Paine. Også han 

finner å kunne vurdere ringvirkningene av reguleringen og utbyggingen av Altavassdraget for reindriften i 

Nourtabælle-området, og finner at konsekvensene blir særdeles omfattende. 

Fra statens side er det rettet sterk kritikk mot den faglige holdbarhet 
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 av de sistnevnte utredninger. For det saksbehandlingsspørsmål som er reist, er det etter min mening ikke 

nødvendig å gå inn på denne kritikk. Det kan nemlig ikke være tvilsomt at da myndighetene traff sitt vedtak om 

utbygging av Altavassdraget på grunnlag av blant annet utredningen i A 11 og uttalelse og senere innstilling fra 

Ressursutvalget, var dette en forsvarlig saksbehandling. Det var verken i regelverket eller i den konkrete 

situasjon noe som tilsa at man også måtte innhente utredninger av den art som nå foreligger.  

Jeg tilføyer at konsesjonsmyndighetene etter utredningen i A 11 var fullt klar over at det her foruten direkte 

skader og ulemper for reindriften også kunne oppstå indirekte skader og ulemper i form av ringvirkninger. Men 

man forutsatte at disse langtfra kunne få noe katastrofalt omfang, og at den nærmere vurdering av slike skader 

og ulemper måtte utstå til erstatningsfastsettelsen etter at utbyggingen er gjennomført. Jeg kan ikke se at det 

ved de nå innhentede utredninger er sannsynliggjort at konsesjonsmyndighetene da bygde på et mangelfullt 

eller uriktig saksforhold. Utredningene fra Bjørklund og Brantenberg, og også fra Paine, inneholder generelle 

og til dels dramatiske beskrivelser om forverring av driftsforholdene både i anleggsperioden og på lengre sikt. 

Men utredningene er lite opplysende når det gjelder alle de forhold som etter min mening nødvendigvis må 

komme inn i en slik vurdering. Blant annet kan så vesentlige momenter som den sterke økning av reinantallet i 

disse distrikter i de senere år, og muligheten for en tilpassing av anleggsdriften til flyttingen av reinen, ikke ses 

omtalt. 

Jeg kommer senere tilbake til anførslene om jakt, fiske og bærplukking i avsnittet om Masi. 
 

2. Samiske kulturminner. 
 

Det fulgte av den daværende lov om fornminne av 29. juni 1951 nr. 3 § 1 at «Faste fornminne frå gamletida 

og mellomalderen er freda». En vurdering av skadevirkninger og ulemper på det forhistoriske kulturmiljø i 

reguleringsområdet ble foretatt av Tromsø museum og inntatt i A 21. Det er enighet mellom partene om at 

saksbehandlingen og grunnlagsmaterialet er i orden for så vidt gjelder arkeologiske forhold i 

reguleringsområdet, bortsett fra at den nevnte utredning først ble fremlagt den 17. desember 1974 og således 

ikke var bilagt søknaden. 

I utredningen peker museet på at selv om en eventuell regulering av området ved Vird'nejav'ri ikke vil ha 

skadevirkninger på det forhistoriske kulturmiljø - det vil i denne sammenheng si i tiden frem til reformasjonen - 

var det flere nyere samiske kulturminner i området som vil bli ødelagt. Det var imidlertid ikke mulig for museet 

å foreta en total vurdering av skadevirkninger på kulturminner på grunn av manglende samisk etnografiske 

undersøkelser. I brev av 29. november 1974 hadde museet tilskrevet Miljøverndepartementet med forslag om at 

det i likhet med den planlagte regulering av Skibotnvassdraget, Faulvatn-reguleringen og Skaidi-reguleringen 

ble igangsatt undersøkelser innen samisk etnografi og nyere kulturhistorie i forbindelse med reguleringen av 

Altavassdraget. Til dette måtte museet tilføres ekstraordinært personale. Ved brev av 6. mars 1975 underrettet 

Miljøverndepartementet 
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 NVE om anmodningen, og opplyste at henvendelsen var oversendt Kirke- og undervisningsdepartementet som 

rette vedkommende med anmodning om eventuelt å ta saken opp med Vassdragsdirektoratet. Senere har så vidt 

skjønnes ingen av institusjonene hørt mer om saken. 

De ankende parter hevder at det forelå en klar forpliktelse til å foreta undersøkelser som foreslått av Tromsø 

museum, og har vist til NVE s rundskriv nr. 36 til vassdragsreguleringsloven § 5 bokstav c, jfr. også loven § 4 a 

nr. 1. Etter punkt 9 i retningslinjene kreves opplysninger om kulturverninteresser i en søknad om 

vassdragsregulering. Det foreligger derfor feil i saksbehandlingen og et mangelfullt avgjørelsesgrunnlag. Loven 

om fornminne av 29. juni 1951 nr. 3 er senere avløst av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. Her er det i 
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§ 4 annet ledd bestemt at samiske faste fornminner fra mer enn 100 år tilbake er fredet. At denne bestemmelse 

ikke uttrykkelig fantes i den tidligere lov som gjaldt for reguleringssøknaden, hevdes å være uten betydning da 

slik utredningsplikt også tidligere hadde vært praksis ved vassdragsreguleringer, jfr. brevet fra Tromsø 

museum. Fra samisk hold betraktes de manglende undersøkelser som alvorlige fordi det antas at slike 

undersøkelser ville gi et ganske annet bilde av områdets tidligere bruk enn det ufullstendige man har i dag. Det 

vises til de rapporter som Tromsø museum har fremlagt på grunnlag av befaringer av vegtraseen og 

anleggsområdet sommeren 1981, hvor det fastslås at det er store muligheter for at fornminner er gått tapt på 

deler av den da opparbeidede vegstrekning mellom Stilla og brostedet. De ankende parter erkjenner imidlertid 

at manglende undersøkelser i vegtraseen ikke har betydning for gyldigheten av reguleringsvedtaket, men bare 

for lovligheten av igangsettingen av vegarbeidet. 

Staten v/NVE anfører at det her må skilles klart mellom magasinområdet og området for anleggsvegen.  

Det er på det rene at slike undersøkelser ikke er foretatt for magasinområdet. Etter statens mening er det 

imidlertid et skjønnsspørsmål om dette kunne sies å være en saksbehandlingsfeil. Det bestrides at 

kulturminneloven § 4 annet ledd var gjeldende rett på søknadstidspunktet, selv om det hadde vært foretatt slike 

undersøkelser i andre vassdrag. Men de områder som ble berørt av neddemming i denne sak, er meget små 

sammenlignet med en vanlig kraftutbygging. Avgjørende for den rettslige vurdering må imidlertid være at 

Stortinget var fullt oppmerksom på at opplysningene på dette punkt var mangelfulle, og uttrykkelig ikke tilla 

dette noen vekt, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 4-5. Stortinget har altså funnet at den påståtte mangel ikke 

har betydning for totalvurderingen etter vassdragsreguleringsloven § 8, og denne avveining er ikke gjenstand 

for domstolsprøving. 

Når det gjelder området for anleggsvegen, forelå ingen arkeologisk og etnografisk m.v. undersøkelse ved 

konsesjonsbehandlingen. Det skyldes at vegtraseen da bare planlegges grovt og kan flyttes. Den endelige 

vegtrasé ble i denne sak først fastlagt sommeren 1979. Det er på det rene at det her har vært misforståelser 

mellom Miljøverndepartementet og Tromsø museum med hensyn til de nødvendige undersøkelser etter lov om 

kulturminner, noe som ledet til at arbeidet på anleggsvegen ble igangsatt uten at nødvendige undersøkelser var 

foretatt. 
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 Vegarbeidet ble av den grunn stanset i februar 1981, og Tromsø museum foretok som nevnt sommeren 1981 

befaringer som ledet til en viss omlegging av vegtraseen. 

Når det gjelder vern av fornminner som senere måtte bli berørt av reguleringen, er Statskraftverkene pålagt 

forpliktelser i konsesjonsvilkårenes punkt 24, jfr. St.meld.nr.61 (1979-1980) side 106. 

Om de spørsmål som her er reist, og som ikke kan ses tatt opp i skjønnet, skal jeg bemerke:  

Jeg finner ikke grunn til å drøfte spørsmålene vedrørende området for anleggsvegen, da det er erkjent at 

feilene her er uten betydning for gyldigheten av reguleringsvedtaket. Når det gjelder selve magasinområdet, er 

det på det rene at kravene i den nyere lovbestemmelse i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 4 annet 

ledd ikke er oppfylt. Hvorvidt dette tidligere var ulovfestet rett eller fulgte av vassdragsreguleringsloven § 5 

sammenholdt med rundskriv nr. 36, ser jeg heller ikke grunn til å gå nærmere inn på. Avgjørende i forhold til 

gyldighetsspørsmålet må nemlig være - slik som påpekt av staten - at Stortinget her har vært klar over at slike 

opplysninger mangler, men la til grunn at dette etter omstendighetene ikke fikk betydning ved vurderingen etter 

vassdragsreguleringsloven § 8. 
 

3. Valg av trasé for anleggsvegen. 
 

Fra Stilla i Tverrelvdalen øst for Altaelva blir det bygd en ca 25 km lang anleggsvei til anlegget ved Savtso.  

I notat av 11. oktober 1975 har NVE Skjomenanleggene beskrevet tre vegalternativer som på det tidspunkt 

var vurdert som realistiske. Disse er inntegnet på kartskisse i St.meld.nr.61 (1979-1980) side 16. Mens alt. A og 

B begge lå på østsiden av Altaelva, tok alt. C av fra Gargiavegen på vestsiden av elva, krysset denne ved Gabo 

og fulgte elva videre på østsiden til Savtso. I brev av 9. april 1976 skrinla NVE det sistnevnte vegalternativ. 

Statskraftverkenes søknad av april 1974 omfattet også flere andre vassdrag som ligger øst for Altaelva. Dette 

medførte at det måtte anlegges veger øst for denne. Ved den videre søknadsbehandling ble imidlertid 

Vird'nejav'ri kraftverkets eneste magasin, og alene Altaelva blir regulert. Jeg viser til bemerkningene i avsnitt V 

foran. 
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De ankende parter gjør som tidligere nevnt, jfr. avsnitt III foran, gjeldende at lovverket medfører at de 

forskjellige reguleringsalternativer må utredes hver for seg, og at det var en saksbehandlingsfeil at søknaden 

ikke ble tilbakesendt NVE for ny vurdering da utbyggingsplanen ble vesentlig endret under den videre 

behandling. En følge av denne feil er etter de ankende parters mening at anleggsveg og kraftstasjon tross 

samiske protester ble lagt øst for elva da man stod fritt i valget etter at Olje- og energidepartementet hadde 

frafalt Tverrelva og Joat'kajavrit. Det er vist til NVE s rapport av 15. september 1975 inntatt i St.meld.nr.61 

(1979-1980) side 80 flg. Her refereres det blant annet til et besøk hos lappefogden, og det heter at denne viste 

stor interesse for vegalternativet over Gargia da mye av ulempene med vegen over Jotka/Hoalgir ble borte om 

vegen kunne føres frem på vestsiden av Altaelva. Etter de ankende parters syn ville en anleggsveg 

Side 282 

 på elvas vestside fra riksvegen Alta-Kautokeino med sideveg til Savtso medført vesentlig mindre skader for 

reindriften. Denne omlegging av traseen ville også kunnet skåne terrenget ved den vernede Tverrelva mot 

rasering. Det gjøres gjeldende at saksbehandlingsfeilen har medført at avgjørelsesgrunnlaget er blitt mangelfullt 

eller uriktig. 

Staten v/NVE anfører at grunnen til at Gargia-alternativet så raskt falt ut for anleggstraseen, skyldtes 

hensynet til naturvern og fiske foruten at alternativet ikke var økonomisk gunstig, jfr. St.meld.nr.61 (1979-

1980) side 43. Vegen skulle nemlig gå ned ved Gabofossen og deretter følge canyonen. Dette ble lappefogden 

underrettet om i brev av 9. april 1976, jfr. meldingen side 89. Det vegalternativ de ankende parter nå går inn for 

med en sideveg fra riksvegen rett ned til Savtso, har intet med det tidligere alt. C å gjøre og har ikke fra noe 

hold blitt lansert under konsesjonsbehandlingen. Reindriftsutvalget uttaler seg uttrykkelig om vegvalget i A 11 

side 49, og fastslår at bygging på vestsiden av elva i stedet for på østsiden ikke fører til noen endrede virkninger 

for reindriften. Dette har Norges Naturvernforbund erklært seg enig i ved uttalelse av 9. januar 1976, jfr. 

St.meld.nr.107 (1977-1978) side 68. Heller ikke senere er det lansert noe slikt alternativ, jfr. brev av 29. august 

1979 fra Norges Reindriftssamers Landsforbund i St.meld.nr.61 (1979-1980) side 117, hvor det - dersom det 

blir aktuelt med endringer i vegtraseen - forutsettes at denne fortsatt blir lagt øst for elva. Kautokeino 

kommunestyre har i forbindelse med konsesjonsvilkårene uttalt det samme i vedtak 31. oktober 1978, blant 

annet fordi dette gir minst skadevirkninger for reindriften. Trasévalget har ellers vært grundig vurdert av 

Stortinget, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 4. Når det gjelder plasseringen av kraftverket, så har praktiske 

hensyn vært avgjørende. Staten bestrider etter dette bestemt at det foreligger noen saksbehandlingsfeil.  

Skjønnsretten har bare drøftet valg av stedet for kraftstasjonen, og finner at det her ikke er noen 

saksbehandlingsfeil. 

Jeg finner det klart at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil, og nøyer meg med å vise til statens 

anførsler. 
 

4. Masi. 
 

Masi er vårt mest typiske samiske bygdesamfunn. Som nevnt under avsnitt V foran omfattet en av 

Statskraftverkenes opprinnelige planer fra 70-årene neddemming av bygda. Stortinget vedtok imidlertid 6. april 

1973 varig vern for Masi. 

De ankende parter påpeker at det aldri er blitt nærmere definert hva Stortingets vernevedtak betyr. Etter disse 

parters mening må vedtaket ikke bare innebære et vern mot endringer i vannstanden i Ladnatjav'ri, men også 

mot endringer i nærings- og bosettingsbetingelsene i Masi. Blant annet ut fra denne forståelse av vernetiltaket 

hevder de ankende parter at det er en rekke feil og mangler ved saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag for 

reguleringsvedtaket når det gjelder forholdet til Masi. I Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 8 uttaler flertallet blant 

annet at utbyggingen og de naturinngrep den medfører, ikke kommer i konflikt med vernetiltaket for Masi. 

Etter de ankende parters mening kan det ikke legges noen avgjørende vekt på en slik «etteroppfatning», og 
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 det anføres at Stortinget ikke kan ha vært klar over hva vernet innebar ved konsesjonsbehandlingen. Den 

uriktige oppfatning av vernebeslutningen hevdes å ha medført at samiske interesser utover reindrift er blitt 

bagatellisert under saksforberedelsen. 

Staten v/NVE gjør gjeldende at Stortingets vedtak etter sitt innhold alene går ut på at bygda ikke skal 

neddemmes, og det er intet i stortingsbehandlingen som bidrar til å kaste mer lys over innholdet. Se St.prp.nr.4 

(1972-1973) om verneplan for vassdrag side 129 og Innst.S.nr.207 (1972-1973) side 592, jfr. også St.prp.nr.77 
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(1979-1980) om verneplan II side 32 med generell omtale av rettslige og faktiske konsekvenser av verneplanen. 

Men Stortinget vedtok vernet like før utbyggingssaken i Alta og var selvsagt klar over hva det hadde gjort. Det 

er derfor etter statens mening uforståelig når det kan hevdes at Stortinget ikke skjønte innholdet. Under ingen 

omstendighet kan det foreligge noen feil i saksbehandlingen eller mangler i avgjørelsesgrunnlaget av den art de 

ankende påstår. 

Jeg går så over til å se på de enkelte forhold som de ankende parter påberoper seg når det gjelder Masi. 
 

a) Flomfaren i Ladnatjav'ri. 

For oversiktens skyld finner jeg innledningsvis å burde vise til skjønnets side 58-59. Skjønnsretten fant her at 

under visse forhold ville det vedtatte manøvreringsreglement for Vird'nejav'ri kunne påvirke naturlig 

sommervannstand i Ladnatjav'ri og heve denne, noe retten fant var i strid med vernevedtaket og derfor var en 

åpenbar feil i avgjørelsesgrunnlaget. Etter flertallets mening kunne imidlertid feilen rettes ved å endre 

manøvreringsreglementet, jfr. side 65. 
 
 

 

Skjønnsretten antok videre, jfr. side 59 at det var en feil og mangel at det ikke var undersøkt om det under 

vårløsningen vil bli dannet isbarrierer mellom Ladnatjav'ri og Vird'nejav'ri som kan øke oppstuvingen i forhold 

til den naturlige is- og flomsituasjon. Det ble for det sistnevnte forhold vist til rapport A 67 om 

avløpsforholdene for Ladnatjav'ri og Vird'nejav'ri. Denne rapport ble avgitt i 1980 på grunnlag av hydrologiske 

modellforsøk i 1979 for å fremskaffe best mulig oversikt over vannstands- og vannføringsforholdene i Altaelva 

mellom dammen i Savtso og Masi. 
 

 

Jeg bemerker at det i Statskraftverkenes søknad var uttrykkelig forutsatt at reguleringen ikke vil føre til 

ytterligere oppstuvinger i Ladnatjav'ri, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 9. Ut fra denne forutsetning ble HRV 

265 valgt for Vird'nejav'ri. Ved modellforsøk med henblikk på flomforholdene ble det imidlertid oppdaget at 

det forelå mulighet for oppstuvinger i Ladnatjav'ri under flom og også problemer ved isleggingen. Stortinget 

presiserte på denne bakgrunn og ut fra vernevedtaket for Masi at HRV i Vird'nejav'ri må være slik at dette blir 

forhindret, jfr. Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 8. Under skjønnssaken ble det påpekt at visse problemer også 

kunne oppstå om 
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 sommeren, jfr. skjønnet. Etter at Statskraftverkene hadde sett på dette og funnet at det kunne skje mindre 

oppstuvinger, ble manøvreringsreglementet for statsreguleringen ved Olje- og energidepartementets vedtak av 

18. september 1981 tilføyd følgende i punkt 2: «Slippingen skal ordnes slik at vasstanden i Ladnatjav'ri ikke 

påvirkes av reguleringen i Vird'nejav'ri.» Det forhold skjønnsretten her hadde kritisert, var dermed ute av 

verden. 

De ankende parter hevder at fortsatt gjenstår det annet forhold som skjønnsretten kritiserte, nemlig at det 

under vårløsningen kan bli dannet isbarrierer mellom Ladnatjav'ri og Vird'nejav'ri som kan øke oppstuvingen i 

Ladnatjav'ri i forhold til den naturlige is- og flomsituasjon. Det er her også vist til forklaring fra vitnet Per A. 

Turi om hvordan Virdnegouika nå virker som «iskvern» om våren og hindrer oppstuving og flom i Masi. At 

dette spørsmål ikke har vært gjenstand for en faglig utredning, hevdes å være en feil ved saksbehandlingen og 

en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget. 

Staten v/NVE har for dette spørsmåls vedkommende vist til at A 67 - som pekte på problemet med mulige 

isbarrierer - forutsetter at isleggingen på Vird'nejav'ri skjer ved vannstanden kote 265,0, jfr. rapporten side 9. 

Dette er imidlertid endret, jfr. bemerkningene om det endelige manøvreringsreglement foran. 

Jeg kan ikke se at det her foreligger noen relevant saksbehandlingsfeil eller mangel i avgjørelsesgrunnlaget. 

Det dreier seg bare om relativt mindre justeringer av manøvreringsreglementet for å oppfylle den forutsetning 

konsesjonsmyndighetene hele tiden har lagt til grunn, nemlig at de naturlige vannføringsforhold ved Masi ikke 

skulle endres. 
 

b) Masis brukerinteresser i reguleringsområdet. 

De ankende parter gjør gjeldende at det ikke er foretatt noen egen undersøkelse av den bruk befolkningen i 

Masi gjør eller kan komme til å gjøre av det område reguleringen berører, og som er Masis naturlige oppland. 

Det er vist til at også de reindriftssakkyndige etterlyste en utredning om dette, jfr. bemerkningene foran under 
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pkt. 1 om reindriften, jakt, fiske og bærplukking. Det er videre nevnt at Tromsø museum i november 1974 

pekte på ønskeligheten av en kulturhistorisk registrering av området, noe som er utført ved andre 

vassdragsreguleringer. De fragmentariske undersøkelser som foreligger i nærværende sak hevdes ikke å 

oppfylle kravene i vassdragsreguleringsloven § 5 bokstavene c og d, jfr. også rundskriv nr. 36. De gav ikke 

konsesjonsmyndighetene noen foranledning til å skaffe seg et totalinntrykk av inngrepet i samiske interesser, 

og disse ble derfor bagatellisert. Utmarksnæringene har en annen og viktigere karakter i Finnmark enn ellers i 

landet, og må forventes å bli enda viktigere fremover i tiden. Det er her blant annet vist til bemerkningene i 

St.meld.nr.13 (1974-1975) om en aksjonsplan for de sentrale samiske bosettingsområder side 9. 

Utmarksnæringene har ikke bare økonomisk verdi, de danner sammen med reindriften også grunnlaget for den 

samiske kultur. Skjønnsretten har ikke innsett at utmarksnæringene i Masi blir et viktig selvstendig spørsmål i 

saken, og nevner bare utmarksnæringene forbigående i forbindelse med de folkerettslige spørsmål og 

spørsmålene om samisk 
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 kultur, jfr. skjønnets side 29 og 60. Selv om det i dag ikke drives noe næringsfiske i Vird'nejav'ri, er dette en 

stor ressurs for fremtiden. Reguleringen av denne innsjø medfører at fisket der nærmest blir totalt ødelagt. Når 

Vird'nejav'ri oppreguleres til kote 265, kan dette ifølge partene også ha «vandringseffekt» for fisken i 

Ladnatjav'ri og ødelegge fisket der. 
 

 

Staten v/NVE bestrider at disse forhold ikke er utredet. 

Reindriftsutvalget understreket sterkt den betydning jakt, fiske og bærplukking hadde for inntektsgrunnlaget 

for de mindre reineiere og etterlyste utredninger om dette, jfr. A 11 side 47-48. Bemerkningene her knytter seg 

imidlertid til områdene ved Iesjav'ri og Joat'kajavrit, som senere gikk ut av planen. Videre kjente 

Reindriftsutvalget ikke Viltdirektoratets rapporter A 13 I om innlandsfisket og A 20 om viltet i 

reguleringsområdet. Senere fikk man også Direktoratets rapport A 45 med vurdering av skader og ulemper for 

fisk og vilt. Det fremgår både av A 13 og A 45 at det ikke drives noe yrkesfiske i Vird'nejav'ri. Det heter videre 

i A 45 at selv om fisket i innsjøen må ventes å bli påført betydelig skade ved reguleringen, representerer vannet 

på grunn av sin utilgjengelighet og bestandsammensetning ingen stor ressurs innen det da aktuelle 

utbyggingsområde. Hermed må etter statens mening dette spørsmål være tilstrekkelig utredet. Når det gjelder 

de ankende parters egne spekulasjoner uten faglig forankring om «vandringseffekten», bemerker staten at om 

dette hadde vært noe problem, ville det blitt nevnt i de fiskerisakkyndige utredninger. 

Staten har videre pekt på at det i reguleringsområdet ved Vird'nejav'ri først og fremst er ryper og noe 

beskjedent med elg, jfr. A 20. Reguleringen av sjøen vil medføre at et relativt ubetydelig område går tapt, og 

dette medfører ingen vesentlige endringer for rypebestanden. Det er vist til A 45 inntatt i St.prp.nr.107 (1977-

1978), jfr. særlig side 109 punkt 7. 

Når det gjelder multer, er intet konkret nevnt i utredningene om området ved Vird'nejav'ri, men det er ifølge 

staten helt på det rene at de neddemmede områder ikke er «multebærland».  

Statens konklusjon er at ingen næringsinteresser er knyttet til Vird'nejav'ri-området, og spekulasjoner om hva 

som eventuelt kan skje i fremtiden er ingen utredningsoppgave ved konsesjonsbehandlingen. 

Jeg bemerker at det område som blir neddemmet er ca 2,8 kvadratkilometer, dvs. en meget liten del av det 

svære oppland som omgir Masi. Ingen næringsinteresser er i dag knyttet til området eller til Vird'nejav'ri, og det 

er ikke opplyst noe om aktuelle planer om utnyttelse av området eller fisket. På denne bakgrunn er jeg enig med 

staten i at det ikke kunne kreves at det til konsesjonsbehandlingen måtte foretas en egen samisk 

brukerundersøkelse for området. De opplysninger som ellers fantes i de generelle utredninger, var et forsvarlig 

grunnlag for konsesjonsvedtaket. 
 

c) Klimaet i Masi. 

Det følger av vassdragsreguleringsloven § 5 bokstav c, jfr. 
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 rundskriv nr. 36 med retningslinjenes punkt 11, at en konsesjonssøknad også må redegjøre for reguleringens 

mulige virkninger for de klimatiske forhold. I nærværende sak har Statskraftverkene innhentet flere slike 

utredninger. I juli 1972 forelå en foreløpig rapport A 17 om klimaendring ved regulering av Altavassdraget fra 

Det norske Meteorologiske Institutt utarbeidet av statsmeteorolog Jan Erik Johnsen. Det heter her blant annet at 
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eventuelle klimaendringer i forbindelse med reguleringen av Vird'nejav'ri «stort sett avgrenses til de nærmeste 

dekameter fra vannspeilet». I februar 1975 forelå A 32, som er en uttalelse fra Utvalg for 

landbruksmeteorologisk forskning. Denne gjelder imidlertid bare forholdene fra Savtso til fjorden, altså ikke 

områdene mot Masi. Den endelige rapport «Om moglege endringar i lokalklima ved vasskraftutbygging i Alta» 

fra Meteorologisk institutt er utarbeidet av statsmeteorolog Per Eyvind Nordlie med bistand av Johnsen og 

avdelingssjef Thor Werner Johannessen og forelå i februar 1975. Den har også betegnelsen A 17. Et kort 

sammendrag av den meget omfattende rapport er utarbeidet av Nordlie i juni 1975 og har betegnelsen 17 b. Da 

Iesjav'ri ble tatt ut av utbyggingsplanen, avgav Nordlie en kort tilleggsuttalelse som A 36 i september 1975. 

Det syn på klimaforholdene som kom til uttrykk i disse sakkyndige uttalelser, ble ikke kommentert i 

høringsuttalelsene. Under skjønnet førte imidlertid de saksøkte dosent, sivilagronom Arne K. Sterten ved 

Arkitekthøgskolen i Oslo som vitne når det gjaldt de lokalklimatiske forhold. Ut fra hans forklaring la 

skjønnsretten til grunn at det var en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget at reguleringens mulige virkninger på 

lokalklimaet ved Vird'nejav'ri og Masi ikke er utredet, jfr. skjønnets side 47. Det ble pekt på at jordbruket i 

Masi drives under marginale forhold, der selv små endringer av klimaet i korte perioder kan få merkbare 

virkninger for plantevekster og mulighetene for å drive jordbruk. Det er på det rene at dosent Stertens utsagn 

ble stående uimotsagt under bevisførselen for skjønnet, da staten ikke førte noe vitne vedrørende dette 

spørsmål. 
 

 

For Høyesterett ble som før nevnt både dosent Sterten og statsmeteorolog Nordlie den 4. juni 1981 oppnevnt 

som sakkyndige for retten i meteorologiske spørsmål. Jeg ser i dette avsnitt på de deler av deres sakkyndige 

uttalelser og det øvrige meteorologiske materiale som gjelder forholdene ovenfor den dam som skal bygges i 

Savtso, dog tar jeg også med Stertens bemerkninger om ospeskogen nedenfor damstedet. 

Dosent Sterten har avgitt en sakkyndig uttalelse datert september 1981. Hans konklusjon er at «De generelle 

klimareaksjoner som følger en vassdragsutbygging vil også inntreffe i Altareguleringens damavsnitt og gi 

ganske sterke klimatiske virkninger i Masiområdet». Statsmeteorolog Nordlies rapport er av 10. september 

1981. Han konkluderer med at reguleringen - som på sitt nærmeste punkt i sørenden av Vird'nejav'ri ligger mer 

enn 10 km fra Masi - ikke får noen virkning for klimaet der. Det bestrides at dette ikke er vurdert i A 17. Denne 

rapporten hevdes også å vurdere forholdene oppover vassdraget fra Vird'nejav'ri, men når Masi ikke er spesielt 

nevnt, skyldes det at man 
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 den gang ikke kunne forestille seg at noen ville påstå at klimaet der kunne påvirkes. Det vises i denne 

sammenheng til et notat til skjønnsretten av 22. desember 1980 - dvs. etter at skjønnet er avsagt - hvor 

statsmeteorolog Nordlie klargjør hvorfor det etter hans mening ikke er noen risiko for klimaendringer i Masi. 

Den 15. oktober 1981 avgav Nordlie en tilleggsuttalelse med en faglig vurdering av den uttalelse Sterten hadde 

avgitt. Det hevdes her at Stertens vurdering er feil på flere vesentlige punkter, og Nordlie fastholder at 

områdene ved Ladnatjav'ri og Masi ikke vil bli påvirket av reguleringen, verken når det gjelder 

temperaturnedgang, økt riming eller ising. Dosent Sterten fant ikke grunn til å avgi noen tilleggsuttalelse i 

anledning av Nordlies siste uttalelse. 

Mens saksforberedelsen for Høyesterett pågikk, var spørsmålet om mulige klimaendringer i Masi som følge 

av reguleringen gjenstand for debatt i massemedia. Dosent Sterten fikk her støtte for sitt syn av professor i 

botanikk Eilif Dahl ved Norges Landbrukshøyskole, mens statsmeteorolog Nordlie fikk støtte av blant andre 

professor i meteorologi Kåre Utaaker. Spørsmålet ble også tatt opp i Stortinget, jfr. representanten Ørnhøis 

spørsmål til olje- og energiministeren i Stortingets spørretime 21. oktober 1981, hvor statsråden henholdt seg til 

uttalelsene fra Meteorologisk Institutt. 

Statsmeteorolog Nordlie og dosent Sterten avgav muntlig forklaring for Høyesterett den 10. desember 1981 

og har her utdypet og fastholdt sine skriftlige uttalelser. 

Etter at saken var tatt opp til doms, har statsmeteorolog Nordlie sendt et brev til Høyesterett. Han gjør 

oppmerksom på at det i diskusjoner i det meteorologiske fagmiljø etter ankeforhandlingen av flere er gjort 

gjeldende at man ikke kan utelukke en mulig merkbar klimaendring i Masi på grunn av den planlagte demning. 

Nordlie opplyser at han ikke har endret syn på dette spørsmål. Sakens parter og hjelpeintervenienter er gjort 

kjent med brevet. Ingen har reist spørsmål om gjenopptakelse av ankeforhandlingen, og Høyesterett har heller 

ikke funnet dette nødvendig. 
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De ankende parter har innledningsvis understreket at Alta-reguleringen atskiller seg fra de 

vassdragsreguleringer som tidligere er blitt klimatologisk vurdert her i landet ved at eksisterende bosetting 

ligger ovenfor reguleringsmagasinet. Konsesjonsmyndighetene har forutsetningsvis gått ut fra at klimaet i Masi 

ikke vil bli endret på grunn av reguleringen. De klimarapporter som konsesjonsmyndighetene har lagt til grunn, 

har imidlertid bare bygd på målinger tatt nedenfor damstedet, nemlig ved Stengelsen og Eiby. Etter de ankende 

parters mening har man derved oversett muligheten for klimaendringer i Masi. At klimaet her blir endret, påstås 

ikke - det er det umulig å vite i dag. Men denne usikkerhet innebærer at den manglende undersøkelse av dette 

spørsmål er en saksbehandlingsfeil og en mangel i avgjørelsesgrunnlaget. 

Usikkerheten med hensyn til klimaendringene knytter seg ifølge dosent Sterten til innvirkningen av den ca 

110 meter høye dam ved Savtso. Denne skaper et nytt nivå for dalbunnen, og vannet blir en mer dominerende 

faktor i landskapet, da horisontalflaten som damkronen 
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 skaper rekker ut over magasinområdet og dekker hele strekningen på samme kote opp til Masi. Dette hevder 

Sterten får avgjørende konsekvenser for det såkalte fjell- og dalvindsystem som i dag drenerer kaldluften over 

Masi, fordi den tyngdekraftdrevne fjellvinden må få økte skyvekrefter for å passere over damkronen. Resultatet 

hevdes å bli at kaldluftsstagneringen over Masi vil forsterkes etter en regulering og tåkeperiodene vil forlenges, 

slik at man får ganske sterke klimatiske endringer i Masi-området. 

De ankende parter bestrider ikke at statsmeteorolog Nordlie ved utarbeidelse av A 17 generelt har vært 

oppmerksom på betydningen av fjell- og dalvindsystemet. Men det fremgår etter deres mening ikke av 

rapporten at han konkret har sammenholdt dette med den dam som skal bygges og de topografiske forhold ved 

Alta/Kautokeinovassdraget. Meteorologiske målinger i Masi er først igangsatt nå. Det er derfor grunn til å tro at 

Nordlie ikke har vært oppmerksom på de lokalmeteorologiske spørsmål som her reiste seg. 

Utredningsplikten påhviler NVE, og NVE må her som ellers ha risikoen for at saken er mangelfullt opplyst 

uavhengig av om direktoratet kan bebreides valg av utredningsorgan. Da Masi utgjør kjernen av de samiske 

bosettingsområder i vårt land, gjaldt det også krav om en særlig omsorgsfull saksbehandling. 

Staten v/NVE bestrider at det foreligger noen saksbehandlingsfeil eller mangel i avgjørelsesgrunnlaget når 

det gjelder de mulige klimamessige virkninger av reguleringen for Masi. 

Da den ca 110 meter høye dammen stadig har vært fremhevet i massemedia i denne sammenheng, har staten 

innledningsvis funnet grunn til å presisere at dammen står nede i et gjel, og ved fylt magasin hever Vird'nejav'ri 

15,2 meter. Det er først og fremst denne hevning av isflaten i magasinet som har interesse ved drøftelsen av 

klimaspørsmålene. Selve dammen er nok en sperre, særlig nede i gjelet, men stopper etter statens mening ikke 

kaldluftstrømmen nevneverdig i forhold til uregulert tilstand. 

Gjennom dokumentasjon av A 17 har staten gjort gjeldende at det er uriktig som anført av de ankende parter 

at meteorologene har oversett problemet med de karakteristiske fjell- og dalvinder og betydningen av de 

topografiske forhold. Dette er helt elementære spørsmål, og omtales en rekke steder i A 17. Av utredningen 

fremgår uttrykkelig at man har forutsatt at reguleringen ikke vil få noen innvirkning på lokalklimaet utenfor det 

150 meter dype gjel hvor Vird'nejav'ri ligger, men at det i bestemte værsituasjoner trolig blir lavere temperatur 

ved den kunstige sjøen fordi kaldluften lettere vil stagnere, jfr. side 52. Man har altså beskrevet hvor langt 

virkningene av en regulering antas å ville rekke, og da behøver man ikke si det negative, for eksempel at Masi 

ikke blir berørt. 

Uttalelsene i skjønnsrettens premisser er merkelige av flere grunner. Retten har ved sine bemerkninger om 

betydningen av de faktiske begrensninger i reguleringsplanene nederst side 46 oversett at A 36 er avgitt etter at 

Iesjav'ri var tatt ut av planene. Når skjønnsretten videre på side 47 først fastslår at reguleringen ifølge den 

foreløpige A 17 har en virkning som stort sett avgrenses til de nærmeste dekameter fra 
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 vannspeilet til Vird'nejav'ri, henger argumentasjonen ikke sammen når det etterpå konstateres som en mangel 

at forholdene i Masi ikke er særskilt utredet. Dersom retten mener at Meteorologisk Institutt skulle ført bedre 

bevis for sin konklusjon, for eksempel ved målinger, anfører staten at dette ikke kan utledes av 

vassdragsreguleringsloven saksbehandlingsregler. En fagkyndig konklusjon kan godt baseres på 

allmennkunnskaper. De undersøkelser som nå skjer i Masi, skyldes ikke at Meteorologisk Institutt selv er i tvil 

med hensyn til virkningene der av reguleringen, men for å fjerne tvilen hos andre. 
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Den risikovurdering som de ankende parter videre prosederer på, er det etter statens mening vanskelig å finne 

noe rettslig grunnlag for. Domstolene må her som ellers legge til grunn det som overveiende er mest 

sannsynlig. Her foreligger en vurdering fra en faglig velkvalifisert institusjon med bredt erfaringsgrunnlag som 

ikke er i tvil, og det er all grunn for Høyesterett til å vise tilbakeholdenhet med å underkjenne en slik uttalelse. 

Dosent Sterten er ikke faglig kompetent i disse spørsmål, og har ikke fått støtte fra noen med meteorologisk 

kompetanse. Staten har i denne sammenheng også vist til uttalelsen om Alta-utbyggingen fra Utvalget for 

landbruksmeteorologisk forskning i A 32. Dette fagkyndige utvalg sammensatt både av meteorologer og 

landbruksforskere kjente i 1975 den foreløpige klimarapport A 17, og det falt åpenbart ingen inn at 

reguleringen kunne få noen katastrofale følger for Masi. 

Til disse spørsmål skal jeg bemerke: 

Jeg kan ikke se at det for de klimatiske spørsmål vedrørende Masi foreligger noen saksbehandlingsfeil eller 

mangler ved avgjørelsesgrunnlaget slik som påstått av de ankende parter og antatt av skjønnsretten. 

Det er ikke tvilsomt at statsmeteorolog Nordlie i sin endelige rapport A 17 også har vurdert de 

lokalklimatiske følger av reguleringen, og indirekte gitt klart uttrykk for at disse ikke vil strekke seg ut over 

magasinet ved Vird'nejav'ri. Noen endring for fjernere områder, blant annet for Masi, er således ikke forutsatt 

selv om dette ikke er sagt uttrykkelig. I sin muntlige forklaring for Høyesterett har Nordlie presisert dette 

derhen at det i stille, klart vær med høy vannstand nok vil skje en viss oppstuving av kaldluft over Vird'nejav'ri 

som avgrenser luftstrømmen ovenfra noe, men sikkert uten målbar innvirkning på klimaet i Masi. Av 

avgjørende betydning for kaldluftsoppstuvingen på Ladnatjav'ri er ifølge Nordlie det trange gjel ved utløpsoset 

Virdnegouika, hvor forholdene ikke blir endret ved en regulering. Nordlie har videre presisert at hans uttalelser 

er offisielle uttalelser fra Meteorologisk Institutt, hvor rapportutkastene er lest av og drøftet med andre ansatte. 

Den teoretiske begrunnelse dosent Sterten har gitt for sine konklusjoner har Nordlie muntlig betegnet som 

elementær kunnskap. 

Når det gjelder dosent Sterten, har han ingen formell meteorologisk utdannelse, men han har etter det 

opplyste studert meteorologi forskjellige steder i utlandet etter sin eksamen som sivilagronom. Han har tidligere 

i flere år utført arbeid for Forsvaret som gjelder lokalklimatiske spørsmål, og har også senere arbeidet med slike 

spørsmål. Herunder har han dannet seg den oppfatning at det klassiske syn på 
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 systemet med dal- og fjellvinder ikke er holdbart i Norge fordi kaldluftsmassene er så meget større enn 

tidligere antatt. Det foreligger imidlertid ingen faglige publikasjoner fra hans hånd hvor han nærmere har 

utviklet og redegjort for sitt syn. Han har ikke selv utført noen undersøkelse i Alta-vassdraget, men ved å 

overføre sine erfaringer fra det han mener er sammenlignbare vassdrag i Sør-Norge, antar dosent Sterten at 

reguleringen får ganske sterke virkninger for klimaet i Masi. I den skriftlige utredning er de antatte endringer 

ikke nærmere konkretisert. I sin muntlige forklaring har dosent Sterten på spørsmål svart at det kan bli et 

temperaturfall inntil på 5g C i et flertall av nettene i 40% av det aktuelle tidsrom, og at hele bygdelaget i Masi 

antakelig blir berørt av den påståtte sperreeffekt over Ladnatjav'ri. 

Jeg bemerker at det rettslige spørsmål i saken for det første er om det med utgangspunkt i 

vassdragsreguleringslovens regler og det særlige krav til omsorgsfull behandling som skyldes vernet av 

bosettingen i Masi og samene som minoritetsgruppe, foreligger en forsvarlig saksbehandling når det gjelder de 

mulige klimatiske følger av reguleringen. Jeg kan ikke se at det er tvilsomt at dette spørsmål må besvares 

bekreftende. Statskraftverkene innhentet utførlige utredninger om klimaspørsmålene fra det mest kompetente 

organ vi har om disse spørsmål - Meteorologisk Institutt - som kom med en klar og entydig uttalelse når det 

gjaldt klimaet utenfor magasinområdet. Denne uttalelse ble ikke trukket i tvil under konsesjonsbehandlingen. 

Noe behov for en særskilt undersøkelse for Masi forelå da ikke.  

Når det dernest gjelder spørsmålet om reguleringsvedtaket - til tross for en uangripelig saksbehandling - kan 

sies å bygge på et uriktig faktisk grunnlag, understreker jeg at det dreier seg om kompliserte faglige 

vurderinger. Reguleringsvedtaket bygger som nevnt på utførlige utredninger fra vårt mest fagkyndige organ på 

området. Dette har fastholdt sin vurdering etter å være blitt gjort kjent med dosent Stertens syn. Jeg kan ikke se 

at dosent Stertens avvikende vurdering gir domstolene grunnlag for å fastslå at vedtaket bygger på uriktige 

faktiske forutsetninger. 

Selv om spørsmålet åpenbart er uten betydning for reguleringsvedtaket, finner jeg for ordens skyld å burde 

nevne at dosent Sterten i sin skriftlige utredning også har kommet inn på de bioklimatiske virkninger av 

reguleringen på strekningen fra dammen til kraftverksutløpet. Han konkluderer med at det fredede ospeskogfelt 
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i nærheten av utløpet på grunn av økt ising «må absolutt sies å være i faresonen». Statsmeteorolog Nordlie har 

uttalt at han ikke har faglig kompetanse til å uttale seg om dette spørsmål. Under sin muntlige forklaring har 

Sterten opplyst at det er økt fare for grenbrekk fordi rim og sne i større grad enn før vil feste seg på trærne. 

Disse lokalklimatiske forhold er i konsesjonssaken vurdert i A 32, hvor Utvalget for landbruksmeteorologisk 

forskning antok at den større hyppighet av frostrøyk og rimnedslag nedenfor utløpet fra kraftstasjonen ikke vil 

skade vegetasjonen. Jeg kan heller ikke her se at det foreligger noen feil i saksbehandlingen eller mangler i 

avgjørelsesgrunnlaget, jfr. mine tidligere bemerkninger. 
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5. Folkerettslige spørsmål. 

De ankende parter gjør gjeldende at reguleringsvedtaket medfører så kvalifiserte skader på samiske interesser 

i reguleringsområdet at det er i strid med de kompetansebegrensninger folkeretten legger på norske 

statsmyndigheters adgang til å gjøre inngrep overfor samene som urbefolkning eller minoritet. Under enhver 

omstendighet hevdes saksbehandlingen å ha vært mangelfull fordi det ikke ble utredet hvordan inngrepet 

forholdt seg til Norges folkerettslige forpliktelser overfor den samiske befolkning i området. Denne 

saksbehandlingsfeil hevdes å ha medført en vesentlig svikt i avgjørelsesgrunnlaget, fordi 

konsesjonsmyndighetene ble fratatt muligheten til å vurdere inngrepets folkerettslige side. 

De begrunnelser de ankende parter har gitt for sine folkerettslige anførsler, griper i atskillig utstrekning over i 

hverandre, og enkelte anførsler er hovedsakelig ment som bakgrunn for de mer sentrale folkerettslige regler 

som er påberopt. Til dels er anførslene støttet på en betenkning om folkerettslige spørsmål som professor 

Douglas Sanders, Canada, etter anmodning fra de ankende parter har utarbeidet til bruk for Høyesterett. 

Det anføres som utgangspunkt for de folkerettslige betraktninger at samene i hvert fall i de områder som blir 

berørt av nærværende kraftutbygging, er å anse som en urbefolkning i den forstand at de var de tradisjonelle 

beboere av områdene før disse ble innlemmet i den norske stat. Denne innlemmelse skjedde etter de ankende 

parters mening ved en okkupasjon som ikke er noe gyldig rettsgrunnlag etter dagens folkerett. Forholdet 

mellom den norske stat og samene hevdes derfor fra sin begynnelse å ha vært av kolonimessig karakter, der 

urbefolkningen befinner seg i en enklave innen staten. Erfaringene med hensyn til urbefolkninger i enklave i 

andre deler av verden er relevante i en hvilken som helst drøftelse av samenes stilling. At Norge har utøvd 

effektiv kontroll over området i et vesentlig tidsrom, hevdes å være uten betydning for de folkerettslige 

forpliktelser staten har overfor urbefolkningen i en slik enklave. 

Samene er under enhver omstendighet en etnisk og språklig minoritet innen den norske stat med det vern 

dette innebærer for menneskerettigheter. 

De ankende parter har gitt en bred historisk oversikt over utviklingen innen folkeretten når det gjelder vernet 

for urbefolkninger og minoritetsbefolkninger i nasjonalstater. De har blant annet anført at prinsippet om 

folkenes selvbestemmelsesrett ikke bare har anvendelse ved dekolonisering, men også kan finne anvendelse 

innenfor en nasjonalstat. I en slik selvråderett ligger ikke at samene har noen adgang til å opprette en egen stat, 

men alene at den norske stat i sin myndighetsutøvelse må respektere deres rettigheter. 

Selvbestemmelsesprinsippet sammenholdt med folkerettens regler om minoritetsbeskyttelse m.v. innebærer 

etter dette at samene som urbefolkning innen en enklave eller som minoritet har krav på å bevare en 

tilstrekkelig del av sitt tradisjonelle landområde for at de kan være i stand til å bestå som særskilt 

befolkningsgruppe. Da det inngrep det her er tale om har et slikt omfang at det har vesentlige følger for 

reindriften og dermed for 
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 den samiske kultur, jfr. de ankende parters bemerkninger foran under punkt 1, er reguleringsvedtaket etter 

deres mening folkerettsstridig. 

De generelle synspunkter som her er gjort gjeldende, er søkt nærmere utdypet både ved faktiske anførsler og 

ved gjennomgang av flere folkerettslige kilder. 

De faktiske anførsler har vesentlig knyttet seg til spørsmålet om samene er å anse som en urbefolkning i 

reguleringsområdet. Dokumentasjonen av historiske forhold har særlig skjedd ved forskjellige artikler fra 

Tromsø Museums publikasjon Ottar og fra Ressursutvalgets utredning i NOU 1978:18A side 144 flg. om 

bosetting og ressursutnytting i Finnmark. Etter de ankende parters mening viser den historiske fremstilling 
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blant annet at da samer og skandinaver møttes i Finnmark, måtte samene i folkerettslig forstand betraktes som 

et eget folk. I denne sammenheng er det også vist til Lappe-codicillen av 18. oktober 1751, som de ankende 

parter oppfatter som en aksept fra norsk side av samisk sedvanerett og som også i § 22 opprettholder deres rett 

til selvdømme. 

De folkerettskilder som de ankende parter etter dette har konsentrert seg om, er: 
 

a) FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966, som Norge har 

ratifisert. Her påberopes art. 1 om folkenes selvbestemmelsesrett sammenholdt med art. 27 om minoritetenes 

beskyttelse mot å bli berøvet retten til å dyrke sin egen kultur. Denne siste bestemmelse lyder i norsk 

oversettelse slik: 

«I de stater hvor det består etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter, 

ikke berøves retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne og 

praktisere sin egen religion eller bruke sitt eget språk.» 

At samene er en minoritet som omfattes av art. 27, er ikke tvilsomt, jfr. deres etniske opprinnelse og språk. 

Det hevdes derfor at det i denne sammenheng ikke er nødvendig å ta stilling til om samene også er en 

urbefolkning. I forhold til art. 1 antas det imidlertid som alt nevnt at samene historisk sett må anses som et folk.  

Innholdet av nevnte art. 1 og art. 27 hevdes å måtte forstås ut fra den sterke utvikling folkeretten har 

gjennomgått særlig i de siste decennier når det gjelder prinsippet om folkenes selvbestemmelsesrett. Art. 1 

hevdes i dag å gi urbefolkningene en selvstendig rett til å kontrollere sine egne naturressurser. Kulturbegrepet i 

art. 27 hevdes videre på denne bakgrunn ikke å kunne forstås snevert, men omfatter også kulturens materielle 

grunnlag. Dette er nemlig en nødvendig forutsetning for at gruppen skal kunne opprettholde en livsform hvor 

kulturen utgjør en integrerende del. 

Et vesentlig bidrag til forståelsen av denne utvikling utgjør etter de ankende parters mening den danske lov av 

29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre, hvor den fastboende befolkning etter § 8 har grunnleggende 

rettigheter til Grønlands naturgitte ressurser. Ved utarbeidelsen av loven ble de folkerettslige spørsmål drøftet, 

og det ble 
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 forutsatt at den grønlandske befolkning hadde opprinnelige rettigheter til naturressursene. 

At nevnte art. 1 og art. 27 i dag må forstås slik at de også beskytter kulturens materielle forutsetninger, er 

ifølge de ankende parter lagt til grunn av den FN-komité som overvåker statenes etterlevelse av de to 

menneskerettighetskonvensjonene av 1966. Det er vist til komiteens rapporter for 1980 og 1981, hvor 

forståelsen av disse artikler også knyttes til eiendomsretten til jord. Etter den utvikling som har funnet sted, må 

vernet antas å omfatte så vel individuelle som kollektive rettigheter. 

I juridisk teori har det vært hevdet at nevnte art. 27 bare gir en garanti for lik behandling, den innebærer ikke 

også krav på positive særfordeler. Om dette skulle være riktig, hevder de ankende parter at reguleringen av 

Altavassdraget likevel er konvensjonsstridig fordi konvensjonen i alle tilfelle gir samene et krav på å få være i 

fred. 

Fra statens side er det ved drøftelsen av de folkerettslige forpliktelser trukket inn forskjellige økonomiske 

ytelser til den samiske befolkning, idet det anføres at dette er positive bidrag til samenes livsform og kultur og 

derfor har betydning i denne sammenheng. De ankende parter gjør gjeldende at en rekke av disse ytelser må det 

klart ses bort fra fordi staten er rettslig forpliktet til ytelsene på forskjellig grunnlag. Videre bestrides det at man 

kan se på overføringer fra de senere år løsrevet fra det forhold at ytelsene etter de ankende parters mening 

tidligere har gått fra samene til storsamfunnet. Partenes rettigheter i nærværende sak kan heller ikke settes til 

side på grunn av generelle ytelser til samene. 
 

b) ILO-konvensjon nr. 107 av 5. juni 1957. 

Dette er en konvensjon om vern og integrering av urbefolkninger og andre folkegrupper som helt eller delvis 

lever under stammeforhold i uavhengige land. I art. 11 heter det at partene til konvensjonen skal respektere den 

individuelle eller kollektive eiendomsrett medlemmene av disse befolkningene har til det landområde hvor de 

bor og tradisjonelt har hatt sitt tilhold. I art. 12 forbys tvungen flytting fra disse områdene unntatt i noen 

nærmere presiserte tilfelle, og dersom befolkningene flyttes, skal de gis landområder av minst like god kvalitet 

egnet til å sikre deres nåværende behov og fremtidige utvikling. Dette er den eneste konvensjon som direkte 
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regulerer retten til jord. Selv om denne konvensjon ikke er ratifisert av Norge, hevder de ankende parter at 

bestemmelsene i konvensjonens art. 11 og 12 gjennom folkerettslig sedvane må anses som gjeldende folkerett 

og derfor angir omfanget av beskyttelsen etter de allerede nevnte bestemmelser i FN-konvensjonen av 1966. 
 

c) Prinsipperklæringen og handlingsprogrammet vedtatt på FNs verdenskonferanse i Geneve 1978 til 

bekjempelse av rasisme. 

Den norske delegasjon deltok svært aktivt på konferansen, særlig har de ankende parter vist til det norske 

hovedinnlegg holdt 15. august 1978 av statssekretær Stoltenberg. Gjennom de nevnte dokumenter påtok statene 

seg forpliktelser for å sikre minoritetene. Urbefolkningene 
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 skal ha rett til, og gis muligheter for, å opprettholde sin egenart, hvilket vil si sin økonomiske struktur, sin 

kultur, sitt språk m.v. Det understrekes i denne sammenheng sterkt den nære sammenheng mellom 

urbefolkningers tradisjonelle næringsgrunnlag og deres kultur, jfr. særlig prinsipperklæringens punkt 21. Blant 

de konkrete rettigheter som ble anerkjent i handlingsprogrammet var retten for urbefolkningene til å 

opprettholde sine tradisjonelle næringsveier og økonomiske struktur, jfr. punkt 8. Senere er disse dokumenter 

vedtatt i Generalforsamlingen i FN høsten 1978 med blant annet Norges stemme. Etter de ankende parters 

mening forplikter disse dokumenter Norge når det gjelder spørsmål som angår samene, foruten at de er uttrykk 

for den tidligere omtalte generelle sedvanerettslige utvikling innen folkeretten med hensyn til urbefolkningenes 

og minoritetenes rettsstilling. Denne utvikling antas som allerede nevnt å være av avgjørende betydning ved 

tolkingen av FN-konvensjonen av 1966. 
 

d) Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950. 

Som selvstendig anførsel påberoper de ankende parter seg denne konvensjons første tilleggsprotokoll av 20. 

mars 1952 § 1 om beskyttelse av eiendomsrett sammenholdt med konvensjonens art. 14 om forbud mot 

diskriminering. Denne anførsel knytter seg så vidt skjønnes til Masi bygdelag, og begrunnes særlig med at de 

fastboende samer i Masi som ikke driver reindrift, etter gjeldende ekspropriasjonsrett ikke får noen erstatning 

for tapte allemannsretter i form av jakt, fiske eller bærplukking. 

Hvorvidt de krav som folkeretten stiller til den norske stat formelt er transformert til norsk intern rett, er etter 

de ankende parters mening et spørsmål uten reell interesse. Dersom det overhodet kunne tenkes en kollisjon 

mellom folkerettens vern av menneskerettigheter og norsk rett, er det ingen lovbestemmelse eller 

rettsavgjørelse som fastslår at norsk rett må gå foran, og det er utenkelig at domstolene da ville la 

menneskerettighetene vike. I forhold til forvaltningens saksbehandlingsregler kan det i det hele tatt ikke ses at 

det kan oppstå noe transformasjonsproblem for Regjeringens folkerettslige forpliktelser. 

De ankende parters konklusjon på den folkerettslige argumentasjon er at det vesentlige inngrep som her skjer 

i et samisk kjerneområde og som i større eller mindre grad berører samtlige samer i deres kulturelle utfoldelse, 

jfr. den faktiske beskrivelse som er gitt foran under punkt 1 i dette avsnitt, er i strid med den absolutte 

beskyttelse folkeretten må antas å gi urbefolkninger eller etniske og språklige minoriteter. I alle tilfelle 

innebærer de folkerettslige prinsipper om selvråderett at samene hadde krav på medinnflytelse på hvilke typer 

inngrep som kan gjennomføres. Norske myndigheter hadde derfor en umiddelbar plikt til konsultasjon med de 

grupper som råder over naturinteressene før konsesjonsvedtaket ble fattet. Det hevdes at i denne saken har det 

ikke funnet sted noen egentlige forhandlinger, da høringsbehandlingen og de møter konsesjonsmyndighetene 

foranstaltet med berørte parter ikke oppfyller kravene her. Selvbestemmelsesprinsippet må ellers antas å 

innebære at det må oppnås enighet før 
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 inngrep kan finne sted, og her har samtlige sameorganisasjoner motsatt seg inngrepet. 

Atter subsidiært er det gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at de folkerettslige spørsmål overhodet ikke 

var utredet i konsesjonssaken. NVE pliktet å vurdere hvor man nå befant seg i forhold til den folkerettslige 

grense for inngrep overfor samene. Herunder måtte det redegjøres for hva denne regulering betød for samenes 

livssituasjon når den ble sett i sammenheng med alle tidligere inngrep. Hadde så vært gjort, er det grunn til å tro 

at Regjeringens og Stortingets holdning til vedtaket ville blitt en annen, jfr. de mange politiske uttalelser om at 

man vil respektere de samiske interesser. 

Følgen av disse overtredelser av våre folkerettslige forpliktelser er derfor i alle tilfelle at utbyggingsvedtaket 

er ugyldig. 
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De ankende parter mener etter dette at skjønnsretten har feiltolket de folkerettslige regler, særlig FN-

konvensjonens art. 27, jfr. skjønnets side 28 flg 
 

 

Staten v/NVE bestrider at det i den foreliggende sak oppstår noe spørsmål om folkerettslige skranker for 

norsk myndighetsutøvelse når det gjelder vedtaket om og gjennomføringen av utbyggingen av Alta-

Kautokeinovassdraget. 

De ankende parters folkerettslige anførsler - som på flere punkter finnes å være meget uklare - svikter etter 

statens mening med hensyn til innholdet av de påberopte regler, overser klare reservasjoner som er tatt med 

hensyn til statens indre selvbestemmelsesrett og løsriver seg helt fra de faktiske forhold som i alle tilfelle er 

forutsetningen for forpliktelsene. Statens prinsipale syn er derfor at ingen folkerettslig regel er krenket i dette 

tilfellet. Subsidiært er anført at reguleringsvedtaket i hvert fall ikke støter an mot noen folkerettslig forpliktelse 

som umiddelbart også gjelder internrettslig. Staten har imidlertid understreket at man her ønsker en 

realitetsavgjørelse, med andre ord ikke at Høyesterett skyver folkerettsspørsmålene fra seg med den 

begrunnelse at de påberopte regler ikke er transformert til norsk rett. 

Staten peker på at de ankende parters anførsler bygger på 3 sett angrepsvinkler som griper over i hverandre. 

Dels prosederes det på ervervsmåten for territoriet, hvor det anføres argumenter om avkolonisering og om 

folkenes selvbestemmelsesrett. Dels gjøres det gjeldende at de samiske rettigheter er av en særlig karakter som 

staten ikke kan gripe inn i selv ved lov om ekspropriasjon mot full erstatning. Hvilke rettslige argumenter 

denne påstand baseres på er uklart. Endelig påberopes det folkerettslige vern for minoriteter, herunder 

urbefolkninger. Det hele munner ut i at norsk myndighetsutøvelse overfor samene prinsipalt er begrenset ved 

kategoriske interne rettsregler, subsidiært at det eksisterer en internrettslig plikt for myndighetene til å innhente 

samtykke fra representative samiske organer før inngrep iverksettes, og atter subsidiært at det foreligger en 

særlig saksbehandlingsplikt utover vassdragsreguleringslovens regler. Den til dels meget uklare rettslige 

problemstilling gjør det etter statens mening nødvendig å gå inn på faktiske og rettslige spørsmål som egentlig 

er uten rettslig 
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 betydning for avgjørelsen. 

Når det gjelder de historiske forhold, har staten pekt på at det er et omtvistet spørsmål hvilke folkegrupper 

som først bosatte seg i Nordkalott-områdene. I cand.jur. Einar Høgetveits utredning NOU 1980:53 om vern av 

urbefolkninger side 20 er anført at det har vært samisk bosetting i Nordkalott-områdene lenge før noen 

skandinaver slo seg ned der. Denne påstand er sterkt imøtegått i den uttalelse som Universitetet i Trondheim 

den 2. mars 1981 avgav om utredningen. Her uttaler professor Sandnes at det i størstedelen av Nordkalott-

områdene har vært en fast jordbrukende skandinavisk bosetting lenge før samene kan påvises. Men i visse 

mindre, avgrensede områder som nåværende Indre Troms og på Finnmarksvidda synes samene å være den 

første påviste folkegruppe. Staten tar ikke stilling til dette historiske tvistespørsmål. Men det anføres at allerede 

dette viser at forholdet mellom skandinaver og samer klart ikke kan sammenlignes med den europeiske 

kolonisering av områder i andre verdensdeler. I vårt land har de to folkegrupper levd side om side i århundrer, 

og norske myndigheter har fra vikingtiden av hatt jurisdiksjonsutøvelse i dette område i form av skattlegging, 

senere hadde de også territorialpretensjoner og foretok kirkebygging. De folkerettsprinsipper som gjelder for 

avkolonisering, kan etter statens mening klart ikke anvendes på slike forhold. Det har her eksistert et samspill 

mellom to folkegrupper om utnyttelsen av området innenfor norsk suverenitetssystem og ikke vært to 

statsdannelser. Derved svikter hovedfundamentet for de ankende parters anførsler, et fundament som særlig 

professor Sanders har bygd sine konklusjoner på. 

Hva særlig angår Masi, anfører staten at den nåværende samiske bosetting først skjedde i 1874, det er således 

ikke tale om noen urbefolkning der. Den første faste bosetting i Masi skjedde alt på 1600-tallet av 

skandinaviske jordbrukere. Senere ble Masi også bosted for de svenske prester i Kautokeino pastorat. Det er 

vist til Adolf Steen: Masi. En samebygd, Oslo 1963. Staten erkjenner at det var samisk jakt og fangst i indre 

Finnmark lenge før disse tidspunkter. Men vi vet ikke hvor disse samer kom fra, og reindriften begynte først på 

1600-1700-tallet. 

Statens konklusjon på den historiske utvikling er at det berørte område i enhver rimelig forstand har vært 

hevdet som norsk territorium og undergitt norsk høyhetsrett i mange århundrer. Norges suverenitet over 

området ble ervervet på sedvanlig og fullt legal måte og gir ikke grunnlag for generelle folkerettslige eller 

forfatningsmessige begrensninger i suverenitetsutøvelsen. Lappe-codicillen av 1751 innebærer ingen 
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suverenitetsbegrensning. Heller ikke er statsreguleringen av Alta/Kautokeinovassdraget i strid med 

folkerettslige avtaler eller forpliktelser av spesiell art vedrørende «folkenes selvbestemmelsesrett» eller 

lignende begrensninger som gjelder for koloniserte eller urettmessig ervervede områder. Hva særlig angår 

doktrinen om «folkenes selvbestemmelsesrett», er bemerket at denne ikke kan anføres som støtte for 

separatistbevegelser. 

Når det gjelder de spesielle folkerettslige forpliktelser som de ankende parter har påberopt seg, har staten 

blant annet anført: 

Side 297 

 
 

a) FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966. 

Staten bestrider at samene kan anses som et «folk» i den betydning dette nyttes i art. 1. 

Hva videre angår art. 27, anfører staten at en beskyttelse av kulturens materielle forutsetninger klart ligger 

utenfor ordlyden. Det bestrides at det i folkerettslig praksis er skjedd en slik utvidelse av artikkelens 

virkeområde som hevdet av de ankende parter. Det krav om konsultasjon m.v. som de ankende parter utleder av 

artikkelen, synes å måtte lede til umulige praktiske konsekvenser, for hvem skulle da binde gruppen? Staten har 

videre vist til bakgrunnen for begge FN-konvensjonene av 16. desember 1966, hvorav fremgår at beskyttelse 

for slike økonomiske rettigheter ikke kan søkes i den samtidige konvensjon om økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettigheter, som bare er en programerklæring, jfr. St.meld.nr.93 (1976-1977) side 7. 

Art. 27 må videre forstås ut fra de øvrige rettigheter som konvensjonen omhandler, og det vil da ses at den 

bare gjelder fundamentale rettigheter. Selv om også de materielle forutsetninger for kulturen var vernet slik 

som påstått av de ankende parter, kan konvensjonen klarligvis ikke gi vern mot et så lite inngrep som det her er 

tale om. 

Skjønnsretten har i skjønnets side 30 under drøftelsen av de folkerettslige spørsmål lagt til grunn at 

vassdragsreguleringen i tillegg til tidligere inngrep innebærer vesentlige inngrep i naturgrunnlag og samisk 

næringsutøvelse i Nourtabælle. Staten anfører at det overhodet ikke er noe saklig grunnlag for denne uttalelse, 

og etter en folkerettslig vurdering er det i alle tilfelle forfeilet med en slik isolert betraktning. Det må da skje en 

totalvurdering av inngrepets samtlige negative som positive virkninger med hele det samiske område som 

bakgrunn. Vegbygging i Finnmark kan for eksempel ikke bare tas med som en negativ faktor. Videre må de 

vansker samene selv er skyld i ved den sterke overbeskatning av beitene på grunn av sterk økning i reinantallet 

i mange år, inngå som et vesentlig moment i vurderingen. Det er etter statens mening ikke riktig at næringen 

befinner seg på kanten av et sammenbrudd på grunn av utbyggingsvedtaket og tidligere vegbygginger m.v. 

Disse beskjedne inngrep har utelukkende redusert muligheten for en ytterligere økning av den store reinbestand 

man for lengst er enig om må begrenses. Med i en totalvurdering hører også at det er en betydelig norsk 

myndighetsvirksomhet som generelt varetar samiske interesser med store økonomiske støttetiltak, blant annet 

etter reindriftsavtalen, noe som også kommer samisk kultur til gode. Endelig hører det med i et totalbilde at den 

dominerende del av den samiske befolkning ikke er tilknyttet reindriften. 
 

 
 

b) ILO-konvensjon nr. 107 av 5. juni 1957. 

Staten bestrider at denne konvensjon har noen interesse for det folkerettslige spørsmål som her diskuteres. 

For det første har verken Norge eller land vi kan sammenligne oss med tiltrådt denne konvensjon. Og selv om 

Norge hadde vært part i konvensjonen, ville den etter 
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 statens mening av flere grunner ikke kommet til anvendelse i denne saken. Vassdragsreguleringen er ikke av 

den art inngrep som konvensjonen verner mot, samene er neppe av de folkegrupper som konvensjonen 

omfatter, og konvensjonen er i alle tilfelle ikke til hinder for at det gjøres visse inngrep som nasjonalstaten 

finner nødvendige, jfr. reservasjonen for indre selvbestemmelse. Staten har blant annet vist til 

Samerettsutvalgets uttalelse av 31. mars 1981 om konvensjonen, hvor det antas at konvensjonens art. 11 ikke 

beskjærer staten adgang til alminnelig offentligrettslig regulering av ressursutnyttelsen. Det bestrides videre av 

staten at denne konvensjon - som bygger på det foreldede assimilasjonsprinsipp - er egnet som 

rettskildemoment for en alminnelig folkerettslig sedvanerettsregel, både som bevis for eksistensen av en slik 

regel og som tolkingsmoment for nevnte FN-konvensjons art. 27. 
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c) Rasediskrimineringskonferansen i 1978. 

Staten har vist til at etter punkt 10 i handlingsprogrammet er det tatt uttrykkelig reservasjon for statenes indre 

selvstyre, noe som var spesielt overveid og nødvendig for å få vedtatt handlingsprogrammet, jfr. rapporten fra 

Norges delegasjon til konferansen av 3. oktober 1978. Verken handlingsprogrammet eller programerklæringen 

er etter statens syn folkerettslige forpliktelser, og bestemmelsene i dem er langt mindre transformert til intern 

norsk rett. 
 

d) Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950. 

Staten har funnet de ankende parters prosedyre på dette grunnlag ytterst uklar. Masi bygdelag har meldt seg 

som rettighetshaver i skjønnet, og får der vurdert sitt erstatningskrav - som er beskyttet av Grunnloven § 105 - i 

likhet med alle andre. Det er ingen diskriminering at bygdefolket likestilles med alle andre borgere. For øvrig 

bestrider staten at det av de påberopte bestemmelser i konvensjonens art. 14 og tilleggsprotokollens art. 1 flyter 

noen umiddelbar forpliktelse av betydning for reguleringsvedtaket, at bestemmelsen gir noe tolkingsbidrag til 

FN-konvensjonens art. 27 eller er noen rettskilde for dannelsen av en folkerettslig sedvane av interesse i saken.  

Staten har konkludert denne gjennomgåelse med at den vedtatte statsregulering av vassdraget heller ikke er i 

strid med folkerettslige avtaler eller forpliktelser til beskyttelse av eventuelle urbefolkninger eller andre 

minoriteter på norsk territorium. Slike begrensninger i norsk myndighetsutøvelse kan videre ikke utledes av 

noen folkerettslig sedvanerett. De samiske rettigheter i området er uttømmende regulert i lov om reindrift av 9. 

juni 1978 nr. 49, dog så at samenes interne erstatningsvern fremdeles er uklart. Men denne loven har intet 

folkerettslig aspekt. Det bestrides derfor at anerkjente samiske rettigheter eller samisk bruk av områdene 

medfører noen begrensninger av folkerettslig eller forfatningsrettslig art i norske myndigheters kompetanse til å 

regulere eller gjøre inngrep i disse rettigheter i henhold til norske rettsregler. Etter statens mening eksisterer det 

heller ikke saksbehandlingsregler med folkerettslig bakgrunn. Men om slike fantes, mener 
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 staten at ethvert krav er tilfredsstilt i denne sak. 

For øvrig gjør staten som tidligere nevnt gjeldende at eventuelle folkerettslige forpliktelser som medfører 

begrensninger i statens suverenitets- og myndighetsutøvelse vedrørende økonomiske rettigheter ikke kunne 

legges direkte til grunn av domstolene. Reglene måtte først transformeres til intern norsk rett. 
 

Jeg skal til de folkerettslige spørsmål bemerke:  

Innledningsvis finner jeg grunn til å presisere at denne saken ikke berører spørsmålet om den internrettslige 

karakter av de samiske interesser i reguleringsområdet. Gjennom rettspraksis er det fastslått at samene nyter 

ekspropriasjonsrettslig vern for sin næringsutøvelse. I nærværende sak skal det ikke tas standpunkt til hvor 

langt dette vern rekker. Dette er spørsmål som eventuelt blir å avgjøre under det videre skjønn. Når det gjelder 

reguleringsvedtaket, er rettsstillingen internrettslig sett klar. Mulige samiske rettigheter må - på samme måte 

som andre rettigheter - vike for vedtaket om ekspropriasjon mot erstatning i penger. 

De ankende parter har imidlertid gjort gjeldende at folkerettslige regler som Norge er bundet av var til hinder 

for vedtaket om statsregulering av Alta/Kautokeinovassdraget, enten slik at norske myndigheter overhodet ikke 

kunne treffe et slikt vedtak i strid med samiske interesser, eller at vedtak i hvert fall bare kunne treffes etter en 

særlig saksbehandling. Til begrunnelse for sitt standpunkt har de ankende parter påberopt en rekke 

folkerettskilder. De påstander som her er fremsatt, hviler i stor utstrekning på meget kontroversielle 

oppfatninger av gjeldende folkerett. Jeg viser særlig til påstanden om den interne anvendelse av prinsippet om 

folkenes selvbestemmelsesrett, som det for øvrig i den fremlagte betenkning av professor Sanders erkjennes 

ennå ikke er blitt klart akseptert i folkeretten. Det har ellers vært et nødvendig ledd i de ankende parters 

prosedyre å sette likhetstegn mellom samenes tusenårige forhold til det norske samfunn og urbefolkningenes 

stilling i de kolonier europeiske makter ervervet i nyere tid. At samene er en etnisk minoritet i det norske 

samfunn og dermed beskyttet av art. 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, er uomtvistet. 

Jeg kan ikke se at det i denne sak vil være påkrevd å gå inn på alle de spørsmål som er reist både med hensyn 

til folkerettsreglenes eksistens og deres nærmere innhold. Det samme gjelder den faktiske bakgrunn for 

anvendelsen av slike regler, jfr. særlig spørsmålet om samene historisk sett er å anse som en urbefolkning i de 

områder som nærværende reguleringssak berører. Etter min mening kan det overhodet ikke være tvilsomt at det 

ikke gjelder noen begrensning i norsk suverenitetsutøvelse over reguleringsområdet. Heller ikke når det gjelder 
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de påberopte minoritetsrettigheter kan jeg se at avgjørelsen byr på tvil. Avgjørende for mitt syn på dette 

spørsmål er det faktiske omfang av det inngrep som her gjøres i de samiske interesser. En forutsetning for at det 

overhodet kunne oppstå noe folkerettslig spørsmål i en reguleringssak, måtte i alle fall være at reguleringen 

medførte bastante og meget skadelige inngrep i slike interesser. Først da kunne man reise spørsmål om den 

nevnte art. 27 var gått for nær, fordi inngrepet i 
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 reindriftsnæringen var så stort at det truet samenes kultur. Det inngrep som her finner sted, er imidlertid langt 

fra av denne alvorlige karakter. Jeg viser til min tidligere drøftelse av inngrepet, og minner om at de varige 

virkninger av reguleringen vil være at et område på ca 2,8 km²) blir neddemmet og dermed går tapt som 

beiteland. Selv om det dreier seg om vår- og høstbeite som er en knapphetsfaktor og man derfor ikke bare kan 

se på antallet tapte forenheter, vil den reduksjon i bestanden inngrepet måtte foranledige, bli liten i forhold til 

det samlede antall dyr i Nourtabælle. Det vil videre bli en permanent vei med trafikk til og fra kraftanlegget. 

Når veien, slik det er forutsatt, blir stengt for allmennheten, vil det også her bli spørsmål om begrensede 

skadevirkninger. I anleggstiden vil skadevirkningene bli betydelig mer omfattende, men jeg kan ikke finne at 

de selv i denne periode etter en totalvurdering vil være av nevnte alvorlige karakter, heller ikke for den del av 

Kautokeino reinsogn som hører til Nourtabælle. Jeg kan derfor ikke se at reindriften blir skadelidende på en slik 

måte at det kan berøre muntlige folkerettslig beskyttede samiske minoritetsrettigheter. 

De ankende parter har subsidiært gjort gjeldende at det av folkeretten i alle tilfelle fulgte en plikt for 

konsesjonsmyndighetene til å utrede de folkerettslige spørsmål i saken. Jeg finner ikke grunn til å drøfte med 

hvilken hjemmel et slikt krav kan reises. Slik saken lå an, kan jeg ikke se at det kunne være grunnlag for noen 

slik plikt. Jeg tilføyer at de folkerettslige spørsmål heller ikke ble påberopt fra noe hold under 

saksbehandlingen. 
 

VIII. Manøvreringsreglement, is, erosjon, grunnvann/jordbruk, forurensing, ferdsel og båtbruk m.v. 
 

1. Manøvreringsreglementet. 

Manøvreringsreglementet inntar en sentral plass i en vassdragsregulering. Det er grunnleggende for de fleste 

skadevirkninger nedenfor kraftverksutløpet, særlig is- og erosjonsforholdene. Det følger av 

vassdragsreguleringsloven § 5 bokstav e at en konsesjonssøknad i alminnelighet skal være ledsaget av et 

reglement for manøvreringen av reguleringsdammer. Av § 12 punkt 12 fremgår at det av Kongen fastsatte 

manøvreringsreglement inngår som en del av konsesjonsvilkårene, og at interesserte skal ha fått adgang til å 

uttale seg før reglementet utferdiges eller endres. 

De ankende parter har understreket at manøvreringsreglementet er noe av det viktigste i en søknad fordi det 

opplyser om hvilken regulering det søkes om og ikke minst om tappingen av magasinene. Disse opplysninger 

er vesentlige for at berørte interesser skal kunne uttale seg om søknaden. Det gjøres gjeldende at det forslag til 

manøvreringsreglement som fulgte søknaden av april 1974 som bilag 12 bare var et vanlig standardreglement 

og derfor helt intetsigende. I brev av 11. mars 1975 bad også NVE Statskraftverkene om å konkretisere 

reglementet mere. Til tross for dette ble viktige sakkyndige uttalelser avgitt på grunnlag av dette 

reglementsutkastet. Det hevdes således å gjelde Viltdirektoratets rapport A 45 med vurdering av laksefisket 

m.v. avgitt 20. november 1975. Den første israpport A 23 ble avgitt i mars 1974 før 

Side 301 

 det forelå noe reglementsutkast i det hele tatt, og det samme er tilfellet med de erosjonssakkyndiges rapporter 

A 4 og A 8 av henholdsvis 2. mai 1973 og 7. februar 1974. De neste israpporter A 37 og A 58 ble så vidt 

skjønnes avgitt etter et endret reglementsutkast som ligger til grunn for den ajourførte søknad av mars 1976. 

Reglementsutkastet av 1974 gjennomgikk senere en rekke endringer frem til det endelige reglement ble 

fastsatt ved den kgl. resolusjon av 15. juni 1979. Også dette reglement er for øvrig senere endret noe, jfr. 

bemerkningene foran om vannstanden i Ladnatjav'ri. Etter de ankende parters mening er reglementet fortsatt 

uklart og vanskelig å praktisere. 

Ingen av de senere reglementsutkast ble forelagt de forskjellige sakkyndige for eventuell endret eller korrigert 

uttalelse fra dem. Etter de ankende parters mening var det NVE s klare plikt å holde alle sakkyndige orientert 

om alle utredninger m.v. som hadde betydning for deres område og om nye opplysninger fra søkeren. De som 

rammes av reguleringen hevdes også hovedsakelig å ha måttet uttale seg om skader og ulemper ut fra det første 

intetsigende reglementsutkast. 
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De ankende parter anfører at det her foreligger feil i saksbehandlingen som har hatt betydning for det 

reguleringsvedtak som ble truffet. Skjønnsretten har behandlet forholdet på side 42-44 i skjønnet, men flertallet 

har etter de ankende parters mening ikke trukket konsekvensene av sitt generelle syn på tidspunktet for 

fremleggelsen av de opplysninger som skal følge en konsesjonssøknad. 
 
 

De ankende parter hevder ellers at manøvreringsreglementet hviler på et faglig uholdbart grunnlag. Dette 

spørsmål vil bli drøftet senere under punktet om isforholdene. 

Staten v/NVE bestrider at det her foreligger noen saksbehandlingsfeil, og gjør gjeldende at de ankende parter 

har gitt en misvisende og til dels uriktig fremstilling av sakens faktum. Stilt overfor klare kjensgjerninger har de 

ankende parter under prosedyren for Høyesterett måttet fragå flere av sine opprinnelige anførsler om 

manøvreringsreglementet, blant annet at man under konsesjonsbehandlingen bare hadde fått uttale seg på 

grunnlag av reglementsutkastet av 1974. 

Innledningsvis har staten anført at det ikke av loven § 5 bokstav e kan utledes bestemte krav til innholdet av 

manøvreringsreglementet, som normalt først blir utferdiget samtidig med konsesjonen, jfr. § 12 nr. 12. Etter 

loven er et standardreglement godt nok, og skjønnsrettens betraktninger med utgangspunkt i loven synes skjeve. 

Det er i forhold til vurderingen av skader og ulemper at vannføringen er sentral. 

Staten har foretatt en detaljert gjennomgang av utviklingen av det endelige manøvreringsreglement. Etter 

statens mening viser denne at det endelige reglement er resultatet av et samspill mellom de mange og 

forskjellige interesser som her kommer inn representert ved Statskraftverkene, de sakkyndige som har utredet 

skadevirkningene for is, erosjon og fiske samt de berørte lokale interesser ved Alta Laksefiskeri 

Interessentskap. Planleggernes intensjon var nemlig en regulering av elva som medførte minst mulig skader og 

ulemper. Dette oppnådde man ved følgende saksgang: 
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Erosjonsrapportene A 4 og A 8 forelå som nevnt av de ankende parter før konsesjonssøknaden ble innsendt. 

Den siste rapport gav Statskraftverkene beskjed om nødvendigheten av et strengt kjørereglement av 

erosjonshensyn. Før søknaden forelå som nevnt også israpporten A 23, som omhandler hele den lakseførende 

del av elva. Denne rapporten inneholdt retningslinjer for hvilke vannføringer elva kan tåle uten skader på grunn 

av isforholdene. På bakgrunn av disse rapporter og samarbeidet mellom NVE og de sakkyndige samt 

befaringer, ble reglementsforslaget i søknaden til. Dette er standardpreget, men ikke intetsigende som hevdet av 

de ankende parter, da det i punkt 2 bestemmes at vannslipping bare kan foregå i den utstrekning vesentlige 

skader kan unngås, jfr. også søknadens bemerkninger i punkt 8. februar 1.3 om vannføringen. Statskraftverkene 

fortsatte så vurderingene av vintervannføringen og gav NVE eksempler, men direktoratet ønsket sterkere 

konkretisering, jfr. det brev de ankende parter har referert til. Etter at Iesjav'ri ble tatt ut av planen, fremla 

Statskraftverkene et nytt konkretisert forslag til manøvreringsreglement som ble innarbeidet i israpporten A 37 

av 5. september 1975 og sendt ut med denne. A 37 ble utsendt 10. september 1975 blant annet til 

Interessentskapet, som avgav uttalelse ved sin hydrologisk sakkyndige, sivilingeniør Ræstad, jfr. St.prp.nr.107 

(1977-1978) side 91. Denne kom med forslag til et detaljert reglement. Interessentskapet fikk altså som alle 

andre interesserte grunnlagsmaterialet fra NVE og gav sitt syn til kjenne mens reglementet var i ferd med å bli 

utformet. 

Det neste steg i saken var at Viltdirektoratet avgav A 45 med vurdering av laksefisket den 20. november 

1975. Direktoratet bygger her på opplysningene om vannføring og isforhold i de nevnte rapporter A 23 og A 

37, og stiller egne krav til reglementet, jfr. nevnte stortingsproposisjon side 108-109 punkt 2 og 8. Også i sin 

uttalelse inntatt i proposisjonen side 80 kommenterer Viltdirektoratet reglementet og er med på å utforme dette. 

Deretter gjennomgikk NVE det hydrologiske grunnlagsmateriale og justerte reglementet, jfr. notat av 9. 

januar 1976, som også ble sendt Interessentskapets sakkyndige. Så justerte NVE s Iskontor sitt 

grunnlagsmateriale 2. april 1976, og avgav uttalelse om vannføringen omtrent identisk med den som kom i den 

endelige israpport A 58 av juli 1976. Iskontoret uttalte at vannføringen ikke skal øke etter isleggingen, og 

understreket hvor forsiktig man må være ved oppkjøringen om våren. På dette grunnlag justerte 

Statskraftverkene igjen reglementet i A 54 datert 20. mai 1976, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 81 flg. 

Reglementet ble igjen kommentert av Interessentskapet, jfr. proposisjonen side 115.  

Det var på dette grunnlag at Hovedstyret kom med sitt utkast til det endelige manøvreringsreglement, jfr. den 

nevnte proposisjon side 133. Etter styrets innstilling innkom ytterligere uttalelser om reglementet fra Alta 
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kommune og Viltdirektoratet til departementet, jfr. proposisjonen side 141 og side 150, og under 

stortingsbehandlingen forelå nye uttalelser om reglementet fra Interessentskapet og fra dets hydrologisk 

sakkyndige Hydroconsult, men nå på vegne av Alta kommune. Disse uttalelsene ble nøye vurdert av 

Industrikomiteen, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 8-9. 
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 Ingen ble bedt om å uttale seg om utkastet til det endelige reglement. Det var nemlig ikke behov for det når 

man i reglementet hadde tatt hensyn til de sakkyndiges anbefalinger. 

På denne faktiske bakgrunn finner staten de ankende parters anførsler om saksbehandlingen når det gjelder 

utarbeidelsen av reglementet uforståelige, særlig når det tas i betraktning at Interessentskapet har uttalt seg flere 

ganger om reglementet etter at dette ble konkretisert. 

Staten hevder videre at det endelige reglement sammenholdt med forarbeidene er helt klart og ikke vanskelig 

å praktisere. Hvilken rettslig forankring de ankende parters påstand har på dette punkt, er for øvrig uklart. 

Reglementet er knapt formulert, men det skyldes at det er skrevet av og for fagfolk (hydrologer). Staten har 

foretatt en detaljert gjennomgåelse av reglementet og herunder påvist de restriksjoner som gjelder for 

vannslippingen i de forskjellige perioder som reglementet oppdeler året i. Det er hele tiden hensynet til 

laksefisket og isforholdene som er avgjørende. Olje- og energidepartementet har i brev av 16. september 1980 i 

tilknytning til reglementets post 2 presisert at ved eventuell uenighet om kjøringen av kraftverket av hensyn til 

laksefisket, er det Viltdirektoratet som treffer avgjørelsen om manøvreringen, og at det er Iskontoret som har 

avgjørelsesmyndigheten om det oppstår uenighet om manøvreringen av hensyn til isforholdene. De ankende 

parter har innvendt at det er uklart hvem som treffer avgjørelsen om disse to instanser er uenige om 

manøvreringen. Etter statens mening er dette en rent teoretisk innvending, da begge instanser er interessert i 

stabile isforhold. Selv om det ikke uttrykkelig er sagt i reglementet, kan dette selvsagt fravikes om det 

foreligger en nødssituasjon. Her kan det teoretisk sett bli motstrid mellom de forskjellige interesser knyttet til 

vassdraget om hva som bør gjøres, men det er ingen spesiell situasjon for denne regulering - det samme kan 

tenkes i alle regulerte vassdrag. Staten har konkludert med at også denne gjennomgåelse viser at reglementet er 

grundig behandlet. 

Under saksforberedelsen for Høyesterett ble de ankende parters hydrologisk sakkyndige, ingeniør Ræstad, 

bedt om å presisere sine viktigste anførsler mot det endelige manøvreringsreglement. Ingeniøren fremhevet da 

adgangen til oppkjøring til full driftsvannføring i løpet av april måned og slik kjøring i mai måned, dernest at 

det for september måned ikke gjelder noen restriksjoner på vannslippingen i det hele tatt, og endelig at 

reglementet kan endres etter bare 5 års prøvetid, hvilket ingeniøren mente var for kort tid til å ha registrert 

virkningene. Staten bestrider at det er noe hold i noen av disse innvendingene. Når det gjelder oppkjøringen om 

våren, er det helt på det rene at ordet kan i reglementets post 2 innebærer en forpliktelse til å vurdere forholdene 

på stedet. Det fremgår av israpporten A 58 og er presisert av Industrikomiteen i Innst.S.nr. 250 (1979-1980) 

side 8. For september måned gjelder ingen spesielle begrensninger i vannslippingen, men de generelle vilkår 

om at manøvreringen skal skje i samråd med en fiskerisakkyndig gjelder selvsagt. Man er klarligvis heller ikke 

interessert i å tømme magasinet. Også dette punkt ble for øvrig spesielt vurdert under konsesjonsbehandlingen. 

Se Hovedstyrets bemerkninger 
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 i St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 133, som la Viltdirektoratets forslag til grunn. På vegne av Alta kommune 

kom Hydroconsult, ingeniør Ræstad, også overfor Stortinget med sine mange innvendinger mot det foreslåtte 

manøvreringsreglement, jfr. Hydroconsults brev av 31. mars 1978. Innvendingene ble vurdert av 

Industrikomiteen, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 8-9, som blant annet ikke fant grunnlag for å endre 

forslaget når det gjaldt september måned. Det er derfor intet grunnlag for å tro at det vil skje en skadegjørende 

kjøring i denne måned. Hva endelig angår prøvetiden på 5 år, står man helt fritt med hensyn til å forlenge 

denne. 

De ankende parter har også gjort gjeldende at man neppe blir i stand til å følge reglementet slik det er satt 

opp. Staten bestrider dette, og har vist til det detaljarbeid som nå pågår med den hydrologiske modell for 

Altavassdraget. Dette opplegg varetar på en tilfredsstillende måte alle de spørsmål som oppstår. 
 

Jeg skal til dette spørsmål bemerke: 
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Jeg kan ikke se at det foreligger noen feil i saksbehandlingen når det gjelder utarbeidelsen av 

manøvreringsreglementet. Hvorvidt dette reglement hviler på et faglig uholdbart grunnlag og det derfor 

foreligger svikt i avgjørelsesgrunnlaget, kommer jeg tilbake til under neste punkt om isforholdene. 

Et manøvreringsreglement kan i praksis tenkes å bli til på to forskjellige måter. Enten kan innholdet mer eller 

mindre være fastlåst allerede på søknadstidspunktet, slik at konsesjonsbehandlingen i forhold til reglementet 

hovedsakelig vil bestå i å registrere og vurdere de skader og ulemper som reguleringen dermed medfører. Eller 

så kan siktepunktet være at skader og ulemper i størst mulig utstrekning skal unngås, og da må reglementet 

klarligvis justeres etter de forskjellige uttalelser som innkommer under konsesjonsbehandlingen. Det 

reglementsutkast som følger søknaden, blir altså et utgangspunkt for de senere vurderinger. Det er det siste som 

har skjedd i nærværende reguleringssak. Reglementet har her utviklet seg over tid under medvirkning av alle 

interesserte parter. Det skulle være unødvendig å påpeke at dette ikke er i strid med vassdragsreguleringsloven. 

Heller ikke krever loven at saken på ny må forelegges de forskjellige sakkyndige etter at 

konsesjonsmyndighetene har vurdert deres uttalelser og den betydning disse bør tillegges ved den endelige 

utforming av reglementet. Skjønnsrettens bemerkninger om saksbehandlingen hviler etter dette på et sviktende 

grunnlag. 

Hva endelig angår påstanden om at det endelige reglement er uklart og vanskelig å praktisere, ser jeg ikke 

grunn til å drøfte hva som eventuelt kunne være den rettslige forankring for en slik anførsel. Jeg kan nemlig 

ikke se at det er noe grunnlag for anførselen. 
 

2. Isforholdene i elva og i fjorden. 

De ankende parter anfører som saksbehandlingsfeil at de issakkyndige har avgitt sine rapporter uten 

kjennskap til det endelige manøvreringsreglement, jfr. bemerkningene foran om dette. Videre hevder de at de 

anbefalinger Iskontoret ved NVE har gitt med hensyn til vannslipping i elva nedenfor kraftverket vinterstid, og 

som har vært 
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 avgjørende for utformingen av manøvreringsreglementet, hviler på et faglig uholdbart grunnlag. 

Industrikomiteen har bygd på Iskontorets faglige konklusjoner, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 5. 

Isforholdene har i særlig grad vakt bekymring hos dem som reguleringen berører. Skjønnsretten har kritisert 

saksbehandlingen, skjønnets side 44-45, men rettens flertall har etter de ankende parters mening uriktig antatt at 

det her ikke foreligger noen vesentlig mangel i avgjørelsesgrunnlaget. 
 

 

Israpportene A 23, A 37 og A 58 - som alle er utarbeidet av Iskontoret - er delvis omtalt foran under omtalen 

av manøvreringsreglementet. Det fremgår av rapportene at man var klar over at isproblemene i Altaelva var 

spesielle og at isforholdene og reguleringen derfor ikke kunne sammenlignes med erfaringer fra andre vassdrag. 

Videre uttales det i rapportene at en mest mulig islagt elv hele vinteren er en forutsetning for å unngå alvorlige 

isproblemer, og det forutsettes at en regulering kan skape fare for isoppstuving og isgang med blant annet 

sammenhengende fare for oversvømmelser. Alt dette er relevante faremomenter, og anførslene om at 

manøvreringsreglementet hviler på et faglig uholdbart grunnlag knytter seg til to tidsrom, nemlig is-

leggingsperioden om høsten og oppkjøringen av kraftverket om våren.  

a) Isleggingsperioden om høsten. 

Her hevdes det å foreligge feilvurderinger av temperaturen på driftsvannet. Fordi vannuttaket skjer fra 

bunnen av reguleringsmagasinet, vil man vinterstid få en overtemperatur på driftsvannet i forhold til vannet i 

den uregulerte elv. Denne overtemperatur innvirker på isleggingen om høsten og på lengden av isfri elv. Etter 

de ankende parters mening er Iskontorets vurderinger av vanntemperaturen i denne meget viktige periode 

omtrentlige og på mange punkter selvmotsigende. Hvilken betydning dette må tillegges når det gjelder de 

fiskeribiologiske forhold, kommer de senere tilbake til. 

De ankende parter har i sine anførsler videre tatt utgangspunkt i en betenkning som Hydroconsult ved 

sivilingeniør Erik Ræstad etter oppdrag av dem utarbeidet 21. april 1980 til bruk under skjønnssaken. Ræstad 

var her anmodet om å kommentere de punkter i konsesjonsbehandlingen hvor han mente at saksbehandlingen 

hadde vært mangelfull. Ræstad mente i sin utredning blant annet å kunne påvise at Iskontorets saksfremstilling 

hadde vært selvmotsigende og dermed mangelfull når det gjaldt magasinkapasiteten til å ta mindre høstflommer 

som kan forstyrre isleggingen, jfr. særlig rapportens punkt 2. september 
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De ankende parters anførsler om Iskontorets feilvurdering av temperaturen på driftsvannet knytter seg til en 

gjennomgang av Iskontorets forskjellige rapporter og uttalelser. I A 37 omtales overtemperaturen om vinteren 

for første gang, og det sies der på side 5 at overtemperaturen vil være betydelig. I begynnelsen av 

tappeperioden antas det at vanntemperaturen vil ligge på 1-2 °C, men at den gradvis vil avta utover vinteren til 

0,5-1 °C. Videre heter det at overtemperaturen fører til at 
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 elva på de første kilometer nedover fra kraftstasjonen blir gående helt åpen - i strømdraget til ca 15 km 

nedenfor stasjonen. I A 58 gir Iskontoret uttrykk for et annet syn, som de ankende parter mener innebærer en 

dramatisk forskjell, jfr. rapporten side 72. Nå heter det at vanntemperaturen i Vird'nejav'ri etter en regulering i 

isleggingsperioden ikke blir særlig høy og «en vil anta at avløpsvannets temperatur bare vil være noen tiendels 

grader når innsjøen er blitt islagt». Ved brev av 13. februar 1980 til Viltdirektoratet har Iskontoret igjen uttalt 

seg om temperaturutviklingen i Vird'nejav'ri og satt opp en kurve for vanntemperaturen nedenfor avløpet fra 

kraftverket etter en regulering for perioden oktober-mai. Kurven - som bygger på en forutsetning om full 

omrøring av vannet i slutten av september både før og etter en regulering - opererer med en betydelig 

overtemperatur på driftsvannet fra slutten av september og harmonerer etter de ankende parters mening dårlig 

med uttalelsene i A 58 om bare tiendedelers forskjell. Men selv sistnevnte kurve viser etter de ankende parters 

syn ikke den riktige overtemperatur. Den såkalte Nordeng-gruppe - som vil bli nærmere omtalt under 

fiskespørsmålene - fant her mer varme i magasinet utover høsten enn Iskontoret. Spørsmålet ble av de ankende 

parter forelagt Hydroconsult, som i uttalelse 31. august 1981 bekreftet at Iskontorets kurve var gal. Også 

Iskontorets forskjellige uttalelser om den termiske skikting i magasinet er etter de ankende parters mening 

preget av omtrentlighet. 

Det anføres at det som her er referert av Iskontorets uttalelser viser at dette er i motstrid med seg selv og 

derfor har behandlet dette viktige spørsmål omtrentlig. 

Lengden av den isfrie elv har avgjørende betydning for sarrdannelsen i elva, og dermed for reguleringens 

innvirkning på lakseproduksjonen og på mulige isganger. I brevet av 13. februar 1980 uttales det at i første del 

av desember vil elva kunne ha overtemperatur hele 10-15 km nedenfor avløpet - hva som antakelig er riktig - 

mens det i A 58 het at elva bare ville gå åpen en kort strekning. 

De ankende parter konkluderer med at faremomentene her ikke har vært tilstrekkelig fremme under 

konsesjonsbehandlingen og at manøvreringsreglementet i praksis ikke gir noen muligheter for å løse 

problemene. 

b) Oppkjøringen av kraftverket om våren. 

Etter manøvreringsreglementet kan vannslippingen fra 1. april økes gradvis fra vintervannføringen 30 m³/sek 

til 50 m³/sek pr. 25. april og til full driftsvannføring fra 1. mai. Etter de ankende parters mening hviler de 

anbefalinger fra Iskontoret som ligger til grunn for disse bestemmelser i reglementet, ikke på tilstrekkelig 

sikkert grunnlag fordi forholdene ikke er forsvarlig undersøkt. Dette begrunnes med at isløsningstidspunktet i 

Altaelva er betydelig senere enn Iskontoret har gått ut fra. Partene har selv oppdaget dette for kort tid siden ved 

å sammenligne de tall som var oppgitt for isløsning i A 23 og A 58, og som for flere år viste til dels store avvik 

i de oppgitte tidspunkter målt på samme sted. De iskarter som NVE hevder inngår i vurderingsmaterialet, 

omfatter etter de ankende parters mening bare isleggingstidspunktene 
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 og når råkene lukker seg utover vinteren, og således ikke isløsningen om våren. Bakgrunnen for at 1. april ble 

valgt som tidspunkt for å øke vannslippingen, fremgår av A 58 hvor Iskontoret uttalte at elva åpner seg i 

mars/april. Men kontoret kan ikke ha visst dette sikkert, for i sin vitneforklaring for Høyesterett uttaler 

førstehydrolog Randi Pytte Asvall ved Iskontoret at vintervannføringen bør vare frem til april/mai. 

Staten v/NVE understreker at isforholdene var et sentralt tema for NVE både under planleggingsfasen og 

konsesjonsfasen, og har vært avgjørende for det manøvreringsreglement man fikk, jfr. bemerkningene under 

pkt. 1. Allerede i første israpport A 23 er det antydet hvilke vintervannføringer som elva kunne tåle, og dette 

ble senere utviklet i A 37 og A 58. Disse ble underkastet vanlig høringsbehandling. Noen saksbehandlingsfeil 

kan ikke foreligge. Staten bestrider også at Iskontorets vurderinger er faglig sett uforsvarlige, slik at det skulle 

være noen feil i faktum. De ankende parter har da heller ikke maktet å stille opp noen alternativ ekspertise til 

bestridelse av Iskontorets vurderinger. 

Ad a) Isleggingsperioden om høsten. 
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De ankende parter har for det første med støtte av ingeniør Ræstad grepet fatt i Iskontorets uttalelse i A 37 

om magasinkapasiteten. Her har Iskontoret uttalt at det bør være magasinkapasitet til å holde tilbake mindre 

flomtopper om høsten, og et annet sted i samme rapport at Vird'nejav'ri skal etterfylles på ettersommeren og at 

det ikke skal slippes mer enn naturlig avløp i isleggingsperioden. Dette innebærer ifølge ingeniør Ræstad at 

magasinet vil være helt fylt i isleggingsperioden, og at utsagnene derfor er selvmotsigende. Men poenget er 

ifølge staten at isleggingstiden er senere på året enn i september, medianen for islegging i Altavassdraget ved 

Stengelsen er månedsskiftet oktober/november. I høstmånedene er det videre forutsatt noe nedtapping av 

magasinet, jfr. A 58 side 72. Så selv om magasinet skulle være fylt i september måned, er dette ikke avgjørende 

for kapasiteten under isleggingsperioden. Videre vil ikke magasinet fylles helt i september blant annet for å 

unngå oppstuvinger i Ladnatjav'ri. Det er derfor ingen selvmotsigelse i det Iskontoret har uttalt om disse 

spørsmål. 

Den annen innvending fra de ankende parter knytter seg til en påstand om for mange motstridende uttalelser i 

israpportene om hvordan isleggingen skjer om høsten - hvor langt opp mot kraftverksutløpet og hvor stor 

overtemperaturen er. Staten erkjenner at det her er forskjeller i uttalelsene i A 37 og A 58. Grunnen er ganske 

enkelt at A 58 er den endelige rapport, og at Iskontoret justerte vurderingene i A 37 noe. Den endelige 

vurdering i A 58 ble fastholdt av hydrolog Randi Pytte Asvall i hennes vitneforklaring for Høyesterett, men hun 

presiserte at de forskjeller det er tale om er minimale. Bakgrunnen for justeringen er ifølge staten at man står 

overfor en sammensatt faglig vurdering, hvor det ikke er noe overraskende at justeringer skjer etter hvert. To 

forhold påvirker isleggingen nedenfor utløpet av kraftstasjonen, nemlig driftsvannets temperatur og avkjølingen 

nedenfor stasjonen. Hvert av disse påvirkes igjen av en rekke faktorer, slik som 
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 temperaturen på det vann som tilføres magasinet, inntakets dybde, gjennomstrømmingens størrelse, 

meteorologiske forhold som lufttemperatur og vind, terrengforholdene nedenfor utløpet, vannhastigheten m.v. 

Ved den endelige vurdering i A 58 la Iskontoret til grunn at inngangstemperaturen på driftsvannet ville være 

lavere enn tidligere forutsatt og at avkjølingen nedenfor kraftverket ville skje fortere. Dette er til fordel for de 

interesser som berøres ved reguleringen fordi isleggingen skjer tidligere enn før forutsatt. Noen eksakt 

vurdering av disse forhold lar seg for øvrig ikke foreta, blant annet har man også årlige variasjoner. Staten har 

tilføyd at de ankende parter har hatt rikelig anledning til å ta disse spørsmål opp med Iskontoret før 

ankeforhandlingen, men dette ble ikke gjort. 

Ad b) Oppkjøringen av kraftverket om våren. 

Også denne anførsel er ny for Høyesterett, og bygger igjen på uoverensstemmelser mellom israpportene, 

denne gang mellom A 23 og A 58 om isløsningstidspunktet. Anførselen beror ifølge staten på en ren 

misforståelse. Tabellene i A 23 gir oversikt over isforholdene ved stedet Stengelsen, mens oversikten i A 58 er 

resultatet av en vurdering av det foreliggende materiale som dels består av ismålinger ved Stengelsen og dels av 

iskarter som gjelder et større område. Hvordan dette forholder seg, er imidlertid uinteressant, for 

manøvreringsreglementet knytter seg til de faktiske forhold i elva og ikke til tidspunktet for helt isfri elv. Det er 

åpningen i strømdraget som her er avgjørende, og dette forhold varierer fra år til år. Elva vil for øvrig også i 

regulert tilstand gå opp noe tidligere enn i uregulert tilstand på grunn av økt vannføring på ettervinteren. 

Staten har tilføyd at den antar at det er den forståelige frykt for isganger i elva som ligger bak grunneiernes 

engasjement med hensyn til manøvreringsreglementet. Men et siktemål for reglementet har nettopp vært å 

hindre isgang, og både NVE og Stortinget har forsøkt å informere om dette, jfr. Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 

8. Likevel fremgår det av vitneforklaring for Høyesterett at en av de berørte gårdbrukere tror at etter 

reguleringen vil det bli sluppet vannmasser mens isen ligger metertykk. Bakgrunnen for slike misforståelser må 

etter statens mening være den misvisende informasjon som finnes i Motmeldingen fra Norges 

Naturvernforbund, hvor det sies at kraftverket fra slutten av april skal kjøres for fullt. Skjønnsrettens 

betraktninger om bakgrunnen for uviljen mot reguleringen i Alta i skjønnets side 45, er derfor ifølge staten 

neppe helt treffende. 
 

 

Jeg skal til disse spørsmål bemerke: 

Skjønnsrettens vurderinger av spørsmålene om isdannelse og isløsning er hovedsakelig knyttet til 

fremleggelsestidspunktet for utredningene, jfr. skjønnets side 45-46. Som nevnt i mine generelle bemer kninger 

om vassdragsreguleringslovens regler, må det avgjørende her være hvorvidt saksbehandlingen for israpportenes 

vedkommende har vært forsvarlig, noe jeg ikke finner er tvilsomt, jfr. også 
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 mine bemerkninger om tilblivelsen av manøvreringsreglementet. Det er for øvrig uriktig når skjønnsretten 

legger til grunn at den endelige israpport A 58 ikke ble utsendt under konsesjonsbehandlingen. Denne ble sendt 

Hydroconsult - som var sakkyndig både for Alta kommune og Alta Laksefiskeri Interessentskap - den 9. mars 

1977. 
 

 

Når det gjelder de særlige innvendinger som de ankende parter nå har reist mot avgjørelsesgrunnlaget, finner 

jeg det tilstrekkelig å vise til statens detaljerte prosedyre. Det er etter min mening ikke fremkommet noe som 

viser at Iskontorets vurderinger faglig sett ikke holder mål. 

Den økte ferskvannstilførsel vil endre isforholdene i fjorden. De ankende parter har ikke hatt noe å bemerke 

til Iskontorets konklusjoner i israpportene på dette punkt, men gjør gjeldende at disse tilsa undersøkelse av 

brukerinteressene i Rafsbotn. Jeg kommer tilbake til dette spørsmål under de senere bemerkninger om båtbruk 

og fisk. 
 

3. Erosjon. 

Statskraftverkene engasjerte Norges Geotekniske Institutt til å utrede blant annet erosjonsforholdene langs 

vassdraget. Instituttet utarbeidet to rapporter: A 4 datert 2. mai 1973 og A 8 datert 7. februar 1974. At 

erosjonsforholdene måtte utredes, følger av vassdragsreguleringsloven § 5 a og d, jfr. rundskriv nr. 36 post a 

punkt 7. 

De ankende parters anførsler gjelder erosjon nedenfor utløpet av kraftstasjonen. De gjør gjeldende som 

saksbehandlingsfeil at de erosjonssakkyndige har avgitt sine rapporter uten kjennskap til den endelige israpport 

og manøvreringsreglement, og at denne feilen har hatt betydning for konsesjonsvedtaket. Jeg viser til deres 

generelle anførsel om dette under bemerkningene foran om manøvreringsreglementet. De ankende parter har 

også vist til vitneuttalelse fra geolog Bjarne Korbøl som utarbeidet erosjonsrapportene. Han forklarer blant 

annet at for å si noe mer eksakt om erosjonsforholdene etter en regulering, er man avhengig av å kjenne 

manøvreringsreglementet. Skjønnsrettens flertall har i skjønnets side 45-46 konkludert med at det ikke anså 

avgjørelsesgrunnlaget her mangelfullt, fordi flertallet antok at arten og omfanget av erosjonsvirkningene ikke 

kunne avklares særlig mer ved ytterligere utredninger. Etter de ankende parters mening lar denne konklusjon 

seg bare forsvare om man hadde forsøkt utredning med tilstrekkelig grunnlag i manøvreringsreglementet og 

israpportene, og resultatet da hadde blitt usikkerhet. Ellers skulle erosjonsskadene ved reguleringen vært 

konkretisert. Som anført av skjønnsrettens mindretall, hevdes det derfor her å foreligge en vesentlig mangel ved 

avgjørelsesgrunnlaget. Av NVE s brev til Statskraftverkene av 11. mars 1975 synes også å fremgå at man fant 

de foreliggende rapporter utilstrekkelige, da det i brevet understrekes behovet for å få klarlagt 

erosjonsproblemene mest mulig konkret. 
 

 

Staten v/NVE gjør gjeldende at det heller ikke her er påvist feil i saksbehandlingen eller 

avgjørelsesgrunnlaget. 

Staten peker på at de generelle erosjonsutredninger først og fremst 
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 har sin verdi ved fastleggelsen av manøvreringsreglementet. Erosjon er ved en regulering egentlig intet 

hovedtema i seg selv, men et hjelpetema ved vurderingen av vannføring, isforhold og reguleringens innvirkning 

på fiskeribiologiske forhold. 

Den siste erosjonsrapport A 8 dreier seg om tiltak for å påskynde isleggingen. For å redusere 

sarrproduksjonen og dannelsen av isdemninger hadde Iskontoret foreslått å påskynde isleggingen av elva ved 

på utvalgte steder å bygge issperrer. Dette advarte de erosjonssakyndige mot, og anbefalte i stedet et strengt 

kjørereglement. Denne anbefaling ble så fulgt av konsesjonsmyndighetene, og Iskontorets forslag ble frafalt. 

Etter statens mening viser A 8 nettopp det samspill mellom de sakkyndige som førte frem til 

manøvreringsreglementet, jfr. foran. Det løsrevne sitat fra geolog Korbøl som de ankende parter har trukket 

frem, gir isolert et feilaktig inntrykk av hvordan arbeidet skjedde. For øvrig bestrider staten at det med 

utgangspunkt i regelverket kan kreves arealberegninger m.v. for erosjonsskader, og det gjøres heller ikke i 

praksis. Staten har imidlertid understreket at det er et klart ønske om fortsatt å lage forbygginger i elva særlig 

på grunn av skader ved vårflommen, jfr. her reguleringsbestemmelsenes punkt 11. 
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Skjønnsretten har blant annet nevnt at det i A 4 ble pekt på en del ytterligere undersøkelser som retten mener 

ikke ble foretatt. De detaljundersøkelser rapporten forutsetter, gjelder imidlertid forbygginger i elva, jfr. dens 

side 22 og 25. Og i neste rapport A 8 frafaller de erosjonssakyndige, slik elva er, alternativet om forbygginger 

og anbefaler i stedet et strengt kjøringsreglement, jfr. rapportens side 9. I denne rapport sies intet om ytterligere 

undersøkelser. Skjønnsrettens bemerkninger er derfor misvisende. 

Det brev de ankende parter har vist til av 11. mars 1975 fokuserer isproblemet og erosjonsvirkningene 

gjennom is. Senere fikk man 2 israpporter. Staten understreker at NVE aldri har bedt om noen ny 

erosjonsrapport, verken her eller andre steder. Man fant nemlig premissene i de etterfølgende israpporter 

tilfredsstillende. 

Jeg kan ikke se at det er noen feil i saksbehandlingen eller avgjørelsesgrunnlaget når det gjelder 

erosjonsrapportene. Som påpekt av staten utgjorde disse grunnlagsmaterialet for det manøvreringsreglement 

som ble utarbeidet. Siktemålet med dette arbeid var som tidligere nevnt å redusere skadene og ulempene ved 

reguleringen mest mulig, og dette ble gjort ved de forskjellige sakkyndige utredninger som ble lagt til grunn for 

reglementet. 
 

4. Grunnvann/jordbruk. 

De ankende parter innrømmer at reguleringens omfang hensett til jordbruket er beskjeden og at det ikke er 

grunn til å frykte større skader. Men da man her befinner seg i en marginalsone for jordbruket hvor selv små 

endringer får betydning, skulle grunnvannproblemene etter deres mening vært mer omhyggelig vurdert, jfr. 

vassdragsreguleringsloven § 5 d og rundskriv nr. 36 post d punkt 5. Skjønnsretten har da også kritisert 

saksbehandlingen, men anser ikke manglene i 
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 avgjørelsesgrunnlaget som vesentlige, jfr. skjønnets side 47-48. De ankende parter er enige i denne vurdering. 
 
 

Grunnvannskontoret i NVE gav sin uttalelse om grunnvannsundersøkelsen i Alta ved rapport A 19 datert 8. 

september 1975. Konklusjonen der på grunnlag av målinger på tre steder var at endringene i vannstanden i elva 

trolig vil ha liten betydning. Grunneiernes advokat fant rapporten snau og kontaktet Styringsutvalget for 

jordforskning under Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. I sin rapport av 16. mai 1980 påpeker 

utvalget flere svakheter ved NVE s rapport, særlig at det ikke var innhentet data inntil 2-4 meter høyere i 

terrenget enn NVE s feltstasjoner. Rapporten er utarbeidet av konsulent Simen Ensby, som i vitneforklaring for 

Høyesterett har gitt nærmere opplysninger om bakgrunnen for rapporten. 

De ankende parter peker også på at Utvalg for landbruksmeteorologisk forskning i sin uttalelse i A 32 av 3. 

februar 1975 behandlet mulige virkninger av reguleringen for jordbruket, og inviterte NVE til å komme tilbake 

til saken når nye data forelå. Så ble imidlertid ikke gjort. I Statskraftverkenes notat A 34 datert 8. september 

1975 om grunnvannsforholdene er det forutsatt at vårflommen etter en regulering kan bli forsinket ca 1 uke 

mens magasinet i Vird'nejav'ri fylles. Etter de ankende parters mening kan dette være svært uheldig for 

vekststarten og burde derfor vært undersøkt nærmere. Det samme gjelder den økte fare for teledannelse på 

grunn av økt vintervannføring som er nevnt i A 32. Disse faglige svakheter vedrørende 

grunnvannsundersøkelsen hevdes å ha fulgt saken helt til stortingsbehandlingen, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) 

side 5-6. 

Staten v/NVE anfører at de ankende parters utredningskrav er i strid med deres erkjennelse av at dette er en 

beskjeden regulering sett fra jordbrukets side og at det neppe er grunn til å frykte store skader.  

A 32 ble utarbeidet før manøvreringsreglementet ble konkretisert, men utvalget synes etter statens mening 

likevel nokså riktig å ha oppfattet vannføringsendringene. Dog ble den endelige sommervannføring omtrent 

som før og vintervannføringen ikke så høy som utvalget synes å ha gått ut fra, dvs. alt endringer som var i 

jordbrukets favør. At utvalget trodde at endringene i vannføringen ville bli større, er av interesse ved 

vurderingen av dets anbefalinger. Bortsett fra at det tas et visst forbehold med hensyn til vintervannføringen og 

økt teledannelse, antar utvalget at reguleringen ikke ville medføre større problemer. Men det tilrås en del 

grunnvannsmålinger for å få sikrere holdepunkter. 

Neste utredning er A 19 på grunnlag av konkrete undersøkelser. Det heter her at grunnvannsstanden langs 

Altaelva ligger så vidt langt under bakken at mindre endringer i vannstanden i elva trolig vil ha liten betydning. 
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Spesielt gjelder dette i vintermånedene da grunnvannsstanden er på sitt laveste. Uten uttrykkelig å nevne 

telespørsmålene dekkes altså vinterperioden. 

Den tredje uttalelse er A 34, hvor Statskraftverkene konkretiserer vannstandsendringene i elva, og 

konkluderer med at disse endringene - 
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 og dermed grunnvannsstanden nærmest elva - er så små at de ut fra topografien og løsmassesammensetningen 

ikke vil ha noen innvirkning av betydning for vekstforholdene langs denne. 

Alle disse tre utredningene ble sendt på høring under konsesjonsbehandlingen. Intet høringsorgan reiste noen 

innvendinger, således heller ikke kommunen og fylkeslandbruksstyret, jfr. St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 44 

og side 53. 

Den rapport fra Styringsutvalget for jordforskning som de ankende parter har innhentet etter 

konsesjonsbehandlingen, sier intet om hvilket mål som er lagt til grunn for bedømmelsen. Etter statens mening 

viser imidlertid vitneforklaringene fra konsulent Ensby og den jordbrukssakkyndige ved skjønnet Bengt 

Rognerud at deres norm må være knyttet til erstatningsutmålingen, dvs. en langt mer vidtgående norm enn 

konsesjonsbehandlingens. 

Hva endelig angår de ankende parters påstand om mangler i saksbehandlingen når det gjelder betydningen av 

økt teledannelse og forsinkelse av vårflommen, har staten anført: 

Muligheten for økt teledannelse er dekket av vurderingen av vinterforholdene i A 19 og A 34, som også 

besvarer det forbehold som var tatt i A 32. Når det gjelder vårflommen, blir bare første del fanget opp av 

magasiner. Selve flomtoppen blir som før. Staten hevder at grunnvannsmagasinet gjerne fylles når flommen er 

på det høyeste og at tidspunktet for gjennomvætning av arealer ikke blir forskjøvet. I alle tilfelle er det her tale 

om helt marginale skader eller ulemper. Skjønnsrettens kritikk blir etter dette etter statens mening hengende i 

luften. 
 

Jeg skal bemerke: 

Jeg forstår Styringsutvalget for jordforskning og konsulent Ensby derhen at det ikke av det foreliggende 

materiale kan trekkes den slutning at konsesjonsmyndighetene har bygd på uriktig faktum med hensyn til 

reguleringens mulige virkninger for jordbruket langs nedre del av Altaelva. Men det hevdes at det materiale 

som NVE innhentet under konsesjonsbehandlingen fra et faglig synspunkt ikke er representativt for en 

konklusjon med hensyn til mulige ulemper og skadevirkninger for samtlige jordbruksarealer. Det er imidlertid 

som påpekt av staten noe uklart hvilken norm som Styringsutvalget da har lagt til grunn, med andre ord om det 

ikke er tenkt på de detaljundersøkelser som må foretas i forbindelse med erstatningsskjønnet. Omfanget av de 

utredninger som måtte foretas med sikte på konsesjonsbehandlingen må for øvrig også ses på bakgrunn av at 

det her dreier seg om helt underordnede spørsmål for gyldigheten av vedtaket, noe også partene så vidt 

skjønnes er enige om. 

Jeg kan etter dette ikke se at utredningen av grunnvannsspørsmålene som NVE foretok etter omstendighetene 

kan karakteriseres som faglig uforsvarlig. Heller ikke på dette punkt kan jeg således se at det hefter noen 

saksbehandlingsfeil ved konsesjonsbehandlingen. 

Jeg tilføyer at de ankende parter under sin prosedyre også har nevnt at NVE under konsesjonsbehandlingen 

heller ikke har vurdert hvilke virkninger reguleringen eventuelt vil få for det grunnvannsreservoar som geologer 

tidlig på 70-tallet påviste ved Raipas. I juni 1980 har Alta kommunestyre besluttet at dette skal bli tettstedets 

fremtidige 
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 drikkevannskilde. De ankende parter har nevnt drikkevannsreservoaret som et eksempel på at NVE ikke har 

foretatt noen skikkelig utredning av brukerinteressene i vassdraget. Skjønnsretten synes å ha vært inne på det 

samme, jfr. bemerkningen om vannforsyningsanlegg på side 48. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for denne 

kritikk. Kommunen har ikke nevnt denne interesse under høringsrunden, hvor det hadde vært naturlig å ta dette 

spørsmål opp hvis det overhodet var noe problem her. 
 

 
 

5. Forurensning og resipientforhold. 

668



Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:19 

  

Rt-1982-241 (54-82) 

Side 50 

De ankende parter har her vist til vassdragsreguleringsloven § 5 c og rundskriv nr. 36 post c punkt 11 samt 

rundskriv nr. 38. Etter deres forståelse av disse regler måtte det særlige forhold til for å unnlate utredning av 

forurensnings- og resipientforholdene, selv om det erkjennes at Altaelva nedenfor Vird'nejav'ri i dag ikke er 

forurenset. Selv med liten endring i vannføringen påkaller etter deres mening tre forhold spesiell 

oppmerksomhet når det gjelder denne elva. Den ligger i et nedbørfattig og sårbart område, de manglende 

restriksjoner etter manøvreringsreglementet for september måned kan - når dette sammenholdes med behovet 

for etterfylling av magasinet - ifølge Hydroconsult ved ingeniør Ræstad i praksis medføre inntil 40% reduksjon 

i den naturlige vannføring i denne måned, og endelig at endringene i vinter- og sommervannføringen forandrer 

de biologiske forhold i vassdraget. Det var ikke foretatt noen undersøkelser da første søknad ble innsendt, og 

etter de ankende parters mening er de orienterende undersøkelser som ble utført av Norsk Institutt for 

Vannforskning (NIVA) i A 48 av 18. mars 1976 ingen egentlig rapport og ble aldri utsendt. NIVA s 

befaringsrapport A 64 av 29. august 1978 kan klart ikke betraktes som en resipientundersøkelse, hva som er 

bekreftet i NIVA s brev av 23. januar 1979 til Alta kommunale innlandsfiskenemnd og av forsker Bjørn 

Andreas Faafeng i bevisopptaket for Høyesterett. Faafeng var NIVA s saksbehandler, og han uttaler i likhet 

med det nevnte brevet at det ikke er foretatt tilfredsstillende undersøkelser av Altavassdraget før 

konsesjonsbehandlingen. Etter Faafengs mening står omfanget av undersøkelsen i dette vassdrag heller ikke i 

rimelig forhold til tilsvarende forundersøkelser av andre vassdrag. På denne bakgrunn gir det et dårlig inntrykk 

når NVE i sin brosjyre om Alta-utbyggingen uttaler at blant annet NIVA s utredninger har hatt avgjørende 

innflytelse på prosjektet. Statens Forurensningstilsyn (SFT) synes å ha konsentrert seg om Tverrelva, jfr. 

St.prp.nr.107 (1977-1978) side 109-110 med dets siste uttalelse i saken, men uttalelsen er uklar når det gjelder 

Altaelva. 

I NOU 1979:9 om vannforurensning ved vassdragsreguleringer side 159-160 heter det at det ikke er behov 

for en omfattende vassdragsundersøkelse i Altaelva. Ifølge de ankende parter skal uttalelsen skyldes at SFT 

hadde opplyst utvalgets sekretær om at dette spørsmål var ferdigbehandlet. 

Etter de ankende parters mening har skjønnsretten nedvurdert 
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 betydningen av slike opplysninger og tatt feil når den i skjønnets side 48-49 ikke finner disse manglene 

vesentlige. 
 

 

Staten v/NVE bestrider at det her foreligger noen mangler i saksbehandlingen eller i avgjørelsesgrunnlaget. 

Staten har vist til at SFT med hjemmel i lov om vern mot vannforurensning av 26. juni 1970 nr. 75 samordner 

undersøkelser av forurensningsproblemene i konsesjonssaker. Krav til undersøkelser behandles i 

Kontaktutvalget til koordinering av vassdragsundersøkelser (KKV-gruppen), som er et 3-mannsutvalg med 

medlemmer fra SFT, NIVA og NVE. SFT s første uttalelse i konsesjonssaken er av 20. oktober 1975 og er 

inntatt i St.prp.nr.107 (1977-1978) side 90. Her uttales det at reguleringen ikke anses å ville føre til særlige 

problemer for forurensningssituasjonen i Altaelva. Men SFT antok det ville være av betydning for det videre 

arbeid med overføringen av Tverrelva å få registrert vannforsyning og resipientforhold i denne og i 

Joat'kajavrit. Samtidig antok SFT at det var nødvendig å foreta vassdragsundersøkelser for å få klarlagt «om 

eventuell overføring av Tverrelva forandrer de kjemiske og dermed de biologiske forhold i Joat'kajavrit og i 

Tverrelva nedstrøms demningen». Den 11. november 1975 ble det så holdt møte i KKV-gruppen, hvor det 

trekkes opp retningslinjer for undersøkelsen av Tverrelva. Disse undersøkelser ble foretatt av NIVA og er 

inntatt i A 48. Når også Altaelva nevnes i konklusjonen, skyldes det ifølge staten at NIVA har som program å 

få basiskunnskap om alle større vassdrag, og disse bemerkningene tar altså ikke sikte på konsesjonsbehandling i 

snever forstand og reguleringsvirkninger. Men slike undersøkelser gjøres gjerne i forbindelse med reguleringer. 

Den befaringsrapport som er inntatt i A 64, er ikke knyttet til noen konkret regulering eller endringer i 

vannføringen, men har fått A-nummer på grunn av bidrag fra Statskraftverkene. NIVA s brev av 23. januar 

1979 er skrevet av Faafeng. NIVA har således ikke endret sitt offisielle standpunkt om behovet for særskilte 

undersøkelser av Altaelva. 

Det foreligger to uttalelser til fra SFT i saken. Uttalelsen av 8. september 1976 i proposisjonen side 109-110 

er misforstått av de ankende parter. Bemerkningene om behovet for særskilte undersøkelser gjelder ikke 

konsesjonsbehandlingen, men er knyttet til konsesjonsvilkårene og er inntatt i reguleringsbestemmelsenes post 

21. Slike undersøkelser foregår nå. SFT avgav også uttalelse under remissrunden og hadde intet å bemerke til 

reguleringen av Altaelva, jfr. brev av 27. oktober 1977 inntatt i proposisjonen side 149-150. 
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Skjønnsrettens bemerkninger om forurensningsproblemet er skjeve fordi den vurderer utredningskravet 

generelt og uavhengig av den konkrete regulering. Her har det helt fra starten av vært tale om begrensede 

endringer i vannføringen, og det er overhodet ingen mangel i saksbehandling eller avgjørelsesgrunnlag.  

Skjønnsretten har også antatt at søknaden skulle opplyst om utslipp i elva under anleggstiden. Dette er 

imidlertid ifølge staten intet problem, da det dels gis utslippstillatelse i selve reguleringstillatelsen, dels spesiell 

tillatelse under anleggsdriften. KKV-gruppen har videre 
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 vurdert behovet for undersøkelser i sin alminnelighet, og ville nevnt det om det forelå et særskilt behov for 

undersøkelse i denne sak i forhold til alle andre reguleringssaker. 
 

Jeg skal bemerke: 

SFT er det statlige organ som administrerer vannforurensningsloven, mens NIVA er et halvstatlig institutt 

under NTNF som blant annet gjennomfører undersøkelser på oppdrag fra offentlige og private oppdragsgivere. 

Som påpekt av staten har SFT allerede på et tidlig tidspunkt under konsesjonsbehandlingen tatt stilling til 

reguleringens betydning for Altavassdraget og antatt at den her ikke fører til særlige problemer. Derimot krevde 

man undersøkelser særlig vedrørende Tverrelva, som senere gikk ut av reguleringsplanen. SFT s uttalelse lå til 

grunn for drøftelsene på møtet i KKV-gruppen 11. november 1975. Her var NIVA representert blant andre ved 

instituttsjefen. Noe avvikende syn på omfanget av de undersøkelser som ble ansett nødvendige fremkom ikke 

der eller offisielt fra NIVA senere, og SFT har som nevnt heller ikke endret syn på dette spørsmål. Men NIVA s 

saksbehandler forsker Faafeng mener at SFT skulle iverksatt undersøkelser også i Altavassdraget. Det er klart 

at denne meningsforskjell med hensyn til et faglig og skjønnsmessig spørsmål ikke innebærer noen 

saksbehandlingsfeil eller mangel i avgjørelsesgrunnlaget for konsesjonsvedtaket. 
 

6. Ferdsel/båtbruk m.v. 

De ankende parter har pekt på at hele øvre lakseførende del av Altaelva ligger i vegløst terreng, slik at man er 

henvist til å bruke båt i en vanskelig led. Det foreligger imidlertid ingen skikkelig utredning av hvordan den 

nye vannføring vil påvirke ferdselsmulighetene, jfr. her også erosjonsforholdene. Det eneste som foreligger om 

ferdselen i sommertiden er en bemerkning i A 39 om Joat ka, hvor det uttales at utbyggingen ikke vil føre til så 

store inngrep i ferdsel og friluftsliv at egne utredninger er nødvendige. Miljøverndepartementet bad i brev til 

NVE av 4. desember 1974 blant annet om at søknaden ble supplert med redegjørelse for ferdsel, elvebåttrafikk, 

isveger og friluftsliv i distriktet, og Statskraftverkene fikk beskjed om dette ved NVE s brev av 11. mars 1975. 

Når det gjelder forholdene vinterstid, finnes bemerkninger om isveger i israpportene A 37 og A 58. Etter de 

ankende parters mening er imidlertid opplysningene her ikke dekkende for den faktiske ferdsel. Skjønnsretten - 

som har vurdert disse spørsmål på side 56 i skjønnet - har heller ikke vurdert betydningen av åpen elv nedenfor 

kraftverket. 
 

 

De ankende parter peker også på at det ikke foreligger noen utredning om båtplasser og stier langs elva, 

reguleringens innvirkning på virksomheten til båtstakerne og om bruken av fjorden. 

Det hevdes også at det skulle ha foreligget en utredning om elvas betydning for lokalmiljøet. Her er det bare 

gitt opplysninger om den økonomiske betydning av lakse- og innlandsfisket i A 14. Dette gir imidlertid intet 

totalbilde av en elv som klart er stedets viktigste 
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 trivsels- og rekreasjonselement og blant annet trygger bosettingen og turismen på stedet. 

Etter de ankende parters mening foreligger her feil i saksbehandlingen og mangler i avgjørelsesgrunnlaget, 

jfr. vassdragsreguleringsloven § 5 bokstav c og rundskriv nr. 36 post c punkt 10. Skjønnsretten hevdes å ha tatt 

feil når den ikke anser disse mangler vesentlige. 

Staten v/NVE bestrider at det foreligger noen saksbehandlingsfeil eller mangler i avgjørelsesgrunnlaget. 

Etter manøvreringsreglementet er vannføringen sommerstid knyttet til den naturlige vannføringen med ikke 

mer enn 10% avvik, og det kan derfor etter statens mening ikke tenkes å oppstå noen problemer for 

elvebåttrafikken. Mulige problemer her kunne for øvrig bare klargjøres av Alta Laksefiskeri Interessentskap, 

som disponerer elva. I sin uttalelse av 25. oktober 1975 ved sivilingeniør Erik Ræstad tar da også 
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Interessentskapet opp problemene for båthold, jfr. St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 100. Men det problem som 

der er reist om uventede vannføringsendringer eksisterer ikke, jfr. manøvreringsreglementet. Når det gjelder 

eventuelle stier langs elva som måtte berøres av reguleringen, er dette tatt vare på ved 

reguleringsbestemmelsenes punkt 7 om plikt til omlegging.  

Det er etter statens mening bare om vinteren det kunne tenkes ferdselsproblemer, og det er behandlet av 

Iskontoret i dets rapporter, jfr. bemerkningene om isvegene. Av A 58 side 57 fremgår at Iskontoret på grunn av 

de særlige forhold i Finnmark har lagt større vekt på undersøkelser av isens farbarhet enn det som nå er vanlig 

de fleste steder. I remissrunden har Alta kommune krevd bygd en bilbro ved Øvre Alta fordi den faste isvegen 

blir ødelagt ved utbyggingen, og dette kravet er imøtekommet, jfr. reguleringsbestemmelsenes punkt 7. Ved 

Sorrisneva er den faste isveg allerede erstattet av en bro. 

Når det gjelder isforholdene i fjorden, er også dette behandlet i israpportene og innarbeidet i Hovedstyrets 

innstilling, jfr. St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 124. Under departementsbehandlingen tok dette opp spørsmålet 

om isulemper i Alta-fjorden, jfr. proposisjonen side 167, og i samsvar med departementets forslag ble det i 

reguleringsbestemmelsenes punkt 19 inntatt en bestemmelse om tiltak for å hindre eventuelle isulemper. For så 

vidt gjelder isulempene for fjordfisket, viser jeg til bemerkningene senere i avsnittet om fiskeinteressene. 

Når det gjelder elva som trivselsfaktor i kommunen, har denne uttalt seg også om dette spørsmål, jfr. uttalelse 

av 2. mars 1976 inntatt i nevnte proposisjon side 41. Konsesjonsmyndighetene har videre foretatt befaringer og 

holdt folkemøte, og etter statens mening trengs ingen faglig utredning om dette spørsmål. Ordfører Aarøens 

uttalelser om elvas betydning for befolkningen i bevisopptaket for Høyesterett blir etter dette hengende i luften. 

De øvrige forhold som det er pekt på av de ankende parter er helt marginale spørsmål som ikke krever noen 

særskilt utredning. 

Jeg skal bemerke: 

Reguleringens virkninger for fjorden og for ferdselsforholdene på elveisen er utredet i israpportene. Under 

høringsbehandlingen fremkom ingen bemerkninger om at isveger ble nyttet i større utstrekning 
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 enn Iskontoret hadde lagt til grunn. De øvrige interesser som de ankende parter her har påberopt er, hensett til 

det faktiske omfang av reguleringen, klart marginale. Etter vassdragsreguleringsloven vil det være et 

skjønnsspørsmål på hvilken måte opplysningene skal innhentes når det gjelder slike spørsmål, det kreves ikke 

at enhver interesse som berøres av en regulering må gjøres til gjenstand for en egen utredning av søkeren eller 

konsesjonsmyndighetene. Avgjørende må være om også slike interesser får en forsvarlig behandling under 

konsesjonssaken. Etter min mening kan det ikke være tvilsomt at dette spørsmål her må besvares bekreftende. 

Jeg er derfor ikke enig i den kritikk som ligger i skjønnsrettens bemerkninger på dette punkt. 
 

IX. Fiskeinteressene. 

a) Oversikt over de foreliggende utredninger og høringsuttalelser m.v.  

Fiskeinteressene ovenfor demningen har jeg behandlet foran under avsnittet om Masi. Her ser jeg på fisket i 

elva og i fjorden. 

Fiskeinteressene i Altaelva gjelder særlig laks. Elva er en av våre beste lakseelver. Fiskerettighetene i den 

lakseførende del av elva er i privat eie og disponeres av Alta Laksefiskeri Interessentskap. Det følger av 

vassdragsreguleringsloven § 5 c at en søknad om konsesjon også må opplyse om skader og ulemper for fiske.  

Da Statskraftverkene fremmet sin reguleringssøknad i april 1974, forelå det bare en utredning om fisket i 

elva. Det var A 14 datert juni 1973 om «Den økonomiske betydning av lakse- og innlandsfisket i Altafjorden, 

Alta-elva og en del innlandsvann i Alta og Kautokeino kommuner» utarbeidet av Viltdirektoratet. I selve 

søknaden heter det at «med forholdsvis rimelige restriksjoner på driften av kraftstasjonen antar vi at det ikke vil 

oppstå markerte endringer for fisket og fiskebestanden i elva».  

Etter anmodning av Statskraftverkene i brev av 8. september 1970 hadde Viltdirektoratet utpå sommeren 

1972 startet forundersøkelser i Alta med befaringer og innsamling av opplysninger og fangstdata om 

fiskeforekomster og fiske i de innsjøer og elver som var omfattet av de daværende reguleringsforslag. 

Feltarbeidet ble utført av nåværende naturvernkonsulent Ansgar Aandahl. Arbeidet ble fortsatt i 1973, og 

Aandahl utarbeidet to rapporter. Rapport A 13 I om innlandsfisket forelå i mars 1974, og A 13 II om fisken og 

fisket i Altaelva og Tverrelva forelå fra Aandahl i desember 1974. Forordet av Viltdirektoratet er datert juli 
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1975. A 13 II inneholder ingen vurdering av virkningene av en regulering, den er bare en faktarapport. Den 20. 

november 1975 fremla Viltdirektoratet A 45, som inneholder en vurdering av reguleringens skader og ulemper 

for laksefisket, innlandsfisket og viltet. 

Ved siden av å være utreder for NVE har Viltdirektoratet også behandlet utbyggingssaken som høringsorgan. 

Her foreslo administrasjonen den 25. november 1975 at direktoratet på bestemte vilkår ikke skulle motsette seg 

konsesjon, mens det i styret ble flertall for å fraråde dette. Jeg viser til styrets uttalelse av 22. januar 1976 med 

vedlegg inntatt i St.prp.nr.107 (1977-1978) side 79 flg. 

Alta Laksefiskeri Interessentskap avgav flere uttalelser under 
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 konsesjonsbehandlingen. Også blant andre Norges Naturvernforbund tok opp laksespørsmålene. Disse har for 

øvrig nær sammenheng med manøvreringsreglementet, is- og erosjonsforhold, jfr. mine tidligere bemerkninger 

om disse temaer. I høringsuttalelsene ble det fremhevet at Viltdirektoratets vurderinger av reguleringens 

skadevirkninger for fisket ikke var gode nok. Kritikken ble blant annet støttet av den skotske lakseekspert S. 

Drummond Sedgwick. 

Industrikomiteens vurderinger av dette spørsmål finnes i Innst.S.nr. 43 (1978-1979). Se side 6 for flertallets 

vedkommende og side 10 for mindretallets vedkommende, jfr. også vedlegget side 13 med Viltdirektoratets 

kommentarer til uttalelsene fra Sedgwick. Stortingets flertall konkluderte med at det her var usikre faktorer, 

men at det foreliggende avgjørelsesgrunnlag var godt nok og at det således var unødvendig med nye 

utredninger, jfr. saksordførerens bemerkninger i St. t. (1978-1979) side 1256-1257. Mindretallet antok at en 

utbygging kunne føre til store skadevirkninger for laksefisket. 

Etter at konsesjon var gitt, ble det på grunnlag av kolokvier av en gruppe forskere og hovedfagsstudenter ved 

Oslo Universitet, Zoologisk Institutt og NIVA den 28. januar 1980 fremlagt en rapport «Altaelva og Altalaksen 

før og etter en regulering». Rapporten har fått navnet Nordeng-rapporten etter førsteamanuensis Hans Nordeng. 

I rapporten gjøres gjeldende at den faktiske risiko ved reguleringen er undervurdert av Viltdirektoratet på grunn 

av mangelfullt grunnlagsmateriale. 

Viltdirektoratet uttalte seg om Nordeng-rapporten i brev til Miljøverndepartementet av 12. februar 1980, og 

hevdet her at denne rapport ikke har fremskaffet ny kunnskap om laksen og laksefisket i Alta som gir grunnlag 

for å endre direktoratets tidligere uttalelser i saken. 

Nordeng-gruppen gav deretter en kommentar til Viltdirektoratets bemerkninger i uttalelse av 26. februar 

1980, og fastholdt sin kritikk av direktoratets arbeid. Den 27. februar 1980 ble det holdt et møte i 

Miljøverndepartementet om disse spørsmål, hvor Nordeng-gruppen deltok sammen med representanter fra 

Olje- og energidepartementet, Viltdirektoratet og NVE s iskontor. Departementet utarbeidet deretter et notat av 

10. mars 1980, hvor Nordenggruppens innvendinger ble imøtegått, jfr. St.meld.nr.61 (1979-1980) side 12-13. 

Stortingets flertall så ikke grunn til å endre sine tidligere synspunkter, jfr. Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 6. 

b) Partenes anførsler. 

De ankende parter gjør gjeldende at det er en rekke alvorlige feil i saksbehandlingen og de faktiske 

forutsetninger for konsesjonsvedtaket når det gjelder lakseinteressene i Altaelva. Elvas særstilling som lakseelv 

og fiskets økonomiske betydning tilsa en intensiv utredning med hensyn til virkningene av reguleringen. Etter 

deres mening har imidlertid vesentlige risikofaktorer vært uomtalt, uopplyst eller sterkt undervurdert av 

konsesjonsmyndighetene. Etter deres generelle forståelse av vassdragsreguleringsloven § 5 bokstav c, jfr. § 4 a 

nr. 1 og § 5 bokstav d, skulle konsekvensene av reguleringen vært klarlagt da konsesjonssøknaden ble fremmet, 

og det var en feil av Vassdragsdirektoratet 
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 å behandle den mangelfulle søknad. 

De ankende parter har rettet sterk kritikk mot Viltdirektoratet for dets behandling av saken. Etter deres 

mening inntok direktoratet allerede i 1970 det standpunkt at øvre Altaelv kunne reguleres, jfr. St.prp.nr.4 

(1972-1973) om verneplan for vassdrag side 127, og enhver senere undersøkelse av vassdraget har derfor 

fremstått som overflødig for direktoratet. Dette ble engasjert som utredningskonsulent av NVE, men har ifølge 

de ankende parter fra første stund håndtert saken skjødesløst. Ansgar Aandahl har i en skriftlig uttalelse i 

ankesaken rettet meget sterk kritikk mot Viltdirektoratet for dets saksbehandling, og hevder at den daværende 
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leder av direktoratets fiskekontor, kontorsjef Magnus Berg, ikke var interessert i noen omfattende 

undersøkelser i Alta. 

I mars 1973 hadde Aandahl sammen med daværende konsulent for ferskvannsfisket i Finnmark Olav 

Hanssen utarbeidet en kort foreløpig rapport om Alta/Kautokeino-prosjektet, hvor de ut fra en fiskeribiologisk 

vurdering konkluderte med på det sterkeste å fraråde all utbygging av Altavassdraget. Denne rapporten har aldri 

fulgt sakens dokumenter. Aandahl fikk tross anmodninger ikke utlevert de opplysninger overingeniør Kanavin i 

NVE hadde i 1973 om isforholdet i vassdraget - opplysninger som var et absolutt nødvendig grunnlag for 

Aandahls arbeid. Heller ikke har Aandahl hatt erosjonsrapportene A 4 og A 8. I mars 1974 forelå Aandahls 

rapport A 13 I, men fordi Viltdirektoratet selv ønsket å uttale seg om virkningene av reguleringen, ble Aandahls 

konklusjoner tatt ut av rapporten. Det var meningen at Aandahls undersøkelser i Altaelva skulle fortsette i 

1974, og Viltdirektoratet søkte NVE om midler til dette i brev av 7. mars 1974. Midler ble også bevilget, men 

Aandahls videre arbeid ble sterkt begrenset ved Viltdirektoratets brev av 28. juni 1974. Midlene skulle bare 

benyttes til en sammenstilling av det materiale som alt forelå. Etter de ankende parters mening skyldtes dette at 

konsesjonssaken nå hastet, og Aandahls arbeid ble avbrutt fordi utredningsarbeidet var satt for sent i gang av 

NVE. Dette var uriktig saksbehandling. I juli 1974 hadde Aandahl utarbeidet sin foreløpige rapport om fisket i 

Altaelva, men Viltdirektoratet nektet ham å trekke konklusjonene av arbeidet i forhold til konsesjonssøknaden, 

jfr. direktoratets brev av 9. oktober 1974. Feltarbeideren ble altså satt ut av funksjon da materialet skulle 

bearbeides og konsekvensene trekkes. Direktoratets begrunnelse om at dette som oppdragsgiver og ikke den 

engasjerte fagassistent skulle foreta de faglige vurderinger, er etter de ankende parters mening helt formell.  

Resultatet av dette var at Aandahls rapport A 13 II, som Viltdirektoratet først sendte ut i juli 1975, bare er en 

tetthetsundersøkelse for laksunger. Rapporten tok alene sikte på innhentelse av primærdata og er utilstrekkelig 

for å si noe om virkningene av en regulering. Bearbeidelsen av Aandahls materiale ble stilt i bero. En slik 

undersøkelse av laksungenes mageinnhold som Aandahl hadde foreslått, ville blant annet belyst betydningen av 

planktondrivet fra Vird'nejav'ri. 

Forsøksleder Tor B. Gunnerød i Viltdirektoratet hadde i første hånd ansvaret for utarbeidelsen av A 45 med 

vurderinger av reguleringens skader og ulemper for laksefisket. Hans undersøkelser i Alta 
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 innskrenket seg imidlertid til to dager i august 1975, og det ble ikke tatt skikkelig kontakt med 

Interessentskapet mens han var der. Gunnerøds arbeid med rapporten må etter de ankende parters mening ha 

vært avsluttet før israpporten A 37 forelå 5. september 1975, og han hadde bare det intetsigende utkast til 

manøvreringsreglement som fulgte søknaden i april 1974. Direktoratets kjennskap til temperaturforholdene i 

elva var ufullstendige. I forordet til A 45 presiseres det at direktoratet i liten utstrekning har gått direkte på en 

konkret vurdering av skader og ulemper på lakseinteressene som følge av en utbygging, noe de ankende parter 

mener er i strid med utredningskravet i vassdragsreguleringsloven. 

A 45 er etter de ankende parters mening ufullstendig på en rekke punkter med den følge at skadevirkningene 

av reguleringen er sterkt undervurdert. Direktoratet unnlot å utføre de fiskeribiologiske undersøkelser som er 

absolutt nødvendige for å si noe om konsekvensene av en regulering, undersøkelser som på det tidspunkt dels 

var standardundersøkelser i andre vassdrag og som i alle tilfelle fremstod som påkrevd ut fra Altaelvas særlige 

status og beliggenhet. Miljøverndepartementet reagerte også mot de helt generelle opplysninger som 

direktoratet hadde gitt, og bad om konkretisering, jfr. brev av 15. oktober 1976, men det kom ikke mer ut av 

dette. At intet ytterligere kunne vært sagt om virkningene av reguleringen, motsies ifølge de ankende parter av 

samtlige andre faglige uttalelser. Nordeng-rapporten er således utarbeidet av en rekke av landets fremste lakse- 

og ferskvannsforskere. De fiskerisakkyndige for skjønnsretten Jan Ivar Koksvik og John W. Jensen slutter seg 

til Nordeng-gruppens kritikk, og det samme gjør skjønnsretten, jfr. skjønnets side 54. I stedet for å skaffe seg 

kunnskaper om skadevirkningene, baserte Viltdirektoratet seg etter de ankende parters mening på et 

eksperiment med begrensninger i driften av kraftverket og avbøting av skader ved utsetting av smolt. Senere er 

også den ekstra tappeluke i Vird'nejav'ri-magasinet blitt påberopt. 
 

 

Etter at direktoratet hadde avgitt A 45, uttalte det seg som offentlig høringsorgan, noe som må ses som en 

meget uheldig sammenblanding av interessene. 

De ankende parters kritikk av det faglige innhold i A 45 knytter seg særlig til Nordeng-gruppens rapport. Det 

understrekes at denne er skrevet på grunnlag av informasjoner som i det vesentlige var tilgjengelige også for 
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Viltdirektoratet, og som dette skulle ha skaffet seg ut fra det alminnelige fagnivå på dette område. Kritikken av 

A 45 gjelder etter dette følgende spørsmål, sml. oppsummeringen i St.meld.nr.61 (1979-1980) side 12-13: 

Næringsundersøkelser. Utgangspunktet er her at dammen vil hindre planktondrivet fra Vird'nejav'ri, og at det 

er størst lakseproduksjon i øvre del av elva. Videre vil temperaturforholdene og isen kunne påvirke 

bunnfaunaen. Undersøkelser av disse forhold ble foreslått av fiskerikonsulenten i Finnmark i 1972 og 1973, og 

av den søknad om midler som Viltdirektoratet sendte NVE den 7. mars 1974 og som er nevnt foran, ser det ut 

til at direktoratet selv var klar over at dette 
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 burde klarlegges. I andre vassdrag ble det på denne tid nyttet betydelige midler til ferskvannsbiologi. I brev av 

6. mars 1975 til NVE gjør også Miljøverndepartementet rede for hvilke undersøkelser som er påkrevd i 

forbindelse med reguleringsplanene, og nevner her at det må foretas biologiske undersøkelser i Altaelva for å 

klarlegge blant annet virkningene av endret vannføring og andre endrede forhold for laksungenes ernæring og 

oppvekst. Nordeng-gruppen antar at en nedgang i de viktige næringsdyr for laksungene (driv og insektlarver), 

vil nedsette veksthastigheten, øke dødeligheten og forsinke smoltifiseringen hos laksungene. Likevel slår 

Viltdirektoratet seg til ro med det som forelå i A 45, og konkluderte med at dette var tilstrekkelig til å vurdere 

konsesjonssøknaden, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 105. De ankende parter hevder at dette var i strid med 

de alminnelige kunnskaper som biologene hadde på dette tidspunkt. De har her blant annet dokumentert brev av 

21. juli 1980 til deres prosessfullmektig fra førstekonservator Albert Lillehammer ved Zoologisk museum, 

Universitetet i Oslo. Det heter der at reguleringens effekt på fiskens ernæringssituasjon både med hensyn til 

driv og bunndyr, var tatt opp både i 1950-årene og i 1960-årene, og at det blant annet i Vefsnavassdraget i 

1973-74 var foretatt en omfattende slik undersøkelse. 

Etter at Nordeng-gruppen kom med sin kritikk, har man i Alta satt i gang de formodentlig mest omfattende 

fiskeribiologiske undersøkelser i noe vassdrag. Etter de ankende parters mening er det nærliggende å se dette 

som forsøk på å ta igjen det forsømte. 

Viltdirektoratet har vist til den ekstra tappeluke i dammen når det gjelder næringsdrivet fra Vird'nejav'ri. Men 

de pågående undersøkelser viser at det bare er store mengder driv i august da det ikke er noe overløp, og dette 

drivet hevdes neppe å komme levende gjennom turbinene, noe som er en betingelse for at laksen skal spise det. 
 

Økt vintertemperatur. 

Jeg viser til bemerkningene foran i avsnitt VIII punkt 2 om temperatur og isforhold i elva etter en regulering.  

De ankende parter tar utgangspunkt i at Altaelva er en meget vinterkald elv. I israpporten A 37 ble det antatt 

at reguleringen ville medføre en betydelig overtemperatur om vinteren med åpen elv inntil 15 km nedenfor 

kraftverksutløpet. Dette skulle etter de ankende parters mening utløst alarm i Viltdirektoratet, da følgene av en 

slik temperaturendring vil være vesentlige for det biologiske liv i elva. Ifølge Nordeng-rapporten kan 

lakseyngelen i øvre del av Altaelva komme opp av grusen ca 1 måned tidligere enn nå, dvs. i en periode da det 

kan forventes vårflom. Under de strømforhold en da har i elva, er det fare for at yngeldødeligheten vil øke. 

Mulighetene til å få tak i næringsdyr kan også bli redusert. Større isdannelser kan øke dødeligheten hos rogn og 

yngel, og skade bunndyr som laksungene lever av. Men disse alvorlige spørsmål medfører bare noen korte 

bemerkninger fra Viltdirektoratet i konklusjonene i A 45, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 109 punkt 3. 

Direktoratet er altså klar over problemene, men har ifølge de ankende parter overhodet ikke vurdert disse 

konkret. Etter deres mening kan direktoratet ikke møte denne kritikk med å vise til Iskontorets nye vurderinger 

i A 58. Som tidligere nevnt mener 
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 de ankende parter at Iskontorets vurderinger her ikke er mer forsvarlige enn i A 37. Iskontoret ble heller ikke 

av Viltdirektoratet gjort oppmerksom på temperaturproblemets relevans for det biologiske liv i elva.  

I Viltdirektoratets kommentarer til Nordeng-rapporten trekker dette også på dette punkt inn den ekstra 

tappeluke i Vird'nejav'ri-magasinet. Etter de ankende parters mening har imidlertid denne luke aldri vært 

tilsiktet å nyttes til annet enn å redusere sommertemperaturen i elva, mens vintertemperaturen ikke ble oppfattet 

som noe problem av Viltdirektoratet under konsesjonsbehandlingen, jfr. blant annet Industrikomiteens 

bemerkninger i Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 6. Vintertemperaturen hevdes Iskontoret og Viltdirektoratet 

alene å ha vært opptatt av i forhold til isproblemene i elvas nedre del, mens man ikke har vært klar over 

betydningen av temperaturendringene for det biologiske liv i dens øvre del. 
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Kompensasjonsspørsmålet. Viltdirektoratet har basert seg på kompensasjonstiltak blant annet ved utsettelse 

av smolt. Etter de ankende parters mening skulle det vært opplyst hva som da må gjøres og hva som blir 

omkostningene ved utsettelse. Nordeng-gruppen antar nemlig at laksen i Altaelva er delt i isolerte stammer 

oppover i vassdraget, og at det er nødvendig å beholde rene laksestammer. Etter gruppens mening lar derfor en 

reduksjon av laksestammen seg neppe kompensere med stamfiske og utsettinger av oppdrettet laksesmolt. 

De ankende parter har konkludert med at Viltdirektoratets vurderinger av konsekvensene ved 

reguleringsinngrepet har vært av helt sentral betydning for høringsinstansene og konsesjonsmyndighetene. 

Disse har fått en begrenset og bagatellisert oppfatning av de risikofaktorer som reguleringen medfører for de 

lakseinteresser som var dominerende under konsesjonsbehandlingen. Denne feil i saksbehandlingen kan ikke, 

som staten anfører, imøtegås ved at de berørte interesser etter omstendighetene skulle krevd videre 

undersøkelser. Utredningsplikten påhviler ikke dem, og høringsinstansene har krav på et kvalifisert 

grunnlagsmateriale for sin stillingtagen. Den mangelfulle saksbehandling må etter de ankende parters mening 

klart ha vært av betydning for konsesjonsmyndighetenes standpunkt i saken. 

Staten v/NVE bestrider at det foreligger saksbehandlingsfeil eller eventuelt mangler i avgjørelsesgrunnlaget 

når det gjelder fiskeinteressene. Etter statens mening er de ankende parters sterke beskyldninger mot 

Viltdirektoratet helt grunnløse, og det er på bakgrunn av de forskjellige krav direktoratet reiste overfor NVE 

under saksbehandlingen, ingen tvil om at det behandlet saken seriøst. Viltdirektoratet har aldri tatt noe 

forhåndsstandpunkt om å ofre Altavassdraget, bemerkningene om prioriteringen i St.prp.nr.4 (1972-1973) om 

verneplan for vassdrag side 127 har ingen sammenheng med den konkrete utbyggingsplan. Ansgar Aandahls 

sterke kritikk av kontorsjef Magnus Berg - som i alle år hadde et utstrakt samarbeid med Alta Laksefiskeri 

Interessentskap - stiller man seg helt uforstående til. Det har dessverre ikke vært mulig å få innhentet noen 

rettslig forklaring fra Aandahl. 

Verken vassdragsreguleringsloven § 5 c eller retningslinjene sier hvordan utredningen om fiskeinteressene 

skal skje eller hvor 
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 omfattende den skal være. Men på bakgrunn av disse interessers betydning må det kreves en skikkelig faglig 

utredning av reguleringens virkninger for fisket. Etter statens mening er dette også gjort. 

Rammene for faktarapporten A 13 II og vurderingsrapporten A 45 har ifølge staten vært: 

De særskilte undersøkelser som ble igangsatt, skulle supplere viten man hadde fra før. Undersøkelsene var 

altså bare en del av grunnlagsmaterialet, og hadde utelukkende til formål å svare ja eller nei til spørsmålet om 

regulering av elva. Detaljundersøkelser om skadevirkningenes omfang kommer først senere ved pålegg i 

reguleringsbestemmelsene eller i tilknytning til erstatningsskjønnet. Videre hører generelle vitenskapelige 

undersøkelser vanligvis ikke hjemme under konsesjonsbehandlingen. 

Det er på denne bakgrunn staten mener man må se de foretatte undersøkelser i vassdraget. De ankende parter 

har sett det som et poeng at forsøksleder Gunnerød bare tilbrakte to dager i Alta. Men A 45 er ifølge staten intet 

enmannsarbeid. Bak denne rapport står først og fremst kontorsjef Magnus Berg som hadde arbeidet med 

undersøkelser av Altavassdraget siden 1947. Foruten direktoratets øvrige fagfolk ble også den daværende 

fiskerikonsulent i Finnmark, Vilhelm Bjerknes, trukket inn i arbeidet med rapporten. Det er dokumentert brev 

fra fiskerikonsulenten til Alta Laksefiskeri Interessentskap av 21. september 1976, hvor denne bekrefter at A 45 

er utarbeidet i nært samarbeid med ham og at han er enig i rapportens syn om at det ikke er behov for 

ytterligere fiskeribiologiske undersøkelser. 

Når det gjelder innholdet av A 45, var Viltdirektoratet kjent med de forskjellige utbyggingsalternativer, jfr. 

rapporten side 7. Direktoratet er opptatt av isforholdene, henviste til og bygde på israpporten A 37 og vil ha 

minst mulig endringer i de naturlige forhold. Av den grunn foreslås utløpet fra kraftstasjonen flyttet. 

Direktoratet hadde fått oversendt erosjonsrapportene A 4 og A 8. I omtalen foran av manøvreringsreglementet 

er påvist hvordan dette er blitt til etter et samspill med blant andre også de fiskerisakkyndige. De ankende 

parters påstand om at Viltdirektoratet var ukjent med de øvrige rapporter har derfor intet for seg, jfr. også 

Viltdirektoratets høringsuttalelse i St.prp.nr.107 (1977-1978) side 151 punkt 4, hvor nettopp samspillet 

fremheves. 

I sin oppsummering i A 45 foretar direktoratet ingen kvantifisering av mulige skader, men sier bare på 

hvilken måte skader kan oppstå. Dette er den sedvanlige form for slike vurderinger, man kvantifiserer ikke 

skadene, men gjør rede for risikofaktorene og fraråder konsesjon om risikoen for skader etter en totalvurdering 
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blir for stor. Etter statens mening er dette ikke i strid med vassdragsreguleringsloven § 5 c, som ikke sier noe 

om hvordan omfanget av skader ved en regulering skal beskrives. En slik tilråding innebærer ikke at forholdene 

flyter. Det vesentlige er nemlig at Viltdirektoratet ikke fraråder hvis bestemte vilkår - som vil redusere 

skadevirkningene - etterleves av konsesjonssøkeren. I A 45 fremgår dette indirekte, i Viltdirektoratets 

høringsuttalelse mer direkte, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 80. I brev av 27. januar 1977 til 

Miljøverndepartementet har Viltdirektoratet som svar på departementets forespørsel av 15. oktober 1976 gitt en 
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 omfattende redegjørelse for hvorfor det før en regulering har virket en tid er umulig å gi tallfestede beregninger 

over skadevirkningene. 

Hva så gjelder Viltdirektoratets høringsuttalelse, skyldes de egne uttalelser fra administrasjonen og styret at i 

hvert fall ett styremedlem var sterkt engasjert fra før i Alta-saken. Av administrasjonens uttalelse fremgår at 

man i tillegg til forslagene i A 45 fremmet forslag til konsesjonsvilkår og i tilknytning til det stilte konkrete 

krav til manøvreringen. Styrets flertall frarådet som allerede nevnt at konsesjon ble gitt. Men begrunnelsen for 

dette lå på det politiske plan. Flertallet krevde ingen ytterligere undersøkelser av direktoratet. 

De ankende parter har særlig fremhevet følgene av reguleringen med hensyn til temperaturen i vassdraget, og 

påstått at Viltdirektoratet her har manglet de nødvendige opplysninger, jfr. at A 58 ble avgitt etter at A 45 

forelå. Staten bestrider at så er tilfellet. Selv om de ankende parter først og fremst har konsentrert seg om 

endringene i vintertemperaturene, har staten funnet det nødvendig først å redegjøre for hvordan Viltdirektoratet 

så på det temperaturfall som reguleringen ville medføre om sommeren. 

Viltdirektoratet bad selv Iskontoret om målinger av vanntemperaturen også om sommeren, og slike målinger 

ble satt i gang i 1972. Men da det ved avgivelsen av A 45 ennå ikke forelå noen endelig uttalelse fra Iskontoret 

om dette spørsmål, tok Viltdirektoratet forbehold om en ekstra damluke om temperaturendringene skulle bli for 

store, jfr. nevnte St. prp. side 105. Direktoratet antok nemlig at 2g-3g reduksjon i avløpsvannets temperatur er 

betenkelig av hensyn til laksen og laksefisket. I den endelige israpport A 58 forelå også Iskontorets uttalelse om 

sommertemperaturene. Konklusjonen var her at hele sommeren er de naturlige variasjoner i vanntemperaturen 

fra år til år betydelig større enn de endringer som reguleringen antas å forårsake. Den temperaturreduksjon som 

ville følge av reguleringen, antok Iskontoret ville være mindre enn hva Viltdirektoratet tidligere hadde angitt 

som betenkelig. Til tross for dette bad direktoratet om fortsatte undersøkelser med et ekstra inntak fordi det er 

en fordel å bevare de naturlige forhold i elva mest mulig intakt, jfr. proposisjonens side 150 punkt 3. Målingene 

har fortsatt etter at konsesjon ble gitt, jfr. A 66. Noe endelig standpunkt er ennå ikke tatt med hensyn til en slik 

ekstra tappeluke. Spørsmålet er delegert til Viltdirektoratet, jfr. reguleringsbestemmelsenes punkt 9 III nr. 6. 

Etter statens mening er det etter dette klart at Viltdirektoratet har hatt tilstrekkelig grunnlagsmateriale med 

hensyn til temperaturforholdene om sommeren under sin behandling av saken. At direktoratet ikke kjente 

temperaturforholdene i detalj da A 45 ble avgitt, spiller ingen rolle da rapportens forutsetninger følges opp. 

Under høringsrunden ble det avgitt en rekke uttalelser, blant annet fra Alta Laksefiskeri Interessentskap og 

Norges Naturvernforbund, hvor det ble fremhevet at Viltdirektoratets vurderinger av skadevirkningene ikke var 

gode nok. I det vesentlige knyttet kritikken seg til isproblemene. Interessentskapet forutsatte at de 

fiskeribiologiske undersøkelser skulle foretas etter at konsesjon var gitt, jfr. proposisjonens side 72. Norges 

Naturvernforbund, Vassdragsvernrådet, hevdet i brev til Industrikomiteen av 27. oktober 1978 at de 

fiskeribiologiske 
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 undersøkelser i saken var ufullstendige. Men det kan ikke være slike undersøkelser som nå påberopes, da 

brevet støtter seg til Sedgwick - som først og fremst er opptatt av isproblemene, og NVF videre anfører at 

undersøkelsene kan gjøres i løpet av 1979. Heller ikke i den omfattende uttalelse om konsesjonssøknaden av 9. 

januar 1976 ble næringsundersøkelser generelt fokusert av NVF. Stortinget vurderte disse spørsmål meget 

grundig, jfr. særlig Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 6, og konkluderte med at det var unødvendig med nye 

utredninger. På denne bakgrunn bestrider staten at det foreligger noen saksbehandlingsfeil med hensyn til 

fiskeinteressene. Det forelå forsvarlige utredninger fra direktoratet, partene hadde hatt anledning til å uttale seg, 

og Stortinget hadde vurdert anførslene. 

Når det gjelder den kritikk som knytter seg til Nordeng-gruppens rapport og som først ble reist i 1980, har 

staten gjort gjeldende at det alene er anførselen om næringsundersøkelser som det har noen mening å diskutere 

i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Spørsmålene om følgene av endringene i vintertemperaturen og 

muligheten for kompensasjon ved utsetting av smolt er etter statens mening rene forskningsoppgaver som ikke 

676

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§5


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:19 

  

Rt-1982-241 (54-82) 

Side 58 

hører hjemme i en konsesjonsbehandling. Det har heller aldri vært foretatt slike undersøkelser ved andre 

vassdragsreguleringer. Om disse spørsmål har staten for øvrig uttalt: 

Ad. næringsundersøkelser. 

Det arbeid som Ansgar Aandahl utførte i Altaelva og som ble avbrutt i 1974, gjaldt tettheten og produksjonen 

av småfisk. Viltdirektoratet hadde også atskillig kjennskap til disse forhold i Altaelva som supplerte Aandahls 

materiale. Det er imidlertid så vidt skjønnes enighet om at slike produktivitetsundersøkelser ikke forteller så 

mye om virkningene av en regulering. 

Da søknaden om konsesjon på regulering av Altaelva ble behandlet, var det ifølge staten ikke en del av 

direktoratets standardopplegg å foreta fiskeribiologiske undersøkelser. Men det erkjennes at slike undersøkelser 

var foretatt i en del tilfelle, blant annet hadde direktoratet selv igangsatt dette i Vefsna/Saltfjell. Slike 

undersøkelser i Altavassdraget var før direktoratet avgav A 45 etterlyst av amanuensis John W. Jensen og 

bestyrer Albert Lillehammer. Direktoratet reiste også selv dette spørsmål i forbindelse med Alta-reguleringen. I 

brevet av 7. mars 1974 til NVE med søknad om midler til Aandahls arbeid i 1974 omtales planktonet fra 

Ladnatjav'ri og Vird'nejav'ri som et sannsynligvis vesentlig næringspotensial for lakseyngelen som burde 

undersøkes. «Hva dette betyr som næring for småfisken kan til en viss grad klargjøres ved studier av 

mageinnhold». De undersøkelser som direktoratet der var inne på, var imidlertid langtfra så omfattende som de 

ankende parter nå lanserer, og direktoratet var som det ses forbeholden med hensyn til de mulige resultater av 

en slik undersøkelse. Videre sa direktoratet intet om at undersøkelsene kunne fortelle noe om virkningene av en 

regulering, som jo er hovedspørsmålet. At det her ikke var tale om noen standardundersøkelse eller 

standardopplegg, bekreftes for øvrig etter statens mening av Jensens foredrag om «Ferskvannsbiologiske 

undersøkelser» på den konferanse om Naturvitenskap og vannkraftutbygging som fant sted 5.-7. desember 

1976, og av Jensens 
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 brev 7. september 1979 til høyesterettsadvokat Ketil Lund. I brevet heter det blant annet at det er helt tilfeldig 

hvilke undersøkelser som hittil har vært gjort i de enkelte utbyggingssaker. De fiskeribiologiske undersøkelser 

Jensen der etterlyser, synes også etter statens mening å være generelle bunndyrsundersøkelser og ikke også 

analyser av hva fisken spiser. Som nevnt av Jensen knytter det seg langt større metodiske vanskeligheter til 

undersøkelse av elver enn av fiskevann. 

Når Viltdirektoratet ikke satte i gang fiskeribiologiske undersøkelser i Altavassdraget, skjedde det etter en 

nærmere overveielse, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 105. Direktoratet uttaler her at de fiskeribiologiske og 

fiskeriøkonomiske undersøkelser som hittil er foretatt i Altaelva antas å være et tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere den søknad som var til behandling. «Ytterligere detaljundersøkelser av laksens biologi eller dens 

næringsgrunnlag vil neppe nærmere kunne avklare forholdene etter en eventuell utbygging i vassdraget». Men 

direktoratet forutsetter at de biologiske undersøkelser bør fortsette frem til en utbygging er gjennomført og 

etterpå, blant annet av hensyn til kompensasjonstiltak og for vitenskapelige registreringsformål.  

Ifølge staten står man her overfor meget kompliserte forhold. Man må undersøke både næringsgrunnlaget - 

som består av bunnfauna og næringsdrivet - og hva fisken spiser. Og selv om man kjenner alle disse forhold, 

kan man ikke uten videre si noe om forholdene etter en regulering. De ankende parter har særlig trukket frem 

de undersøkelser som har funnet sted i Vefsna/Saltfjell. Men dette er ifølge staten bare generelle 

bunndyrsundersøkelser, og det er ikke foretatt noen analyse av fiskens mageinnhold. I nærværende sak er det et 

annet ledd i næringskjeden som de ankende parter trekker frem, nemlig planktondrivet og hva dette betyr som 

næring for småfisken, jfr. det omtalte brev fra direktoratet til NVE av 7. mars 1974. Skulle hele næringskjeden 

undersøkes, ville det etter statens mening kreve en meget stor stab av fagfolk for hvert enkelt vassdrag gjennom 

mange år, og man ville heller ikke ha nok spesialister i vårt land til å undersøke en eneste påtenkt regulering. I 

Jensens foredrag er understreket at det i dag er urealistisk å tenke seg en fullstendig behandling av 

bunnfaunaen, som bare er en av komponentene. Til dette kommer de store naturlige variasjoner i vassdragene 

fra år til år. Staten understreker at det er en uttalelse direktoratet skal gi - ja eller nei til en regulering - og ikke 

noen vitenskapelig utredning. 
 

Staten har oppsummert sin oppfatning av sakens faktum slik: 

I 1974-75 var det delte meninger blant fagfolk om hva næringsundersøkelser av forskjellig slag kunne si om 

virkningene av en vassdragsregulering for elvas biologiske liv. Det hadde vært en del mer eller mindre 

tilfeldige undersøkelser av slik art i andre vassdrag, men dette inngikk ikke i noe standardopplegg. Det har 
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skjedd en viss faglig utvikling på området, og noen fagkyndige mener det er ervervet nye kunnskaper. Men det 

er fortsatt delte meninger om hva slike undersøkelser kan si om virkningene av en regulering. I bevisopptakene 

for Høyesterett har således Berg og Gunnerød i Viltdirektoratet fastholdt sin oppfatning om at slike 

undersøkelser ikke ville kunne si noe om virkningene, mens en rekke universitetsforskere har ment at slike 
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 undersøkelser burde vært foretatt. Etter statens mening legger de siste til dels opp til et forskningsopplegg for å 

skaffe ny viten. 

Det faglige problem som her foreligger, egner seg etter statens mening ikke til løsning ved domstolene. Det 

rettslige problem må, slik staten ser det, bli om Viltdirektoratet - som er et faglig kompetent utredningsorgan - 

etter omstendighetene kan sies å ha gjort sin plikt. Etter statens mening er dette skjedd ved at direktoratet i A 45 

uttrykkelig klargjorde sitt syn på spørsmålet. Det kan ikke kreves at det skulle iverksette undersøkelser som det 

selv som fagorgan mente var uten betydning. Uttalelsen gikk til høring på vanlig måte, og staten kan ikke se at 

det kom noen reaksjoner med adresse til slike næringsundersøkelser som nå kreves. Etter statens mening vil det 

da være meningsløst å klandre konsesjonsmyndighetene for saksbehandlingsfeil. Når et fagfelt, som her, er 

usikkert og under utvikling, må det nemlig være et vesentlig moment ved vurderingen av utredningskravets 

omfang og dybde at de berørte interesser ikke har krevd ytterligere undersøkelser. 

Hva endelig angår den ekstra tappeluke i dammen, understreker staten at denne overhodet ikke ble trukket inn 

i drøftelsene om de fiskeribiologiske undersøkelser under konsesjonsbehandlingen. De modellforsøk som er 

igangsatt vedrørende tappeluken, er utelukkende gjort av hensyn til undersøkelsene av vanntemperaturen om 

sommeren. Men når slike undersøkelser først gjøres, har Miljøverndepartementet ment at man også kan ta opp 

det spørsmål som nå er reist om næringsdrivet, jfr. St.meld.nr.61 (1979-1980) side 12-13. 

Ad økt vintertemperatur. 

Staten anfører at det er et alminnelig kjent problem at økt vintertemperatur kan føre til tidlig klekking av 

yngel, og at yngel kan bli tatt av flom og isgang. Disse skademuligheter er nevnt i konklusjonens punkt 3 i A 

45. Det er videre på det rene at det ikke ble foretatt noen spesielle undersøkelser av dette problem i tilknytning 

til nærværende konsesjonsbehandling, da Viltdirektoratet baserte seg på sine alminnelige kunnskaper, blant 

annet kontorsjef Bergs egne undersøkelser over gyting og klekking av laks.  

De ankende parter har forsøkt å så tvil om den faglige holdbarhet av Iskontorets rapporter, jfr. bemerkningene 

foran om is, og med dette utgangspunkt angrepet Viltdirektoratets behandling av de fiskeribiologiske følger av 

økt vintertemperatur et stykke nedenfor kraftstasjonsutløpet. Angrepet på Iskontorets rapporter er tidligere 

tilbakevist, jfr. avsnitt VIII punkt 2 ovenfor. Etter den endelige israpport A 58 antas overtemperaturen å ville bli 

relativt liten, og i alle fall vil vanntemperaturen i isleggingstiden synke raskt til 0g C i strykpartiene fra Gabo og 

nedover, jfr. rapportens side 74. Men disse forhold lar seg ikke eksakt beregne, og varierer også fra år til år. 

Staten hevder at Viltdirektoratet ikke hadde noen oppfordring til å få temperaturforholdene ytterligere utredet 

av hensyn til de fiskeribiologiske forhold. Ifølge staten visste man at overtemperatur var et faglig problem, men 

man hadde ikke nok grunnkunnskaper til å trekke noen sikre slutninger om virkningene av slik overtemperatur. 

Det enkle regnestykke som skjønnsmann Hjermann 
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 har gjort i skjønnets side 55 om fremskyndelsen av klekkingen, sier ikke meget om forholdene i elva. 

Problemet er ifølge staten hvordan temperaturen vil være der rognen ligger. Her er også grunnvannstilsiget av 

betydning. Videre er det i dag faglig uenighet om hva som skjer med yngel som kommer opp av grusen på et 

tidlig stadium. Her mener noen at denne greier seg forbausende godt, andre at den blir skyllet bort av flommen. 

Det drives forskning om disse spørsmål i dag, men det har aldri vært foretatt slike fiskeribiologiske 

undersøkelser i forbindelse med en konsesjonsbehandling. 
 
 

Ad kompensasjonsspørsmålet. 

Viltdirektoratet har forutsatt at kompensasjon er mulig, og har krevd bestemmelse om dette i 

reguleringsbestemmelsene, jfr. St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 109 punkt 8 og reguleringsbestemmelsenes post 

9 III. Først med Nordeng-rapporten ble det reist diskusjon om dette spørsmål, og denne rapporten bygger ifølge 

staten på vitenskapelige hypoteser og ikke på fakta. Stamfiske og utsettinger av laksesmolt gjøres i stor stil 

både i vårt og andre land, og merking av laksunger viser at det gir resultater. Det har aldri vært foretatt slike 

undersøkelser som nå kreves på konsesjonsstadiet. 
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Statens prinsipale syn på det saksbehandlingsspørsmål som her er reist, er som nevnt at det ikke forelå noen 

saksbehandlingsfeil da konsesjonsmyndighetene behandlet saken første gang, jfr. den kgl. resolusjon av 15. juni 

1979. I 1980 kom Nordeng-rapporten, og under enhver omstendighet ble de reiste spørsmål etter statens 

mening da undergitt en forsvarlig saksbehandling. Det vises til den faktiske fremstilling foran under punkt a), 

og tilføyes at Viltdirektoratet under behandlingen av St.meld.nr.61 (1979-1980) også var til høring i 

Industrikomiteen. Komiteen ønsket en utdyping av både Nordeng-rapporten og Viltdirektoratets kommentarer 

til denne. Deretter avgav komiteen innstilling om at Nordeng-rapporten ikke endret flertallets vurdering av 

saksgrunnlaget, jfr. Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 6. 

Dersom de ankende parters anførsler må ses som et angrep på det faktiske grunnlag for konsesjonsvedtaket, 

anfører staten at det her dreier seg om avanserte, uavklarede faglige spørsmål knyttet til et tema som etter sin 

art er høyst usikkert. Etter statens mening bør domstolene da vise tilbakeholdenhet med å fastslå at 

Viltdirektoratets vurderinger er uriktige. 

Statens konklusjon er at skjønnsretten har tatt feil i sin kritikk av konsesjonsbehandlingen på dette punkt. 

Staten har endelig presisert at de oppfølgningsundersøkelser som nå foretas i Altavassdraget i medhold av 

konsesjonsvilkårene, er meget detaljerte og omfattende. De sprenger tidsmessig enhver ramme for en rimelig 

konsesjonsbehandling, og skal foruten å tjene som grunnlag for erstatningsskjønnet også tjene vitenskapelige 

registreringsformål. 
 

c) Mine vurderinger. 

Når det gjelder de ankende parters anførsler om at de foreliggende utredninger kom for sent i forhold til 

kravene i vassdragsreguleringsloven, 
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 viser jeg til mine generelle bemerkninger om loven foran under avsnitt VI. 

Angrepet på saksbehandlingen har videre vært konsentrert om det arbeid som ble utført av 

naturvernkonsulent Ansgar Aandahl. Aandahl hevdes blant annet ikke å ha fått tilgang til nødvendig 

grunnlagsmateriale, hans arbeid ble avbrutt av Viltdirektoratet før det var fullført, og han er blitt hindret i å gi 

uttrykk for hvilke konsekvenser som kunne trekkes av det innsamlede materiale. Heller ikke disse innvendinger 

kan etter min mening føre frem. Viltdirektoratet hadde engasjert Aandahl - som på det tidspunkt så vidt 

skjønnes var hovedfagsstudent - til å bistå fiskerikonsulenten i Finnmark med de fiskeribiologiske 

forundersøkelser for direktoratet. Innen Aandahl var ferdig med oppdraget, hadde den daværende 

fiskerikonsulent sluttet i sin stilling. At direktoratet ikke ønsket at den engasjerte fagassistent skulle avgi 

uttalelser som kunne oppfattes som direktoratets, finner jeg forståelig, og som oppdragsgiver stod direktoratet 

fritt i å fastlegge oppdragets ramme. Om det materiale Aandahl hadde innhentet var et faglig forsvarlig 

grunnlag for direktoratets egne vurderinger, er et annet spørsmål. For ordens skyld tilføyer jeg at det ikke under 

ankeforhandlingen er fremkommet noe som gir støtte for Aandahls sterke personlige kritikk av Viltdirektoratets 

tjenestemenn. 

Jeg kommer så til den kritikk de ankende parter har rettet mot Viltdirektoratets rapport A 45. Som anført av 

staten er rapporten intet enmannsarbeid av forsøksleder Gunnerød. De bebreidelser som de ankende parter har 

rettet mot forsøkslederen, og deres spekulasjoner om hans grunnlagsmateriale, lar jeg derfor ligge. 

Det selvsagte utgangspunkt i konsesjonssaken må være at ut fra fiskeinteressenes store betydning, måtte det 

foretas en forsvarlig faglig utredning av reguleringens mulige skadevirkninger. Om dette er det også enighet 

mellom partene. Det er så vidt skjønnes også enighet om at de undersøkelser som Viltdirektoratet foretok i 

Altaelva under konsesjonsbehandlingen, ikke fyller de krav man i dag ville stille til slike undersøkelser. Jeg 

viser til direktoratets bemerkning i notatet inntatt i St.meld.nr.61 (1979-1980) side 12 annen spalte. På den 

annen side anser jeg det godtgjort at fiskeribiologiske undersøkelser i det omfang som de ankende parter krever 

i denne sak, ikke var foretatt ved noen annen vassdragsregulering da Alta-søknaden forelå til behandling. Noen 

standardundersøkelser var det altså ikke tale om. Men det er også på det rene at det i andre vassdrag var foretatt 

mer omfattende forundersøkelser enn det direktoratet fant å burde gå til i Altaelva, noe som på bakgrunn av den 

særstilling denne elv skjønnes å stå i, kan virke forbausende. 

Under henvisning til statens prosedyre finner jeg imidlertid å måtte legge til grunn at man her står overfor 

faglig kontroversielle spørsmål på et område hvor man i dag så vidt skjønnes har større kunnskaper enn under 

konsesjonsbehandlingen, men hvor det fremdeles råder stor usikkerhet. Viltdirektoratets begrunnelse for ikke å 
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iverksette ytterligere næringsundersøkelser var at disse etter direktoratets mening bare ville belyse forholdene 

på undersøkelsestidspunktet, og at man ikke hadde vitenskapelig grunnlag for å si hvordan forholdene ville bli 
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 påvirket av reguleringen. Det kan reises innvending mot en slik begrunnelse fordi en næringsundersøkelse i 

hvert fall ville sagt noe om risikofaktorene. Men da slike næringsundersøkelser skjønnes å være kompliserte og 

tidkrevende, ville det klarligvis være et ressursspørsmål hvor omfattende undersøkelsene bør være i det enkelte 

tilfelle. Staten må også ha rett i at det etter vassdragsreguleringsloven i alminnelighet ikke kan kreves 

grunnlagsforskning med sikte på å skaffe størst mulig klarhet i alle spørsmål om skader og ulemper. Formålet 

med saksbehandlingen etter vassdragsreguleringsloven er å kunne svare ja eller nei til regulering, jfr. loven § 8, 

ikke å fastslå forholdene etter en regulering i detalj. Noen tallfesting av skader og ulemper kan ikke kreves. 

Innenfor rimelighetens grenser må man da akseptere usikkerhet med hensyn til risikofaktorer, slik som 

Stortinget uttrykkelig har gjort i dette tilfellet. Tar konsesjonsmyndighetene feil, slår dette ut med hensyn til 

erstatningsutmålinger og eventuelle tiltak etter reguleringsbestemmelsene. 

Jeg legger også vesentlig vekt på at Viltdirektoratet i A 45 uttrykkelig har klargjort sitt syn på behovet for 

ytterligere fiskeribiologiske undersøkelser m.v. i vassdraget. Dette syn er gjort kjent for de interesserte, og jeg 

kan ikke se at det ble reist innvendinger på det grunnlag som nå påberopes. Etter min mening er det også av 

betydning at man i saken står overfor en part - Alta Laksefiskeri Interessentskap - som selv engasjerte betydelig 

ekspertise. Det samme gjorde Norges Naturvernforbund. Men ingen av dem konkretiserte, slik jeg ser det, de 

mangler de i dag mener forelå i saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag.  

Etter dette kan jeg ikke se at de ankende parters anførsler vedrørende fiskeinteressene kan føre frem. Jeg 

finner bekreftelse for mitt syn i Stortingets drøftelse av disse spørsmål i 1980. Som allerede nevnt forelå da den 

sterke faglige kritikk fra Nordeng-gruppen, men Stortinget fant ikke innvendingene så tungtveiende at de 

foranlediget nye undersøkelser. 
 

d) Fiskeinteressene i Altafjorden. 

De ankende parter har for Høyesterett også tatt opp fiskeinteressene i fjorden. 

Det fremgår av israpporten A 58 at den økte ferskvannstilførsel vinterstid etter en regulering vil endre 

isforholdene ved elveosen og i Rafsbotn. Etter de ankende parters mening tilsa dette en undersøkelse av 

brukerinteressene siste sted, jfr. vassdragsreguleringsloven § 5 d. Ifølge dem foregår det her et ikke ubetydelig 

vinterfiske etter torsk som etter reguleringen vil bli berørt både av fastis og skjæris. Fire fjordfiskere har av 

denne grunn meldt seg som hjelpeintervenienter for Høyesterett. I proposisjonen er inntatt en uttalelse fra 

Fiskeridepartementet om bruken av fjorden. Det heter her at Fiskeridirektoratet har fått opplysninger fra 

Finnmark Fiskarlag om at det drives lite fiske - bortsett fra laksefiske - innerst i Altafjorden og i Rafsbotn, og at 

laget på vegne av de lokale fiskerorganisasjoner har uttalt at reguleringen ikke vil få vesentlige innvirkninger 

for yrkesfiskere i Altafjorden, jfr. St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 142. De ankende parter finner uttalelsen 

uforklarlig, da direktoratet ikke har gjenparter av slik korrespondanse 
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 og Finnmark Fiskarlag benekter å ha avgitt noen uttalelse. Den manglende skriftlighet er etter deres mening en 

saksbehandlingsfeil, og videre hevdes konsesjonsmyndighetene her å ha bygd på feil faktiske forutsetninger. 

Staten v/NVE har vist til at konsesjonsmyndighetene har innhentet uttalelse om forholdene i fjorden fra 

vedkommende administrasjonsorgan, og denne uttalelse gav ikke grunn til noen ytterligere utredning. Etter de 

opplysninger som foreligger for Høyesterett, er det for øvrig uklart om det påberopte torskefiske foregår i et 

område som blir berørt av mulig islegging. I alle tilfelle gjelder dette helt marginale interesser. 

Jeg bemerker at det står uoppklart hvordan Fiskeridirektoratet i sin tid skaffet seg de opplysninger som er 

gjengitt ovenfor. Men det kan ikke anses som saksbehandlingsfeil at konsesjonsmyndighetene la disse 

opplysninger til grunn for konsesjonsbehandlingen. Det dreier seg videre om helt marginale interesser av 

økonomisk karakter, slik at en mulig svikt i avgjørelsesgrunnlaget på dette punkt ikke kan ha noen betydning 

for gyldigheten av konsesjonsvedtaket. 
 

X. Naturfaglige interesser utenom fiskeinteressene. 
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Inn under dette avsnitt går zoologiske, botaniske, geologiske og geomorfologiske interesser foruten de 

alminnelige landskapsmessige verdier. Bortsett fra noen spredte opplysninger om landskapet inneholdt selve 

konsesjonssøknaden av april 1974 intet om disse verneinteresser. 

I 1975 kom A 20 om registrering av fugler og pattedyr i de planlagte reguleringsområder. Rapporten var 

utarbeidet for Viltdirektoratet av Roar Aabakken og Svein Myrberget på grunnlag av registreringer i sesongene 

1972, 1973 og 1974. Den 22. september 1975 kom A 40, som er en foreløpig rapport om fuglefaunaen i 

Altavassdraget. Rapporten var utarbeidet av Oddvar Brekke og Roar Selboe på grunnlag av inventeringer i 

tiden 8. juni-5. juli 1975. Disse ble først og fremst konsentrert om den delen av hovedvassdraget hvor 

oppdemming vil finne sted. Formålet med rapporten var å forsøke å vurdere skadevirkningene på fuglefaunaen 

ved et eventuelt magasin i Vird'nejav'ri - Alta-canyonen. Rapportens konklusjon var at man her fant en fattig 

fauna med forholdsvis lav vernestatus, og at skadene og ulempene ved en regulering ville bli forholdsvis små.  

A 20 og A 40 ble lagt til grunn av Viltdirektoratet i dets rapport A 45 av 20. november 1975 om skader og 

ulemper for laksefisket, innlandsfisket og viltet, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 105 og side 109 om 

viltforholdene. 

I A 3 av 9. mai 1972 er det gitt en geologisk beskrivelse av prosjektområdet med ingeniørmessige 

vurderinger. 

Om øvrige naturfaglige forhold foreligger ikke egne utredninger, men spredte opplysninger finnes dels i 

øvrige rapporter. 

Etter oppdrag av Norges Naturvernforbund til bruk under rettssaken fremla preparant Per J. Tømmeraas 19. 

oktober 1979 en vurdering av tidligere biologiske undersøkelser i utbyggingsområdet med hovedvekt på 

ornitologi. Han konkluderer med at undersøkelsene forut for utbyggingsvedtaket er høyst mangelfulle og 

overfladiske, og at A 40 
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 har så mange faglige svakheter og villedende utsagn at den ikke gir noe sannferdig og objektivt bilde av 

fuglefaunaen i området. 

De ankende parter har rettet meget sterk kritikk mot saksbehandlingen når det gjelder disse naturfaglige 

interesser, og hevder at det her foreligger vesentlige mangler i avgjørelsesgrunnlaget. De har gjort gjeldende at 

de naturfaglige verneinteresser skulle vært utredet på planstadiet gjennom et tverrfaglig koordinert 

utredningsarbeid med en samlet vurdering av så vel verneinteressenes omfang som reguleringens virkninger for 

disse interesser. Det er vist til vassdragsreguleringsloven § 4 a nr. 1, jfr. § 5 bokstav c med retningslinjene i 

rundskriv nr. 36, og anført at det var feil saksbehandling at disse spørsmål ikke var utredet ved innsendelsen av 

konsesjonssøknadene og at NVE tross dette tok disse under behandling.  

Det er understreket at utredningsplikten her ikke bare fulgte av vassdragsreguleringslovens regler, men også 

blant annet av naturvernloven av 19. juni 1970 nr. 63 § 1. At disse verneverdier skal vurderes på linje med alle 

andre interesser, fremgår uttrykkelig av forarbeidene til naturvernloven. De betydelige verneinteresser i 

Altavassdraget var også understreket i Verneplan I for vassdrag, St.prp.nr. 4 (1972-1973) side 129. 

Allerede ved brev av 27. desember 1971 til Statskraftverkene hadde Kommunaldepartementet forutsatt at det 

i konsesjonssøknaden ble orientert om naturforholdene m.v. Tromsø museum henvendte seg også til NVE om 

tverrvitenskapelige undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanene, og Statskraftverkene erklærte at det 

ønsket museets bistand. Men da museet fremla rammeplan for tverrfaglige undersøkelser over meget 

bredspektrede temaer, slo Statskraftverkene full retrett og oppgav utredningsplanen under henvisning til at 

endelig generalplan for reguleringen ikke var avklaret. Resultatet var at intet ble gjort frem til 

søknadstidspunktet. 

Da Miljøverndepartementet fikk konsesjonssøknaden, fant departementet det nødvendig først å klarlegge 

behovet for naturinventeringer i reguleringsområdet, jfr. brev av 16. august 1974 til Norges Naturvernforbund. 

Cand. real. Øystein Dalland utarbeidet på forbundets vegne forslag til inventeringer, som i alt vesentlig fikk 

støtte fra våre vitenskapelige institusjoner. Tromsø museum påtok seg samordningen av prosjektet, og 

Miljøverndepartementet oppsummerte behovet for undersøkelser i brev til NVE av 6. mars 1975. Men NVE 

presset ifølge de ankende parter departementet til å gå med på en kraftig begrenset inventeringsplan, jfr. 

departementets brev av 24. april 1975. Imidlertid krevde departementet fortsatt å få til rådighet minimum 2 

feltsesonger til undersøkelser. Etter at NVE i brev av 21. mai 1975 hadde påstått at konsesjonssaken hastet på 

grunn av kraftmangel, aksepterte Miljøverndepartementet i brev av 25. juni 1975 at undersøkelsene ble 
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innskrenket til feltsesongen 1975. Etter de ankende parters mening var det ikke saklig grunnlag for NVE s 

påstand om en kraftkrise. Hadde ikke Miljøverndepartementet blitt presset, hevder de at det var departementets 

forslag til undersøkelser i brevet av 6. mars 1975 som ville blitt gjennomført, og disse kunne vært avviklet 

innenfor den tidsramme som stod til disposisjon av kraftoppdekkingshensyn. Selv etter at det 
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 høsten 1975 definitivt var avklaret at Alta-kraften ikke trengtes på nettet før i 1982-83, tok NVE ikke skritt til 

å sette i gang utredningsarbeidet. De ankende parter bestrider for øvrig at kraftutbyggingsinteressene i et 

vassdrag har prioritet foran verneinteressene. Den tidsramme som ble satt for de naturfaglige undersøkelser var 

for knapp til at disse lot seg gjennomføre og bearbeide, slik at naturverninteressene etter deres mening ble ofret 

i saken. 

Skjønnsretten har slik de ser det med rette kritisert det press som NVE her utøvde, jfr. skjønnets side 53, men 

skjønnsretten får ikke frem at NVE brøt sin informasjonsplikt som forvalter av et monopol. 
 
 

Miljøverndepartementet har senere i et notat til Naturvernforbundets motmelding av 2. mai 1981 uttalt:  

«Når Miljøverndepartementet fant å frafalle kravet om disse naturfaglige undersøkelsene, skyldtes det at 

NVE hadde opplyst at de ville utsette søknaden om utbygging av Jesjav're og at vi anså verneverdiene i de 

områder som ville bli berørt av byggetrinn 1 for vesentlig mindre enn de verneverdiene som ville blitt berørt av 

byggetrinn 2.» 

Byggetrinn 1 var Alta-dalføret. De ankende parter hevder at denne uttalelse helt var uten faglig dekning i det 

grunnlagsmateriale Miljøverndepartementet den gang hadde. Etter deres mening er det klart at 

inventeringsarbeidet ville blitt utført om ikke departementet var blitt utsatt for presset om kraftmangel.  

De opplysninger som etter dette kom til å foreligge om de naturfaglige interesser, hevdes å ha ligget langt 

under det som allerede den gang var vanlig standard i andre vassdrag. At reguleringsområdet er begrenset 

geografisk sett, medfører ikke at slike verneinteresser bare kan overses. Det ble her ikke foretatt noen flerårig 

tverrfaglig undersøkelse som la grunnlag for en samlet oversikt. 

Altadalens landskapsmessige verneverdi i nasjonal og internasjonal sammenheng ble aldri gjenstand for 

inventering. Det ble bare gitt spredte opplysninger i konsesjonsdokumentene om forholdene i sin brede 

alminnelighet for dette helt spesielle område. Slike alminnelige antakelser mener de ankende parter ikke kan 

erstatte faglige utredninger, idet bare de siste har påvirkningseffekt. Her ble disse verneverdiene bagatellisert.  

Om geologiske og botaniske verneverdier gir konsesjonsdokumentene bare generelle og sporadiske utsagn 

om at slike verdier er betydelige, jfr. blant annet Miljøverndepartementets uttalelse i St.prp.nr.107 (1977-1978) 

side 146-147, men ingen konkrete opplysninger om dem. Skjønnet har ikke vurdert de geologiske verdier, men 

kritiserer manglende botaniske undersøkelser, jfr. side 51-52. Skjønnets mindretall har oversett at det ikke bare 

er elvas vannstand som har interesse. Professor Olav Gjærevoll har også i bevisopptak for Høyesterett fastholdt 

at reguleringen ikke vil berøre botaniske verneverdier. Etter de ankende parters mening er denne uttalelse lite 

forsvarlig og til dels 
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 uriktig, da Tromsø museum sommeren 1981 fant den fredede og meget sjeldne plante masimjelt i et område 

ved Altaelva som kan ventes å bli berørt av reguleringen. Gjærevoll hadde i 1974 forlangt tidkrevende 

vegetasjonskartlegging i reguleringsområdet, og hans endrede holdning synes vanskelig å forstå. 
 

 

Hva endelig angår dyrelivet, pretenderer ikke A 20 selv å være en seriøs undersøkelse av verneinteressene. 

Men den gjorde det etter de ankende parters mening klart at det nå måtte foretas et skikkelig inventeringsarbeid. 

A 40 er en hastverksundersøkelse under vanskelige observasjonsforhold, hvor konklusjonene hevdes å være 

faktisk uriktige. Tømmeraas har påvist at man står overfor et område hvor mangfoldet i truede fuglearter er helt 

spesielt, og også for annet dyreliv har han påvist flere truede arter i området. Ifølge de ankende parter er derfor 

området med hensyn til dyrelivet helt ualminnelig i Norge, det er her ikke bare tale om forskjellige faglige 

vurderinger. De undersøkelser som A 40 er basert på, holder som påvist av Tømmeraas ikke faglig mål. Dette 

er også bekreftet av førstekonservator Edvard Barth i bevisopptaket for Høyesterett. 

I St.meld.nr.61 (1979-1980) side 13 tar Miljøverndepartementet stilling til vurderingene fra Tømmeraas og 

Barth, og uttaler at materialet ikke bringer noen opplysninger som var ukjente for departementet under 
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konsesjonsbehandlingen. Skal denne uttalelse godtas, må departementet etter de ankende parters mening den 

gang ha holdt tilbake opplysninger av sentral betydning for vurderingen av dyrelivet i området og således ha 

gjort seg skyldig i brudd på sin informasjonsplikt. 

De ankende parter har for øvrig også nevnt at Altaelvas munningsområde er et viktig våtmarksområde, og at 

det ikke ble opplyst under konsesjonsbehandlingen hvorvidt den økte vintervannføring kunne få noen følger for 

fuglelivet der. 

Skjønnsretten har funnet at dyrelivet var ufullstendig utredet og avgjørelsesgrunnlaget for fuglelivet 

misvisende, jfr. skjønnets side 51. 
 

 

De feil som de ankende parter hevder ble begått med hensyn til de naturfaglige verneinteresser, medførte etter 

deres mening at viktige høringsinstanser og i neste omgang konsesjonsmyndighetene hadde en bagatellisert og 

til dels uriktig oppfatning av omfanget av disse interesser. På bakgrunn av at inngrepet skjer i et enestående 

naturområde og ut fra den vekt slike verneinteresser skal tillegges i våre dager og især i Altavassdraget, mener 

de ankende parter at disse feil og mangler har vært egnet til å påvirke høringsorganenes og 

konsesjonsmyndighetenes standpunkt i saken. Skjønnsretten hevdes ikke å ha hatt den riktige forståelse av 

vekten av disse naturfaglige interesser, jfr. bemerkningene øverst side 53 i skjønnet. 
 
 

Staten v/NVE har anført at utgangspunktet for vurderingen av de naturfaglige interesser må være at det her er 

tale om et i kraftverkssammenheng ytterst begrenset inngrep både geografisk og teknisk sett. Det oppstår derfor 

små skader og ulemper for slike interesser ved utbyggingen, og den relative vekt av disse interessene i forhold 

til reindriftsinteressene 
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 og lakseinteressene må være beskjedne ved totalvurderingen. Dette må alle ha vært klar over under 

høringsrunden, blant andre synes heller ikke Norges Naturvernforbund den gang å ha tillagt disse interesser slik 

vekt som det nå gjøres i rettssaken. En sammenligning med hva det er brukt av penger og tid på naturfaglige 

undersøkelser i andre vassdrag, fører etter statens mening galt av sted. 

Staten tilbakebeviser at NVE s argument om forventet kraftmangel i Nord-Norge, slik at utbyggingssaken 

hastet, ikke var reelt da dette ble påberopt i NVE s brev 21. mai 1975 til Miljøverndepartementet. Det er ingen 

tvil om at man på dette tidspunkt programmerte med kraft fra Alta i 1980. Det var riktignok fra februar 1975 en 

viss sannsynlighet for en kraftoverføringsavtale med Sverige, men dette var usikkert. Først med A 47 av 2. 

oktober 1975 ble planen for Alta forskjøvet. Staten er enig i at det ikke forelå noen nødssituasjon, da NVE 

lenge hadde visst om at Alta-kraften var programmert for 1980. Men utredningskravet for naturverninteressene 

må vurderes for seg, og etter statens mening er loven krav da oppfylt. Selv om det nok hadde vært rimelig at 

NVE hadde orientert Miljøverndepartementet etter at A 47 forelå om at kraftsituasjonen ikke var så prekær, er 

dette etter statens mening rettslig sett uinteressant. NVE holdt nemlig fast ved utbyggingsplanen av hensyn 

blant annet til arbeidet med andre prosjekter, jfr. A 47 og Hovedstyrets begrunnelse i St.prp.nr.107 (1977-1978) 

side 118. 

Omfanget av de foretatte utredninger kan etter statens mening ikke vurderes i forhold til 

Miljøverndepartementets brev av 6. mars 1975. Departementet sammenfatter bare ønskene fra de forskjellige 

vitenskapelige institusjoner, og den omfattende liste fremtrer ikke som noe selvstendig ønske fra 

departementets side. Først ved brevet av 24. april 1975 foretar Miljøverndepartementet en reell vurdering av 

utredningskravet og peker her på geologi, botanikk, zoologi og ferskvannsundersøkelser, dog så at 

laksestammen vurderes av Viltdirektoratet. Staten understreker at dette brev ble skrevet før NVE hadde 

påberopt noen kraftkrise. 

For så vidt gjelder geologien, finnes de mer grunnleggende opplysninger i A 3, A 4 og A 8. Verneverdien av 

uberørt natur - vesentlig canyonen - er ikke særskilt undersøkt. Men staten bestrider at det av 

vassdragsreguleringsloven følger noen plikt til en slik utredning. Det har aldri vært gjort for andre vassdrag, og 

en slik utredning unndrar seg objektive kriterier. Skjønnsretten har i sin kritikk også understreket at det dreier 

seg om subjektive verdier. Etter statens mening belyses slike interesser på annen måte enn ved særskilte 

utredninger, noe Stortinget også har vært innforstått med, jfr. Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 4-5. Det bestrides 

derfor at det her foreligger noen saksbehandlingsfeil. 
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Hva dernest gjelder botanikken, innrømmer staten at vegetasjonskartlegging ellers er vanlig i 

magasinområder, og at en direkte og streng anvendelse av lovregler muligens tilsa at dette også burde vært gjort 

i Altavassdraget. Nå finnes bare spredte opplysninger i Reindriftsrapporten, og indirekte i en viss grad i 

Ressursutvalgets innstillinger. Men at dette ikke ble foretatt, mener staten etter omstendighetene ikke kan 

karakteriseres som noen saksbehandlingsfeil, og kan i alle tilfelle ikke ha hatt nevneverdig innflytelse på 

helhetsbedømmelsen. 
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 Det er vist til vitneforklaringen fra professor Olav Gjærevoll, som på grunnlag av stor erfaring og egne 

undersøkelser har bekreftet at reguleringen ikke vil berøre botaniske verneverdier. At han da ikke var 

oppmerksom på eksemplaret av masimjelten, kan neppe veie særlig tungt. Stortinget har videre også her funnet 

saksgrunnlaget tilstrekkelig. 

Hva endelig angår dyrelivet, bemerker staten at verken A 20 eller A 40 er noen forskningsrapporter. Etter 

regelverket er det tilstrekkelig at undersøkelsene har praktisk nytte, og at A 40 betegner seg som foreløpig, har 

ifølge Selboes vitneforklaring ikke hatt noen konsekvenser for den endelige konklusjon. Staten bestrider derfor 

at det foreligger noen saksbehandlingsfeil på grunn av slette arbeidsrapporter. De ankende parters påstand om 

feil i faktum med hensyn til dyrelivet knytter seg til konklusjonene i A 40. Men disse gjelder usikre forhold av 

utpreget vurderingsmessig karakter, hvor fagfolk og forskere kan komme til forskjellig resultat selv om 

grunnlagsmaterialet i alt vesentlig er det samme, blant annet om hvorvidt de observerte fugler holder til i 

canyonen eller på vidda. Det er derfor etter statens mening ikke noe merkelig i at Miljøverndepartementet i 

notat inntatt i St.meld.nr.61 (1979-1980) side 13, uttaler at Tømmeraas og Barth ikke har brakt inn 

opplysninger som var ukjente for departementet da det avgav sin uttalelse i konsesjonssaken. Rettslig sett må 

det mye til for her å kunne konstatere feil i faktum, og staten bestrider at det er slike feil. 

Jeg skal om disse spørsmål bemerke: 

De ankende parter har under henvisning til vassdragsreguleringsloven § 4 a nr. 1 gjort gjeldende at de 

naturfaglige interesser i saken skulle vært utredet allerede på planstadiet. Jeg er ikke enig i dette, og viser til 

mine bemerkninger i avsnitt VI foran om vassdragsreguleringsloven saksbehandlingsregler. Etter min mening 

er kravene til saksforberedelsens bredde og grundighet også når det gjelder slike verneinteresser regulert av 

loven § 5 og § 6. 

Når det gjelder omfanget av de naturfaglige inventeringer som her skulle vært foretatt, er jeg enig med staten 

i at Miljøverndepartementets brev av 6. mars 1975 ikke kan oppfattes som departementets krav i medhold av 

vassdragsreguleringsloven. Det var her oppstilt en ønskeliste, som NVE kommenterte ut fra formålet med 

konsesjonsbehandlingen i sitt brev av 3. april 1975. Etter at MVE hadde klargjort at rammen for eventuelle 

undersøkelser var at disse skulle utgjøre vurderingsgrunnlaget i denne behandling og at man ikke kunne 

akseptere undersøkelsesopplegg og rapporter som var irrelevante i denne sammenheng, kom 

Miljøverndepartementet med forslag til undersøkelser i brev av 24. april 1975. Jeg kan ikke se at dette brev var 

resultatet av noe tidspress på Miljøverndepartementet. Brevet må oppfattes som departementets reelle 

standpunkt til behovet for undersøkelse av verneinteressene. Det er videre viktig å være klar over at på dette 

tidspunkt var Iesjav'ri ennå ikke tatt ut av reguleringssøknaden. Men brevet understreker flere steder at 

undersøkelser også må skje i Altavassdraget. 

Det har under prosedyren vært atskillig diskusjon mellom partene om bakgrunnen for den begrensning i 

inventeringsprogrammets 
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 tidsramme som Miljøverndepartementet aksepterte i brev av 25. juni 1975, og om hensynet til en antatt 

kraftmangel kan gjøre det berettiget å sette til side kravet om full utredning av slike verneinteresser. Jeg finner 

ikke grunn til å gå inn på alle de spørsmål som her er reist. Som innrømmet av staten kunne 

konsesjonsmyndighetene våren 1975 ikke påberope seg noen nødssituasjon på grunn av kraftmangel, da man 

lenge hadde visst om at Alta-kraften var programmert for 1980. Statskraftverkene måtte videre være klar over 

at skikkelige naturfaglige inventeringer ikke lot seg gjennomføre som hastverksarbeid. Endelig viser jeg til at 

ekspedisjonssjef Gunnar Germeten i sin vitneforklaring i bevisopptaket for Høyesterett har opplyst at når 

Miljøverndepartementet i 1975 gav avkall på toårige inventeringer i området, skyldtes det ikke bare at 

utbyggingsplanen var blitt begrenset, men også hensynet til kraftforsyningen. Etter min mening foreligger det 

derfor saksbehandlingsfeil for flere av disse verneinteressene. Slik den interne tidsramme var for 
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utbyggingsprosjektet, skulle Statskraftverkene sørget for at utredningsarbeidet var blitt igangsatt senest 

sommeren 1974. 

Det man da kan konstatere, er at det overhodet ikke foreligger noen utredning vedrørende botaniske 

verneverdier. Etter vitneprovet fra professor Olav Gjærevoll, antar jeg at denne saksbehandlingsfeil ikke har 

medført noen svikt av betydning i avgjørelsesgrunnlaget. Riktignok har man senere funnet planten masimjelt på 

et sted som muligens blir berørt av utbyggingen, det siste synes etter det opplyste å være noe uklart. Jeg har 

imidlertid vanskelig for å se at dette funn etter omstendighetene kunne ha virket bestemmende på 

konsesjonsvedtakets innhold. 

Når det gjelder undersøkelsene av dyrelivet, må i hvert fall disse for fuglelivets vedkommende i A 40 ses som 

en hastverksundersøkelse utført under ugunstige forhold sommeren 1975. Men også i A 20 understrekes at 

registreringen er ufullstendig. Fra et saksbehandlingssynspunkt var dette ikke forsvarlig. Jeg antar at de 

manglende undersøkelser har medført at konsesjonsmyndighetene har fått en uriktig oppfatning av rikdommen i 

dyrelivet i reguleringsområdet. Om reguleringen vil medføre skader og ulemper av betydning for dette dyreliv, 

står imidlertid så vidt jeg kan se fremdeles ubesvart. Men selv om den manglende utredning av dette spørsmål 

vurderes sammen med de mangler jeg tidligere har påpekt med hensyn til botanikken, har jeg vanskelig for å se 

at manglene kan ha hatt noen betydning for konsesjonsvedtaket. I dette ligger ingen nedvurdering av disse 

interesser, men en konstatering av deres relative betydning i nærværende sak, hvor blant annet reguleringen 

berører et i denne sammenheng lite geografisk område. Da Stortinget behandlet St.meld.nr. 61 (1979-1980) om 

Regjeringens arbeid med gjennomføringen av utbyggingsvedtaket, tok det for øvrig som nevnt uttrykkelig 

stilling til disse spørsmål, som etter flertallets mening ikke hadde hatt noe å si for vedtaket. 

Miljøverndepartementet forutsatte også at det ble foretatt ferskvannsundersøkelser og gitt opplysninger om 

geologi. Disse spørsmål er så vidt skjønnes dekket av de utredninger jeg tidligere har omtalt om fisket, og av A 

3, som gir en geologisk beskrivelse av anleggsområdet. 

De ankende parter har også etterlyst en utredning om de landskapsmessige 
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 verneverdier. Hva som faktisk vil skje med landskapet etter en regulering, fremgår blant annet av den før 

nevnte høringsuttalelse fra Statens Friluftsråd og Statens Naturvernråd i proposisjonens side 75, og av 

Miljøverndepartementets uttalelse side 146-147. Utover dette står man som påpekt av staten i utpreget grad 

overfor subjektive vurderinger. At konsesjonsmyndighetene i første rekke nøyde seg med å bygge på 

opplysninger de skaffet seg ved de befaringer som ble foretatt, kan jeg ikke se gir grunnlag for kritikk fra et 

saksbehandlingssynspunkt. 
 

XI. Kraftbehovet. 

De ankende parter anfører at det er feil i saksbehandlingen når det gjelder utredningen av fordelene ved og 

behovet for den kraft som skal komme fra Altaverket, noe som har medført at disse spørsmål er blitt 

overvurdert av høringsinstansene og konsesjonsmyndighetene. 

De hevder for det første at kraftproduksjonen ved et Altaverk er overvurdert. NVE har ved effektberegningen 

basert seg på et manøvreringsreglement som øker produksjonen fra 1. april og med full vannføring fra 1. mai. 

Etter de ankende parter er dette ikke holdbart, jfr. bemerkningene foran under avsnitt VIII om isforholdene. 

Den endring skjønnsretten forutsatte måtte skje i manøvreringsreglementet for å hindre oppstuving i 

Ladnatjav'ri, reduserer videre vinterproduksjonen med ca 4 GWh. Man har altså overvurdert vinterkraften i 

forhold til sommerkraften. Mer vesentlig mener de ankende parter det er at NVE skal ha gitt en misvisende 

beregning av effekten vinterstid, en effekt som har vært et argument for sikkerheten i kraftforsyningen i 

Finnmark ved en Alta-utbygging. I A 47 ble effekten forutsatt å være 50 MW, som imidlertid bygger på en noe 

større vannføring enn i det endelige reglement, jfr. St.prp.nr. 107 (1977-1978) side 113. I skjønnsretten uttalte 

sivilingeniør Kjell Køber på vegne av NVE at i den tidlige vinterperiode vil ytelsen bli 46 MW. Norges 

Naturvernforbund lot Hydroconsult ved sivilingeniør Erik Ræstad kontrollregne på dette under 

saksforberedelsen for Høyesterett, og kom til en effekt på nærmere 30 MW. Etter at Køber på nytt hadde uttalt 

seg om spørsmålet, forstår de ankende parter ham slik at det nå regnes med en ytelse ned mot et par og førti 

MW i den tidlige vinterperiode. Etter deres mening gir derfor konsesjonsdokumentene en betydelig 

overvurdering av ytelsene, og det er en feil i det faktiske grunnlag at dette ikke er tilstrekkelig undersøkt. 

De ankende parter gjør videre gjeldende at kraftbehovet i landsmålestokk ble mangelfullt utredet i saken, og 

at NVE misligholdt sin informasjonsplikt ved at vesentlige opplysninger ikke ble gitt til Stortingets 
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industrikomité. Stortinget ble ikke gjort kjent med arbeidet med de nye landsprognoser i NVE. Skjønnsretten 

tar feil når den legger til grunn at landsprognosene hadde begrenset interesse for Stortinget sammenlignet med 

fylkes- eller regionprognoser, jfr. skjønnets side 40-41. De ankende parter har her vist til bemerkningene fra 

industrikomiteens flertall og mindretall henholdsvis side 3 og 11 i 
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 Innst.S.nr.43 (1978-1979). Saksordføreren, stortingsrepresentant Langlo, har i sin vitneforklaring bekreftet at 

komiteen var sterkt opptatt også av landsprognosen. Han tok personlig kontakt med overingeniør Eivind 

Kindingstad ved NVE s kontor for markedsanalyse og statistikk før innstillingen ble avgitt høsten 1978. 

Kindingstad opplyser i sin vitneforklaring at hans kontor fra Finnmark Kraftutbygging hadde innhentet 

prognoser for behovet for elektrisk kraft som han meddelte saksordføreren i møtet. Han opplyste 

saksordføreren om at prognosene syntes rimelige sett i forhold til landsprognosene og utbyggingen av 

landsdelen. Den landsprognose Kindingstad refererte til, var av 26. juni 1978, hvor det var forutsatt et 

elektrisitetsbehov for alminnelig forbruk på 66 TWh i 1985, men han gav uttrykk for at denne prognose 

antakelig måtte justeres noe nedover. På direkte spørsmål fra saksordføreren om dette kunne tallfestes nærmere, 

ble det imidlertid svart at det kunne man ikke, og stortingsrepresentant Langlo ble ikke gitt opplysninger om de 

nye interne beregninger som forelå. De ankende parter peker på at dette skjedde omtrent samtidig med at 

regjeringen i tilleggsmeldingen til langtidsprogrammet hadde varslet om en langt svakere økonomisk utvikling 

enn selve langtidsprogrammet hadde forutsatt, og det var bedt om utarbeidelse av nye kraftprognoser som 

reflekterte disse nye vurderinger. Videre arbeidet NVE med den energimelding som ble fremlagt som 

St.meld.nr.54 (1979-1980). I NVE s elektrisitetsavdeling hadde Kindingstad selv i forbindelse med revisjonen 

av langtidsbudsjettet utarbeidet et notat datert 12. oktober 1978, hvor det ble antatt at veksten i elforbruket ville 

reduseres drastisk i perioden frem til 1985. Den nye basisprognose for 1985 er her anslått til 53 eller 54 TWh. I 

disse tall var det imidlertid ikke innlagt reserve for kald vinter. Som jeg tidligere har nevnt, ble staten ved 

Høyesteretts kjennelse av 29. juni 1981 pålagt å fremlegge syv tabellariske oversikter over antatt fremtidig 

kraftforbruk i Norge. Disse oversikter mener de ankende parter er de forskjellige prognoser NVE arbeidet med i 

1978, og som bekrefter de svære reduksjoner man nå forutsatte i det fremtidige el-forbruk. Selv om disse 

prognoser var usikre, skulle de etter de ankende parters mening vært gitt Industrikomiteen med alle nødvendige 

forbehold. Dersom NVE mente at Alta-utbyggingen var nødvendig for å opprettholde jevn sysselsetting, skulle 

det vært uttrykkelig opplyst. 
 
 

Resultatet av de manglende informasjoner er at Stortinget ifølge disse parter baserte seg på en for høy 

landsprognose, jfr. saksordfører Langlos innlegg i St.t. for 1978 1259 og debatten mellom representanten 

Rossbach og statsråd Gjerde side 1284. Særlig hensynet til Stortingets mindretall tilsa at det ikke var opp til 

NVE eller stortingsflertallet å avgjøre hvilke opplysninger som var relevante for Stortinget. De ankende parter 

hevder at Alta-utbyggingen ville blitt utsatt om ikke Stortinget høsten 1978 hadde overvurdert nødvendigheten 

av Altaverket for å dekke Finnmarks kraftbehov, jfr. særlig utsettelsesforslaget fra Kristelig Folkeparti. Slik 

saken har utviklet seg, antar de at den da ikke ville blitt fremmet på nytt. 

Staten v/NVE har innledningsvis pekt på at de ankende parters prosedyre om disse spørsmål i liten grad er 

knyttet til vassdragsreguleringsloven 
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 saksbehandlingsregler. Riktignok heter det i retningslinjene i rundskriv nr. 36 at det skal gis opplysninger om 

kraftbehovet, men etter statens mening er det ingen tvil om at A 47 - som inneholder Elektrisitetsavdelingens 

vurdering av Alta-prosjektet - tilfredsstiller kravene der. Skjønnsretten tar feil når den antar at A 47 ikke ble 

sendt til uttalelse. Rapporten ble sendt til Finnmark Kraftforsyning, og var også tilgjengelig for andre. Norges 

Naturvernforbund uttalte seg i stor utstrekning også om kraftbehovet. Staten forstår de ankende parters 

hovedanførsel på dette punkt derhen at den knytter seg til den generelle forvaltningsrettslige regel om forsvarlig 

saksbehandling. 

Etter statens mening var det ikke landsprognosene, men prognosene for Finnmark som Stortinget var 

interessert i og bygde på under konsesjonsbehandlingen. Staten har vist til Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 2, 

hvor det er forbruket i Finnmark som omtales. Den uttalelse på side 3 som de ankende parter har heftet seg ved 

gjelder noe annet, nemlig spørsmålet om alternativ kraftdekning. Under komitébehandlingen innhentet 

komiteen i møte med Olje- og energidepartementet 19. oktober 1978 de nye prognoser som da forelå om 

forbruket av elektrisk kraft i fylket, jfr. saksordførerens innlegg i St.t. 1978 1255. Staten konkluderer med at 

Stortingets flertall bygde på det lokale kraftbehov i Finnmark og hadde det mest ajourførte materiale som kunne 
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skaffes fra NVE, samtidig som Stortinget var kjent med at Norges Naturvernforbund fortsatt mente at også 

disse tall var urealistisk høye. 

Alene Industrikomiteens mindretall nevnte landsprognosen, jfr. innstillingen side 10-11. Dette må ifølge 

staten skyldes Naturvernforbundets aktivitet, da verken Hovedstyret eller departementet den gang trakk 

landsprognoser inn i en konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter. Under debatten etterlyste så representanten 

Rossbach den reviderte landsprognose. Denne forelå imidlertid først 22. februar 1979, da NVE i brev til Olje- 

og energidepartementet i tilknytning til Energimeldingen antok at den nødvendige fastkrafttilgang til den 

alminnelige forsyning i 1985 ville være 62 TWh. 

Det prognosearbeid som inntil da foregikk i NVE og som er fremlagt for Høyesterett, hadde ifølge staten 

ingen sammenheng med Alta-utbyggingen, men skyldtes Energimeldingen og regjeringens langtidsprogram. De 

ankende parter har trukket frem enkelte av beregningene og hevdet at disse og Kindingstads notat burde vært 

forelagt Stortinget. Etter statens mening var dette i høyeste grad et usikkert og foreløpig grunnlagsmateriale 

som var uegnet som basis for viktige beslutninger. De regneeksempler som finnes i de nå fremlagte tabellariske 

oversikter, varierer fra 48600 GWh til 56583,6 GWh for 1985. Det skyldes at materialet forutsetter en videre 

avklaring og forsvarlig bearbeidelse og vurdering, da det var en rekke meget usikre faktorer å ta hensyn til. 

Videre var det ikke innlagt noen reserve for kald vinter. Først i januar 1979 hadde NVE såpass brukbare tall om 

den forventede økonomiske utvikling at det kunne skje saksbehandling til bearbeidelse av materialet, og hvor 

man i første omgang kom til 61 TWh i 1985. Men det måtte skje videre bearbeidelse, og først 22. februar 1979 

forelå som alt nevnt NVE s endelige standpunkt 62 TWh. 
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Staten har tilføyd at Stortinget visste at det foregikk et prognosearbeid i NVE og at dette ikke var sluttført. 

Om materialet likevel hadde hatt interesse, kunne det bedt om det. Det ville imidlertid ikke flertallet i 

Stortinget. Den nye kraftprognose var kjent for Stortinget da det behandlet reguleringssaken på nytt i 1979 og 

1980 og fikk ytterligere materiale. For det materiale som forelå i 1980, kan det i hvert fall ikke anføres noen 

saksbehandlingsfeil. 

Staten har konkludert med at landsprognosene har vært gjenstand for usedvanlig grundig vurdering. Det har i 

massemedia vært rettet meget sterke bebreidelser mot NVE og regjeringen om at Stortinget ikke ble 

tilstrekkelig informert. Staten mener at selv om nærværende tema har lite med jus å gjøre, er det rimelig at det 

nå blir fastslått at også hva dette spørsmål angår så har konsesjonssaken fått en forsvarlig og skikkelig 

behandling. De egentlige stridsspørsmål har etter statens mening knyttet seg til forskjellig syn på 

samfunnsutviklingen. Men kraftprognoser egner seg ikke til overprøving ved domstolene. Dels dreier det seg 

om teknisk regnearbeid, dels om politiske målsettinger. 
 

Jeg skal om dette spørsmål bemerke: 

Når det gjelder de ankende parters angrep på effektberegningen for Altaverket, henger dette dels sammen 

med deres argumentasjon om oppstartingen av kraftverket om våren. Jeg viser til mine tidligere bemerkninger 

om manøvreringsreglementet m.v., og kan ikke se at anførslene gir anledning til ytterligere kommentarer. Hva 

dernest angår de beregningsmessige forskjeller mellom ingeniørene Kjell Køber og Erik Ræstad, bestrider 

overingeniør Køber i sin vitneforklaring at det foreligger noen feil i hans og NVE s regnestykke. Han presiserer 

at slike beregninger er beheftet med usikkerhet inntil kraftverket er i drift, og anslår selv usikkerheten i 

forutsetningene til flere prosent opp eller ned. Under denne forutsetning mener han at ytelsen av Alta kraftverk 

tidlig på vinteren ofte kan bli i nærheten av 46 MW. Jeg kan etter dette ikke se at NVE har gitt noen misvisende 

beregning av effekten vinterstid. 

Hva dernest angår påstanden om at NVE og regjeringen sviktet sin informasjonsplikt overfor Stortinget med 

hensyn til landsprognosene, legger jeg til grunn at Stortinget først og fremst var interessert i prognose for 

Finnmark. Men ved saksordførerens vitneforklaring er det bekreftet at stortingskomiteen også var interessert i 

landsprognosene. Jeg kan imidlertid ikke se at NVE misligholdt sin informasjonsplikt når det gjaldt disse 

prognoser. 

Den da foreliggende offisielle landsprognose av 26. juni 1978 forutsatte en fastkrafttilgang til den 

alminnelige forsyning på 66 TWh i 1985. Landsprognosen bygde imidlertid på regjeringens økonomiske 

langtidsprogram for 1978-81. I NVE s uttalelse om stortingsmeldingen om Norges energiforsyning er 

uttrykkelig presisert at det var sannsynlig at konsekvensene av Regjeringens økonomiske tiltak som var skissert 
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i Tillegg til dette langtidsprogrammet, ville føre til lavere elektrisitetsprognose sammenlignet med 

basisalternativet. Det understrekes at forutsetningene om vekst i det private forbruk vil være svært 

utslagsgivende for prognoseresultatet. Det ble videre opplyst at nye prognoser ville bli utarbeidet så snart 

forutsetningene var nærmere avklaret. 
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 Inntil videre foreslo imidlertid NVE at en i planleggingen av det fremtidige kraftoppdekkingsprogram la den 

eksisterende landsprognose til grunn. Alt dette kjente Stortinget altså til da det behandlet konsesjonssaken, jfr. 

også statsråd Gjerdes svar på representanten Rossbachs spørsmål under saksbehandlingen. Han bekreftet her at 

NVE arbeidet med nye prognoser, men at man foreløpig ikke hadde skikkelig grunnlag for å legge frem slike. 

Den orientering som overingeniør Kindingstad gav saksordfører Langlo, var derfor korrekt og dekkende. De 

talleksempler som NVE på dette tidspunkt arbeidet med, og som etter det materiale som er fremlagt for 

Høyesterett svingte mellom ca 48,6 TWh og 56,6 TWh, forutsatte som påpekt av staten en videre avklaring og 

forsvarlig bearbeidelse og vurdering. Kindingstads anslag om 53 eller 54 TWh stod alene for hans egen 

regning. I samtlige tall måtte det innlegges reserve for kald vinter. Jeg er enig i at alle disse tall åpenbart var 

uegnede som basis for et stortingsvedtak. Det skulle være nok å peke på at den endelige prognose fra NVE i 

februar 1979 som tidligere nevnt ble 62 TWh, heri inkludert 5 TWh som reserve for kald vinter. 
 

XII. Alternativ kraftdekning.  

De ankende parter har vist til vassdragsreguleringsloven § 5 b og rundskriv nr. 36 post b punkt 1. I 

rundskrivet heter det at søknaden skal inneholde opplysning om søkeren har andre muligheter enn omsøkt for 

dekning av kraftbehovet i søkerens forsyningsområde. De anfører som saksbehandlingsfeil at dette forhold ikke 

er tilstrekkelig utredet, og i tillegg at det i konsesjonsdokumentene er gitt misvisende opplysninger om 

forholdet. 

Tre spørsmål hevdes her å henge sammen: muligheten for å fremskaffe alternativ energi, muligheten for 

overføring av denne til Finnmark og endelig sikkerheten i systemet med overføring.  

Etter de ankende parters mening baserte regjeringen og Stortinget seg på at den kraftleveringsavtale som 

NVE hadde inngått med Sverige, ikke gjaldt etter 1982. Både A 47 og Hovedstyret i St.prp.nr.107 (1977-1978) 

side 117 setter avtaleutløpet til 31. desember 1982, jfr. likeledes departementet side 155, noe industrikomiteen 

bygger på, jfr. innstillingen side 3. I virkeligheten løper kraftleveringsavtalen med Sverige til 31. desember 

1986, slik at det her forelå misvisende opplysninger. 

Det anføres videre som saksbehandlingsfeil at muligheten for å skaffe kraft fra andre vannkraftskilder i Nord-

Norge - og det tenkes her særlig på Kobbelv - ikke var utredet. Det fremgår blant annet av proposisjonens side 

117-118 og 155 at man var klar over dette alternativet - som ville gitt Finnmark kraftdekning til henimot 1990 - 

men at prosjekteringen ikke var kommet langt nok. Videre ble det vist til at en overføring fra Kobbelv «ville 

kreve at det ble bygget sterke overføringslinjer nordover over en strekning på nesten 500 km». Etter de ankende 

parters mening burde Kobbelv-prosjektet med overføringslinjer vært planlagt alternativt til Alta, slik at det 

kunne vært foretatt et reelt valg i 1978. 

De opplysninger som ble gitt om overføringslinjene, hevdes videre 
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 å være sterkt misvisende. Det var eksisterende linjer over store deler av denne strekning - hvorav noen måtte 

forsterkes - og videre var en omfattende linjebygging i gang over størstedelen av de nevnte 500 km helt 

uavhengig av spørsmålet om vern av Altaelva, jfr. kritikken i skjønnet side 41-42.. 
 

 

Når det gjelder overføringssikkerheten, ble dette argument for utbygging av Altaelva først påberopt i NVE s 

brev av 10. november 1978 til Norges Naturvernforbund med gjenpart til Industrikomiteen, og i 

stortingsdebatten trakk saksordføreren inn uvissheten ved overføringer utenfor fylket. I St.meld.nr.61 (1979-

1980) spiller dette argument en avgjørende rolle. Etter de ankende parters mening kom dette argument for sent 

og forble også uutredet. 

Overføringssikkerheten er etter deres mening utelukkende et omkostningsspørsmål. Sammenligningen med 

en alternativ utbygging av Kobbelv må derfor skje ut fra hva fastkraftkostnadene er for de to prosjekter, og så 

legge til merkostnadene ved overføring til Finnmark og for å skaffe likeverdig sikkerhet. 
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Når det gjelder fastkraftkostnadene, har NVE gitt en beregning av disse i nevnte St.meld.nr.61 side 37-38. 

NVE har her etter en ny beregningsmåte funnet at fastkraftkostnaden for Alta er lavere enn for Kobbelv. Etter 

de ankende parters mening er denne beregningsmåte - som gir fratrekk med høy verdi for tilfeldig kraft og som 

var ukjent utenfor NVE - misvisende som sammenligningsgrunnlag for Alta- og Kobbelvprosjektene. I nevnte 

St. meld. er det på side 39 også foretatt en sammenligning av prosjektene etter den tidligere beregningsmetode, 

som igjen viser at Altaverket faller billigst ut. Ifølge de ankende parter opererer NVE imidlertid her med 

uriktige tall i regnestykket. Energiverdien hevdes således ikke å være 16 øre pr. kWh som angitt av NVE, men 

20 til 25 øre, jfr. opplysningene på side 33 om kostnadene pr. kWh ved bygging av et kullfyrt varmekraftverk. 

Videre har Alta fått for høye andre inntekter ved at faktoren 19,1 mill. kr. pr. år også inkluderer Joat kajavri, jfr. 

St.prp.nr.107 (1977-1978) side 85. Etter de ankende parters mening er Kobbelv et billigere prosjekt enn Alta 

selv om nettkostnadene inkluderes. De beregninger som NVE har fremlagt, gir derfor et misvisende bilde av 

forholdene mellom prosjektene. 

Hva videre angår overføringskostnadene ved nettutbyggingen, er dette drøftet i St.meld.nr.61 (1979-1980) 

side 38. Det er her antatt at det blir svære ekstrautgifter blant annet på grunn av forsering av linjebyggingen, i 

alt 170 millioner kroner. De ankende parter hevder at det ikke er grunnlag for denne påstand, da den 420 kV 

ledning fra Kobbelv til Ofoten under enhver omstendighet var planlagt å være i drift i 1985 ifølge NVE s 

linjeprogram. Fastkraften fra Kobbelv ført til Alta vil derfor etter deres mening ikke som hevdet av NVE koste 

15,2-16,5 øre/kWh dersom Alta ikke bygges ut. De antar at Stortinget her også har misforstått at kostnadene 

ved likeverdig sikkerhet med en gassturbin var innkalkulert i disse priser, jfr. Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 4. 
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De ankende parter konkluderer med at konsesjonsmyndighetenes forutsetning om at likeverdig 

forsyningssikkerhet ikke kunne skaffes, er uriktig. At ikke alle utredninger om alternativ kraftdekking forelå 

forut for Stortingets første vedtak, har etter deres mening medført at saksbehandlingen er blitt «lukket», slik at 

utenforstående ble avskåret fra å påvise feil. Stortingsbehandlingen i 1980 hevdes videre ikke å gi noe entydig 

inntrykk av hvordan konsesjonssaken ville blitt vurdert om disse spørsmål var blitt opplyst og utredet i tide. 

Endelig gjøres gjeldende som saksbehandlingsfeil at man ikke har utredet alternativet rent elvekraftverk, dvs. 

uten magasin. Det valgte utbyggingsalternativ hevdes i realiteten å være et slikt verk, jfr. stortingsrepresentant 

Johansons innlegg i St.t. 1978 1295, men har i motsetning til dette dammen med betydelige skadevirkninger for 

landskap, is- og temperaturforholdene i elva m.v. Magasinet må derfor tilføre verket store fordeler for å kunne 

forsvares. Marginale magasinomkostninger er imidlertid bare oppgitt for Joat'kajavrit -magasinet, jfr. 

St.prp.nr.107 (1977-1978) side 120. Norges Naturvernforbund har under ankeforberedelsen bedt om slike 

opplysninger for Vird'nejav'ri-magasinet, men finner svaret utilfredsstillende. Forbundet har derfor selv 

innhentet beregninger fra Hydroconsult ved sivilingeniør Ræstad. De ankende parter hevder etter dette at et rent 

elvekraftverk vil være lønnsomt, mens magasinet er meget kostbart, om ikke ulønnsomt. Spørsmålet blir da om 

dette kan forsvare de økte ulemper med dammen, men dette er ikke utredet i saken. 

Staten v/NVE har understreket at selv etter retningslinjene i rundskriv nr. 36 kreves bare opplysninger om 

andre kraftdekkingsmuligheter, det er ikke tale om utredninger av de mulige alternativer. Slike opplysninger er 

gitt i A 47, som konkluderer med at det ikke eksisterer alternativer som kan erstatte utbyggingen av 

Altavassdraget. At regelverket her er overholdt, er etter statens mening ikke tvilsomt. Tyngden av de ankende 

parters anførsler gjelder derfor feil ved faktum, dvs. om de opplysninger som Stortinget fikk om andre måter å 

dekke Finnmarks kraftbehov på var riktige og fullstendige. Men når man løsriver seg slik fra regelverket, blir 

det ingen grense for hva som kan bringes frem. Illustrerende i så måte er at ifølge staten ble det for 

skjønnsretten anført at kjernekraftverk ikke var utredet. Man må etter statens mening begrense seg til de 

alternativer Stortinget selv har nevnt i Innst.S.nr.43 (1978-1979) side 3. Heller ikke da er det mangel på 

muligheter, og det er slik staten ser det klart at det ikke kan stilles for store krav til presisjonsnivået når det 

gjelder de opplysninger som skal gis om alternativene. 

For så vidt gjelder muligheten for kraftoverføring sørfra, er staten enig i at proposisjonens formulering for så 

vidt gjelder nødvendige overføringslinjer fra Kobbelv ikke er helt god og kan misforstås derhen at det måtte 

bygges 500 km nye linjer. Det må imidlertid være klart at departementet var så orientert om forholdene at det 

ikke har ment det, og staten hevder at Stortinget heller ikke misforstod uttalelsen. Etter statens mening viser 

flere uttalelser der at man hadde skjønt at problemet var overføringskapasitet for ytterligere kraftføring fordi 

dagens linjer ikke var sterke nok, jfr. komitéinnstillingens side 3 og 
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 saksordføreren i St.t. 1978 1255-1256, som understreker at det er hensynet til en sikker kraftforsyning i 

Finnmark som har vært avgjørende for flertallet. At det allerede skjedde kraftoverføring dit, var Stortinget klar 

over. 

Sikkerhetsargumentet kom ikke som de ankende parter hevder først inn i saken på et sent tidspunkt. 

Elektrisitetsdirektoratet har i en årrekke og uavhengig av nærværende konsesjonssak arbeidet med problemet 

om sikker kraftforsyning i Finnmark. Foruten til den redegjørelse som er gitt i St.meld.nr.61 (1979-1980) side 

35-36 og 179 flg., har staten vist til utredningene om sikkerhetsproblemet i Elektrisitetsavdelingens 

arbeidsrapporter av 12. februar 1975 og 4. oktober 1976. Saksordførerens henvisning til dette problem under 

stortingsdebatten var derfor etter statens mening et reelt argument. 

Staten har konkludert med at den noe uheldige formulering i proposisjonen om overføringslinjene ikke har 

spilt noen rolle for Stortingets vedtak. 

Hva videre angår kraftoverføringsavtalen med Sverige, er staten enig i at proposisjonens formulering heller 

ikke på dette punkt er god, da avtalen gir rett til kjøp av kraft til og med 1986. Men de avtaler som forelå gir 

bare en mulighet for kjøp av kraft etter 1982, det var her ingen automatikk, men nødvendig med ny bestilling. 

Avtalen forutsatte levering til Sverige fra Sør-Norge, og på grunn av kraftmangel her mente Hovedstyret det 

var urealistisk å kjøpe kraft fra Sverige til Nord-Norge etter 1982. Det er på denne bakgrunn dette må leses, 

formuleringen betyr derfor mindre. Fullstendig informasjon om avtaleverket med Sverige, som foruten denne 

transittavtale også omfattet en sperrekraftavtale, var for øvrig gitt Stortinget i budsjettproposisjonen for 

Statskraftverkene. Man står videre overfor en forvaltningsmessig vurdering av en rekke forskjellige 

kraftdekkingsalternativer uavhengig av regelverket i vassdragsreguleringsloven, og det er neppe noen som for 

alvor mener vi bør basere oss på import av elkraft når vi selv har kraftkilder. Norges Naturvernforbund 

informerte for øvrig industrikomiteen om mulighetene for alternativ kraftdekking, og hevdet blant annet at det 

totalt sett ville være god energiøkonomi at Sverige får flomkraft inn i sør mot å levere en tilsvarende elmengde 

til Nord-Norge, jfr. forbundets brev av 10. oktober 1978. Mindretallet i Stortinget tok opp dette forslag, jfr. 

komitéinnstillingen side 11. Når dette ikke vant gehør hos flertallet, skyldtes det ifølge staten politiske forhold 

og ikke saksbehandlingen. Staten bestrider derfor at de ufullstendige opplysninger om Sverige-avtalen i 

proposisjonen kan ses som en saksbehandlingsfeil eller faktisk feil knyttet til stortingsbehandlingen i 1978.  

Subsidiært gjør staten gjeldende at da reguleringssaken ble behandlet på nytt av Stortinget i 1980, forelå en 

meget grundig vurdering av alternativene til en Alta-utbygging, jfr. St.meld.nr. 61 (1979-1980) side 31 flg. og 

komitéinnstillingen side 4. Enten man ser drøftelsene da som reparerende behandling av vedtaket i 1978 eller 

som kilde for å finne hvilken vekt mulige feil og mangler har hatt, må behandlingen i 1980 være forsvarlig. 

Sverige-alternativet har derfor vært uten interesse for stortingsflertallet. 
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Når det gjelder de ankende parters anførsler knyttet til alternativet Kobbelv, har staten bemerket: 

Den økonomiske sammenligning mellom de to kraftprosjekter stod ikke sentralt for Stortinget da det vurderte 

disse alternativer, jfr. Innst.S.nr.250 (1979-1980) side 4. Det moment Stortinget først og fremst la vekt på, var 

en sikker og stabil kraftforsyning i Finnmark fylke, dernest mente flertallet at man trengte både Alta og 

Kobbelv. Bare som et beskjedent tredje moment kom lønnsomhetsberegninger. Etter statens mening holder 

heller ikke noen av de ankende parters argumenter når det gjelder det siste spørsmål. 

Elektrisitetsdirektoratet knyttet linjen Kobbelv-Ofoten til utbyggingen av Kobbelv, som var forutsatt 

igangsatt 2 år etter Altaverket. Før denne utbygging var det intet kraftoverskudd sørfra som kunne overføres. 

Hvis derfor utbyggingene den gang skulle byttes om, måtte også linjebyggingen nordover forseres, og det ville 

oppstå merutgifter i form av rente for nedlagt kapital. 

Ved nytteverdiberegningen kan to metoder nyttes. Den ene beregner total nytteverdi basert på hvor meget 

verket produserer, den annen på nytteverdi pr. kWh, og samkjøringssystemet vil da slå ut i beregningene. De 

ankende parter mener å finne feil i beregningen etter tradisjonell metode. Når imidlertid verdien for alternativ 

energi er satt til 16 øre pr. kWh, skyldes det ifølge staten at alternativ energi her dels er vannkraft og dels 

varmekraft, og ikke bare varmekraft som de ankende parter antar. Det er videre riktig at Joat'kajavrit er med i 

tallet 19,1 mill. kr. pr. år, som gjelder andre inntekter ved salg av tilfeldig kraft. Men slik kraft ville for det 

sistnevnte prosjekt bare utgjort 14 GWh, jfr. St.prp.nr.107 (1977-1978) side 84, slik at tallet 19,1 ifølge staten 

bare er ca 7% for høyt - feilen betyr derfor lite i et grovt regnestykke. 

690



Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:19 

  

Rt-1982-241 (54-82) 

Side 72 

Staten konkluderer med hensyn til spørsmålet om alternativ kraftdekking med at det ikke er feil eller mangler 

av betydning ved saksbehandling eller faktum, verken ved Stortingets behandling av konsesjonssaken i 1978 

eller i 1980. Når det gjelder det rene elvekraftverk som de ankende parter har trukket frem, jfr. også 

skjønnsrettens alternativ i skjønnets side 62, ser staten ingen grunn til å gå inn på dette spørsmål. Saken gjelder 

gyldigheten av det vedtak som er truffet, og da er det etter statens mening helt uinteressant om elva også kan 

utbygges på annen måte, jfr. at forvaltningsskjønnet etter vassdragsreguleringsloven § 8 ikke kan overprøves av 

domstolene. 
 

 
 

Jeg skal til dette spørsmål bemerke: 

Jeg kan ikke se at de ankende parter har påvist feil i saksbehandling eller det faktiske grunnlag som kan ha 

hatt betydning for vedtaket i konsesjonssaken. Etter retningslinjene skulle det som påpekt av staten bare gis 

opplysninger om andre kraftdekkingsmuligheter, ingen utredning av alle mulige alternativer. Slike 

opplysninger er etter min mening gitt. De ankende parter har videre påpekt visse feil i disse opplysninger. Disse 

feil kan imidlertid etter min mening ikke ha hatt noen betydning for konsesjonsvedtaket. Jeg viser til statens 

utførlige 
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 prosedyre, som jeg kan tiltre også når det gjelder spørsmålet om et mulig elvekraftverk. 
 

XIII. Sammendrag. 

Ankesaken for Høyesterett gjelder først og fremst spørsmålet om gyldigheten av kgl. resolusjon av 15. juni 

1979 om statsregulering av Altavassdraget. Dette vedtak ble truffet etter at det i samsvar med 

vassdragsreguleringsloven § 2 var innhentet samtykke av Stortinget, og Stortinget har senere to ganger 

fastholdt sitt standpunkt. Den utbygging som ble vedtatt i 1979, er meget begrenset i forhold til de opprinnelige 

planer. 

Innledningsvis har jeg måttet ta standpunkt til visse prosessuelle spørsmål som saken reiser. Jeg nevner først 

at Høyesterett har samme kompetanse som skjønnsretten til å prøve gyldigheten av den kgl. resolusjon. Parter i 

ankesaken er - slik skjønnsloven nå lyder - bare de som er parter i to avsagte delskjønn om erstatning for tap av 

reinbeite og for skade på laksefisket. Andre som gjør gjeldende at reguleringsvedtaket er ugyldig, kan i denne 

ankesaken bare opptre som hjelpeintervenienter for de ankende parter. Men dette prosessuelle spørsmål - som 

Høyesterett må ta stilling til av eget tiltak - har ikke hatt noen praktisk betydning i ankesaken. Også 

hjelpeintervenientene har kunnet gjøre gjeldende alle anførsler som de har ment ville være av betydning ved 

avgjørelsen av gyldighetsspørsmålet. 

Vassdragsreguleringsloven av 1917 setter ikke noen bestemt rettslig grense for Kongens og Stortingets 

adgang til å gi tillatelse til regulering av et vassdrag. Etter loven § 8 må konsesjonsmyndighetene foreta en 

skjønnsmessig avveining hvor de på den ene side tar hensyn til skader og ulemper for allmenne og private 

interesser og på den annen side vurderer fordelene ved reguleringen. 

Den rent skjønnsmessige avveining av fordeler mot skader og ulemper som Kongen og Stortinget foretar etter 

vassdragsreguleringsloven § 8, kan domstolene ikke overprøve. Dette følger av vanlige regler om domstolenes 

adgang til å prøve gyldigheten av forvaltningsvedtak. Disse regler er likevel ikke til hinder for at domstolene 

fullt ut prøver de ankende parters anførsel om at folkerettslige regler beskytter samene mot det inngrep i 

samiske interesser som statsreguleringen av Altavassdraget vil medføre. Med denne reservasjon gjelder saken 

ikke konsesjonsmyndighetenes adgang til å vedta regulering av Altaelva, men om saksbehandlingen har vært 

forsvarlig og om reguleringstillatelsen av 15. juni 1979 er bygd på tilstrekkelige opplysninger og riktige 

faktiske forutsetninger. 

Når det gjelder de folkerettslige spørsmål som er reist, har jeg funnet at det i denne saken ikke er nødvendig å 

gå inn på en rekke spørsmål om innholdet av gjeldende folkerett og om hvorvidt samene i folkerettslig forstand 

må anses som en urbefolkning i de områder som reguleringssaken berører. Det er helt på det rene at 

reguleringsområdet i Alta er undergitt norsk suverenitet, og det inngrep i reindriftsnæringen som reguleringen 

vil medføre, er etter min mening langtfra av en så alvorlig karakter at reguleringsvedtaket kan komme i strid 

med folkerettslige regler. 
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Statskraftverkenes reguleringssøknad av april 1974 var ikke på alle punkter tilstrekkelig til å fylle loven krav. 

Det var uheldig at en ufullstendig søknad dannet innledningen til denne meget omstridte konsesjonssak. 

Søknaden ble etter hvert supplert med en lang rekke utredninger. Under den langvarige og omfattende 

konsesjonsbehandling var det likevel - som jeg har pekt på - enkelte forhold som kunne og burde vært 

behandlet på en bedre måte. Men i det vesentlige var saksbehandlingen tilfredsstillende, og alle berørte parter 

og andre interesserte fikk tilstrekkelig adgang og tid til å uttale seg før konsesjonsspørsmålet ble avgjort. Etter 

min mening foreligger det ikke noen saksbehandlingsfeil som kan ha hatt innvirkning på den avgjørelse som 

ble truffet ved kgl. resolusjon av 15. juni 1979. Jeg kan heller ikke gi de ankende parter medhold i at 

konsesjonsvedtaket er ugyldig fordi konsesjonsmyndighetene har bygd avgjørelsen på mangelfulle eller 

uriktige faktiske forutsetninger. 

Mange av de angrep som de ankende parter har rettet mot saksbehandlingen eller avgjørelsesgrunnlaget, er 

som allerede nevnt etter min mening uten betydning for avgjørelsen av saken fordi de gjelder forhold som ikke 

under noen omstendighet kan antas å ha virket inn på innholdet av reguleringsvedtaket. På bakgrunn av den 

omfattende offentlige debatt om saksbehandlingen i Alta-saken og den kritikk som har vært reist mot NVE, 

Regjeringen og Stortinget, har jeg likevel funnet det riktig å gå inn på spørsmålet om berettigelsen av 

angrepene. 

Skjønnsretten har på side 66 uttalt: «Det er vanskelig for flertallet å godta en slik saksbehandling hos 

offentlige myndigheter som i denne saken.» Under avsnitt VII-XII har jeg konkret tatt stilling til 

saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget for de mange interesser som hevdes å ville bli berørt av 

reguleringen. Som fremstillingen viser, er jeg ikke enig i skjønnsrettens sterke kritikk. 
 

 
 

XIV. Delskjønnene. 

1. De reinbeiteberettigede i reinbeitedistriktene 20, 21, 22, 23 og 24 er ved skjønnet tilkjent kr. 1400 med et 

tillegg på 25% i årlig erstatning for tapt beiteland knyttet til anleggsvegen fra Stilla til det sted hvor denne 

krysser Tverrelva, jfr. skjønnets side 72 flg. og skjønnsslutningens post II. Tap som følge av nedsatt 

brukelighet på begge sider av veglegemet, av utilgjengeliggjort beite og ulemper av enhver art, skulle etter 

skjønnsforutsetningene holdes utenfor delskjønnet og behandles senere i forbindelse med øvrige skader og 

ulemper. 

 
 

 

De reinbeiteberettigede har påanket saksbehandlingen. Etter deres mening har skjønnsretten feilaktig bare 

beregnet forverdien i vegtraseen for å fastsette tapet. Tapt beiteland har imidlertid verdi utover 

forproduksjonen. Området vegen skal gå igjennom har særverdi som kalvingsland, høstbeite, tilbaketrekkings- 

og avlastingsområde, og kan ikke erstattes av andre områder. Disse forhold er etter de ankendes mening 

overhodet ikke vurdert av skjønnsretten. 

Staten v/NVE bestrider at det foreligger noen saksbehandlingsfeil. 
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Jeg finner at delskjønnet må stadfestes. 

Tross rask saksforberedelse hadde skjønnet etter min mening godt grunnlag for dette enkle skjønnstema i den 

skriftlige uttalelse som ble gitt av de reindriftssakkyndige. Her redegjøres det for vegetasjon og beiteverdier. De 

sakkyndige er klar over at området nyttes som vår- og høstland, og understreker årstilgjengeligheten. 

Skjønnsretten sluttet seg til dette, og det er ikke tvilsomt at den la til grunn at dette beite ikke kunne erstattes 

med annet beite. Jeg kan derfor ikke se at det her foreligger noen saksbehandlingsfeil. 

2. Alta Laksefiskeri Interessentskap krevde ved skjønnet fastsatt midlertidig erstatning i anleggstiden. 

Bakgrunnen for kravet er at anleggsarbeidet i umiddelbar nærhet av vassdraget etter lagets mening vil gjøre 

det umulig å få solgt fiskekort for denne del av elva. Det ble anført at erstatningen måtte fastsettes rent 

skjønnsmessig. Skjønnsretten fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å fastsette slik erstatning og tok ikke 

kravet til følge, jfr. skjønnets side 76 og skjønnsslutningens post III. 
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Interessentskapet har påanket avgjørelsen. Det peker på at vassdragsreguleringsloven § 19 punkt 4 gir 

hjemmel for fastsettelse av midlertidig erstatning. Dersom skjønnet ikke for tiden har tilstrekkelig grunnlag for 

å fastsette slik erstatning, skal retten utsette avgjørelsen. Her har skjønnsretten valgt en løsning som loven ikke 

hjemler, nemlig å avslå kravet. Etter Interessentskapets mening har dette den rettskraftvirkning at også 

erstatningsutmålingen for skader og ulemper i anleggstiden må utstå til det endelige skjønn i saken, hva som 

kan ta minst 10 år, jfr. skjønnsloven § 2 og tvistemålsloven § 163. Interessentskapet tilføyer at det frem til 

avhjemlingen hadde vært rikelig tid for skjønnsretten til å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre 

erstatningskravet, som i realiteten er en ren a konto innbetaling. 

Staten v/NVE har pekt på at verken ved fremsettelsen av erstatningskravet eller senere har Interessentskapet 

stilt noe materiale til disposisjon for skjønnsretten for avgjørelse av kravet. Dette påla parten selv, jfr. 

skjønnsloven § 2 og tvistemålsloven § 86. Retten har derfor ikke misligholdt sin undersøkelsesplikt, og noen 

saksbehandlingsfeil foreligger ikke. Erstatningskravet må ses på bakgrunn av at man ønsket å få prosessuell 

adgang til å angripe skjønnsrettens avgjørelse av gyldighetsspørsmålet, jfr. bemerkningene foran til avsnitt IV. 

Etter statens oppfatning er det da ingen grunn til å tillegge avgjørelsen rettskraft utover det høyst nødvendige. 

Staten vil derfor ikke motsette seg at Interessentskapet fremsetter nytt krav om midlertidig erstatning for tap i 

anleggstiden på samme grunnlag som det første. Men staten finner det etter omstendighetene uheldig formelt å 

oppheve skjønnsrettens avgjørelse på dette punkt. 

Etter min mening skulle skjønnsretten ha utsatt denne avgjørelse, jfr. vassdragsreguleringsloven § 19 punkt 4. 

Jeg bemerker at det synes noe uklart hvilken rettskraftsvirkning den trufne avgjørelse har. I teorien er det antatt 

at en avgjørelse om det overhodet skal betales midlertidig erstatning etter oreigningsloven § 21, ikke senere kan 

Side 350 

 endres av skjønnet, se Sandene: Oreigningsloven side 211. Jeg antar etter dette at delskjønnet bør oppheves. 

Staten har ikke nedlagt påstand om saksomkostninger. 
 

Jeg stemmer for denne 

dom: 

1. Skjønnsrettens fastsettelse av erstatning til de reinbeiteberettigede i reinbeitedistriktene nr. 20 Geritnjarga, 

nr. 21 Kvaløya, nr. 22 Fieddar, nr. 23 Seinos/Navgastak og nr. 24 Seiland - skjønnsslutningens post II - 

stadfestes. 
 

2. Skjønnsrettens avgjørelse av kravet fra Alta Laksefiskeri Interessentskap - skjønnsslutningens post III - 

oppheves. 

 
 

Dommer Stabel: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommerne Mellbye, Blom, Bølviken, Tønseth, Schweigaard Selmer, Michelsen, Elstad, Røstad, Holmøy, 

Løchen, Endresen, Sinding-Larsen, Skåre, Aasland og justitiarius Ryssdal: Likeså. 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett dom overensstemmende med førstvoterendes konklusjon. 
 

Av herredsrettens skjønn (sorenskriver Tor Falch, i henhold til Justisdepartementets oppnevnelse i brev, med 

skjønnsmenn: veterinær Sven Skjenneberg, reineier Ingolf Solbakken, gardbruker Per Hjermann, gardbruker 

Jon Viktor Aslaksen, herredsagronom Torbjørn Ravatn og overingeniør Ole Johannes Westerheim): - - - 

V. Rettens merknader vedrørende fremme av skjønn. 

Rettens flertall er kommet til at den kongelige resolusjon om regulering og utbygging av Savtso kraftverk i 

Altaelva er gyldig og at skjønnet kan fremmes.  

1. Retten kan ikke se at det foreligger folkerettslige regler om menneskerettigheter og minoritetsvern som 

setter grenser for norske myndigheters kompetanse til å treffe det vedtak om vassdragsregulering som 

saken gjelder. Det bemerkes at de folkerettslige spørsmålene er knapt behandlet for retten, og den har hatt 

lite å bygge på. 
 

Artikkel 27 i FN konvensjonen av 19. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter forplikter etter sin 

ordlyd staten til blant annet ikke å nekte dem som tilhører etniske eller språklige minoriteter, retten til å dyrke 
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sin egen kultur. Det er den rettslige adgang for minoriteten til å dyrke sin egen kultur som staten er avskåret fra 

å nekte eller begrense. Konvensjonen kan ikke antas å gi minoriteten noe mere enn rett til lik behandling med 

andre grupper for så vidt gjelder dyrking av egen kultur, således ikke spesielle særrettigheter eller særfordeler 

fremfor andre. Retten kan ikke se at konvensjonen avskjærer statens adgang til tiltak som settes i verk med helt 

andre formål, selv om de indirekte vil berøre minoritetens faktiske og praktiske mulighet for å dyrke sin egen 

kultur. Gode grunner kan tale for at staten mest mulig skal unnlate dette også. Men konvensjonen hindrer det 

ikke, slik retten forstår den. - Det er derfor ikke nødvendig for retten å ta stilling til anførselen fra de saksøkte 

om at reguleringen innebærer inngrep i samisk næringsutøvelse - herunder reindrift - 
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 og samisk levemåte og livsform av slikt omfang at reguleringen - sammen med tidligere inngrep - også 

innebærer et inngrep i samisk kultur eller kulturutøvelse. Retten vil senere komme tilbake til reguleringens 

inngrep i reindrift og annen samisk næringsutøvelse. 

Siden spørsmålet om reguleringens betydning for reindrift og derigjennom indirekte for samisk kultur har 

vært sterkt fremme i saken, vil retten likevel gjøre noen bemerkninger om det. 

Den direkte virkningen av selve vannstandsreguleringen i Vird'nejav'ri vil være ødeleggelse av reinbeite. Det 

gjelder ikke noe stort område, men området har særverdi som vårbeite, som er en minimumsfaktor ved driften. 

Det er knapphet på vårbeite og det kan trolig ikke erstattes med annet vårbeite fordi slikt ikke finnes. 

Anleggsvegen fra Stilla langs Joat'kajav'ri til kraftstasjonsområdet vil likeså ødelegge reinbeite. De øvrige 

direkte virkninger vil knytte seg til virksomheten i anleggstiden på 4-5 år med blant annet ferdsel av biler, 

anleggsmaskiner og folk. Reinen vil sky områdene i nærheten av virksomheten, og områdene ved anleggsvegen 

og vestover mot Alta-dalen vil neppe være brukbare som kalvingsland, høstbeite, tilbaketreknings- eller 

avlastningsområder. Det er ikke klarlagt om og i hvilken utstrekning jordbruk i Masi og utmarksnæringer 

omkring vil bli berørt ved reguleringen. - I tillegg til disse direkte virkninger kommer de indirekte virkninger 

eller såkalte ringvirkninger for reindriften, blant annet ved at reinen vil ta i bruk andre områder og svekke 

vilkårene der. Den vil lettere bli sammenblandet med andre reinflokker og arbeidet med vokting og skilling 

økes eller vanskeliggjøres. Disse indirekte virkninger blir særlig store fordi alle muligheter alt er utnyttet og 

høvelige alternativer praktisk talt ikke foreligger. Dette skyldes blant annet de inngrep som tidligere er gjort i 

dette reindriftsområde, vegutbygging blant annet på Sennaland og indre Finnmarksvidda, vassdragsregulering 

ved Porsa, teleanlegg på Stifjell og Varfjell, gruvedrift ved Repparfjord, kraftledninger, hytter m.m. - Det må 

tilføyes at disse inngrep ikke er eneste årsak til vansker i reindriften. Vanskene skyldes også økende antall 

reindriftsutøvere i området, flere reinflokker og høyere reinantall. Store områder i vår- og høstbeitedistriktet er 

de senere år inngjerdet av reindriftsutøverne og brukes til sommerbeite, med den følge at driftsmulighetene for 

de øvrige begrenses. 

Når de direkte og indirekte, sikre og usikre virkninger av Altareguleringen sees i tillegg til tidligere inngrep, 

og alle inngrep vurderes under ett, kan det ikke være tvilsomt at de innebærer vesentlige inngrep i 

naturgrunnlag og samisk næringsutøvelse i den del av Kautokeino reinsogn som kalles Nourtabelle. Et annet 

spørsmål er om de også innebærer inngrep i grunnlaget for samisk kultur og derved i muligheten for samisk 

kulturutøvelse. Selv om man legger til grunn at det er en avgjørende sammenheng mellom reindrift og samisk 

kultur, slik de saksøkte har fremholdt, synes det tvilsomt om de inngrep som her er nevnt, har slikt omfang og 

slik virkning at det kan ha inngripende betydning for samisk kultur. Slike spørsmål er meget sammensatt og 

skjønnspreget, men det er vanskelig for retten å se noen vesentlig betydning for samisk kultur. - Skjønnsmann 

Jon Viktor Aslaksen vil tilføye at et inngrep i samisk næringsgrunnlag i et område kan være til fordel for 

samiske interesser og samisk kultur i andre områder. 

Bestemmelsene i ILO konvensjonen nr. 107 fra 1957 om vern og integrering av innfødte og andre 

befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold, kan heller ikke etter rettens oppfatning 

sees å hindre slike 
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 inngrep som denne vassdragsreguleringen innebærer. De saksøkte har særlig vist til artikkel 11-13. Etter 

artikkel 11 skal personer som tilhører vedkommende befolkningsgrupper, få godkjent sin eiendomsrett - 

kollektiv eller individuell - til den jord disse grupper gjennom tidene har rådd over. Artikkel 11 tar etter rettens 

oppfatning sikte på anerkjennelse av rettigheter av privatrettslig art, derimot ikke på rett til å hindre ellers lovlig 

ekspropriasjon fra statens side. Denne saken gjelder ikke tvist om eiendomsrett eller bruksrett for samer, 

reindriftsutøvere eller andre grupper og det er ikke grunn for retten til å gå inn på spørsmål vedrørende samers 
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eller reindriftsutøveres rett til jorden. Det er tilstrekkelig å påpeke at en slik rett ikke er særskilt beskyttet mot 

ekspropriasjon ved konvensjonsbestemmelsen. 

Etter artikkel 12 skal vedkommende befolkningsgruppe ikke uten samtykke flyttes fra sine vanlige områder, 

untatt når det i samsvar med lov skjer av hensyn til blant annet landets økonomiske utbygging, og i så fall skal 

gruppen overdras annen tilstrekkelig jord av samme bonitet. Det er ikke flytting av befolkningsgrupper når 

visse begrensede områder ikke kan utnyttes til reindrift på grunn av neddemming, vegbygging og anleggsdrift, 

selv om driftsmåten må omlegges og blir vanskeliggjort. Flytting av befolkningsgrupper synes å innebære en 

fullstendig avståelse av større områder. Verken ordbruken i artikkel 12 eller konvensjonens øvrige innhold gir 

etter rettens oppfatning grunn til å oppfatte forbudet mot flytting slik at det også omfatter forbud mot mere 

begrensede inngrep i eller ekspropriasjon av befolkningsgruppers områder eller rettigheter. Slike begrensede 

inngrep skal således ikke erstattes i form av andre landområder. - For øvrig foregår vassdragsutbyggingen av 

hensyn til landets økonomiske utbygging.  

Etter artikkel 13 skal de fremgangsmåter for overdragelse av eiendomsrett og bruksrett til jord som har fått 

hevd hos vedkommende befolkningsgrupper, respekteres innenfor rammen av landets lover og forskrifter. Dette 

gjelder etter rettens oppfatning vanlig privatrettslig overdragelse, og kan ikke være til hinder for at rett til å 

utnytte neddemmet og nedbygget jord overdras i form av ekspropriasjon i samsvar med vanlig lov.  

Med denne forståelse av artikkel 11-13 er det unødvendig for retten å ta stilling til om samene eller grupper 

av samer går inn under de befolkningsgrupper ILO-konvensjonen gjelder, og som er beskrevet i artikkel 1 og 

kort er betegnet som urbefolkninger. Det er også unødvendig å gå inn på spørsmålet om konvensjonen gir 

uttrykk for alminnelige folkerettslige regler, som er bindende for Norge til tross for at landet ikke har ratifisert 

konvensjonen. 

Prinsipperklæringen og arbeidsprogrammet vedtatt av verdenskonferansen til bekjempelse av rasisme og 

rasediskriminering i 1978 går på enkelte punkter noe lenger enn de to foran nevnte konvensjonene, til fordel for 

urbefolkninger. I prinsipperklæringens punkt 21 gir konferansen sin tilslutning til innfødte befolkningers eller 

urbefolkningers rett til å opprettholde både sin tradisjonelle økonomiske struktur og sin kultur. Konferansen 

understreker dertil at urbefolkningenes land, rettigheter til land og naturressurser ikke skal tas fra dem. I 

arbeidsprogrammets punkt 8 oppfordrer konferansen statene til å anerkjenne som urbefolkningsrettighet blant 

annet å utøve sin tradisjonelle økonomiske struktur og levemåte innen sine bosettingsområder. Disse punktene 

tar sikte på at også næringsgrunnlaget og næringsutøvelsen skal beskyttes. - Prinsipperklæringen og 

arbeidsprogrammet er ikke folkerettslige konvensjoner. Selv om Norge har gitt sin tilslutning til dem i FNs 

hovedforsamling, er de således ikke 
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 bindende for Norge som stat i forhold til andre stater. Tilslutningen må sees som uttrykk for en politisk 

oppfatning; tilslutningen gir ikke grunnlag for å oppfatte prinsipperklæringen og arbeidsprogrammet som 

uttrykk for gjeldende norsk rett. De kan gi handlingsnormer for politiske myndigheter, men kan ikke i seg selv 

være avgjørende for domstolene. 

Ser man de to konvensjonene fra 1957 og 1966 samt prinsipperklæringen og arbeidsprogrammet fra 1978 

under ett, avspeiler de en utvikling og forsterkning av minoritetsvernet i internasjonal rett og politikk. De viser 

en utvikling fra lik behandling av minoriteten mot særbehandling til fordel for den. Det er en utvikling fra 

rettigheter for den enkelte som del av minoriteten til rettigheter for minoriteten som kollektiv gruppe. Det er en 

utvikling fra rettigheter til kultur mot rettigheter til næringsutøvelse, naturressurser og landområder. Dette 

omfatter både rettslige og politiske normer. Selv om de politiske erklæringer tas i betraktning ved tolking av 

konvensjonene, kan retten tross den nevnte utvikling ikke se at det har nedfelt seg faste og klare folkerettslig 

bindende regler til vern om minoriteter av noe vesentlig annet innhold enn det som er lagt til grunn foran. 

De saksøkte hevder så vidt skjønnes også at selv om det ikke finnes folkerettslige grenser for det inngrep 

saken gjelder, er menneskerettsvernet for etniske minoriteter og urbefolkninger til hinder for at norske 

myndigheter gjør vesentlige inngrep i samisk næringsutøvelse og kultur uten på forhånd å drøfte inngrepene 

med representative organer for samene. Det er uklart for retten hvilket grunnlag denne anførselen bygger på. 

Det er mulig den knytter seg til punkt 9 i arbeidsprogrammet vedtatt av verdenskonferansen mot rasisme i 

1978, som anbefaler at myndighetene skal gjøre investeringsfond tilgjengelig og at bruken av fondsmidlene 

skal avgjøres med deltakelse av de innfødte befolkninger eller urbefolkninger. Slik deltakelse kan sees i 

sammenheng med utviklingen mot øket selvråderett og rett til naturressurser og tradisjonell næringsutøvelse i 

gruppens områder. Retten kan imidlertid verken her eller andre steder finne grunnlag for en folkerettslig regel 
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om at manglende drøftelser mellom myndighetene og samene skulle være til hinder for å vedta 

vassdragsregulering i samiske områder. 

Retten er således kommet til at verken de to konvensjonene eller andre folkerettslige regler er i strid med 

adgangen til ekspropriasjon og vassdragsregulering etter norsk lov. Det er derfor unødvendig å ta stilling til om 

folkerettslige regler om menneskerettigheter og minoritetsvern ville kunne sees som del av norsk rett og måtte 

anvendes fremfor lov, dersom det hadde vært motstrid mellom folkerett og lov.  

2. Retten går så over til spørsmål vedrørende feil i saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget, og skal først 

behandle rettsspørsmålene generelt. 
 

Når konsesjonsmyndighetene avgjør om et vassdrag skal reguleres og utbygges, bygger vedtaket dels på viten 

og synspunkter vedrørende forholdene før og etter utbygging. Dette faktiske grunnlaget for vedtaket vil i det 

vesentlige være skaffet til veie under saksforberedelsen. Dels bygger vedtaket på en vurdering av skader og 

ulemper i forhold til fordeler og nytte ved reguleringen, og på en vurdering av om regulering bør foretas. Disse 

vurderingene, som er skjønnsmessige og ofte politisk preget, kan ikke overprøves av domstolene - med mindre 

det skulle foreligge myndighetsmisbruk, og det er ikke påstått i dette tilfelle. 

Det domstolene vanligvis og i dette tilfelle kan prøve, er om vedtak som er 
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 resultat av utredninger og vurderinger, bygger på feil saksbehandling eller på feil eller mangler i det faktiske 

avgjørelsesgrunnlag, og om det er grunn å regne med at slike feil kan ha vært av betydning for vedtaket. Kan de 

ha vært det, kan vedtaket være ugyldig. 

I dette tilfelle kompliseres gyldighetsspørsmålet noe ved at det endelige reguleringsvedtaket i resolusjonen 

15. juni 1979 bygger på tidligere vedtak både i Stortinget om å samtykke i reguleringen om å fremme 

stortingsproposisjonen om dette, og i Industridepartementet og Hovedstyret for NVE om å foreslå regulering. 

Retten ser det slik at alle feil og mangler i prinsippet kan være av betydning for det endelige vedtak, uansett om 

de knytter seg til dette vedtaket eller til tidligere trinn i saksbehandlingen. Selv om feilene senere blir rettet opp, 

kan de påvirke standpunkter og forslag. Særlig etter at departementet og regjeringen har tatt standpunkt og 

fremmet proposisjon vil nye opplysninger som endrer det faktiske avgjørelsesgrunnlag, etter rettens oppfatning 

vanskeligere få gjennomslagskraft og kunne påvirke standpunktene. Dette er en naturlig følge av vår 

styringsordning, hvor regjeringen disponerer et stort forvaltnings- og utredningsapparat med betydelig 

sakkyndighet og prestisje, og hvor regjeringen har alminnelig støtte av et flertall eller et stort mindretall i 

Stortinget. Det er derfor etter rettens oppfatning ikke alene avgjørende om Stortinget har fått tilstrekkelig 

avgjørelsesgrunnlag eller selv mener å ha fått det. Det kan nemlig tenkes at feil i saksbehandling eller 

avgjørelsesgrunnlag på tidligere trinn kan ha påvirket f.eks. Industridepartementet og regjeringens proposisjon 

og derved Stortingets vurdering. Det er derfor viktig at saken forberedes tilfredsstillende før Hovedstyret og 

regjeringen tar standpunkt. 

Selv om dette er det rettslige utgangspunkt, er ikke dermed sagt noe om hvilken betydning feil eller mangler 

på de forskjellige trinn kan ha hatt i dette tilfelle for innholdet av det endelige vedtak og for gyldigheten av det. 

Det må bedømmes konkret, og retten kommer tilbake til det. 

Retten må derfor ta stilling til anførslene vedrørende feil ved saksbehandlingen. De regler om 

saksbehandlingen som er av betydning i dette tilfelle, finnes i vassdragsreguleringsloven. De reiser spørsmål 

om både 1) hvilke saksfelter de opplysninger og oppgaver som legges frem skal omfatte, 2) omfanget av 

opplysningene og 3) tidspunktet for fremleggelsen. 

Alle de opplysninger og oppgaver m.m. som er nevnt i vassdragsreguleringsloven § 5 pkt. a-h, må etter 

rettens oppfatning behandles i søknaden eller i vedlegg til den, hvis de er aktuelle i vassdraget. Når loven sier at 

disse opplysninger og oppgaver «i alminnelighet» skal fremlegges, gir det ikke konsesjonsmyndighetene 

adgang til et fritt skjønn over hvilke saksfelter som bør opplyses. Det må foreligge særlige grunner for at 

enkelte av de forhold loven nevner, ikke skal behandles. Når således Altaelva ikke brukes eller planlegges brukt 

til tømmerfløting, er det nok å opplyse det. - For så vidt gjelder opplysninger særskilt om virkninger for almene 

interesser (§ 5 c) gir § 4 a nr. 1 veiledning. § 4 a ble tilføyet ved lovendring 19. juni 1969, og nr. 1 sier at det 

under planleggingen skal «tas hensyn til» almene interesser som vil bli berørt, «herunder særlig interesser 

knyttet til vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv». Når det skal tas hensyn til disse interesser under 

planleggingen, må de også søkes klarlagt før søknadsbehandlingen. Denne oppfatning av § 5 støttes av 

Vassdragsdirektoratets retningslinjer av 15. januar 1974 i rundskriv nr. 36 for hvilke opplysninger m.m. en 
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søknad om vassdragsregulering skal inneholde «i h.t. vassdragsreguleringsloven § 5» pkt. a-d. Retningslinjene 

må således 
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 oppfattes som Vassdragsdirektoratets forståelse av loven. Det er for så vidt av mindre betydning hvilket 

tidspunkt retningslinjene er gitt. 

Omfanget av de opplysninger og oppgaver m.m. søknaden skal inneholde eller være ledsaget av, sier loven 

ikke noe klart om. Retten har delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om hvilke krav som kan stilles til 

omfanget eller grundigheten av opplysninger og utredninger. 

Flertallet - formannen Tor Falch og skjønnsmennene Sven Skjenneberg, Ingolf Solbakken og Per Hjermann - 

ser det slik at på visse felter kan det tenkes at korte opplysninger er nok. Men på andre felter vil det i mange 

tilfelle være nødvendig med mere omfattende undersøkelser og utredninger for å skaffe viten om de interesser 

som berøres og de virkninger reguleringen kan få for dem. Omfanget av opplysninger og utredninger må 

vurderes ut fra blant annet hvilken betydning de forskjellige verdier og interesser har i vassdraget, hvor sterkt 

de må antas å bli berørt, de praktiske muligheter for å få interesser og virkninger klarlagt, og formålet med 

opplysningene, som blant annet er å gi grunnlag for uttalelser om søknaden. Omfanget av opplysninger og 

utredninger som skal følge søknaden, må også sees på bakgrunn av at uttalelser fra sakkyndige synes forutsatt å 

kunne innhentes etter at søknaden er sendt til uttalelse, uten at disse skal sendes til uttalelse 

(vassdragsreguleringsloven § 6 nr. 2). Viktige virkninger av de planlagte inngrep må i mange tilfelle være 

utredet av fagkyndige i tilknytning til søknaden. Opplysningene til søknaden bør være så omfattende at de gir 

muligheter for å vurdere positive og negative virkninger av de planlagte tiltak for offentlige, almene og private 

interesser. Derimot er det neppe meningen at søknaden skal gi fullstendig grunnlag for en samlet vurdering av 

om utbygging bør skje eller ikke, den vurderingen skal foretas først etter ytterligere behandling med innhentelse 

av uttalelser og utredninger (vassdragsreguleringsloven § 6). Slik flertallet forstår loven har høringsinstansene 

ikke krav på materiale som gir grunnlag for samlet vurdering for hvert enkelt utbyggingsalternativ av alle 

motstridende interesser og av om utbygging bør skje eller ikke. Slikt materiale skal imidlertid foreligge når 

Hovedstyret for NVE, departementet, Kongen og Stortinget behandler saken. Flertallet er for så vidt enig i den 

oppfatning Industridepartementet har gitt uttrykk for om disse spørsmål i brev av 19. november 1976 til 

Miljøverndepartementet. - Når det særskilt gjelder virkninger for reindrift og annen samisk næringsvirksomhet, 

er det ved tolkningen av utredningskravene i § 5 grunn til å legge vekt på uttalelser om omsorgsfull utredning 

som er gitt av regjeringen og Stortinget ved noen anledninger. 

Mindretallet - skjønnsmennene Jon Viktor Aslaksen, Torbjørn Ravatn og Ole J. Westerheim - har et noe 

annet syn når det gjelder de krav som kan stilles til omfanget av undersøkelser og utredninger i henhold til 

vassdragsreguleringsloven § 5 c. Mens § 4 a nr. 1 gjelder planleggingen, angir § 5 c hvilke almene interesser 

det kreves opplysninger om i søknaden. Hva som ansees som nødvendige opplysninger, er nærmere utdypet i 

Vassdragsdirektoratets rundskriv nr. 36. I rundskrivet er anført at hvis det er tvil om hvilke undersøkelser som 

skal igangsettes, avgjør Vassdragsdirektoratet omfanget i samråd med Miljøverndepartementet og 

Industridepartementet (nå Olje- og energidepartementet). I tilfelle sakkunnskapen på aktuelle områder er 

mangelfull, forlanges vanligvis ikke igangsatt grunnforskning. Det ansees tilstrekkelig med en vurdering ut fra 

foreliggende kunnskap i faget. 

Mindretallet er enig i at en ved konsesjonsbehandlingen bør ha best mulig 
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 kunnskap om reguleringens virkning. Men de omfattende og detaljerte undersøkelser og utredninger er 

nødvendig materiale senere - etter at konsesjon er gitt - under erstatningsfastsettelsen når skade og ulemper på 

den enkelte eiendom vurderes, og ved fastsettelsen av eventuelle tiltak. 

I denne saken har omfanget av undersøkelser vært drøftet mellom Vassdragsdirektoratet og 

Miljøverndepartementet. Vassdragsdirektoratet har i brev 21. mai 1975 ikke kunnet akseptere mere enn årets 

sesong for undersøkelser av geologiske og botaniske interesser og krevet at rapportene måtte foreligge snarest 

mulig og senest 1. november 1975, slik at det kunne tas stilling til reguleringssøknaden. Vassdragsdirektoratet 

forutsatte imidlertid at undersøkelser for vitenskapelige formål kunne fortsette i flere år også om utbygging ble 

vedtatt. Miljøverndepartementet påpekte i brev 25. juni 1975 uenigheten om hvilke opplysninger og 

utredninger som trengtes, men ville på bakgrunn av de foreliggende opplysninger likevel akseptere den løsning 

som var angitt av Vassdragsdirektoratet. Mindretallet har ved sin vurdering tatt i betraktning de utredninger 

som Vassdragsdirektoratet og Miljøverndepartementet således ble enige om var nødvendige.  
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Retten går så over til tidspunktet for fremleggelse av opplysninger og utredninger. Ved vassdragsregulering 

som staten selv (ved Statskraftverkene) forestår, skal de opplysninger som § 5 nevner, foreligge «før det kan 

besluttes» regulering (§ 5 siste ledd), dvs. før utferdigelsen av den kongelige resolusjon om 

reguleringsbestemmelser. Men for å få en forsvarlig saksbehandling må opplysningene foreligge tidligere, 

nemlig når planen om statsregulering fremmes, på tilsvarende måte som når en annen enn staten fremmer 

søknad om konsesjon ( Rt-1963-1288, særlig 1294). Særlig viktig er det at opplysningene etter § 5 foreligger 

når søknaden sendes fra konsesjonsmyndighetene til uttalelse (§ 6 nr. 1), for at de forskjellige berørte og 

interesserte skal bli tilstrekkelig orientert. Hvis opplysninger sendes ut etter søknaden, er det i og for seg en 

saksbehandlingsfeil, men feilen får mindre betydning dersom de interesserte likevel får lovbestemt tid til å 

uttale seg om opplysningene, det vil si i alminnelighet ikke mindre enn tre måneder (§ 6 nr. 1). Men en slik 

behandling kan vanskeliggjøre arbeidet med å sette seg inn i og uttale seg om saken. 

Disse regler om saksbehandlingsfeil under forberedelsen før vedtak treffes gjelder også når konsesjons- og 

reguleringsspørsmålet skal behandles av Stortinget (vassdragsreguleringsloven § 2 annet ledd). Særskilte 

saksbehandlingsregler for Stortinget av betydning for denne saken er ikke fastsatt. 

Det er ikke bare feil i saksbehandlingen, men også feil og mangler i det faktiske avgjøringsgrunnlag som kan 

gjøre reguleringsvedtak ugyldig. Reglene om innholdet av søknaden (vassdragsreguleringsloven § 5) og om 

innhenting av sakkyndige uttalelser (§ 6) angir hvilke opplysninger som skal tjene som grunnlag for 

avgjørelsen, når avveiningen av fordeler og ulemper ved reguleringen foretas (§ 8). Opplysninger og 

utredninger må være så fullstendige at de gir grunnlag for en samlet avveining av fordeler og ulemper, og de 

må foreligge på den tid den samlede vurdering foretas av om regulering bør eller skal tillates. Denne vurdering 

foretas av både Hovedstyret for NVE, departementet, Kongen (regjeringen) og Stortinget, de såkalte 

konsesjonsmyndigheter. Feil og mangler i avgjørelsesgrunnlaget kommer således i betraktning på hvert av disse 

trinn i saksbehandlingen, jfr. det som er sagt om dette foran. 

Retten må således ta stilling til om det har vært feil eller mangler ved 
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 avgjørelsesgrunnlaget på disse behandlingstrinnene. I enkelte tilfelle vil dette bero på faglig innsikt, hvor det 

kan være forskjellige oppfatninger. Retten er i prinsippet ikke avskåret fra å ta stilling til slike spørsmål, hvor 

den finner grunnlag for det. Hvor retten ikke har tilstrekkelig innsikt til å fastslå feil i avgjørelsesgrunnlaget, 

kan den likevel ta stilling til om de faglige vurderinger bygger på tilstrekkelig grunnlag og forsvarlig 

behandling. Gjør de ikke det, vil konsesjonsmyndighetenes avgjørelsesgrunnlag være mangelfullt. 

Feil og mangler ved saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag er ikke i seg selv tilstrekkelig til å gjøre 

reguleringsvedtaket ugyldig. I tillegg er det et minstekrav at feil og mangler kan ha innvirket på vedtaket. Dette 

kommer retten tilbake til senere. 

3. Retten skal så drøfte de enkelte anførsler om feil og mangler i saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlag. 

På enkelte punkter (nr. 3.5, 8, 9, 10, 12) har retten delt seg i skiftende flertall og mindretall. 

3.1. Først behandles innvendingene mot fremstillingen av kraftbehov og alternative kraftdekningsmuligheter. I 

søknaden eller bilag til den skal det gis oppgave over de fordeler som reguleringen og utbyggingen antas å 

ville medføre (vassdragsreguleringsloven § 5 b). Fordelene ved kraftproduksjonen fremgår blant annet ved 

å sammenholde den med behovet for kraft og andre muligheter for å dekke behovet. Det følger derfor av 

loven at søknaden med bilag må gi oppgave over kraftbehovet og alternative kraftdekningsmuligheter. 

Disse opplysningene er særlig av interesse ved konsesjonsmyndighetenes avveining av de samlede fordeler 

og ulemper ved reguleringen. Men også en rekke høringsinstanser må antas å ha interesse av dem, således 

f.eks. kommunene og fylkeskommunen. Det er derfor også saklig grunnlag for den regel som etter rettens 

oppfatning følger av loven. 
 

Søknaden av 1974 inneholder intet direkte om kraftbehov, selv om det var alminnelig kjent at det var 

kraftunderdekning i området. Alternative kraftdekningsmuligheter utenom vassdraget er kort omtalt i 

forbindelse med stamlinjenettet og samkjøringsmulighetene (s. 24, 32 og 45). Alternative reguleringsmuligheter 

i vassdraget kommer retten tilbake til senere. I tilknytning til søknaden sees kraftbehovet og alternative 

kraftdekningsmuligheter først omtalt i en rapport - fra Elektrisitetsdirektoratet i NVE, ikke fra Statskraftverkene 

- 2. oktober 1975 (A 47), det vil si ved de tider uttalelsesfristen gikk ut. Rapporten er så vidt skjønnes ikke 

sendt til uttalelse. 
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Under konsesjonsbehandlingen i Hovedstyret og senere i departementet og Stortinget har kraftbehovet 

imidlertid vært tilfredsstillende opplyst, så vidt retten kan se (St.prp.nr.107 57, 60 og 117). Prognosene for 

kraftbehovet i Finnmark kan ikke sees å være misvisende. Det faktiske kraftforbruk hittil (St.meld.nr.61 (1979-

1980) 28) er i rimelig overensstemmelse med fylkesprognosene utarbeidet i 1969, 1973 og 1975. Selv om 

prognoser ligger høyere enn det faktiske forbruk viser seg å bli, er det for øvrig ikke grunn til å se dem som 

misvisende eller mangelfulle. De kan være påvirket av ønske og forventning om ny virksomhet, og det må være 

fullt berettiget. - Kraftprognoser for hele landet kan ikke sees å være trukket frem under 

konsesjonsbehandlingen før stortingsbehandlingen. Dette ser ikke retten som noen feil, selv om 

Statskraftverkene kan sies å ha hele landet som forsyningsområde. Det er et klart behov for lokal 

kraftproduksjon, både for å spare krafttap ved overføringer og for å sikre kraftforsyningen mot 

overføringsbrudd og feil ved kraftverkene. - Landsprognosene ble tatt opp til revisjon i Finansdepartementet, 

Energidepartementet 
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 og NVE før stortingsbehandlingen i 1978 på grunn av den strammere økonomiske situasjon, uten at Stortinget 

ble gjort kjent med dette i forbindelse med Altasaken. I den utstrekning Stortinget bygget på landsprognoser, 

var det altså prognoser som ikke var ajourført. Retten ser ikke dette som noen vesentlig mangel ved 

avgjørelsesgrunnlaget, i betraktning av at landsprognoser som nevnt har begrenset interesse sammenlignet med 

fylkes- eller regionsprognoser. 

Alternative kraftdekningsmuligheter er indirekte uttrykt i søknaden ved nytteverdiberegninger, som uttrykker 

pris på kraft fremskaffet på billigste annen måte, det vil si varmekraft. Dette er ikke tilstrekkelig redegjørelse 

for alternativer. - Senere er imidlertid varmekraftverk noe nærmere omtalt, først av Finnmark Kraftforsyning 

(St. prp. 56), senere av Hovedstyret (s. 117-118) og departementet (s. 155). Det gjelder både kull-, olje- og 

gassfyrt varmekraftverk. Retten finner det klart at avgjørelsesgrunnlaget for så vidt har vært tilstrekkelig.  

Alternativet overføring av kraft fra Sverige er omtalt av Finnmark kraftforsyning (St. prp. 56). I Hovedstyrets 

bemerkninger er anført at avtale med Sverige om kraftoverføring over Ritsem-Skjomen vil gi NVE rett til å 

kjøpe en nærmere angitt kraftmengde til og med 1982, mot at tilsvarende kraftmengde leveres til Sverige fra 

Sør-Norge (St. prp. 117). Det samme er anført av Olje- og energidepartementet (s. 155). Avtalene gir imidlertid 

NVE også rett til på noe andre vilkår å utveksle tilsvarende kraftmengde til og med 1986 (punkt 2 i avtalen). 

Kraftbehovet i Finnmark kunne altså for så vidt avtalen angår dekkes ved kraftutveksling med Sverige ut over 

1982. Hovedstyret har anført at man av teknisk-økonomiske grunner ikke bør basere langsiktig kraftdekning på 

slike overføringer (s. 117). - Avtalen er således ufullstendig gjengitt av Hovedstyret og departementet. 

Vedrørende kraftoverføring fra Nordland har Olje- og energidepartementet anført at overføring fra et planlagt 

kraftverk i Kobbelv i Salten ville kreve at det ble bygget sterke overføringslinjer over en strekning på nesten 

500 km. (St. prp. 155). Dette gir inntrykk av at denne ledningsstrekningen ikke måtte bygges hvis kraftverket i 

Alta ble bygget. Departementets fremstilling gir for så vidt et ufullstendig og misvisende sammendrag av 

opplysningene. Hovedstyrets bemerkninger (St. prp. 117 og 118) gir muligheter for å forstå at 

overføringsledninger på en del av strekningen dels var planlagt utbygget. For øvrig var overføringsledninger på 

strekningen delvis også bygget eller vedtatt bygget. Spørsmålet ble kort behandlet under Stortingsdebatten, men 

ikke avklaret. - Opplysningene må således på dette punkt sies å være delvis misvisende og mangelfulle som 

avgjørelsesgrunnlag. 

Alternative reguleringsmuligheter i selve Altavassdraget kommer retten tilbake til senere. 

3.2. Såkalte nytteverdiberegninger av kraftverket er fremlagt i søknaden og under konsesjonsbehandlingen. 

Disse er ikke kritisert overfor retten av de saksøkte. Derimot har de saksøkte sterkt kritisert de nye 

nytteverdiberegninger som etter reguleringsvedtaket er lagt frem i St.meld.nr.61 (1979-1980) (s. 37-40, jfr. 

184-187). Disse siste har imidlertid ikke hatt noen betydning for innholdet av reguleringsvedtaket. Retten 

har derfor ikke grunn til å gå inn på dem, selv om de kan tenkes å ha hatt betydning for det vedtak 

Stortinget gjorde 30. mai 1980. 
 

3.3. Vannføringen og andre hydrologiske forhold er grunnleggende for de 
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 virkninger vassdragsreguleringen vil medføre. Kjøreplan for kraftverket og opplysninger om blant annet 

vannføringen og vanntemperatur så vel før som etter reguleringen skal fremgå av søknaden eller bilag 

(vassdragsreguleringsloven § 5 a). Forslag til reglement for manøvreringen av reguleringsdammen skal 

også følge søknaden (§ 5 e); dette setter rammer for vannføringen i elva nedenfor dammen. Fordi endringer 

i vannføring og vanntemperatur er grunnleggende for isdannelse, graving av vann og is samt andre 
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endringer i og langs vassdraget, er det spesielt viktig at opplysninger om dette går tydelig frem når 

søknaden sendes til uttalelse. 
 

I Statskraftverkenes søknad er vannføringsendringer lite og uoversiktelig omtalt. Det fremgår at høyst ca 100 

m³/sek. vann vil kunne passere aggregatene (s. 23), og av det kan man slutte at dette vil bli høyeste vannføring 

utenom flomtiden. Det fremgår videre at reguleringsmagasinet ved Vird'nejav'ri rommer vel 6% av den årlige 

vannmengde gjennom magasinet (s. 27), og at siden dette er lite, vil de naturlige vannføringer i elva dominere 

(s. 38). Vintervannføringen vil bli øket fra normal vannføring på ca 20-25 m³/sek. så langt is- og 

erosjonsforholdene i elva kan tillate, mens vannføringen ellers i året vil bli noe utjevnet (s. 38). - Med søknaden 

fulgte en utredning fra mars 1974 om hydrologiske forhold om vinteren i nedre del av Altaelva (A 23). Den gir 

opplysninger om naturlige vannføringer, men inneholder svært lite om hvilke vannføringer man vil få i elva 

etter regulering. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at vintervannføringen nedenfor kraftverket ikke kan 

bestemmes fordi størrelsen av kraftverket og mengden av vinterkraft ikke var fastlagt da utredningen ble 

utarbeidet (s. 35). Utredningen bygger derfor bare på at vintervannføringen vil øke, uten å regne med noen 

bestemt økning. - Forslaget i søknaden til manøvreringsreglement angir størrelsen av vannføringen slik at de 

naturlige flomvannføringer så vidt mulig ikke skal økes og at vannet for øvrig kan slippes «etter 

kraftstasjonenes behov i den utstrekning vesentlige skader kan unngås». Verken største eller minste vannføring 

var således angitt i forslaget til manøvreringsreglement i søknaden av 1974. 

Opplysningene i søknaden av 1974 med bilag om vannføring etter regulering var uoversiktelige, omtrentlige 

og for knappe til å tilfredsstille loven krav etter § 5 a, slik retten forstår loven på bakgrunn av hensikten med 

opplysningene. Forslaget til manøvreringsreglement var likeså for knapt til å tilfredsstille loven krav etter § 5 e; 

det satte ingen bestemte grenser for manøvreringen ut over den som fulgte av kraftstasjonens kapasitet. Det var 

i følge planen hensikten å tilpasse vannføringen slik at skadene ved is og erosjon ble minst mulige (s. 38). 

Denne hensikt gjør imidlertid verken vannføringsopplysningene eller manøvreringsreglementet i søknaden av 

1974 tilfredsstillende. Det var en saksbehandlingsfeil å sende søknaden til uttalelse med så knappe 

opplysninger om vannføringen. 

Ytterligere opplysninger om vannføringen ble lagt frem senere flere ganger, således 17. september 1974 (A 

28), 16. desember 1974 (A 30), 5. september 1975 (A 37), 9. januar 1976 (A 55), mars 1976 (ajourført søknad), 

20. mai 1976 (A 54) og juli 1976 (A 58). Tallene for vannføringen er korrigert etter hvert, hvilket delvis 

skyldes at Iesjav'ri ble tatt ut av planen i 1975, og opplysningene om vannføringen etter regulering er blitt mere 

spesifisert. De to førstnevnte notater, som kom i god tid før siste uttalelsesfrist, rettet ikke opp manglene ved 

vannføringsopplysningene, og mere oversiktlige ble opplysningene ikke. Den tredje utredningen ble sendt til 

uttalelse seks-syv uker før siste uttalelsesfrist 
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 løp ut for de fleste. Forslag til mere detaljert manøvreringsreglement forelå visstnok i NVE i august 1975, men 

ble ikke sendt til uttalelse. De manglende opplysninger i søknaden vedrørende vannføringen ble således ikke 

rettet opp i tide etter loven § 6. 

Et flertall - Falch, Aslaksen, Ravatn og Westerheim - mener at da Hovedstyret for NVE behandlet søknaden, 

forelå tilstrekkelig opplysninger om vannføringen og tilfredsstillende utformet forslag til 

manøvreringsreglement, og det var for så vidt ingen mangel ved avgjørelsesgrunnlaget. - Et mindretall - 

Skjenneberg, Solbakken og Hjermann - mener forslaget til manøvreringsreglement fremdeles var for knapt og 

at opplysningene om vannføringen var ufullstendige. 

3.4. Isdannelse og isløsning i vassdraget har nær sammenheng med vannføring og vanntemperatur. Is kan skade 

så vel eiendom som almene interesser og opplysninger om isforhold før og etter reguleringen må gis i 

søknaden eller bilag (vassdragsreguleringsloven § 5 c og d). 
 

Isforhold er behandlet i en utredning fra mars 1974 og hydrologiske forhold om vinteren i nedre del av 

Altaelv (A 23). Som nevnt foran bygger utredningen bare på at vintervannføringen vil øke etter regulering, uten 

å regne med noen bestemt økning. Isvirkningene blir således temmelig generelt behandlet, men utredningen gir 

retningslinjer for mulige tiltak som kan redusere eventuelle isvansker og skader. - Denne isutredningen har nok 

vært til nytte for det senere arbeid med vannføring og manøvrering, men gir for ubestemte opplysninger om 

isforholdene etter regulering i henhold til søknaden av 1974 og tilfredsstiller ikke kravene etter loven § 5 c. I 

september 1975 - en drøy måned før uttalelsesfristen gikk ut for de fleste - ble en ny vurdering av virkningene 

på isforholdene (A 37) fremlagt og utsendt, etter at Iesjav'ri var tatt ut av planen. Den ble således fremlagt for 

sent etter loven § 6. 

700

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-12-14-17/§5


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:19 

  

Rt-1982-241 (54-82) 

Side 82 

Ser man så på det avgjørelsesgrunnlag som forelå for Hovedstyret i NVE og senere, var begge de to tidligere 

isutredninger erstattet av en siste utredning fra juli 1976 om vanntemperatur og isforhold i Altavassdraget (A 

58). Denne var imidlertid ikke sendt til uttalelse. Det er første gang sommervanntemperaturen omhandles. 

Avgjørelsesgrunnlaget var da på det nærmeste tilfredsstillende for så vidt angår isforholdene. - Det store 

isspørsmålet for mange i Alta synes å være om islegging av elva på et høyt nivå med forholdsvis stor 

vannføring - slik det har vært og er forutsatt - kan gjennomføres uten at det vil inntreffe endringer i 

vannføringen som brekker opp isen og forårsaker isgang, som i tilfelle må antas å gjøre stor skade. Særlig er 

reist spørsmål om virkninger på isen av økning av vannføring fra 30 m³/sek. 1. april til 50 m³/sek. 25. april og 

full frivannføring 90 m³/sek. fra 1. mai, som det vedtatte manøvreringsreglement gir adgang til. Spørsmålene er 

imidlertid delvis behandlet i israpportene. Manøvreringsreglementet tilsier dessuten at manøvreringen skal skje 

i samråd med Iskontoret i NVE, som forutsetter at vannføringen ikke skal økes før det er råk langs hele elva om 

våren. På denne bakgrunn er flertallet - Falch, Aslaksen, Ravatn og Westerheim - kommet til at det ikke 

foreligger noen vesentlig mangel i avgjørelsesgrunnlaget på disse punkter. Mindretallet er ikke enig i dette. 

Isforholdene i fjorden som følge av øket tilførsel av ferskvann i fjorden vinters tid etter regulering er løst 

omtalt første gang i september 1975 (A 37) og noe mere behandlet i juli 1976 (A 58). Retten antar at 

isforholdene i fjorden etter regulering er tilstrekkelig behandlet. 

Side 361 
 

Retten vil bemerke at nettopp de mangelfulle redegjørelser på den tid søknaden av 1974 ble sendt til uttalelse, 

av så grunnleggende forhold som vintervannføring og isforhold kan ha medvirket til den uvilje mot 

reguleringen som har gjort seg gjeldende hos mange i Alta. 

3.5. Graving som skyldes vann og is i elva (erosjon) må på samme måte som isdannelse behandles i søknaden 

(vassdragsreguleringsloven § 5 a, c og d). Graving er utredet av Norges Geotekniske Institutt i rapporter 

fra mai 1973 (A 4) og februar 1974 (A 8). Uten nærmere kjennskap til endrede vannførings- og isforhold 

etter regulering er det her pekt på en del mulige erosjonsvirkninger og nevnt undersøkelser som er 

nødvendige. Instituttet har imidlertid ikke uttalt seg nærmere etter at utredningene om vannføring og 

isforhold er fremlagt, og ytterligere undersøkelser er så vidt vites ikke foretatt. Det er blant annet ikke søkt 

klarlagt om den økede vintervannføring vil medføre øket graving og om fiskeplasser og gyteplasser vil bli 

ødelagt ved endret vannføring eller øket graving. Dette er imidlertid vanskelig å angi på forhånd. Faren for 

slike virkninger er påpekt av blant andre Alta Laksefiskeri Interessentskap (St. prp. 71 og 115), og 

Hovedstyret har regnet med økede skader ved erosjon i elvefaret (s. 127). 
 

Utredningene om erosjon i elva bygger på ufullstendige opplysninger om vannføring etter regulering, og er 

ganske kortfattet. På bakgrunn av de store naturlige erosjoner i Alta-elva vil erosjonsvirkninger etter regulering 

være av betydelig interesse. Siden arten og omfanget av erosjonsvirkninger er meget vanskelig å forutsi i 

enkeltheter, antar flertallet - Falch, Aslaksen, Ravatn og Westerheim - at dette ikke kunne avklares særlig mere 

ved ytterligere utredninger, og flertallet vil ikke anse avgjørelsesgrunnlaget på dette felt mangelfullt.  

Mindretallet finner utredningene om erosjon i elva mangelfulle. Anførslene om erosjon i israpporten (A 58) 

er ikke nok til å rette opp dette. Graving i elvefaret burde vært grundigere behandlet på grunnlag av den 

fastlagte vannføring etter regulering. Dette er et særlig viktig felt i en elv som renner gjennom så store 

løsmasser og hvor det foregår så stor naturlig graving som i Alta-elva. Mindretallet anser dette som en vesentlig 

mangel ved avgjørelsesgrunnlaget. 

3.6. Reguleringens mulige virkninger på klimaet langs vassdraget er utredet av Meteorologisk institutt i en 

foreløpig vurdering juli 1972 (A 17), av utvalget for landbruksmeteorologisk forskning i en uttalelse 3. 

februar 1974 (A 32) og i en endelig, omfattende utredning om mulige endringer i lokalklima med 

vasskraftutbygging i Alta i februar 1975 (A 17). Utredningene inneholder adskillige opplysninger og 

redegjørelser. Alle er utarbeidet før vannføring og isforhold etter regulering var endelig klarlagt. De 

bygger på forutsetninger om at vannføringen om vinteren blir øket; i den siste utredningen er forutsatt at 

vannføringen kan bli over dobbelt så stor som den nåværende ut på ettervinteren, mens den prosentvise 

endring i sommervannstanden blir liten. 
 

Klimaendringene synes å bli små selv ved forholdsvis ugunstig vannføring og isforhold, og retten ser det 

derfor ikke som noen mangel at de ikke er utredet nærmere etter at vannføring og isforhold ble klarlagt bedre 

og regulering av Iesjav'ri og Joat'kajavrit ble frafalt. - De to siste klimautredningene fulgte ikke med søknaden 

til uttalelse, men ble utsendt i april 1975 og altså i god tid før uttalelsesfristen utløp.  
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Klimaendringene ved Vird'nejav'ri blir ifølge utredningen (A 17, foreløpig 
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 utgave, St. prp. 24) stort sett avgrenset til de nærmeste dekameter fra vannspeilet. Forholdene ovenfor 

Vird'nejav'ri er ikke behandlet særskilt. Under vitneforklaringene er det gitt opplysninger av dosent Arne K. 

Sterten som har understreket betydningen av klimaundersøkelser ved knekkpunktet mellom damnivået og 

terrenget ovenfor, det vil si ved Masi. Jordbruket i Masi drives under marginale forhold, der selv små endringer 

av klimaet i korte perioder kan få merkbare virkninger for plantevekster og mulighetene for å drive jordbruk. - 

Retten ser det derfor som en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget at mulige virkninger på lokalklimaet ved 

Vird'nejav'ri og Masi ikke er utredet. 

3.7. Grunnvannstanden er behandlet i en rapport fra september 1975 om grunnvannsundersøkelser i Alta fra 

Vassdragsdirektoratets grunnvannskontor (A 19). Grunnvannstanden før regulering er målt på tre 

forskjellige steder med liten høyde over elva, og er sammenholdt med elvevannstanden ved Stengelsen og 

Tangen bru, som ligger langt fra noen av målestedene. Det er som konklusjon kort nevnt at mindre 

endringer i elvevannstanden trolig vil ha liten betydning for grunnvannstanden, men det er ikke gjort rede 

for hvilke grunnvannsendringer som kan ventes ved reguleringen. - Statskraftverkene har i et kort notat 8. 

september 1975 om grunnvannsforhold (A 34) fremholdt at endringene i vannstanden i elva og derved i 

grunnvannstanden nærmest elva vil bli så små sammenholdt med topografien og 

løsmassesammensetningen at de ikke vil ha noen virkning av betydning for vekstforholdene langs elva. 
 

Utvalget for landbruksmeteorologisk forskning har i en uttalelse 3. februar 1974 (A 32) behandlet 

betydningen av blant annet endret grunnvannstand og tele for plantevekstvilkårene. Den er utarbeidet før det 

forelå detaljerte opplysninger om endring i vannføringen i elva, og legger derfor bare til grunn at 

vintervannføringen vil bli øket, særlig utover vinteren, mens sommervannføringen vil bli minket. Utredningen 

synes ikke å bygge på kjennskap til eksisterende grunnvannsforhold, jordsmonn, terreng eller andre stedegne 

forhold i området, og er for så vidt generell. Utvalget har ikke vurdert om grunnvannsendringer kan få 

betydning for plantevekst og jordbruk f.eks. ved at vårflommen dempes og forsinkes ved veksttidens 

begynnelse om våren, eller ved at teledannelsen øker på grunn av høyere vannføring om vinteren. - Ytterligere 

opplysninger om grunnvannsforholdene og virkninger av grunnvannsendringer er ikke lagt frem.  

Uttalelsen fra utvalget for landbruksmeteorologisk forskning er datert 3. februar 1974, men er sendt til 

uttalelse først i april 1975. Det skjedde likevel i god tid før uttalelsesfristen utløp. - Rapporten om 

grunnvannsundersøkelser og notatet om grunnvannsforhold ble utsendt 10. september 1975, altså mindre enn to 

måneder før uttalelsesfristen utløp. Dette var kort frist (§ 6). 

Grunnvannsundersøkelsen kunne med fordel vært utført flere steder langs elva og i forskjellig høyde over 

elva. Det er ikke gitt opplysninger om eventuelle berørte vannforsyningsanlegg, herunder brønner. 

Opplysninger om normal grunnvannstand og om vannstandsendringer i elva burde foreligget som grunnlag for 

vurderingen av endringer i grunnvannstand og teledannelse og betydningen av dette for plantevekstvilkårene. 

Når jordbruk drives under slike marginale forhold som i Alta, må det etter rettens oppfatning stilles særlige 

krav til omsorgsfulle forundersøkelser ved vassdragsreguleringer. På den annen side blir vannstandsendringene 

i elva som følge av reguleringen små, både sommer, høst og vinter, særlig etter at overføring av Iesjav'ri og 

Joat'kajav'rit 
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 er frafalt, og derved blir også grunnvannsendringene små. De mangler som foreligger ved 

avgjørelsesgrunnlaget, vil retten derfor ikke anse som vesentlige.  

3.8. Vassdraget som mottaker eller resipient for forurensninger bør klarlegges under konsesjonsbehandlingen, 

idet dårligere resipientforhold i anleggstiden eller etter regulering vil innebære ulempe og eventuelt skade 

for almene interesser (vassdragsreguleringsloven § 5 c). Dette er imidlertid ikke nevnt i søknaden eller 

vedlegg, men først i en kort rapport fra Norsk institutt for vannforskning 18. mars 1976 om orienterende 

undersøkelser i Altavassdraget og Tverrelva (A 48), altså lenge etter at uttalelsesfristen var gått ut. 

Rapporten er ikke sendt noen til uttalelse. Hensikten med denne var imidlertid å undersøke eventuelle 

forskjeller i vannkvaliteten i de to elvene. Rapporten peker på at materialet ikke var tilstrekkelig og 

anbefaler innsamling av materiale «før et eventuelt reguleringsinngrep er en realitet». Statens 

forurensningstilsyn synes ikke å ha fremholdt at forurensnings- eller resipientforholdene i Altaelva burde 

undersøkes (St. prp. 90). Det er således ikke opplyst i hvilken grad kloakk går ut i elva nedenfor 

magasinet, eller om forurensninger i elva vil bli verre etter regulering. Dette må ansees som en feil ved 

saksbehandlingen (vassdragsreguleringsloven § 5 c). Ytterligere materiale om dette av betydning er ikke 
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fremlagt. 
 

Retten mener de begrensede vannføringsendringer ved regulering ikke kan antas å ha særlig betydning for 

resipient- og forurensningsforholdene i elva, og anser ikke mangelen på opplysninger om dette som vesentlig.  

Utslipp i elva under anleggstiden av kloakk fra anleggsleiren, steinslam o.l. er heller ikke omtalt i søknaden 

eller vedlegg. Det er derfor uklart om disse vil være beskjedne eller betenkelige. Dette vil imidlertid bli særskilt 

vurdert i forbindelse med utslippstillatelse etter vannvernloven. Selv om dette burde vært tatt med i søknaden, 

er det ingen vesentlig mangel. 

3.9. Reguleringens påvirkning av naturforholdene skal klarlegges i søknaden eller vedlegg. Det gjelder ikke 

bare reguleringsvirkninger som vil skade eiendom eller driftsforhold, men også slik påvirkning som kan 

antas å medføre skade eller ulempe for almene interesser (vassdragsreguleringsloven § 5 c jfr. § 4 a nr. 1). 

Det er skade på verdifulle naturegenskaper som her kommer i betraktning. Det kan gjelde blant annet 

geologiske forhold, landskapssærtrekk, plantevekst og dyreliv. Slike naturverdier vil være iøyenfallende 

for de fleste. I visse tilfelle vil det kreve utredning av sakkyndige å få klarlagt både hvilke naturverdier 

som finnes, og hvilke virkninger reguleringen vil få for dem. Kravet til omfanget av utredninger er generelt 

behandlet foran. 
 

Før søknaden var ferdig utarbeidet i 1974 forelå det klare signaler fra myndighetene om at Altaområdet hadde 

naturverdier som tilsa en særlig omsorgsfull planlegging med tanke på å skåne disse mest mulig (St.prp.nr.4 

(1972-1973) om verneplan for vassdrag 129). Under rettsmøtene er det dokumentert en meget omfattende 

korrespondanse fra årene 1970 til 1975 der områdets verneverdi på en rekke naturfelter ble påpekt av 

kompetente fagfolk. Alt i 1971 ble det arbeidet med å få istand tverrfaglige undersøkelser, uten at dette lykkes. 

I 1975 ble videre undersøkelser stanset på grunn av tidsnød. Det som foreligger av utredninger om naturfaglige 

emner, er lite sett i forhold til de anbefalinger som forelå og i forhold til hva som var gjort eller igangsatt i 

andre vassdrag som Alta kunne sammenlignes med. 

Den første utredning om disse emner er lagt frem av Direktoratet for vilt 
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 og ferskvannsfisk (angivelig 1975) og behandlet registrering av dyreliv, dvs. av fugler og pattedyr (A 20). Det 

er opplyst at den ble sendt til uttalelse sammen med søknaden. Det er flere steder i utredningen og på 

forskjellige måter gjort oppmerksom på at registreringen er ufullstendig både med hensyn til de metoder som er 

brukt og omfanget av registreringene, og pekt på at vegetasjonen og mindre pattedyr også burde vært 

undersøkt. Registreringen av pattedyr sies å være for mangelfull til vurdering av områdets mangfold. - Det er 

senere lagt frem en foreløpig rapport om fuglefaunaen i deler av reguleringsområdet i Altavassdraget (A 40). 

Den er datert 22. september 1975 og ble utsendt etter at uttalelsesfristen var utløpt for de fleste. Noen endelig 

rapport er ikke kommet. Rapporten bygger på undersøkelser en måneds tid sommeren 1975 - mens den forrige 

rapporten bygget på undersøkelser de tre foregående somre - og opplyser at tidsrommet var noe ugunstig og 

værforholdene lite egnet til registrering av fugler. Den har ellers ikke så store forbehold som den forrige.  

Disse to rapportene og særlig den siste er lagt til grunn for senere vurderinger av dyrelivet. Statens friluftsråd 

og Statens naturvernråd har uttalt at undersøkelsene av dyrelivet er noe ufullstendige, men konkluderer med at 

området neppe er spesielt verneverdig ut fra hensynet til dyrelivet (St. prp. 76). Direktoratet for vilt og 

ferskvannsfisk har uttalt at fuglefaunaen langs Vird'nejav'ri og oppover og nedover langs vassdraget er typisk 

og vanlig for området og har vid lokal og regional utbredelse (St. prp. 105). Lignende vurderinger er fremholdt 

av Hovedstyret i NVE (St. prp. 124). Miljøverndepartementet har fremholdt at det på strekningen Savt co-Masi 

er et særlig verdifullt fugleliv, men at hekkeplassene stort sett ikke blir berørt, og videre at leveområdet vil bli 

endret ved reguleringen av Vird'nejav'ri (St. prp. 147). Olje- og energidepartementet har derimot fremholdt at 

Vird'nejav'ri har et forholdsvis fattig fuglesamfunn tilknyttet stranden og vannet, men tilføyer at fra Kista til 

Vird'nejav'ri finnes en rik rovfuglfauna, hvor hekkeplassene ligger vesentlig over høyeste reguleringsvannstand 

og i liten grad vil bli berørt av reguleringen (St. prp. 159). 

Fuglelivet i deltaområdet ved Altaelvas utløp i fjorden er ikke vurdert ved konsesjonsbehandlingen, bortsett 

fra at Miljøverndepartementet 18. januar 1978 har gjort oppmerksom på at området er registrert som 

verneverdig, men samtidig har fremholdt at endrede vannføringsforhold og erosjon antas bare å få begrenset 

betydning (St. prp. 147). 

Dyrelivet må ansees noe ufullstendig utredet, og retten finner avgjørelsesgrunnlaget for så vidt noe 

mangelfullt. - Falch, Skjenneberg, Solbakken og Hjermann vil tilføye at på bakgrunn av de opplysninger som er 
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fremkommet for retten i utredninger fra preparant Per J. Tømmeraas og førstekonservator Edvard K. Barth, 

med kritikk mot opplysninger om artsrikdom og fugletetthet og mot vurderingen av skadevirkninger ved 

regulering og utbygging, må avgjørelsesgrunnlaget for så vidt gjelder fuglelivet etter deres oppfatning også 

betegnes som misvisende. 

Planteveksten langs vassdraget er ikke behandlet i tilknytning til søknaden. De botaniske forhold i Alta er lite 

undersøkt, men Alta kan være grenseområde for sørlige og østlige planteslag, med begrenset tilpasningsevne til 

endringer i vannforsyning, temperatur o.l. Statens friluftsråd og Statens naturvernråd har funnet det uheldig at 

det ikke er foretatt botanisk kartlegging av reguleringsområdene og at det ikke foreligger noe materiale om de 

botaniske verdier som ble berørt av søknaden (St. prp. 76). Miljøverndepartementet har kort 
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 opplyst at en finner meget sjeldne plantearter på elvebankene og plantesamfunn med relativt høy vernestatus 

sett i nasjonal sammenheng (s. 147). 

Et flertall - Falch, Skjenneberg, Solbakken og Hjermann - mener slike forhold burde vært nærmere opplyst. - 

Mindretallet mener plantelivet langs elva vil bli lite påvirket ved vannstandsendringene, som blir ubetydelige i 

forhold til de naturlige vannstandsvariasjoner, slik at ytterligere opplysninger ikke var nødvendige for 

avgjørelsen. Mindretallet viser for så vidt til vitneforklaring fra professor Olav Gjærevoll, som også har 

karakterisert Øystein Dallands inventeringsprogram som et ambisiøst og ressurskrevende forsøksprogram.  

Andre naturverdier er ikke utredet i søknaden eller vedlegg. Det gjelder således landskapsmessige og 

geomorfologiske særtrekk. Kløfta mellom Vird'nejav'ri og Sav co er enestående i landet og langt videre som 

naturfenomen på grunn av formen og som naturhistorisk dokumentasjon. Statens friluftsråd og Statens 

naturvernråd har omtalt landskapsmessige skadevirkninger og uttalt at de vil bli store (St. prp. 75). 

Miljøverndepartementet har uttalt seg om landskapet og de naturmessige sider ved utbyggingen (s. 146-147). 

Hovedstyret og Stortingets industrikomite har vært på befaring i Altavassdraget før de tok stilling til søknaden. 

Etter flertallets - Falch, Skjenneberg, Solbakken og Hjermann - oppfatning burde fagkyndige ha utredet både 

særverdien av naturegenskapene i området, spesielt i kløfta, og i hvilken grad de vil bli endret eller skadet ved 

sprengninger, dambygging, veganlegg, neddemming m.m. En fagkyndig utredning vil i alminnelighet tillegges 

større vekt enn alminnelig kjennskap til naturfenomen og antagelser om verneverdi. 

Mindretallet vil vise til at verneverdiene i Altavassdraget også er behandlet i forbindelse med verneplanen for 

vassdrag fra 1973, og anser de landskapsmessige forhold tilstrekkelig påpekt før avgjørelse ble tatt.  

Det samme flertall vil tilføye at det er mulig særverdier og skadevirkninger vedrørende verdifulle 

naturegenskaper ikke vil bli tillagt så stor vekt ved vurdering av fordeler og ulemper ved vassdragsregulering. 

Men det kan ikke sees bort fra at også slike verdier under gitte forhold eller av visse grupper tillegges adskillig 

betydning. Det er derfor etter flertallets oppfatning en mangel ved saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget 

at de nevnte naturverdier ikke har vært tilfredsstillende klarlagt. 

Flertallet nevner i denne forbindelse at en årsak til at naturverdiene ikke ble nærmere utredet, var at NVE 

fremholdt blant annet i brev 21. mai 1975 at det for å møte kraftetterspørselen var regnet med kraft fra 

Altaverket i 1980, og det betinget at konsesjon forelå i 1976. Det var derfor ikke tid til undersøkelser ut over 

1975. På denne tiden var det imidlertid nokså klart at bygging av kraftoverføringslinjer Ritsem - Skjomen - 

Balsfjord innen 1979-80 kunne gjøre det mulig å utsette Altakraften til 1982 (arbeidsrapport EE 12/74 revidert 

12. februar 1975, jfr. arbeidsrapport EE 34/75 av 2. oktober 1975 fra Elektrisitetsavdelingen i NVE - A 47). Det 

synes derfor å ha vært en misvisende begrunnelse for å avslå videre undersøkelser. Staten har imidlertid 

fremholdt for retten at om det i 1975 ikke var så viktig å få Altakraft før i 1982-83, var det viktig å få avklaret 

om Alta skulle utbygges, av hensyn til annen planlegging og utbygging. Etter flertallets oppfatning gir ikke 

dette tilstrekkelig begrunnelse for ikke å ta tid til å fremskaffe lovbestemt grunnlag for avgjørelsen. I det 

samme brev av 21. mai 1975 viser NVE etter flertallets oppfatning også en 
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 mangel på forståelse av hvordan vitenskapelige institusjoner arbeider, idet man ber om at eventuelle 

utredninger, som ennå verken var planlagt eller påbegynt, skulle foreligge ferdig allerede 1. november samme 

år. For en vitenskapelig institusjon er dette et håpløst krav, idet sommerens arbeid forlengst bør være planlagt 

og fastsatt på dette tidspunkt. Når det under vitneavhør foreslåes at man kunne bøte på dette ved å sette på mer 

mannskap, understreker dette etter flertallets syn den samme mangel på forståelse. Kompetente personer til slikt 

arbeid tar det år å utdanne. 
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3.10. Laksen i Altaelva er kort omtalt i søknaden. Bortsett fra korte opplysninger om omfanget av laksefisket er 

det bare bemerket at med forholdsvis rimelige restriksjoner på driften av kraftstasjonen antok 

Statskraftverkene at det ikke ville oppstå markerte endringer for fisket og fiskebestanden i elva. Den 

eneste rapport vedrørende fiske som fulgte søknaden, gjaldt den økonomiske betydningen av lakse- og 

innlandsfisket (A 14). - Neste fiskerapport omfattet fiskeribiologiske forundersøkelser (A 13 II), herunder 

blant annet gyteområder, produksjonsareal og tetthet av småfisk, samt en del om fisket og oppfisket laks. 

Den bygger på feltundersøkelser sommeren 1973, idet undersøkelser sommeren 1974 måtte avbrytes på 

grunn av avslag fra NVE på søknad om midler. Det opplyses i rapporten at feltundersøkelsene er på langt 

nær tilstrekkelige og resultatene delvis grove og ufullstendige. Denne såkalte faktarapporten inneholder 

intet om antatte virkninger for laksen av en regulering. Den er datert av feltarbeideren desember 1974 med 

forord av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk datert juli 1975. - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk la 

20. november 1975 frem en vurdering av skader og ulemper for laksefisket, innlandsfisket og viltet (A 45). 

- Laksefisket i Altafjorden - som er avhengig av lakseproduksjon i Altaelva og som i mengde angis å være 

minst fire ganger så stort som elvefisket laks - er behandlet i en utredning fra juni 1973 om den 

økonomiske betydning av lakse- og innlandsfisket (A 14), der det blant annet fremgår at fisket med 

faststående redskap i fjorden utgjør en del av næringsgrunnlaget i enkelte distrikter. Reguleringens mulige 

virkninger på laksefisket i fjorden er imidlertid ikke utredet. 
 

Et flertall - Falch, Skjenneberg, Solbakken og Hjermann - vil fremholde at lakseutredningene ikke inneholder 

opplysninger eller redegjørelser for rogn- og yngelutvikling med klekketid under naturlige forhold og etter 

temperaturendringer i vannet ved regulering, for laksens og spesielt lakseyngelens næringstilgang før og etter 

regulering, eller for sarrdannelse, bunnisdannelse og graving etter regulering og betydningen av dette for 

lakseyngelen. Etter dette flertallets oppfatning har avgjørelsesgrunnlaget vært mangelfullt på disse punkter. 

Spesielt for Altaelva, som en av landets betydeligste lakseelver, må det kreves bedre materiale til vurdering av 

skadevirkninger for laks. 

Hjermann vil tilføye at det såkalte drivet (dyre- og planteplankton), som i andre elver utgjør opp til 50% av 

årsyngelens føde, ikke er undersøkt, heller ikke bunndyrforekomstene. En undersøkelse av mageinnholdet til 

lakseungene ville ha klarlagt drivet og bunndyrenes betydning for næringstilgangen. Dette er helt avgjørende 

for bedømmelsen av utbyggingens betydning for laksefisket. Det er videre på det rene at temperaturen i vannet 

blir hevet noe, særlig på Sav co og nedover. Det har vist seg at en gjennomsnittlig heving av temperaturen på 

0,3gC fremskynder klekkingen av altarogn 13 dager. Både den rettsoppnevnte sakkyndige John W. Jensen og 

den såkalte Nordenggruppen har i 1980 regnet med tidligere klekking i Sav co området, Nordenggruppen hele 

20 
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 dager. Yngelen kan da etter disses mening bli klekket og grave seg opp av grusen i sterk flom eller når det er 

liten næringstilgang. En inngående vurdering av temperaturen i vannet gjennom vinteren fra rogna er gytt om 

høsten til klekking om våren burde ha vært foretatt. Undersøkelser av bunndyr, driv og vanntemperatur fra 

gyting til klekking er foretatt i andre elver som planlegges eller er utbygget i den senere tid. Og særlig burde 

dette ha vært gjort i Alta under de forhold man har her. Ett års feltundersøkelser må ha vært for lite. Hjermann 

anser disse manglende undersøkelser som vesentlige og betydelige mangler i avgjørelsesgrunnlaget. 

Mindretallet - Aslaksen, Ravatn og Westerheim - viser til at Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har gitt 

uttrykk for at de fiskeribiologiske fiskeriøkonomiske undersøkelser som er foretatt, antas å være tilstrekkelig 

grunnlag for å kunne vurdere søknaden, og at ytterligere detaljundersøkelser av laksens biologi og 

næringsgrunnlag neppe vil kunne avklare forholdene etter utbygging nærmere. Under rettsforhandlingene ble 

det gitt uttrykk for ulike synspunkter på reguleringens virkning på laksefisket i Altaelva og sjøfisket etter laks. 

Den faglige uenighet kan eventuelt bli avklaret etter at de bebudede fiskeundersøkelser er utført. Med de vilkår 

som er tatt inn i reguleringsbestemmelsene, anser mindretallet reguleringens virkning på fisket tilfredsstillende 

ivaretatt. 

3.11. Regulering og utbygging kan innvirke også på annen bruk av elva, fjorden og områdene i nærheten. Det 

gjelder særlig bruk av båt på elva og fjorden og ferdsel på isen, med båtstøer og båtplasser. Søknaden skal 

inneholde opplysninger om dette og om skadevirkninger for slike forhold (vassdragsreguleringsloven § 5 c 

jfr. § 4 a nr. 1, jfr. retningslinjene under post c 1). 
 

Det foreligger imidlertid få opplysninger om dette. De tre mest brukte isveger over elva er nevnt i de to siste 

israpportene (A 37 og A 58). Skadevirkninger på isvegene er imidlertid ikke nevnt, men 

vintervanntemperaturene vil ikke bli merkbart endret nedenfor de åpne elvestrekninger. Ved den øvre isvegen 
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ved Øvre Sorrisniva er det senere bygget bro. Det foreligger ikke opplysninger om transport av ved og tømmer 

på isen langsetter elva. Reguleringen kan føre til noe tidligere isdannelse og muligens noe større isutbredelse i 

området omkring elveosen og i Rafsbotn (A 58), men i hovedfjorden regner en ikke med at det vil kunne bli 

merkbare endringer. Bruk av båter og båtnaust på indre del av fjorden om vinteren er det ikke opplyst noe om, 

heller ikke betydningen av øket fjordis for fiskebåter («skjæris») eller for adkomst til båtstøer. Det samme 

gjelder bruk av elvebåter og båtplasser ved elva. 

Endringene i sommervannføringen vil bli små, og selv om vintervannføringen vil øke med over 50%, er det 

ikke fremkommet andre opplysninger enn at skadevirkningene vil bli begrensede. Øket islegging i fjorden er en 

vanlig følge av praktisk talt enhver kraftutbygging, og som vanlig er det også i dette tilfelle tatt med et punkt i 

reguleringsbestemmelsene (19) om isforhold i havnebassenget. Retten vil derfor ikke anse manglene på dette 

felt som vesentlige. 

3.12. Skader og ulemper for reindriften ved regulering er behandlet i en utvalgsutredning fra august 1974 (A 

11). Direkte skader og ulemper er klarlagt så langt erfaringsgrunnlaget har gjort det mulig. Utvalget har 

imidlertid fremholdt at det er umulig på forhånd å peke på alle skader og ulemper som påføres reindriften 

ved en vassdragsregulering, og at det som synes vanskeligst å vurdere, er de ringvirkninger reguleringen 

vil få for distrikter som ikke blir direkte berørt. Utvalget har fremholdt at det beite som tapes ved 

reguleringen, er vår- og høstbeite, som det er spesiell knapphet på. Alle beiteområder i 
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 Finnmark er så sterkt utnyttet og det er så trangt mellom reinflokkene at hvert tap av beiteland og hinder i 

flytte- og trekkleier kan bli katastrofalt. Utvalget har også gjort oppmerksom på at selv om hvert inngrep 

ikke betyr så mye alene, kan det sammen med mange andre føre til en sammenbruddlignende 

innskrenkning for reindriften. Det er derfor etter utvalgets mening ikke riktig å vurdere hver 

kraftutbygging alene. Utredningen bygger på planen fra 1974, som ville medført betydelig større inngrep i 

reindriften enn den regulering som ble vedtatt. Det kan ha ført til at virkningen av den vedtatte regulering 

for reindriften lett er undervurdert av andre, selv om de direkte virkninger fremgår av utredningen. 

Hovedstyret for NVE synes å ha forstått utredningen slik at skadene for reindriften ved regulering av 

Vird'nejav'ri blir små og at den påståtte indirekte virkning for hele reindriften i området må bli relativt 

ubetydelig (St. prp. 123). Industridepartementet har imidlertid fremholdt at utbygging omkring 

Joat'kajav'rit vil få betydelige ringvirkninger og at det i anleggstiden må regnes med skade for reindriften 

på grunn av uro og trafikk. Senere er regulering av Joat'kajav'rit tatt ut av planen (St. prp. 157). 
 

Retten antar at loven krav om at det skal gis oppgave over den skade og ulempe som utbygging vil volde på 

driftsforhold (vassdragsloven § 5 c), må forstås slik at ved skadevirkninger for reindriften må det kreves 

nærmere redegjørelse for både hvilke tidligere inngrep som har påvirket næringsgrunnlaget i dette 

driftsområdet og hvilke indirekte virkninger eller ringvirkninger som de nye inngrepene kunne medføre. Slike 

opplysninger er nødvendige for å forstå de skadevirkninger reindriften utesettes for. Retten er imidlertid 

oppmerksom på at dette skal være første gang virkninger for reindriften overhode er utredet før 

konsesjonsbehandling av vassdragsregulering. Den utredning som er foretatt, er tilfredsstillende for de 

skadevirkninger som er behandlet. Et flertall - Falch, Aslaksen, Ravatn og Westerheim - vil på denne bakgrunn 

ikke legge vesentlig vekt på at de øvrige nevnte forhold ikke er nærmere behandlet i dette tilfelle. Etter 

mindretallets oppfatning er det en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget at den konsekvensanalyse (ringvirkninger) 

som er foreslått i reindriftsutredningen, ikke er utført. 

3.13. Søknaden og den senere konsesjonsbehandling synes å bygge på den forutsetning at reguleringen ikke vil 

få noen virkning for bygda Masi. Dette har sammenheng med at Masi er varig vernet (St.prp.nr. 4 (1972-

1973) om verneplan for vassdrag 129 og Innst.S.nr. 257 (1972-1973) 604). Vernevedtaket er truffet av 

Stortinget i plenum og ikke i lovs form; det er således ikke rettslig bindende, men må sees som en instruks 

til konsesjonsmyndighetene. Det har vært reist spørsmål om hvilke inngrep dette vedtaket verner mot. 

Retten antar at vedtaket ikke bare verner mot neddemming av bygda, men at det også er til hinder for 

enhver regulering av den naturlige vannføring og vannstand i vassdraget i og ved Masi som ledd i 

kraftutbygging. Denne forståelse av vernevedtaket støttes av uttalelser i St.prp.nr.77 (1979-1980) om 

verneplan II for vassdrag 32. Derimot kan retten ikke se at vernevedtaket er til hinder for regulering lenger 

nede i vassdraget, selv om den kan medføre temperaturendringer, frostrøyk m.m. som igjen kan påvirke 

næringsgrunnlag og levegrunnlag i Masi. Det er ikke noe som tyder på at det har vært meningen å verne 

mot slike fjernere reguleringsvirkninger. 
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På grunnlag av modellforsøk i Vassdrags- og havnelaboratoriet i 1979 og rapport derfra 29. januar 1980 (A 

67) er det under rettsforhandlingene kommet frem at ved fullt reguleringsmagasin med vannstand på 265 m.o.h. 

i Vird'nejav'ri 
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 og en vannføring mindre enn 130 m³ i sekundet vil vannstanden i Ladnetjav'ri bli oppstuvet. Er vannføringen 

30 m³ i sekundet, vil vannstanden i Ladnetjav'ri således bli ca 15 cm. høyere enn Vird'nejav'ris 265 m.o.h. 

Naturlig vannstand i Ladnetjav'ri er imidlertid bare 264,4 m.o.h. ved slik vannføring, denne vil altså bli hevet 

75 cm. Det bemerkes at såkalt normal sommervannstand i Ladnetjav'ri er beregnet til 265 m.o.h., men normal 

vannstand er en gjennomsnittsvannstand, og naturlig sommervannstand kan altså tidvis ligge lavere. Naturlig 

sommervannstand i Ladnetjav'ri vil således bli påvirket ved reguleringen når magasinet er fullt. Reguleringen 

gir adgang til å holde magasinet fullt også om sommeren, og Statskraftverkene har opplyst å være innstillet på å 

gjøre det. Bebyggelsen i Masi strekker seg praktisk talt ned til Ladnetjav'ri. Dette betyr at det vedtatte 

manøvreringsreglement er i strid med vernevedtaket. Ingen synes imidlertid å ha vært oppmerksom på det 

under konsesjonsbehandlingen, idet man har gått ut fra at reguleringen ikke ville berøre Ladnetjav'ri og 

vassdraget ved Masi. Dette er en åpenbar feil ved avgjørelsesgrunnlaget. Retten bemerker at 

reguleringsvedtaket ikke er ugyldig av den grunn at det er i strid med vernevedtaket, siden vernevedtaket som 

nevnt foran ikke er rettslig bindende. Motstriden mellom vedtakene må derfor bedømmes som feil ved 

avgjørelsesgrunnlaget, på linje med andre feil og mangler. 

Ved de samme modellforsøk er det klarlagt at under flom ut over 130 m³/sek. vil vannstanden i Ladnetjav'ri 

være upåvirket av vannstanden i magasinet. Hvorvidt det under vårløsningen vil bli dannet isbarrierer mellom 

Ladnetjav'ri og Vird'nejav'ri som kan øke oppstuvingen i Ladnetjav'ri i forhold til den naturlige is- og 

flomsituasjon, er ikke undersøkt, men muligheten for dette er ifølge rapporten (A 67) til stede. Det må være en 

feil ved saksbehandlingen at dette ikke er søkt klarlagt og en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget at man ikke 

visste noe om dette. 

Naturlig nok er heller ikke mulige reguleringsvirkninger for fisken i Ladnetjav'ri utredet, så lenge man ikke 

har vært oppmerksom på reguleringsvirkninger i dette vannet i det hele. Dette er på samme måte en feil ved 

saksbehandlingen og en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget, siden reguleringsvirkninger kan inntre. - Som nevnt 

foran er mulige klimaendringer ovenfor Vird'nejav'ri ikke vurdert, til tross for at slike trolig vil kunne inntreffe 

ved Ladnetjav'ri-Masi, med eventuelle utslag for jordbruksvilkårene, bær og befolkningen selv, med andre ord 

for næringsgrunnlaget der. Tilsvarende gjelder grunnvann. 

3.14. De saksøkte har hevdet at det er feil når det ikke er utredet nærmere før konsesjonsbehandlingen hvor vidt 

inngrep i samisk næringsutøvelse får virkninger for generelle samiske interesser og samisk kultur. Så vidt 

vites har slike virkninger aldri tidligere vært utredet i forbindelse med konsesjonsbehandling. Dette reiser 

spørsmål om slike indirekte virkninger for samisk kultur omfattes av «skade eller ulempe for almene 

interesser» (vassdragsreguleringsloven § 5 c). Innholdet av uttrykket almene interesser belyses som nevnt 

foran av § 4 a, som ble tilføyet ved lovendring i 1969. I følge § 4 a omfatter almene interesser blant annet 

interesser knyttet til kultur. Det kan ikke være kultur eller kulturytringer i alminnelighet det her siktes til, 

det ville favne for ubestemmelig vidt. Det må foreligge særlige grunner til å utrede interesser knyttet til 

kultur. De forhistoriske kulturminner er tilfredsstillende behandlet (A 21, St. prp. 35). Den alminnelige 

oppmerksomhet i samfunnet overfor samisk næringsutøvelse og samisk kultur er øket gjennom årene. Ved 

nærmere fastlegging av loven utredningskrav er det grunn til å legge vekt på offisielle 
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 uttalelser om at inngrep i samisk utnyttelse av naturgrunnlaget må vurderes nøye, slik at man får klarlagt 

også den virkning inngrepene kan påføre samisk kultur og livsform (St.meld.nr. 33 (1973-1974) om tillegg 

til utbyggingsprogram for Nord-Norge 33, jfr. Innst.S.nr.291 (1973-1974) om samme 3 og 17). 

Høyesterett har i forbindelse med erstatning for kraftledning gjennom et reinbeiteområde pekt på det 

særskilte vern som man skylder å yte den samiske folkegruppe, dens kultur og livsform, og selve 

grunnlaget for reindriftsnæringen ( Rt-1975-1029, særlig 1033). Retten antar derfor at de inngrep 

reguleringen innebærer i næringsgrunnlaget for reindriftsutøverne og de mulige inngrep den kan føre til i 

næringsgrunnlaget for folk i Masi, tilsier at muligheten for virkninger for samisk kultur skulle vært omtalt, 

og ikke fullstendig utelatt. Det må derfor ansees å foreligge en feil i saksbehandlingen og mangel i 

avgjørelsesgrunnlaget. De saksøkte har latt utarbeide en utredning av Ivar Bjørklund og Terje Brantenberg 

i 1980 om Alta-Kautokeinoutbyggingen og dens ringvirkninger for reindrift og samisk kultur. Den viser 

etter rettens oppfatning blant annet hvor vanskelig det er å beskrive virkninger på samisk kultur av de 

inngrep i samisk næringsutøvelse denne reguleringen vil medføre. Retten kan ikke se at det forelå noen 
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vesentlig mangel i avgjørelsesgrunnlaget selv om det ikke var redegjort for slike virkninger. 
 

3.15. Retten vil ellers kort bemerke at søknaden av april 1974 ikke inneholdt noen vurdering av de uttalelser 

Statskraftverkene har fått på grunnlag av kunngjøringen om at planlegging tok til 

(vassdragsreguleringsloven § 5 h), bare en liste over dem. Dette er ingen vesentlig feil, men det synes å 

belyse en holdning til de lovbestemte krav til søknaden. 
 

3.16. Til slutt tar retten opp de saksøktes anførsler om at det er en feil ved saksbehandlingen at den vedtatte 

regulering av Altaelva alene ikke er særskilt utredet som et eget reguleringsalternativ og at et slikt 

reguleringsalternativ derfor ikke er forelagt noen til uttalelse. Oppmerksomheten er derfor ikke blitt rettet 

mot dette alternativet og uttalelsene har i vesentlig grad blitt knyttet til de reguleringer som ikke er vedtatt, 

og som var antatt å medføre større skadevirkninger. - Det er klart at konsesjonsmyndighetene har full 

anledning overfor søkeren til å trekke deler av et reguleringsforslag ut av planen under 

konsesjonsbehandlingen og vedta en mindre regulering enn den det er søkt om. Søknaden bør derfor gjøre 

rede for alternativer med redusert regulering. Dette kan imidlertid ikke sees å være krevet i loven 

(vassdragsreguleringsloven § 5). NVE har i rundskriv (nr. 38, 12. mars 1975) bedt alternativer utredet i 

forbindelse med søknader, men anmodningen er ikke begrunnet ved lovhenvisning. - I dette tilfelle var for 

øvrig alternativene temmelig klare selv om de ikke var fremstillet som alternativer. Søknaden gav full 

anledning til å kommentere reguleringsvirkningene så vel ovenfor dammen ved Vird'nejav'ri som nedenfor 

kraftstasjonen. Det forhold at oppmerksomheten samles om den eller de mest omfattende og 

skadegjørende reguleringer kan inntreffe enten alternativene er særskilt utredet eller ikke. En slik skjevhet 

i behandlingen kan etter rettens oppfatning ikke ansees som noen feil ved saksbehandlingen. 
 

Det var først Industridepartementet som gikk inn for det minste, vedtatte reguleringsalternativ. Det kan ha 

ført til at de tekniske alternativer ved regulering av bare Altaelva ikke er blitt så utførlig overveiet og utredet 

som hvis dette alternativ hadde blitt utredet i søknaden. Det gjelder således spørsmålet om å legge 

kraftstasjonen på vestsida av elva og spørsmålet om å bygge et såkalt rent elvekraftverk uten nevneverdig 

reguleringsmagasin, som de saksøkte har fremholdt. 
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 - Retten vil for sin del ikke unnlate å peke på et alternativ som kan utnytte de siste 80 fallmeter fra Sav'co ned 

til sjøen. Alt vann utover den ønskelige vannføring i elva, sommer som vinter, vil kunne utnyttes til 

kraftproduksjon og gå i tunnel direkte ut i sjøen. De økede skader ved sarrdannelse, isganger, erosjon og 

temperaturendringer som følger av den vedtatte regulering, vil da kanskje kunne unngås eller avdempes. Det 

samme gjelder de fleste skader på laksefisket. Et slikt alternativ vil gi betydelig mere kraft og mere vinterkraft, 

som bedre vil kunne tilpasses behovet og tas ut i den kaldeste tid. Det vil være et beregnings- og 

vurderingsspørsmål om de økede kraftmengder og de reduserte skader vil kunne forsvare de økede 

anleggskostnader. 

Retten kan imidlertid ikke se det som feil eller mangel at forskjellige alternative tekniske løsninger ikke er 

utredet i søknaden. 

4. Retten skal så behandle spørsmålet om hvilken betydning feil og mangler har for gyldigheten av 

resolusjonen om regulering og utbygging av Altavassdraget. 
 

Feil ved saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag er ikke i seg selv tilstrekkelig til å gjøre reguleringsvedtaket 

ugyldig. Regelen i forvaltningsloven § 41 må i utgangspunktet gjelde tilsvarende. Etter sin ordlyd gjelder den 

bare brudd på behandlingsreglene i forvaltningsloven, men det er ikke grunn til å anvende andre 

ugyldighetsregler ved brudd på saksbehandlingsreglene i vassdragsreguleringsloven. Retten antar man også må 

ta utgangspunkt i forvaltningsloven § 41 ved bedømmelsen av feil ved avgjørelsesgrunnlaget. Selv om det 

foreligger feil, er vedtaket således likevel gyldig hvis det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold. Loven sier imidlertid ikke direkte hva som skal til for at et vedtak er 

ugyldig. Her vil blant annet vedtakets art og feilens omfang være av betydning. Høyesterett har i en tidligere 

sak om feil ved saksbehandlingen og mangel av opplysning i forbindelse med en reguleringskonsesjon lagt til 

grunn at for at reguleringsvedtaket skal bli ugyldig, må det som vanlig i forvaltningsretten kreves at feilene kan 

ha virket inn på vedtaket ( Rt-1963-1288, særlig 1294). Dette er i samsvar med forvaltningsloven regel, som 

kom først i 1967. Det innebærer at vedtaket er ugyldig dersom det er en praktisk mulighet for at feilen har 

innvirket på vedtaket. 

Retten har overveiet om det må kreves sannsynlighet for at feilen har innvirket på vedtaket, når 

reguleringsvedtaket bygger på et samtykke fra Stortinget. Retten kan ikke se det er grunnlag for en slik 
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oppfatning. Det er ikke spørsmål om nettopp Stortingets vedtak er ugyldig. Stortingets behandling og samtykke 

er et ledd i den lovbestemte saksbehandling for konsesjoner til vassdragsregulering, som fører frem til den 

kongelige resolusjon om regulering. Dette tilsier ikke noen annen ugyldighetsregel enn ellers fordi Stortinget 

har medvirket. I den nevnte dom av Høyesterett dreiet det seg for øvrig om gyldigheten av en konsesjon som 

hadde vært behandlet av Stortinget, og Høyesterett holdt seg til den vanlige ugyldighetsregel for 

forvaltningsvedtak. 

Ved den konkrete bedømmelsen av om feil og mangler kan ha virket inn på reguleringsvedtaket har retten 

delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet består i denne sammenheng av formannen Tor Falch og skjønnsmennene Jon Viktor Aslaksen, 

Torbjørn Ravatn og Ole Johannes Westerheim. Flertallet er kommet til at de feil og mangler som foreligger i 

saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget, ikke kan ha virket inn på vedtaket om regulering og utbygging av 

Altavassdraget. 

Side 372 
 

Som det fremgår av gjennomgåelsen foran, er det delte oppfatninger innen flertallet om i hvilken utstrekning 

det foreligger feil og mangler. Tre av flertallets medlemmer - Aslaksen, Ravatn og Westerheim - har funnet at 

saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget i det vesentlige er tilfredsstillende etter de regler og krav som var 

vanlige i planleggingstiden 1970-74, og at de feil og mangler som er nevnt ikke er vesentlige. Formannen Tor 

Falch har funnet at det foreligger mangler i større utstrekning, særlig vedrørende klarlegging av naturverdier 

(3,9 foran). Han anser også opplysningene som ble lagt frem for Stortinget om varigheten av 

kraftutvekslingsavtalen med Sverige, for misvisende, slik at avgjørelsesgrunnlaget på dette punkt var feilaktig. 

Det samme gjelder kraftoverføringsmulighetene fra Nordland (3,1 foran). 

Ved vurderingen av hvilken betydning feil og mangler kan ha hatt, har flertallet generelt lagt liten vekt på 

saksbehandlingsfeil som består i at opplysninger og redegjørelser er lagt frem for sent, når de likevel har utgjort 

en del av avgjørelsesgrunnlaget for konsesjonsmyndighetene. Dette har gjort behandlingen vanskelig og 

utilfredsstillende for berørte parter og interesserte. Flere av disse har likevel uttalt seg etter utløpet av 

uttalelsesfristen, og uttalelsene er tatt i betraktning. Selv om saksbehandlingen for så vidt har vært 

klanderverdig, kan den etter flertallets oppfatning neppe ha påvirket vedtaket nevneverdig.  

Videre har flertallet lagt liten vekt på feil og mangler vedrørende opplysninger om kraftbehov og alternative 

kraftdekningsmuligheter. Hensynet til lokal kraftproduksjon - for å spare krafttap ved overføringer, for å sikre 

kraftforsyningen mot overføringsbrudd og feil ved kraftverkene og for å sikre grunnlag for industriell utvikling 

i området - må antas å være så tungtveiende at fullstendige opplysninger om kraftoverføringsmuligheter fra 

Sør-Norge, Sverige og Nordland vanskelig kan tenkes å ville ha ført til et annet standpunkt til kraftutbygging i 

Alta. Like fullt er det selvsagt beklagelig at slike forhold har vært mindre tilfredsstillende fremstilt for 

konsesjonsmyndighetene. 

Oppdemming i Ladnetjav'ri, som vil kunne inntreffe når magasinet i Vird'nejav'ri er fylt til høyeste 

reguleringsvannstand 265,0 meter over havet og vannføringen er mindre enn 130 m³/sek., er utilsiktet og 

konsesjonsmyndighetene har ikke vært klar over at Ladnetjav'ri vil kunne bli påvirket. Flertallet antar likevel at 

denne feilen i avgjørelsesgrunnlaget ikke bør føre til at hele reguleringsvedtaket ansees ugyldig. Feilen kan 

rettes ved en mindre endring av reguleringsreglementet og senking av damkronen, uten særlig senking av 

kraftproduksjonen. Flertallet forutsetter at dette vil bli gjort, slik at de naturlige vannstander i Ladnetjav'ri ikke 

vil bli påvirket. 

Flertallet vil tilføye at de har ansett spørsmålet om feil og manglers virkning på reguleringsvedtaket tvilsomt. 

Søknaden synes etter deres oppfatning fremmet for tidlig og saksbehandlingen er derfor blitt uheldig. Mange 

utredninger synes igangsatt for sent og er i alle fall fremlagt urimelig lenge etter søknaden. De fremlagte 

opplysninger og utredninger er ufullstendige eller mangelfulle på flere punkter, selv om dette i stor utstrekning 

gjelder mindre vesentlige punkter. Flertallet er dog oppmerksom på at kravene til opplysninger og utredninger i 

praksis er blitt skjerpet noe med tiden, særlig for så vidt gjelder almene interesser på bakgrunn av endringen i 

1969 av vassdragsreguleringsloven § 4 a. Det er vanskelig for flertallet å godta en slik saksbehandling hos 

offentlige myndigheter som i denne saken. 

Avgjørende for flertallet har imidlertid vært at de enkelte mangler ved avgjørelsesgrunnlaget ikke er så 

vesentlige at det er grunn til å regne med at de 
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 hver for seg eller sett under ett har innvirket på konsesjonsmyndighetenes standpunkt i saken. Etter flertallets 

oppfatning er vedtaket om regulering og utbygging av Altavassdraget således ikke ugyldig. Grunnlaget er 

derfor til stede for å fremme skjønnet. 

Mindretallet - skjønnsmennene Sven Skjenneberg, Ingolf Solbakken og Per Hjermann - er kommet til at de 

feil og mangler som etter deres mening foreligger i saksbehandlingen og avgjørelsesgrunnlaget, kan ha virket 

inn på reguleringsvedtaket. 

Det fremgår av gjennomgåelsen foran at da søknaden ble sendt til uttalelse i 1974, forelå det enten overhode 

ikke uttalelser eller bare utilstrekkelige opplysninger eller utredninger om praktisk talt alle de forhold som er 

gjennomgått foran. Senere kom flere opplysninger og utredninger, men på flere felter kom de mindre enn tre 

måneder før utløpet av uttalelsesfristen og delvis etter utløpet. Mindretallet vil først oppsummere de 

foreliggende feil og mangler ved saksbehandling og avgjørelsesgrunnlag. 

1) Søknaden inneholder ikke beregninger av kraftbehov og alternative kraftdekningsmuligheter. Dette er en 

klar saksbehandlingsfeil. 2) Slik redegjørelse ble senere gitt ved en arbeidsrapport (A 47), rapporten er ikke 

sendt til uttalelse. Dette er en saksbehandlingsfeil. 3) Kommunene og fylket var ikke oppmerksom på at det var 

gode muligheter til kraftdekning sørfra. Dette er en klar saksbehandlingsfeil. 4) Opplysninger i St. prp. 117 om 

kraftoverføring og rett til å kjøpe kraft fra Sverige er en ufullstendig gjengivelse av avtalen om dette (punkt 1). 

At den gir rett til å kjøpe kraft fra Sverige ut over 1982 blir ikke opplyst i St. prp. Dette er en klar feil i 

avgjørelsesgrunnlaget. 5) I St. prp. 155 har Olje- og energidepartementet anført at det må bygges sterke 

overføringslinjer over 500 km. for kraftforsyning sørfra. Det var besluttet før at disse skulle bygges og være 

ferdig først i 1980-årene. Det foreligger altså misvisende opplysninger og feil i avgjørelsesgrunnlaget da 

proposisjon ble fremmet. 6) Alternative planer for utbygging av Altavassdraget er dårlig utredet. En tenker her 

på et rent elvekraftverk og et kraftverk som delvis utnytter fallet like til sjøen ikke er utredet. 7) Hovedstyret 

har ikke behandlet den vedtatte utbyggingsplan som eget fullstendig alternativ. Den lovbestemte beregning av 

nytteverdien av den vedtatte plan som eget selvstendig alternativ er således ikke foretatt av Hovedstyret. 8) 

Mindretallet finner det klart at de utredninger om vannføring og isforhold som forelå ved utsendelsen av 

søknaden i 1974, ikke tilfredsstiller kravene etter vassdragsreguleringsloven § 5 a jfr. e og § 6. 9) Forslaget til 

manøvreringsreglement er fremdeles for knapt, og tilfredsstiller ikke kravene etter § 5 e. En tenker her på 

oppstuvningen av Ladnetjav'ri og vannføringen i Altaelva vår og høst. 10) Rapporten om laksefisket (A 13 II), 

som ikke inneholder noe om virkninger av reguleringen for laksen, ble sendt de interesserte ca to måneder før 

uttalelsesfristen utløp. De som har utarbeidet rapporten sier den bygger på for spinkelt grunnlag og en sommers 

feltundersøkelser. Dette er, tatt i betraktning laksens store betydning i Alta, en vesentlig mangel i 

avgjørelsesgrunnlaget. Uttalelsesfristen ble senere forlenget, men hastverket og mangelfull rapport er likevel en 

nokså vesentlig feil i en slik sak. 11) Undersøkelse av næringstilgangen for lakseunger er ikke foretatt i det 

hele. Dette er en stor mangel i avgjørelsesgrunnlaget. 12) Beregning av vanntemperaturen i klekketiden for 

lakserogn er ikke foretatt. Vurdering av skader på lakseunger i den kritiske tid da disse kommer opp av grusen 

er således umulig å foreta. Dette er en vesentlig mangel ved avgjørelsesgrunnlaget. 13) Erosjon i 
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 elva var behandlet med svært dårlig kjennskap til vannføringsendringer, til tross for den store fare for erosjon i 

Alta. Dette er en alvorlig mangel i avgjørelsesgrunnlaget. 14) Ringvirkninger for reindriften var ikke klarlagt. 

Dette er en mangel i avgjørelsesgrunnlaget. 15) Eventuelle klimaendringer i Masi er ikke nevnt. Dette er ikke i 

samsvar med vassdragsreguleringsloven § 5 c og er en mangel ved avgjørelsesgrunnlaget. 16) At Ladnetjav'ri 

blir påvirket og at reguleringen således kan tenkes å få virkning for jordbruk og fiske og for folket i Masi er 

ikke nevnt i noen dokumenter i saken. Dette er en vesentlig feil ved avgjørelsesgrunnlaget. 17) Mindretallet 

mener at de virkninger reguleringen kan medføre for samisk kultur, skulle vært utredet og ikke fullstendig 

utelatt. En tenker her på ringvirkninger for reindriftsnæringen og eventuelle virkninger for næringsgrunnlaget 

og trivselen i Masi. 

Mindretallet er enig i at ved sterke inngrep i vassdrag må en sette større krav til forundersøkelser og 

beregninger enn der inngrepene er små. Altaprosjektet har en regulering på 6% og kan ut fra dette sies å være 

en liten regulering. Men denne reguleringen fører med seg følgende betydelige inngrep i natur- og 

livsbetingelser: 1) Det blir bygget en dam som er 110 meter høy i den særpregede canyon i Alta. 2) Denne 

dammen vil ifølge dosent Arne K. Sterten gi forandring i lokalmiljøet i Masi. 3) Den oppdemte 30 km. lange 

innsjøen fra damkronen til Masi er og et betydelig inngrep i et svært særpreget naturområde. Dette er inngrep 

som kan få virkninger, og når de blir foretatt i et område så langt mot nord som Alta, er det fare for store 

naturskadevirkninger. 4) Vintervannføringen i Alta vil øke med 57% nedenfor kraftstasjonen. Dette gir øket 
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sarrdannelse og erosjon. 5) Når det gjelder tapt beite til reindriften utenom anleggstiden, er ikke inngrepene så 

store, selv om det delvis gjelder tapt beite i den mest kritiske tid om våren. Men både vitneprov og fagfolks 

uttalelser i saken støtter reindriftsutvalgets krav om at ringvirkningene skulle vært utredet. Dette er ikke gjort. 

Mindretallet ser det slik at her blir gjort inngrep av et nokså stort omfang i et marginalområde når det gjelder 

menneskelig bosetting og trivsel. En må her sette de aller strengeste krav til forundersøkelser og beregninger 

under saksbehandlingen. At inngrepene blir foretatt i de samiske områder, der en etter norsk rettsoppfatning 

skal vise særlig varsomhet, forsterker dette (St.meld.nr.33 (1973-1974) side 33). 

Mindretallet er enig med flertallet i at feil ved saksbehandlingen og feil og mangler ved avgjørelsesgrunnlaget 

må være slik at de kan ha virket inn på vedtaket ( Rt-1963-1288) for at dette skal ansees ugyldig. Av feil og 

mangler som kan ha hatt betydning for de bestemmende myndigheters standpunkt, vil mindretallet særlig 

henlede oppmerksomheten på: 1) Det er gjort feltundersøkelser bare en sommersesong vedkommende laks i 

Alta. Dette gir alt for dårlig grunnlag for vedtak om utbygging og regulering av en elv der laksen betyr så mye. 

Det er heller ikke i samsvar med det som er gjort i andre elver den siste tid (Forra, Vefsna med flere), og det 

tilfredsstiller ikke kravene etter vassdragsreguleringsloven. 2) Næringstilgangen for lakseunger i Alta er i det 

hele ikke undersøkt. Dette er så viktig at mindretallet ser det som en vesentlig saksbehandlingsfeil, som kan få 

store følger for laksen og på den måten også for utbyggingsvedtaket. 3) Temperaturen i vannet i klekketiden for 

lakserogna er ikke beregnet. Særlig er dette viktig for øvre Alta (fra kraftverket og ca 15 km. nedover), der 

reproduksjon av laks nå er størst, og der det er størst fare for temperaturendringer. - Dersom de nødvendige 

undersøkelser og beregninger 
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 hadde bekreftet de følger for reproduksjon av laks som Nordenggruppen og den rettsoppnevnte sakkyndige 

John W. Jensen frykter, ville dette kunne ha hatt innvirkning på vedtaket om utbygging. Dersom resultatet av 

slike undersøkelser skulle vise at en ville få svært store skader på reproduksjonen av laks (erstatning ved 

smoltutsetting er beregnet å bli for kostbart), kan en vel si det er sannsynlig at vedtaket hadde blitt et annet. 

Dette er etter mindretallets mening mere enn det som kreves for at vedtaket om utbygging skal underkjennes. 

Mindretallet vil vise til at den rettsoppnevnte sakkyndige John W. Jensen er spesialist på dyr som lever i 

ferskvann (bevisopptak ved Trondheim byrett 29. april 1980). 4) Hele søknaden gir inntrykk av at det er så å si 

umulig å skaffe nok kraft sørfra til Finnmark i 1980-årene uten utbygging av Alta. Dette går frem av prognoser 

og i beskrivelsen av vanskene ved å få kraft sørfra og fra Sverige. Redselen for kraftmangel i Finnmark i 1980-

årene må ha virket inn på stemmegivningen og vedtakene i kommunestyrer og fylkesting. Og et flertall i 

fylkestinget mot utbygging av Alta i tillegg til de store flertall i kommunestyrene ville fått en nokså stor 

betydning for hele beslutningsprosessen like til det endelige vedtak. At ufullstendige opplysninger om dette 

spørsmålet kunne fått innvirkning på utbyggingsvedtaket viser uttalelsen fra stortingsrepresentant Sigbjørn 

Johnsen (utdraget 942). 5) Virkninger for Masi: Manøvreringsreglementet vil gi en oppstuving som gjør at 

vannet vil stige opptil 75 cm ved Masi til enkelte tider. Dette var ikke klarlagt for Stortinget. De generelle 

retningslinjer for utbyggingen kan kanskje tolkes slik at vannstanden ikke skal endre seg ved Masi, men 

overingeniørene Oddvar Fossheim og Yngvar Mæhlum hevdet som vitner for retten at Statskraftverkene kan 

nytte dette oppstuvede vannet i den «døde» sonen. Videre hevdet som nevnt lokalklimaeksperten dosent Arne 

K. Sterten at damkronen til kraftverket ville gi temperaturendringer i Masi. Det er på det rene at Stortinget er 

feilinformert når det gjelder virkninger av utbyggingen på Masi, og en kan ikke se bort fra at dette kan ha 

innvirket på vedtaket. 6) Debatten i Stortinget viste at ringvirkningene for reindriften ikke var nok klarlagt. 

Dette kan ha hatt betydning for vedtaket. 

Ut fra dette mener mindretallet at de nokså vesentlige feil og mangler som er nevnt i de 6 punktene ovenfor, 

sammen med de mange andre påviste feil og mangler, tilsammen har gitt en saksfremstilling som kan ha virket 

inn på vedtaket. Mindretallet er derfor kommet til at den kongelige resolusjon av 15. juni 1979 om regulering 

og utbygging er ugyldig og at skjønnet således ikke kan fremmes.  

Staten har fremholdt at når en vassdragsreguleringssak behandles i Stortinget, er det Stortinget som avgjør 

om saken er tilstrekkelig utredet. Dette er riktig, for så vidt som Stortinget kan komme til at saken er 

utilstrekkelig utredet og ta avgjørelse i samsvar med det. Men Stortinget har etter mindretallets oppfatning like 

lite som forvaltningsorganene adgang til å sette seg ut over de krav til avgjørelsesgrunnlag som fremgår av 

vassdragsreguleringsloven. Det kan ikke stilles mindre krav til avgjørelsesgrunnlag om det er Stortinget som 

behandler og vurderer saken. Endrede krav til avgjørelsesgrunnlaget kan bare fastlegges ved endring av loven. 

Er avgjørelsesgrunnlaget mangelfullt i forhold til loven krav, hjelper det ikke at det foreliggende materiale er 

grundig vurdert eller at Stortinget har funnet avgjørelsesgrunnlaget tilfredsstillende. - Et vedtak som treffes av 
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Stortinget i henhold til lov kommer for så vidt i en annen stilling enn de fleste andre stortingsvedtak, hvor 

lovbestemte krav til avgjørelsesgrunnlaget ikke finnes. Mindretallet vil ellers bemerke at de feil og mangler 
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 det er tale om i denne saken, skriver seg fra forvaltningens behandling og ikke fra Stortingets. 

Det er fremholdt fra Statens side at de senere behandlinger i Stortinget vedrørende Altasaken 6. juni 1979 og 

30. mai 1980 viser at Stortinget har hatt en klar og fast holdning til utbyggingen, og at det derfor er grunn til å 

regne med at feil og mangler ikke kan ha virket bestemmende på Stortingets standpunkt. Mindretallet er ikke 

enig i det. Hvis saken hadde vært fullt opplyst da, kunne vedtaket tvert imot blitt omgjort. På disse tidspunkter 

var dessuten saken kommet i en annen stilling, først og fremst fordi det politiske standpunkt i en omtvistet sak 

var tatt, og med siste gangs behandling også fordi aksjoner mot utbyggingen var satt i gang. Standpunktet ved 

de siste anledningene viser derfor etter mindretallets oppfatning ikke entydig hva standpunktet kunne blitt ved 

første gangs behandling uten feil og mangler. 

VI. Skjønn. 

1. De saksøkte reineiere har begjært delskjønn for så vidt angår anleggsvegen på strekningen fra 

skiferbruddene i Stilla til det punkt hvor rein skal krysse Tverrelva. Delskjønnet forutsettes begrenset til tap 

av beite ved selve anleggsvegen, medregnet skjæringer og fyllinger. Tap som følger av nedsatt brukelighet 

på begge sider av veglegemet, av utilgjengeliggjort beite og ulemper av enhver art, holdes utenfor skjønnet 

nå og behandles senere i forbindelse med øvrige skader og ulemper. 
 

Partene er enige om slike spesielle skjønnsforutsetninger: Det fastsettes erstatning for tapt beiteland knyttet til 

anleggsvegen fra Stilla til det sted hvor anleggsvegen krysser Tverrelva. Vegen bygges etter oppstukket trasé, 

som for øvrig fremgår av kart over vegtrasé målestokk 1:50000, j.nr. 56668. Bredden for anleggsvegen settes i 

den forbindelse til 10 meter. Alt annet tap knyttet til anleggsvegen og virksomheten på denne holdes utenfor 

delskjønnet. 

De alminnelige skjønnsforutsetninger blir etter dette av mindre betydning for delskjønnet. Fra dem gjengis 

bare avsnitt V om anleggsveger: 

1. I samband med anleggsvirksomheten forutsettes bygget følgende vei: anleggsveg fra Stilla i Tverrelvdalen 

gjennom Stilladalen på nordøstlige side av Tverrelv, forbi Øvre Stilla og langs østsiden av Stuorajav'ri, ved 

dennes sydside over til og langs vestsiden av Åi'vusjav'ri til Joat'kajokkas utløps hvor vegen forgrener seg, 

en vestover til kraftstasjonsområdet og den annen sydover til dammen. Vegen bygges stort sett etter trasé 

som vist på tegning 55528. 
 

2. Vegen bygges i nødvendig utstrekning i standard som muliggjør ferdsel med tungt motorisert anleggsutstyr 

og forutsettes utført med 3,5 m bred kjørebane og 0,5 m bred skulder på hver side med bærelag også for 

disse. Videre forutsettes anlagt møteplasser, grøfter, stikkrenner, bruer og avkjørsler etter regulantens 

behov. 
 

3. Vegen blir permanent. Fremtidig vedlikehold av vegen blir bare utført etter Alta kraftverks behov. 
 

De saksøkte har satt frem slik påstand: 

«1. De berørte parter, reinbeitedistriktene nr. 20 Geritnjarga, nr. 21 Kvaløya, nr. 22 Fieddar, nr. 23 

Seinos/Navgastak og nr. 24 Seiland v/de respektive formenn tilkjennes årlig erstatning. 
 

2. I tillegg til erstatningsbeløpet betales 25% tillegg. 
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3. Erstatningsbeløpet innbetales til dertil opprettet fond som disponeres av partenes distriktsformenn i 

fellesskap. 
 

4. Erstatningen med tillegg forfaller til betaling første gang ... 
 

5. Saksøkeren tilpliktes å betale omkostninger til juridisk bistand og omkostninger til reinbeitedistriktenes 

tillitsmenn.» 
 

Retten har vurdert om det er riktig å dele erstatningsfastsettelsen for skader og ulemper for reindriften slik 

som begjært. Erstatningsspørsmålene er dessuten knapt prosedert og opplysningene snaue. Av hensyn til 

ankeadgangen (skjønnsloven § 38, kfr. § 30 nr. 1) har retten funnet å burde ta begjæringen om delskjønn til 

behandling. 

712

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-06-01-1/§38
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-06-01-1/§30


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:19 

  

Rt-1982-241 (54-82) 

Side 94 

De reindriftsakkyndige har gitt slik skriftlig uttalelse: En vil i denne rapporten bare ta for seg de direkte tap 

av beiteland som de fysiske inngrep medfører. 

En vil ikke komme inn på noen av de tap og ulemper vegen ellers medfører. 

Det er på mange måter uheldig å plukke ut et enkelt inngrep uten å se det i sammenheng med de øvrige, men 

da det er et ønske fra retten, vil en likevel gjøre det. 

Lendet. 

Fra start ved Stilla følger traseen Stilladalen innover. Første del fram til Jår'boaivi ligger vegen i ei vestvendt 

li med fjellbjørkeskog. Videre innover til kryssing av elva går den i flatere lende mot en del tørre moer. Her er 

skogen stort sett meget åpen. 

Vegetasjon. 

En har gått traseen og med faste mellomrom notert vegetasjonstype og beiteverdier. 

En har 102 punktobservasjoner på strekninga. 

- - - 

Som det fremgår av tabellen, har største delen av strekningen fjellbjørkeskog. På den siste delen er skogen 

glissen. Ca. 1/2 av strekningen har innslag av lav i vegetasjonen, men største delen av lavet er sterkt beita. 

Tettest lavdekke har en på de tørre moene lengst opp mot Joat'kajav'ri. 

I skogen er det innslag av smyler som er en verdifull høstbeiteplante for reinen. 

Største delen av strekninga ser ut til å ha relativt gode livsforhold for reinen. 

En vurdering av beiteforholdene viser at vel 65% av strekninga har bra og meget bra beiteforhold. Ca. 35% 

har mindre bra og dårlig beiteforhold. 

En er av den oppfatning at det tidligere vårbeite er best langs den øvre del av traseen. Her er det mest åpent 

og størst innslag av lav. 

Lengre ned er det mindre lav. Her er imidlertid gode høstbeiter da en har innslag av smyler samt slukter med 

gras og urter. 

Bruk av området. 

Området der vegtraseen går nyttes som vår og høstland. Belegget av rein i området ser ut til å være stort noe 

den sterke nedbeitinga av lavet tydelig viser. Langs den traseen som er rydda er det mye spor etter rein. Det ser 

ut som om ryddinga er nytta som trekklei på grunn av åpninga i skogen en har fått her. Det er klart at området 

er meget sterkt nytt som vår og høstbeite samt gjennomflyttingsområde for grupper som ligger lengre nord på 

sommerbeite. 

Det er videre klart at en del rein også har beite her i sommer.  

Tapt beiteland. 

Det direkte tap av beiteland som vegen medfører er avhengig av det areal 
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 som vegen direkte tar. I dette tilfelle er vegen rydda i en bredde på ca 20 m. Hvor mye som går tapt kan vel 

variere med hvordan vegen bygges og om det tas masser langs den. Oppkjøring av områder langs veg har også 

betydning. 

I dette tilfelle må en regne med at en bredde på ca 20 m som er rydda i høver vil gå tapt. Lengden på den 

strekning det her er sett på, er 9300 m. Det betyr at vegen direkte vil medføre tap av 186 dekar beiteland. 

På grunn av sammensetninga av vegetasjonen samt den sterke utnyttinga av beitene i området, vil en anslå 

den årlige nyttbare beiteproduksjon til 7-8 fe pr. da. langs vegtraseen. 

Den nyttbare produksjonen er sannsynligvis høgst for den øvre delen på grunn av større innslag av lav.  

Det kan i denne forbindelse pekes på at det i rapporten om skader og ulemper for reindriften ved eventuell 

regulering og utbygging av Altaelva, Joat'kajav'ri med overføring av Tverrelva, samt Jiesjav'ri av 1974 er 

beregna en årlig nyttbar produksjon for beitene ved: 
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a. Vird'nejav'ri ca 2,3 fe/da, 

b. Joat'kajav'ri ca 8,5 fe/da, 

c. Jiesjav'ri ca 9,0 fe/da. 

På grunnlag av det nevnte vil det direkte tap av beite som en veg vil medføre på den aktuelle strekning bli ca 

1400 fe pr. år (1302-1488). 

Verdien av det tapte beite avhenger av hvilken pris en setter pr. fe tapt beite. Dette er i første rekke en 

skjønnssak, men en kan nevne at prisen pr. fe reinfor er ca kr. 2,-. En antar etter det en kunne se på befaringa, 

det ikke for sannsynlig at det skjer beiting av sau i området som er av en slik størrelsesorden at det vil være 

nevneverdig reduksjon av reinbeitene. 

Det er opplyst at Tverrelvdalen bonde- og småbrukerlag har forpaktet det område vegen går gjennom, til beite 

for husdyr. Laget har ikke formelt meldt seg som saksøkt i skjønnet. Laget og dets juridiske rådgiver er 

underrettet om skjønnsbegjæringen og rettens befaring, men har ikke møtt. Det er en forutsetning fra partenes 

og rettens side at lagets mulige erstatningskrav som følge av ekspropriasjon og anleggsvegen ikke berøres ved 

fastsettelsen av erstatning til reineierne. 

Det er på det rene at området der anleggsvegen skal gå, ligger i reinbeitedistrikt og brukes til reindrift. Det er 

ikke bestridt og retten legger til grunn at de saksøkte reineiere har rett til reindrift i området og at retten i 

prinsippet er gjenstand for erstatning ved ekspropriasjonsinngrep ( Rt-1968-429). Det er likeledes klart at 

beitemulighetene er fullt utnyttet og retten legger til grunn som ubestridt at næringsgrunnlaget for reinen og 

derigjennom for reineierne vil minke og svekkes som følge av anleggsvegen, ikke bare i anleggstiden, men i 

ubegrenset tid. Det er derfor grunnlag for å tilkjenne erstatning for varig tap av beiteland ( Rt-1975-1029). 

Retten har 6. september 1980 foretatt befaring av deler av anleggsvegen. Retten slutter seg til de sakkyndiges 

vurdering av beitetapet. Med 10 meters bredde og 9,3 km lengde vil anleggsvegen på denne strekningen dekke 

ca 93 dekar beiteland. Med en årlig nyttbar beiteproduksjon på 7-8 forenheter pr. dekar vil i alt ca 700 

forenheter gå tapt i året. Verdien av dette beitetapet settes til 1400 kr. i året. Erstatningen settes til dette beløp 

med tillegg av 25% (vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 3). - De saksøkte har påstått erstatning fastsatt til en 

årlig erstatning, og staten har ikke motsatt seg det. Siden det her gjelder erstatning for bruksberettigedes tap ved 

skade på fast eiendom, antar 
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 retten at det er adgang til å fastsette årlig erstatning (vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 5). Selv om 

erstatningen i dette tilfelle ikke kan være «en fra eiendommen uatskillelig herlighet», vil den være uatskillelig 

fra reindriften i området og tilkomme de til enhver tid reinbeiteberettigede i reinbeitedistriktet. - Retten har for 

øvrig forutsatt at vegskråningen vil bli tildannet, gjødslet og tilsådd. - Erstatningen blir i samsvar med 

påstandene å betale til et fond felles for de berørte reinbeitedistrikter, som disponeres av distriktformennene i 

fellesskap. 

2. Saksøkte Alta Laksefiskeri Interessentskap har krevet fastsatt midlertidig erstatning i anleggstiden. Det er 

anført at erstatningen må fastsettes rent skjønnsmessig, idet det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å 

kvantifisere omfanget av tapet nærmere. 
 

Bortsett fra en utredning fra juni 1973 om den økonomiske betydningen av lakse- og innlandsfiske i 

Altafjorden, Altaelva og en del innlandsvann (A 14) foreligger det ingen oppgaver over Interessentskapets 

inntekter av laksefisket i Altaelva eller redegjørelse for hvilket tap som antas å ville bli påført Interessentskapet 

i anleggstiden. 

Det er etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig grunnlag for å fastsette midlertidig erstatning for tap i 

laksefisket i anleggstiden. Kravet tas ikke til følge. - - - 
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Høyesterett - Rt-1990-861 (290-90) 
 

 

Instans Høyesterett - dom 

Dato 1990-09-24 

Publisert Rt-1990-861 (290-90) 

Stikkord (Henjum-dommen) Tingsrett. Jordloven. 

Sammendrag Vedtak om å nekte fradeling av en tomt beliggende i et impedimentområde ble 

kjent ugyldig. § 55 i jordloven av 18. mars 1955 nr. 2. I delingssaker vil man 

kunne legge vekt på andre hensyn enn de driftsøkonomiske som knytter seg til 

delingen av den konkrete eiendom, dersom fradelingen kan medføre ulemper for 

resteiendommen. De antatte ulemper må i tilfelle være konkrete og nærliggende og 

ha en viss tyngde og et visst omfang. 

Saksgang L.nr 109B/1990, nr 291/1989 

Parter Staten v/Landbruksdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar Meyer - 

til prøve) mot A (Advokat Svein Arild Pihlstrøm). 

Forfatter Langvand, Holmøy, Skåre, Lund og Røstad. 

 

 
 

 

Dommer Langvand: Saken gjelder gyldigheten av Landbruksdepartementets vedtak av 19. desember 1986 i 

medhold av jordloven § 55 om å nekte eieren av "X" gnr. 42 bnr. 2 i Y, A å fradele eiendommen en boligtomt 

for eventuelt salg. "X" er en landbrukseiendom på ca 248 da dyrket mark som benyttes til kornproduksjon, og 

ca 38 da skog. Det areal som ønskes fraskilt er en del av et område som er bonitert som impediment. På den 

resterende del vil A også bygge kårbolig - noe som ikke krever delingstillatelse. 

Ved stevning av 5. august 1987 reiste A søksmål mot staten v/Landbruksdepartementet med påstand om at 

vedtaket om å nekte samtykke til fradeling måtte kjennes ugyldig. Drammen byrett, satt med to domsmenn fra 

det alminnelige utvalg, avsa 18. mai 1988 enstemmig dom med slik domsslutning: 

"1. Landbruksdepartementets vedtak av 15. desember 1986 om å nekte fradeling av en parsell av eiendommen 

"X", gnr. 42, bnr. 2 i Y, kjennes ugyldig. 
 

2. Innen 14 - fjorten - dager fra forkynnelse av denne dom betaler Staten v/Landbruksdepartementet til A kr. 

26.441,- -tjuesekstusenfirehundreogførtienkroner - i saksomkostninger." 
 

Etter anke fra staten v/Landbruksdepartementet avsa Eidsivating lagmannsrett den 13. juli 1989 dom med 

denne domsslutning: 

"1. Byrettens dom stadfestes. 
 

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Staten v/Landbruksdepartementet til A 17.592,- 

syttentusenfemhundreognittito - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom." 
 

Også lagmannsretten var satt med to domsmenn fra det alminnelige utvalg.  

Det var dissens i lagmannsretten, idet et mindretall - to av rettens juridiske dommere - ikke fant grunnlag for 

å kjenne Landbruksdepartementets vedtak ugyldig. 

Om saksforholdet og partenes anførsler for de tidligere instanser viser jeg til byrettens og lagmannsrettens 

dommer. Jeg bemerker at vesentlig skriftlig materiale i saken er gjengitt i byrettens dom. 

JO LOVDATA 
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Staten v/Landbruksdepartementet har påanket lagmannsrettens dom 
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 til Høyesterett. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. 

Til bruk for Høyesterett er det holdt bevisopptak der ankemotparten og fire vitner har forklart seg. To av 

vitnene er nye for Høyesterett. Det er fremlagt en del nye dokumenter som jeg ikke finner grunn til å 

spesifisere. 

Den ankende part, staten v/Landbruksdepartementet, har for Høyesterett henholdt seg til det resultat 

mindretallet i lagmannsretten kom til, og har i det vesentlige sluttet seg til mindretallets begrunnelse. Staten har 

i hovedtrekk anført: 

Jordloven § 55 setter et alminnelig forbud mot å dele eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk, med mindre bestemte vilkår er oppfylt. Loven grunnvilkår er at deling må være "driftsøkonomisk 

forsvarlig eller (at) samfunnsinteresser av større vekt taler for det". Departementet har erkjent at delingen er 

driftsøkonomisk forsvarlig. Søkeren har imidlertid ikke derved krav på samtykke til deling. Det følger av loven 

formulering "kan bare gi samtykke" at fylkeslandbruksstyret og departementet har fått myndighet til 

skjønnsmessig å nekte samtykke til deling selv om delingen vil være driftsøkonomisk forsvarlig. Det er fast og 

langvarig praksis for at landbruksmyndighetene ved dette skjønn kan legge vekt på skade eller ulempe som 

boligbebyggelse kan innebære for jordbruksmiljøet, herunder på de konflikter som kan oppstå mellom 

jordbruksinteressene og eierne av boligeiendommer. At slike hensyn kan trekkes inn er lagt til grunn av 

landbruksmyndighetene. Denne oppfatning har fått tilslutning av Stortinget, og er akseptert av 

Sivilombudsmannen i en rekke saker. 

Byretten og lagmannsrettens flertall hevdes å ha gått ut over den kompetanse domstolene har til å etterprøve 

forvaltningsvedtak. I denne saken kan domstolene prøve om landbruksmyndighetene har tolket loven riktig - 

herunder hvilke hensyn som generelt kan tillegges vekt ved avgjørelsen av om deling kan skade 

jordbruksmiljøet. Domstolene kan derimot ikke prøve den konkrete lovanvendelse - subsumsjonen - slik 

byretten og lagmannsrettens flertall har gjort. I tvilstilfelle er det alminnelig antatt at domstolene må være 

tilbakeholdne med å prøve et skjønn som bygger på fagmyndighetens særlige kyndighet. Her foreligger det et 

slikt faglig skjønn, og den begrunnelse som er gitt må anses fyldestgjørende. Domstolenes kompetanse er 

begrenset til å prøve om skjønnet er uforsvarlig eller vilkårlig eller om det foreligger usaklig 

forskjellsbehandling. 

Staten v/Landbruksdepartementet har konkludert med at vedtaket av 19. desember 1986 bygger på en riktig 

lovforståelse og et forsvarlig faglig skjønn, og har nedlagt slik påstand: 

"1. Staten v/Landbruksdepartementet frifinnes. 
 

2. Staten v/Landbruksdepartementet tilkjennes saksomkostninger for alle retter." 
 

Ankemotparten, A, har for Høyesterett gjort gjeldende at lagmannsrettens flertall er kommet til et riktig 

resultat og at den begrunnelse som er gitt i hovedtrekk er riktig. A har i det vesentlige anført: 
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Nektes en eier å dele sin eiendom innebærer dette et vesentlig inngrep i eierrådigheten som krever en klar 

hjemmel. Verken ordlyden i § 55 eller jordlovens formål tilsier at landbruksmyndighetene ut fra 

jordvernhensyn kan nekte å gi samtykke til deling ut fra et fritt jordbruksfaglig skjønn. Disse hensyn er primært 

ivaretatt ved bestemmelsene i jordloven § 54. 

Slik det fremgår av ordlyden i § 55 er siktemålet å hindre at jordbrukseiendommer deles med mindre delingen 

er forsvarlig ut fra en driftsøkonomisk vurdering. Bestemmelsens bakgrunn tilsier at det gjelder begrensninger 

for landbruksmyndighetenes adgang til å nekte å gi delingssamtykke. Det er riktig nok på det rene at deling i 

praksis nektes også om den vil være driftsøkonomisk forsvarlig, dersom delingen vil medføre ulemper av 

miljømessig art, og at denne praksis er akseptert både av Stortinget og av Sivilombudsmannen. Men ved 

avgjørelsen av hvilke tilleggshensyn som kan ha relevans, må det legges vesentlig vekt på de driftsøkonomiske 

hensyn som er kommet til uttrykk i lovteksten. Skal andre hensyn trekkes inn må de være nær beslektet med de 

driftsøkonomiske. 

Domstolenes adgang til å prøve Landbruksdepartementets vedtak, gjelder utvilsomt tolkingen av jordloven § 

55, herunder hva som ligger i loven vilkår "driftsøkonomisk forsvarlig". Men prøvelsen må i stor utstrekning 
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også gjelde den konkrete lovanvendelse - subsumsjonen. Helt ut må dette gjelde spørsmålet om hva som er 

driftsøkonomisk forsvarlig i dette tilfellet. For så vidt det er adgang til å legge vekt på miljømessige hensyn, 

ville det bli dårlig sammenheng i loven om ikke domstolene også i denne forbindelse prøvet både tolking og 

subsumsjon. 

A hevder at Landbruksdepartementets tolking av jordloven § 55 er uriktig. Når delingen - som her - er funnet 

driftsøkonomisk forsvarlig, er ikke de miljøhensyn som her er brukt som begrunnelse for å nekte, tilstrekkelige 

etter praksis. 

Under enhver omstendighet - hevder A - er det slike mangler ved departementets begrunnelse at det ikke kan 

ses om lovanvendelsen er riktig, eller om det foreligger et forsvarlig skjønn. 

Ankemotparten, A, har nedlagt denne påstand: 

"1) Lagmannsrettens dom stadfestes. 2) A tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett." 
 

Jeg er kommet til samme resultat som de tidligere instanser, men på et noe annet grunnlag. 

Bestemmelsen i jordloven § 55 har sin bakgrunn i behovet for å begrense oppdelingen av landets 

jordbrukseiendommer. Siktemålet er å hindre at eiendommer deles i en slik utstrekning at det ikke er 

driftsøkonomisk forsvarlig, se Innstilling V fra Jordbrukets Produksjons- og Rasjonaliseringskomite' av 1946 

237-238, Tilråding I fra Jordlovkomiteen av 1947 50-51 og Ot.prp. nr. 59 (1953) 44-45. Bestemmelsen i § 55 

første ledd om at jordbruks- eller skogbrukseiendommer ikke kan deles uten samtykke fra 

fylkeslandbruksstyret, og om at samtykke bare kan gis når "deling er driftsøkonomisk forsvarlig ...", må tolkes 

ut fra det nevnte hensyn. I Ot. prp. nr. 55 (1954) § 59 hadde bestemmelsen den form at samtykke til deling bare 

kunne nektes dersom deling ikke fantes 
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 driftsøkonomisk forsvarlig. Den nåværende formulering som sier at samtykke bare kan gis når det nevnte 

vilkår er oppfylt, kom inn i lovforslaget under behandlingen i Landbrukskomiteen, se Innst. O. XV - 1954 20, 

30 og 66. Det var dissens i komite'en. En av mindretallsfraksjonene hadde i sitt utkast beholdt proposisjonens 

formulering på det aktuelle punkt. Det fremgår verken av odelstingsinnstillingen eller av uttalelser under 

behandlingen i Odelsting og Lagting at den nye formulering tok sikte på noen endring i realiteten. Dissensen 

som medførte at det forelå flere utkast til bestemmelsen, refererte seg til et foreslått unntak for fradeling av 

enkelttomter og gjaldt størrelsen av disse. 

Bestemmelsen om unntak for enkelttomter kom med i loven av 18. mars 1955 nr. 2, men falt bort ved 

lovendring av 26. mars 1965 nr. 2. Forarbeidene til endringsloven sier etter min mening ikke noe som kan kaste 

lys over forståelsen av bestemmelsen. 

Dette kan sammenfattes slik: Under lovforberedelsen var det sentrale vurdringstema forutsatt å skulle være 

om den konkrete deling var driftsøkonomisk forsvarlig, og proposisjonsforslaget hadde en formulering som 

tilsa at delingssamtykke skulle gis dersom driftsøkonomiske hensyn - eller etter omstendighetene 

samfunnsøkonomiske hensyn av større vekt - ikke tilsa noe annet. Den formulering som ble valgt av 

Landbrukskomiteen tillater at også andre hensyn tas i betraktning. Noen utvidelse av vurderingstemaets ramme 

synes imidlertid ikke å ha vært forutsatt. De første kommentarutgaver til jordloven (Sterri og Nærstad) bygger 

da også på proposisjonens forutsetning om at vurderingselementene er de som lovteksten direkte gir uttrykk for. 

Jeg har gått inn på bestemmelsenes forhistorie fordi den etter min mening må få vesentlig vekt ved 

fortolkningen. Dette kommer jeg tilbake til. 

Saker om fradeling av enkelttomter synes å ha dannet grunnlaget for en praksis hvor landbruksmyndighetene 

også la vekt på andre momenter enn de driftsøkonomiske ulemper ved den enkelte deling. Jeg viser her til St. 

Meld. nr. 79 (1971-72) om praktiseringen av jordloven i årene 1956-71. I meldingen uttaler departementet 6 

spalte 1 b.l.a: 

"Ved vurdering av delingssakene må en ikke bare ta hensyn til den virkning fradeling vil få for det aktuelle 

bruk, men også ta i betraktning hvilken virkning fradeling vil kunne få for de omkringliggende eiendommer."  

Etter at Landbrukskomiteen i Innst. S. nr. 239 (1972-73) 788 spalte 1 hadde gitt uttrykk for at lovteksten 

burde gjøres mer fullstendig og i samsvar med praktiseringen, uttalte Landbruksdepartementet i Ot.prp. nr. 54 

(1973-74) om lov om endringer i jordloven 7 spalte 1 b.l.a: 
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"Landbruksnemnda har vore inne på at delingsføresegna i § 55 etter ordlyden ikkje er fullt dekkjande for dei 

retningslinene som blir nytta ved praktisering av føresegna. Til dette skal departementet merke at § 55 inneheld 

eit generelt forbod mot deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til landbruksføremål. Sjølv om deling 

er driftsøkonomisk forsvarleg, har eigaren likevel ikkje krav på samtykke. 

Fylkeslandbruksstyret har i delingssaker lagt vekt på andre moment enn dei driftsøkonomiske, m.a. omsynet 

til jordbruksmiljøet på staden, arronderingsmessige 
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 tilhøve og behovet for oversiktsplanar for eit større område. 

På grunnlag av slike omsyn har fylkeslandbruksstyra nekta deling. Departementet har i klagesaker over 

fylkeslandbruksstyrets avgjerd slutta seg til eit slikt syn. 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen har ikkje reist innvending mot denne oppfatning av § 55." 

Landbrukskomiteeen uttaler i Innst. O. nr. 28 (1974-75) at den ikke har bemerkninger til departementets 

vurdering av jordloven § 55. 

Det foreligger etter dette fast praksis for at landbruksmyndighetene i delingssaker vil kunne legge vekt på 

andre hensyn enn de driftsøkonomiske som knytter seg til delingen av den konkrete eiendom. Denne praksis er 

gjort kjent for Stortinget som har sluttet seg til den. Det samme har Stortingets ombudsmann som har uttalt seg 

i flere saker. Således heter det i hans årsmelding for 1981 69 spalte 2: 

"Den omstendighet at deling anses driftsøkonomisk forsvarlig innebærer ikke at søkeren uten videre har krav 

på delingssamtykke. Ved vurderingen av spørsmålet om slikt samtykke skal gis, må det kunne legges vekt på 

de ulemper en fradeling kan få for resteiendommen, selv om ulempene ikke er av slik karakter og har slike 

virkninger at en deling vil fremtre som driftsøkonomisk uforsvarlig. Også miljømessige hensyn for et større 

område vil kunne trekkes inn ved vurderingen. Men det må være et vilkår at fradelingen vil medføre ikke fjernt 

påregnelige ulemper, og at ulempene er av en viss tyngde og omfang." 

Selv om forarbeidene til den opprinnelige lovtekst kan peke i en annen retning, er jeg enig i det som her sies. 

I anledning den reservasjon som tas til slutt i uttalelsen finner jeg grunn til å bemerke:  

Det sentrale element i vurderingen, og det eneste som ble vurdert under lovforberedelsen, er om delingen er 

utilrådelig ut fra en driftsøkonomisk vurdering knyttet til den eiendom som skal deles. Dette er et rimelig 

konkret tema og det er i hovedtrekk klart hva som er relevant ved avveiningen. De øvrige momenter som etter 

praksis skal ha vekt, bringer inn et sterkt element av skjønn som gjør det vanskelig å etablere en ensartet 

praksis, og som derfor også kan skape problemer i forhold til likhetsprinsippet. For at det skal være forsvarlig å 

legge vekt på slike momenter må det som forutsatt av ombudsmannen være et vilkår at de antatte ulemper er 

konkrete og nærliggende og at de har en viss tyngde og et visst omfang. Spørsmålet om hvilken vekt de enkelte 

momenter skal ha i en helhetsvurdering må i utgangspunktet overlates til landbruksmyndighetene. De forhold 

jeg har påpekt tilsier imidlertid at et nektingsvedtak gis en begrunnelse som er tilstrekkelig konkret og har den 

nødvendige bredde sett i forhold til de reservasjoner jeg har tatt foran. 

I det området hvor As eiendom ligger er det også en forholdsvis betydelig boligbebyggelse. Om 

problemstillingen ved fradeling i pressområder har departementet vist til følgende uttalelse i St. meld. nr. 67 

1984-85 67 spalte 2: 

"En bør være varsom med spredt boligbygging i tettstedsnære jordbruksområder. Særlig viktig er det å unngå 

infiltrasjon i store sammenhengende jordbruksarealer. Selv om utbygging stort sett skjer på uproduktive arealer 

og vil 
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 dermed bety lite for omdisponeringens omfang, vil denne utbyggingsform over tid kunne føre til uheldige 

konsekvenser for jordvernet. 

Infiltrasjon i disse jordbruksarealer kan føre til interessekonflikter. Økt spredt utbygging så nær tettstedene vil 

også kunne medføre behov for gang- og sykkelveier og andre fellesanlegg som krever jordbruksarealer. Sett fra 

utbyggingssiden vil slike løsninger ofte bli kostbare og dessuten skape problemer for en helhetlig planlegging 

av området." 

Det vedtak om å nekte fradeling som departementet traff 19. desember 1986 ble begrunnet slik: 
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"Jordloven § 55 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller kan nyttes til jord- 

eller skogbruk. Fylkeslandbruksstyret kan bare gjøre unntak fra dette forbudet dersom deling kan anses 

driftsøkonomisk forsvarlig eller samfunnsinteresser av større vekt taler for det. 

Sett på bakgrunn av det forhold at parsellen består av uproduktiv mark, antar departementet at en deling slik 

det er søkt om kan anses driftsøkonomisk forsvarlig. 

Den omstendighet at deling anses driftsøkonomisk forsvarlig, innebærer imidlertid ikke at søkeren uten 

videre har krav på delingssamtykke. Ved vurderingen av spørsmålet om slikt samtykke skal gis, skal det også 

legges vekt på de ulemper en fradeling vil kunne få for resteiendommen, selv om ulempene ikke er av slik 

karakter og har slike virkninger at en deling vil framtre som driftsøkonomisk uforsvarlig. Også miljømessige 

hensyn for et større område kan trekkes inn ved vurderingen dersom fradelingen vil medføre ulemper som ikke 

er fjernt påregnelige og som er av en viss tyngde og omfang. 

Det arealet som søknaden nå gjelder ligger som del av en tunge inn i et jordbruksområde. Unntatt mot nord, 

grenser arealet til dyrket mark. Adkomsten vil gå over dyrket mark, i grense mot boligeiendommer.  

Fradeling av tomt som omsøkt inne i dette området må påregnes å gi drifts- og miljømessige ulemper for 

jordbruket ved at det oppstår konflikter mellom boliginteressene og jordbrukets driftsinteresser (støy fra 

landbruksmaskiner, kalking, sprøyting, lukt ved gjødsling). Dette vil kunne føre til krav om restriksjoner på 

jordbruksvirksomheten. 

Departementet anser det uheldig for jordbruket med den boligbebyggelse som allerede er kommet i området. 

Når det gjelder fradeling av tomt på tilgrensende boligeiendom gnr. 42, bnr. 16, er departementet ikke enig i det 

standpunkt fylkeslandbruksstyret kom fram til. Da det gjelder en boligeiendom, er det imidlertid tvilsomt om 

deling av denne i det hele tatt skulle behandles etter jordloven § 55. Etter departementets mening vil en hver 

økning av antall boliger på et begrenset areal inne i jordbruksområde som i dette tilfelle øke belastningen på 

jordbruket, og bør derfor unngås. 

Når det gjelder henvisningen til utlagt boligfelt i nærheten gjennom regulering etter bygningsloven, er det 

ikke sammenlignbart med fradeling av enkelttomter etter jordloven. 

En kan ellers ikke se spesielle samfunnsinteresser som taler for at jordbruksinteressene bør vike i dette 

tilfelle. At søkeren ønsker å finansiere kårbolig med salg av omsøkte tomt, kan ikke tillegges avgjørende vekt.  

Departementet kan ikke se at klagen eller sakens øvrige dokumenter gir grunnlag for å underkjenne 

fylkeslandbruksstyrets vurdering og vedtak. Det 

Side 867 

 synes å være utøvet et forsvarlig skjønn, og vedtaket må antas å være i samsvar med jordlovens bestemmelser. 

Klagen kan etter dette ikke tas til følge." 

Landbruksdepartementet kommer her ikke inn på de spørsmål som knytter seg til den omliggende 

bebyggelse. I syd grenser As eiendom mot et boligfelt som det refereres til. Det fremgår imidlertid ikke om det 

er vurdert om denne og annen randbebyggelse forutsettes å representere noe press på eller noen potensiell fare 

for jordbruksvirksomheten, slik at det er berettiget å anvende de særlig restriktive synspunkter som er gjort 

gjeldende for tettstedsnære områder i den foran nevnte stortingsmelding. Det synes derfor heller ikke vurdert 

hvilken betydning denne boligbebyggelse kan ha for vurderingen av hva den ønskede deling betyr i en 

totalsammenheng. 

Når det gjelder det impedimentområdet hvor A ønsker å fradele en tomt for salg, og dessuten vil bygge 

kårbolig, nevner departementet den bebyggelse som allerede ligger her. Impedimentområdet var opprinnelig på 

ca 8 mål hvorav ca halvdelen tidligere er fraskilt As eiendom. Denne del er bebygget med tre boligenheter. Den 

siste er oppført etter at fylkeslandbruksstyret ga delingssamtykke i 1985. I departementets vedtak er henvist til 

denne bebyggelse og den sistnevnte deling. Departementet anser denne bebyggelse som "uheldig." 

Etter min mening er begrunnelsen heller ikke her tilfredsstillende. Ut fra den generelle problemstilling som 

jeg har nevnt foran og som Landbruksdepartementet for øvrig sier det har lagt til grunn, vil det være spørsmål 

om As fradeling vil medføre en merbelastning som kan anses å være relevant sett i sammenheng med den 

aktuelle bebyggelse. Landbruksdepartementet sier at "en hver økning av antall boliger på et begrenset areal inne 

i jordbruksområde som i dette tilfelle (vil) øke belastningen på jordbruket, og bør derfor unngås". Sammenholdt 

med det som sies før dette, uttrykker vedtaket den oppfatning at enhver ytterligere boligbebyggelse på 
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impedimentsområdet medfører en ulempe som ikke er "fjernt påregnelig og som er av en viss styrke og 

omfang". Dette er en konklusjon som det er vanskelig å forstå sett i sammenheng med de generelt karakteriserte 

ulemper som nevnes. Det nevnte impedimentsområdet vil etter As delingsplan bli fullt utbygget.  

Under prosedyren har det også vært vist til enkelte andre saker hvor delingssamtykket har vært gitt i tilfeller 

som kan være sammenlignbare. Disse saker er ikke slik opplyst at de danner grunnlag for noen anførsel om 

usaklig forskjellsbehandling. Men de belyser etter mitt skjønn at det er vanskelig å komme frem til en ensartet 

praksis og at det kan settes spørsmål om vedtakets rimelighet sett i forhold til andre avgjørelser.  

Etter dette finner jeg at vedtaket må kjennes ugyldig og lagmannsrettens dom vil bli å stadfeste. 

Anken har vært forgjeves og staten v/Landbruksdepartementet må betale saksomkostninger til ankemotparten 

for Høyesterett. Saksomkostningene settes i samsvar med omkostningsoppgaven til kr. 65.848,- hvorav kr. 

60.000,- er salær. 

Jeg stemmer for denne dom: 
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1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Landbruksdepartementet til A 65.848,- - 

sekstifemtusenåttehundreogførtiåtte - kroner innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse. 
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Høyesterett - HR-1992-25-A - Rt-1992-182 
 

 

Instans Høyesterett - Dom. 

Dato 1992-02-11 

Publisert HR-1992-25-A - Rt-1992-182 

Stikkord (Polar-dommen) Forvaltningsrett. Konkurs. Samferdsel. 

Sammendrag Fiskeindustribedrifter som var gått konkurs, tilkom transportstøtte etter den 

støtteordning som var kunngjort på det tidspunkt da transportene ble utført i 1989. 

Nyere forskrifter som skulle gjelde for dette året og som ga hjemmel for å avslå 

støtte under henvisning til at søkeren var gått konkurs, ble først gjort kjent i 

november 1989. Det ville være en tilbakevirkning i strid med forvaltningsloven § 

39 å gi de nye forskriftene anvendelse i dette tilfelle. Uttalelser om forskrifters 

tilbakevirkning. Høyesteretts prøvelse av lovers grunnlovsmessighet (grunnloven § 

97) reiser spørsmål om forholdet mellom lovgiver og domstoler som ikke på 

tilsvarende måte gjør seg gjeldende ved vurderingen av forskrifters rekkevidde. 

Det er derfor ikke grunn til at domstolene - av hensyn til Stortingets syn - skal vise 

noen tilbakeholdenhet med å anvende det klare forbud mot tilbakevirkning i 

forvaltningsloven § 39. - Etter det resultat Høyesterett kom til ut fra 

forvaltningsloven § 39, tok retten ikke stilling til om samme konklusjon ville følge 

av en alminnelig forvaltningsrettslig urimelighetsregel. 

Saksgang Høyesterett HR-1992-25-A, Lnr 25/1992, nr 210/1991 

Parter 1. Konkursboet Polar Båtsfjord A/S (senere A A/S) 2. Konkursboet Polar 

Honningsvåg A/S (senere B A/S) 3. Konkursboet Polar Berlevåg A/S (senere C 

A/S) 4. Konkursboet Polar Vardø A/S (senere D A/S) (advokat Jens Edvin 

Andreassen) mot Finnmark fylkeskommune (senere E) (advokat Ande Somby - til 

prøve). 

Forfatter Langvand, Lødrup, Schei, Holmøy og Justitiarius Smith. 

 

 
 

 

Dommer Langvand: Saken gjelder krav mot E fylkeskommune om regional transportstøtte til bedrifter i 

enkelte distrikter. Kravet gjelder støtte for transporter utført i 1989. 

Ordningen med regional transportstøtte ble med hjemmel i stortingsvedtak fastsatt ved kongelig resolusjon av 

9. januar 1987. Forvaltningen av støtteordningen lå til å begynne med i Distriktenes Utbyggingsfond. I samsvar 

med vedtak i Stortinget 10. juni 1988 ble forvaltningen overført til de fylkeskommuner som omfattes av 

ordningen, med virkning for transporter utført etter 1. januar 1988. Styret i utbyggingsfondet i E 

fylkeskommune fastsatte 25. januar 1989 forskrifter - senere kalt januarforskriftene - for støtte til transporter 

utført fra og med 1. januar 1988, og som kom i stedet for det nasjonale regelverk gitt ved resolusjon av 9. 

januar 1987. For de spørsmål denne saken gjelder var det ingen forskjell av betydning sammenholdt med det 

eldre regelverk. Januarforskriftene ble erstattet av forskrifter gitt av E fylkeskommune - styret i 

utbyggingsfondet - 12. juni 1989. Disse forskrifter ble først gjort kjent for de berørte i november 1989. 

Forskriftene vil senere bli benevnt juniforskriftene. 

A A/S, B A/S, C A/S og D A/S - heretter til dels kalt ....selskapene - søkte i mars 1990 om støtte for 

transporter utført i 1989. Styret i utbyggingsfondet behandlet søknadene i møte 30. mai 1990 og besluttet å 

JO LOVDATA 

721



Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:20 

  

HR-1992-25-A - Rt-1992-182 

Side 2 

stille til disposisjon kr 1.500.000,- for eventuell bevilgning til ......selskapene. Da ......selskapene var i 

gjeldsforhandlingsposisjon og stod i fare for å gå konkurs, ble det overlatt til Utbyggingsfondets administrasjon 

å treffe det endelige vedtak om hvorvidt transportstøtte skulle gis. Etter at det var åpnet konkurs i 

......selskapene fant administrasjonen - under henvisning 
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 til de nye forskrifter - ikke å kunne imøtekomme selskapenes søknad om transportstøtte. 

Ved stevning av 13. november 1990 reiste ......selskapene søksmål ved Tana og Varanger herredsrett mot E 

fylkeskommune med påstand om en samlet støtte til ......selskapenes konkursbo på kr. 1.275.000,- med tillegg 

av renter. 

Tana og Varanger herredsrett avsa 3 april 1991 dom med slik domsslutning: 

"1. E Fylkeskommune frifinnes. 
 

2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger." 
 

Om saksforholdet og partenes anførsler for herredsretten viser jeg til herredsrettens dom.  

......selskapenes konkursbo har påanket herredsrettens dom. Etter søknad fra de ankende parter traff 

Høyesteretts kjæremålsutvalg beslutning om å tillate anke direkte til Høyesterett. Anken gjelder herredsrettens 

rettsanvendelse. 

Saken står for Høyesterett i samme stilling som for herredsretten. 

De ankende parter, konkursboet A A/S, konkursboet B A/S, konkursboet C A/S og konkursboet D A/S har 

for Høyesterett sammenfatningsvis gjort gjeldende: 

Juniforskriftene ble først gjort kjent for de ankende parter i siste halvdel av november i 1989. De ankende 

parter hadde inntil da innrettet seg på at de ville få transportstøtte dersom vilkårene etter januarforskriftene var 

oppfylt. Januarforskriftene fastslo i § 1 at vareprodusenten "tilkommer" slik støtte, og det var verken henvist til 

fylkesmyndighetenes skjønn eller tatt noen reservasjon for tilfelle av at søkeren kom under gjeldsforhandling 

eller gikk konkurs før transportstøtte var gitt. Det vil - hevder de ankende parter - være i strid med 

forvaltningsloven § 39 dersom juniforskriftene gis anvendelse på transporter som var utført før forskriftene ble 

gjort kjent. Fylkeskommunen vil derved knytte nye vilkår til tidligere handlinger og frata de ankende parter en 

ervervet rett til transportstøtte. Mot et slikt inngrep er en borger beskyttet, og avslaget på søknaden om 

transportstøtte må kunne settes til side både med hjemmel i forvaltningsloven § 39 og Grunnloven § 97. I 

tvilstilfelle må det antas at beskyttelsen går noe lenger etter forvaltningsloven enn etter Grunnloven. Det kan 

ikke legges tilsvarende autoritet i et forvaltningsorgans bedømmelse av om en forskrift er i samsvar med lov 

eller grunnlov som i Stortingets vurdering av om en lov er forenlig med Grunnloven. 

Subsidiært anfører de ankende parter at de bestemmelser i juniforskriftene som er påberopt som grunnlag for 

avslaget på søknadene om transportstøtte, er så uklart formulert at de ikke gir tilstrekkelig hjemmel for 

fylkeskommunens avgjørelse. Bestemmelsen i forskriftenes I nr 4 som det er vist til i avgjørelsen, kan ikke 

forstås slik at den ut fra et skjønn gir adgang til å avslå de ankende parters søknad. Heller ikke bestemmelsen i 

II nr 4 kan fortolkes slik at den gir grunnlag for å nekte støtte til transport som er utført før søkeren gikk 

konkurs. Den uklarhet som således hefter ved juniforskriftene, må gå ut over fylkeskommunen som har 

utformet regelverket. 

Atter subsidiært har de ankende parter gjort gjeldende at det vil være 
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 i strid med den alminnelige urimelighetsregel i forvaltningsretten å avslå søknadene om transportstøtte. Skal de 

nye og strengere juniforskrifter gis anvendelse, må det være et minstekrav at den som rammes har fått en 

rimelig frist til å innrette seg. Noen slik mulighet hadde de ankende parter ikke i tiden før de ble kjent med 

juniforskriftene, ultimo november 1989. 

De ankende parter har lagt ned slik påstand: 

"1. E fylkeskommune dømmes til innen 14 dager fra dommens forkynnelse til å betale til konkursboene A A/S, 

B A/S, C A/S og D A/S kr. 1.275.000,- med tillegg av 18 % renter p.a. fra 30. mai 1990 til betaling skjer. 
 

2. E fylkeskommune dømmes til å betale sakens omkostninger for både herredsretten og Høyesterett." 
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Ankemotparten, E fylkeskommune, har gjort gjeldende at herredsrettens resultat er riktig og har i det 

vesentlige sluttet seg til den begrunnelse herredsretten har gitt. Fylkeskommunen har i hovedtrekk anført:  

Juniforskriftene er tilstrekkelig klare i de spørsmål det her gjelder. Bestemmelsen i II nr 4 kunne nok ha vært 

formulert bedre, men den må, når den tolkes ut fra sitt formål, forstås slik at den enkelte søker skal undergis 

individuell vurdering. En søknad om transportstøtte fra en bedrift som er under gjeldsforfølgning eller er gått 

konkurs må kunne avslås, ut fra den betraktning at støtte ikke bør gis til foretak som mangler det nødvendige 

økonomiske grunnlag for videre drift. De ankende parters henvisning til at uklarheter i forskriftene må gå ut 

over fylkeskommunen som har stått for utformingen, på samme måte som når en kontraktspart må bære følgene 

av at han ikke har uttrykt seg tilstrekkelig klart, passer etter ankemotpartens mening ikke her. Hensynet til 

likevekt mellom partene tilsier ikke en slik tolking. Fylkeskommunen - utbyggingsfondet - har ikke fått noen 

gevinst ved å avslå de ankende parters søknader. De innsparte midler gikk til transportstøtte til andre bedrifter i 

E ut fra en næringspolitisk vurdering. Ankemotparten har for øvrig anført at dersom juniforskriftenes II nr 4 

kan tolkes slik at det er hjemmel for å avvise en søknad fra en bedrift som er under konkurs, må bestemmelsen 

også gi grunnlag for det mindre - å avslå bedriftens krav på støtte. 

Ankemotparten bestrider ikke at juniforskriftene først ble gjort kjent for de ankende parter i november 1989. 

Den tilbakevirkning som blir følgen om forskriftene også gis anvendelse på transporter som foregikk før dette 

tidspunkt, er imidlertid verken i strid med forvaltningsloven § 39 eller Grunnloven § 97. Formelt var 

støtteordningen innrettet på regnskapsåret. Det var derfor ikke slik at støtte kunne påregnes gitt for hvert enkelt 

oppdrag i løpet av året. 

Etter ankemotpartens mening har ikke forvaltningsloven § 39 noen selvstendig mening ved siden av 

grunnlovbestemmelsen når det gjelder tilbakevirkningsspørsmålet. Det er heller ikke riktig at en må være mer 

varsom med å gi en forskrift tilbakevirkende kraft enn om det hadde vært tale om en lovbestemmelse. Har 

Stortinget som her delegert til fylkeskommunen sin kompetanse til å gi regler om transportstøtte, har 
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 det også delegert til fylkeskommunen den nødvendige myndighet som lov- og grunnlovtolker. 

De ankende parter hadde heller ikke etter januarforskriftene noe rettskrav på transportstøtte. Det er således 

ikke riktig når de hevder at systemet etter januarforskriftene var at en søker automatisk hadde krav på slik støtte 

dersom visse objektive vilkår var oppfylt. Ordet "tilkommer" i § 1 i januarforskriftene gir ikke holdepunkt for 

en slik automatikk. Det gjør heller ikke systemet for øvrig i disse forskriftene. Det må tvert om antas at 

forskriftene har tatt forbehold, i § 7 tredje ledd sammenholdt med første ledds første punktum, om at søkerne 

ikke får noe rettskrav før det har skjedd en anvisning fra utbyggingssjefen. 

De formuleringer i forskriftene som kan tyde på en rettighet, må under enhver omstendighet underkastes en 

innskrenkende tolking i kraft av formålet med transportstøtten. Det dreier seg om en støtteordning som et ledd i 

distriktsutbyggingen, og fylkesmyndighetene må kunne bruke ordningen som et virkemiddel i denne 

utbyggingen. Man oppnår ikke - i hvert fall ikke på kortere sikt - noen positiv virkning for Es næringsliv ved å 

gi transportstøtten til konkursboer. 

De ankende parter hadde bare et betinget krav som blant annet var knyttet til det vilkår at det var bevilget 

tilstrekkelige midler til at støtte kunne gis. De ankende parter hadde ikke grunnlag for en sikker forventning om 

å få transportstøtte. Hensynet til forutberegnelighet, som generelt vil være et moment ved vurderingen av om 

det foreligger en rettsstidig tilbakevirkning, gjør seg således ikke gjeldende med nevneverdig styrke her. De 

økonomiske følger for de ankende parter av at de ikke får transportstøtte, er små hensett til den samlede årlige 

omsetning. 

Ut fra en samlet vurdering er det etter ankemotpartens mening heller ikke tale om et så urimelig inngrep 

dersom juniforskriftene gjøres gjeldende for hele 1989, at avslaget på søknaden må settes til side etter en 

alminnelig forvaltningsrettslig urimelighetsregel. 

E fylkeskommune har lagt ned slik påstand: 

"1. Herredsrettens dom stadfestes. 
 

2. Konkursboene A AS, C AS, C AS og D AS dømmes in solidum til å betale sakens omkostninger både for 

herredsretten og for Høyesterett." 
 

Jeg er kommet til at anken må føre frem, og skal bemerke:  
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Ut fra ordlyden i og oppbyggingen av januarforskriftene er jeg enig med de ankende parter i at 

vareprodusenter i støtteområder som nevnt i forskriftenes § 5, var berettiget til støtte for transport av 

ferdigvarer og halvfabrikata slik som definert i § 4, når forskriftenes øvrige vilkår var oppfylt og de nødvendige 

midler var bevilget. Jeg viser for så vidt til at § 1 taler om at regional transportstøtte i samsvar med forskriftene 

"tilkommer" vareprodusenter, og angir vilkårene for støtten, som nærmere fastlegges i de følgende 

bestemmelser. Forskriftenes vilkår om transportstøtte er her så presist utformet at de må anses å være angitt på 

en uttømmende måte. Bestemmelsen i § 7 tredje ledd om at kravet på transportstøtte anses ervervet når 

utbyggingssjefen har anvist beløpet til utbetaling, samt om at enhver forføyning over eventuelle krav på støtte 

"før dette tidsrom, gjøres på søkerens regning og risiko", innebar etter 
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 min mening ikke at utbyggingsmyndighetene kunne avslå en søknad ut fra en skjønnsmessig vurdering dersom 

de objektive vilkår for støtte forelå. 

Jeg mener videre at det i relasjon til det tilbakevirkningsspørsmål som foreligger i denne sak, må være et 

utgangspunkt at krav på støtte ble opparbeidet ved gjennomføringen av de enkelte transporter. At beregningen 

var knyttet til kalenderåret, legger jeg i denne forbindelse ingen vesentlig vekt på.  

For så vidt angår juniforskriftene, er det i denne sak ikke nødvendig å ta standpunkt til i hvilken utstrekning 

disse ga adgang til å avslå støtte etter en skjønnsmessig vurdering. Fylkeskommunen har ikke hevdet at det er 

grunnlag for å nekte støtte etter den mer generelle bestemmelse i I nr 4, hvoretter det ved "utmåling av støtte" 

skal tas hensyn til sysselsettingen i bedriften, næringsutviklingen i E og markedsmessige formål. Bestemmelsen 

gir uttrykkelig hjemmel for å "begrense eller utvide" transportstøtten etter skjønnsmessige vurderinger.  

Den bestemmelse i juniforskriftene som påberopes, er II nr 4 som fastsetter at blant annet bedrifter som er 

gått konkurs "kan ikke få behandlet søknad om støtte uten etter vedtak i Utbyggingsstyret". Det er derfor 

spørsmålet om betydningen og eventuell tilbakevirkning av denne bestemmelse som må vurderes. 

Etter sin ordlyd går bestemmelsen i II nr 4 ut på at de der nevnte bedrifter ikke kan "få behandlet" sin søknad 

uten på det nevnte vilkår. Bestemmelsen må etter min mening tolkes slik at den også innebærer en begrensning 

i adgangen til å innvilge søknader fra slike bedrifter, og at den gir styret for utbyggingsfondet en hjemmel til å 

foreta en individuell vurdering av søknadene. Jeg finner ikke at det hefter noen slik uklarhet ved denne tolking 

at bestemmelsen av den grunn må gis en innskrenket anvendelse i tilbakevirkningstilfelle. 

Etter dette er det nødvendig å ta stilling til om det er i strid med forvaltningsloven § 39 å gi juniforskriftene 

anvendelse på søknadene fra de ankende parter. Det er på det rene at juniforskriftene ikke ble kunngjort i Norsk 

Lovtidend som bestemt i forvaltningsloven § 38. Til tross for at forskriftene angir å skulle gjelde for transporter 

utført fra og med 1 januar 1989 og å skulle komme til anvendelse ved søknadsbehandlingen i 1990, ble de først 

gjort kjent for de ankende parter i slutten av november 1989 ved et rundskriv.  

Forvaltningsloven § 39 gir uttrykk for at en forskrift ikke kan "påberopes" overfor den enkelte før den er 

kunngjort eller på annen måte bekjentgjort overfor de interesserte på en forsvarlig måte med mindre disse har 

fått kjennskap til forskriften på annen måte. Det er ikke tvilsomt at lovbestemmelsen også begrenser adgangen 

til å anvende en forskrift på handlinger og begivenheter som finner sted før den ble kunngjort eller bekjentgjort.  

Forvaltningsloven § 39 er strengere enn Grunnloven § 97 ved at skjæringstidspunktet for tilbakevirkning er 

satt ved kunngjøringen, og ikke ved vedtakelsen. Hvorvidt tilbakevirkning for øvrig må vurderes på samme 

måte etter forvaltningsloven § 39 som etter Grunnloven § 97, har det vært noe ulike oppfatninger om. Jeg 

mener for min del at Høyesteretts prøvelse av lovers grunnlovsmessighet reiser spørsmål om forholdet mellom 

lovgiver og domstoler som ikke på tilsvarende måte 
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 gjør seg gjeldende ved vurderingen av forskrifters rekkevidde. Det er derfor ikke grunn til at domstolene - av 

hensyn til Stortingets syn - skal vise noen tilbakeholdenhet med å anvende det klare forbud mot tilbakevirkning 

i forvaltningsloven § 39. Jeg viser i denne forbindelse til Arvid Frihagen: "Forvaltningsloven" (2 utgave 1986) 

bind II side 835. 

Også når det gjelder tilbakevirkningsspørsmålet i forhold til forvaltningsloven § 39, må det imidlertid skje en 

konkret vurdering. 
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Etter den tolking av henholdsvis januarforskriftene og juniforskriftene som jeg har gitt uttrykk for, innebar 

juniforskriftenes II nr 4 et inngrep i krav på støtte som knyttet seg til allerede utførte transporter. Jeg kan ikke 

se at det offentliges behov for et fleksibelt regelverk kan forsvare en slik tilbakevirkning.  

Jeg finner støtte for dette syn i Innst S nr 314 (1987-88) som ligger til grunn for overføringen av 

transportstøtteordningen til fylkeskommunene, se innstillingen side 8 spalte 1 og 2. Den samlede kommunal- og 

miljøvernkomit advarer mot å gi nye regler for transportstøtteordningen med virkning for transporter som 

allerede er utført. Komitflertallet - som gikk inn for overføringen - uttaler at omleggingen bør gjennomføres 

"slik at negativ tilbakevirkende kraft unngås", og komitens mindretall bemerker at eventuelle "forslag om 

omlegginger av ordningen bør gjennomføres på en slik måte at bedriftene kan forholde seg til dem i sin 

planlegging og i sine budsjetter". 

Et hensyn av vekt mot å godta tilbakevirkning i dette tilfelle, er også at det er tale om en omfattende 

tilbakevirkning som vanskelig kan begrunnes ut fra et reelt behov. De nye forskrifter ble som nevnt først gitt i 

juni 1989 og ikke bekjentgjort før i november 1989. 

Etter dette er det ikke nødvendig for meg å ta stilling til om de ankende parter kunne gis medhold med 

grunnlag i en alminnelig forvaltningsrettslig urimelighetsregel, slik de subsidiært har gjort gjeldende. 

......selskapenes krav bygger på en beregning av transportstøtte etter reglene i juniforskriftene, som gir et 

lavere beløp enn ifølge januarforskriftene. Størrelsen av kravet og renteberegningen er ikke omtvistet. 

Anken har ført frem, og ankemotparten bør betale saksomkostninger til de ankende parter etter 

tvistemålsloven § 172 første ledd jf § 180 annet ledd både for herredsretten og for Høyesterett. 

I samsvar med fremlagt omkostningsoppgave settes omkostningene samlet til kr. 113.600, hvorav kr. 37.520,- 

er utlegg. 

Jeg stemmer for denne dom: 

1. E fylkeskommune betaler til konkursboene A A/S, B A/S, C A/S og D A/S i fellesskap 1.275.000 - 

enmilliontohundreogsyttifemtusen - kroner med tillegg av 18 - atten - prosent årlig rente fra 30 mai 1990 til 

betaling skjer. 
 

2. E fylkeskommune betaler saksomkostninger for herredsretten og Høyesterett til konkursboene A A/S, B 

A/S, C A/S og D A/S i fellesskap med 113.600,- - etthundreogtrettentusensekshundre - kroner. 
 

3. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
Side 188 

 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 

1. E fylkeskommune betaler til konkursboene A A/S, B A/S, C A/S og D A/S i fellesskap 1.275.000,- - 

enmilliontohundreogsyttifemtusen - kroner med tillegg av 18 - atten - prosent årlig rente fra 30. mai 1990 

til betaling skjer. 
 

2. E fylkeskommune betaler saksomkostninger for herredsretten og Høyesterett til konkursboene A A/S, B 

A/S, C A/S og D A/S i fellesskap med 113.600,- - etthundreogtrettentusensekshundre - kroner. 
 

3. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
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Høyesterett - HR-1993-53-A - Rt-1993-321 
Instans Høyesterett - Dom. 

Dato 1993-03-31 

Publisert HR-1993-53-A - Rt-1993-321 

Stikkord Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern. 

Sammendrag Det ble ikke tilkjent erstatning for rådighetsinnskrenkninger som følge av at et 
område i Hemsedal i medhold av naturvernloven av 19. juni 1970 nr. 63 ble fredet 
til landskapsområde. Fredningen innebar at en del grunneiere ble forhindret i å 
selge hyttetomter eller bygge utleiehytter på setervollene. Den tradisjonelle drift 
kunne fortsette omlag som før. Eiere av enkeltstående, ubebygde hyttetomter ble 
avskåret fra å føre opp hytter. Den fredning det her var tale om, falt utenfor 
bestemmelsene i naturvernloven § 20. 

Saksgang Eidsivating lagmannsrett - Høyesterett HR-1993-53-A, nr 341 og 342/1991. 

Parter Staten v/Miljøverndepartementet (Kst regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs) mot I 
Ankesak nr 341/1991: 1. Erik N. Finset m.fl (11 parter) (Advokat Annæus Kr 
Schjødt - til prøve). II ankesak nr 342/1991: 1. Signe Wøllo Egeberg m.fl (8 parter) 
(Advokat Sverre Thune). 

Forfatter Hellesylt, Gussgard, Lund, Holmøy og Christiansen. 
 

 

Dommer Hellesylt: Saken gjelder anke over et overskjønn som har tilkjent erstatning for 
rådighetsinnskrenkninger. 

Ved kgl. resolusjon av 24 februar 1989 ble et område i Hydalen i Hemsedal i medhold av lov om naturvern 
av 19 juni 1970 nr 63 § 5 jf § 6 lagt ut som landskapsvernområde etter en forutgående midlertidig fredning 
siden 1980. Formålet med landskapsvernområdet var å ta vare på et østnorsk seterdalføre med et storslått 
landskap som har uvanlig fin veksling i topografi og planteliv og å ta vare på et karakteristisk kulturlandskap. 
Etter verneforskriftene kunne jordbruksdriften på eksisterende areal stort sett fortsette som før, men alle inngrep 
som vesentlig kunne endre landskapets art eller karakter var forbudt, således oppføring av bygninger. 

Tre sameier i området og tretten grunneiere, framsatte krav om skjønn med påstand om erstatning for skader 
og ulemper de ble påført på grunn av fredningen. Åtte personer som eier utskilte tomter i Hydalen, som de 
hadde ervervet med sikte på oppføring av hytte, heretter benevnt tomteeierne, satte også fram krav om 
erstatning. De to sakene ble for herredsretten forent til felles behandling og avgjørelse. 

Hallingdal herredsrett avhjemlet skjønn den 31 oktober 1990. Ti av grunneierne ble hver tilkjent kr 140.000 i 
erstatning for forbud mot bygging av utleiehytter og for vanskeliggjort nydyrking. Rettens formann stemte mot 
at det skulle gis erstatning. Andre tapsposter ble ikke erstattet. Tomteeierne ble enstemmig tilkjent kr 85.000 i 
erstatning hver, basert på utgifter til en passende erstatningstomt. Sameiene ble ikke tilkjent erstatning. 

Staten, som mente det ikke forelå grunnlag for å kreve erstatning, begjærte overskjønn overfor de grunn- og 
tomteeierne som var tilkjent erstatning og med påstand om at staten skulle frifinnes. De tre sameiene og 
grunneierne, unntatt to, begjærte også overskjønn. Også for lagmannsretten var sakene forent til felles 
behandling og avgjørelse. Lagmannsretten avhjemlet overskjønn 29 august 1991. Ved overskjønnet ble 
grunneierne tilkjent kr 250.000 i erstatning hver, basert på tapt mulighet for utskilling av en hyttetomt og 
oppføring av to utleiehytter. For enkelte andre poster som det ble krevet erstatning for, ble kravene ikke tatt til 
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 følge. Tomteeierne fikk erstatning som for underskjønnet med kr 85.000 hver. 

Skjønnet er avsagt under dissens, idet rettens formann mente at det ikke forelå rettslig grunnlag for å tilkjenne 
erstatning verken til grunneierne eller til tomteeierne. 

JO LOVDATA 
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Staten v/Miljøverndepartementet har påanket overskjønnet. De to sakene er forenet også for Høyesterett. Når 
det gjelder det nærmere saksforholdet og partenes anførsler for de tidligere retter, viser jeg til de to skjønn. 
Bortsett fra en endring i partsforholdet på grunn av dødsfall, står saken for Høyesterett som for de tidligere 
retter, men med den forskjell som ligger i at dette er en ankesak etter skjønnsloven hvor Høyesteretts 
kompetanse er begrenset. 

Anken gjelder lovanvendelsen. Staten anfører at det ikke foreligger rettslig grunnlag for å ilegge 
erstatningsplikt for den rådighetsinnskrenkning det er tale om, slik at staten må frifinnes. Skulle Høyesterett 
finne at skjønnsgrunnene ikke er tilstrekkelige til å prøve rettsanvendelsen anføres subsidiært at skjønnet må 
oppheves. 

Statens hovedanførsler kan gjengis slik: 

For de restriksjoner opprettelsen av et landskapsvernområde medfører, er det i naturvernloven § 20 b bestemt 
at økonomisk tap i samsvar med alminnelige rettsgrunnsetninger kan kreves erstattet av staten. Med 
henvisningen til alminnelige rettsgrunnsetninger er ment at det skal svares erstatning i de unntakstilfelle da 
erstatningsplikt følger av Grunnloven § 105, analogisk anvendt på rådighetsinnskrenkninger. Det skal meget til 
for at en generell rådighetsinnskrenkning som det her er tale om, kan utløse erstatningsplikt. 
Rådighetsbegrensningen sikter på å bevare natur- og kulturlandskap mot det press utviklingen har medført. Det 
følger allerede av de prinsipper som ble fastslått i plenumsdommen i strandlovsaken, inntatt i Rt-1970-67 flg at 
grunneiere, som ønsker å disponere eiendommen på en måte som fredningen nettopp tar sikte på å verne mot, 
ikke har krav på erstatning. Selv om det ikke foreligger høyesterettsdommer i helt tilsvarende saker, må det 
anses å følge av den etablerte rettstilstand at erstatning ikke kan kreves. Men skulle Høyesterett ikke legge til 
grunn at så er tilfelle, bør domstolen gå et skritt videre og fastslå at det ikke er grunnlag for erstatning. 
Innholdet av Grunnloven § 105 endres med endringer i rettsoppfatningen om hva som bør være gjenstand for 
erstatning. Det er en økende erkjennelse av betydningen av å bevare natur lokalt og globalt. Dette har bl a fått 
uttrykk i den nye grunnlovsbestemmelse i § 110 b. Denne må ha betydning ved avgjørelsen av hva som i dag 
følger av Grunnloven § 105 når det gjelder erstatning for rådighetsinnskrenkninger. En vidtgående 
erstatningsplikt vil kunne sette en sterk bremse på arbeidet med å sikre bevaring av naturen. 

Videre anfører den ankende part at om området var blitt regulert etter bygningsloven på en slik måte at videre 
bebyggelse ikke ble tillatt, ville det ikke utløse erstatningsansvar. For erstatningsspørsmålet må det være 
likegyldig om byggeforbud følger av reguleringsplan eller av fredning i medhold av naturvernloven. 

Staten har understreket at de restriksjoner som er lagt på området og som tillater tradisjonell jordbruksdrift, 
hovedsakelig rammer fortsatt utbygging. Det er en byggesjanse som er gått tapt, og  byggesjansen har 
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 som overveiende regel ikke erstatningsrettslig vern. Dette forhold gir i seg selv - anføres det - tilstrekkelig 
grunnlag for at staten må frifinnes. 

Enkelte subsidiære anførsler for staten finner jeg, slik jeg ser på saken - ikke grunn til å referere. Tilsvarende 
gjelder for ankemotpartenes anførsler. 

Staten har nedlagt slik påstand: 

"Prinsipalt: 

1. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 
 

Subsidiært: 

1. Overskjønnet oppheves. 
 

I begge tilfelle: 

2. Staten v/Miljøverndepartementet ilegges saksomkostninger for Høyesterett." 
 

Grunneierne, Erik N. Finset m fl, som hevder at rettsanvendelsen i overskjønnet er riktig, og at det ikke 
foreligger mangler ved skjønnsgrunnene som er av betydning, har særlig anført: 

Grunneierne er enige med staten i at grunnlaget for erstatningskravet er Grunnloven § 105 anvendt analogisk 
på rådighetsinnskrenkninger. Men grunneierne er uenige i at det her ikke er grunnlag for å tilkjenne erstatning i 
en beskyttelsesverdig interesse. Det foreligger ikke erstatningsfrihet ut fra overordnede miljøhensyn ved de 
rådighetsinnskrenkninger det her er tale om. Spørsmålet om en rådighetsinnskrenkning kan gjennomføres 
erstatningsfritt, må vurderes konkret. Det finnes en del avgjørelser av Høyesterett som har fastsatt 
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erstatningsfrihet ved rådighetsinnskrenkninger, men disse er ikke sammenliknbare med det foreliggende tilfelle. 
Det har vært tale om utbygging som ikke var forenlig med verneformålet og om irreversible inngrep i naturen. 
Dette er ikke tilfelle med den begrensede utbygging det her er tale om. 

Rådighetsbegrensningen gjør et vesentlig inngrep i grunneiernes næringsgrunnlag. Disse er avhengige av 
tilleggsinntekter til sine gårdsbruk ved en slik utbygging som overskjønnet har gitt erstatning for. Denne 
utbygging ville være forenlig med fredningsformålet og ville gi grunneierne større muligheter til en aktivitet 
som kunne holde kulturlandskapet i hevd slik at setervollene ikke gror til. Bygging av utleiehytter var før 
fredningen ikke bare tillatt, men ønsket fra kommunens side. Det er en høyst påregnelig utnytting som ble 
avskåret. 

Grunneierne, Erik N. Finset m fl, har nedlagt følgende påstand: 

"1. Eidsivating lagmannsretts overskjønn av 29. august 1991 stadfestes. 
 

2. Ankemotpartene tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett." 
 

Tomteeierne, Signe Wøllo Egeberg m fl, anfører at overskjønnet som bygger på den rettsoppfatning lekfolk 
har, gir uttrykk for riktig rettsanvendelse og må stadfestes. Det er ikke tvil om at fredningen innebærer et 
vesentlig inngrep for tomteeierne. De har ervervet tomtene for å bygge på dem. Dette er for dem den eneste 
aktuelle utnyttelsesform, og det er denne som gir tomtene deres verdi. De blir sittende igjen med en tom 
eiendomsrett. Resultatet blir det samme som om tomtene var blitt fredet som naturreservat, hvor det skulle ha 
vært gitt erstatning som for ekspropriasjon. 
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 Det er tale om fraskilte, byggeklare tomter. Å bestemme når man vil bygge, er en del av eiendomsrettens 
innhold. Flere av tomtene hadde for øvrig tidligere vært bebygget. Fram til 1975 ville byggesøknad uten videre 
ha blitt innvilget. Det var således ikke tale om noen usikker byggesjanse. 

Det er her ikke tale om en rådighetsbegrensning av samme generelle karakter som den som ble innført ved 
strandloven. Byggeforbudet er generelt bare i den forstand at det gjelder for alle i Hydalen. Det var ikke 
påregnelig at Hydalen ville bli fredet. Det finnes tallrike områder, like verneverdige, som ikke fredes. Når så ett 
velges ut, må samfunnet bære omkostninger med dette, og ikke velte disse over på de personer forbudet 
rammer. Dersom verneinteressene ikke er så sterke at de kan bære erstatningsplikten overfor dem som rammes, 
vil det ikke være riktig å gjennomføre en fredning. 

Tomteeierne, Signe Wøllo Egeberg m fl, har nedlagt slik påstand: 

"1. Lagmannsrettens overskjønn stadfestes. 
 

2. Staten v/Miljøverndepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger for Høyesterett." 
 

Jeg er kommet til at anken over lovanvendelsen må tas til følge. Skjønnsgrunn ene er etter min mening 
tilstrekkelige til at lovanvendelsen kan prøves. 

Det er her tale om en rådighetsinnskrenkning, ikke en ekspropriasjon, hvor det ville følge av Grunnloven § 
105 at det måtte betales erstatning. Fredning etter naturvernloven er en del av reguleringslovgivningen over fast 
eiendom. Slike regulerende rådighetsinnskrenkninger kan være generelle som f eks forbudet mot bygging og 
fradeling i 100-metersbelte langs sjøen, jf plan- og bygningsloven § 17-2, eller de kan være lokalt begrenset, f 
eks pålagt ved en kommunal reguleringsplan. 

Det er uten videre på det rene at slike regulerende inngrep kan få sterk innvirkning på grunnarealers verdi. 
Dette kan gjelde både i sentrale, tettbygde strøk og i grisgrendte deler av landet. Vi har velkjente eksempler på 
at det i medhold av plan- og bygningsloven trekkes grenser mellom arealer som tillates bebygget, og arealer 
som skal ligge uberørte med de konsekvenser det har for arealenes verdi, uten at den som avskjæres fra å 
utnytte sin eiendom til bebyggelse får noen erstatning. 

Selv om slike grensetrekninger ofte har naturlige, topografiske årsaker, vil det i andre tilfelle måtte trekkes en 
nokså vilkårlig grense for hvilke arealer som tillates bebygget. Hele vårt reguleringssystem når det gjelder 
arealanvendelse har som forutsetning at reguleringen i alminnelighet kan skje erstatningsfritt i forhold til de 
som berøres. I særegne tilfelle hvor en regulering rammer massivt, kan det foreligge omstendigheter som 
medfører at grunneieren vil ha krav på erstatning, ut fra en analogisk anvendelse av prinsippet i Grunnloven § 
105. 
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Det finnes tilfelle hvor lovgiveren har gitt anvisning på at det skal svares erstatning for en 
rådighetsinnskrenkning, således etter plan- og bygningsloven § 32, som gjelder tilfeller hvor en  
reguleringsplan medfører at en eiendom i tettbygd strøk blir ødelagt som byggetomt og heller ikke kan utnyttes 
på annen regningssvarende måte. Erstatningsplikt er 
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 også hjemlet i naturvernloven § 20 ved de tunge naturvernfredninger til naturreservater og naturminne. Den 
fredning det er tale om i vår sak faller utenfor disse bestemmelser, og det kan, slik jeg ser det, ikke trekkes 
bindende slutninger ut fra disse for erstatningsspørsmålet i vår sak. Ved fredning til landskapsvernområde, som 
det her er tale om, får således de alminnelige prinsipper om erstatning for rådighetsinngrep anvendelse, jf 
naturvernloven § 20 b, der henvisningen til alminnelige rettsgrunnsetninger går på de tilfeller hvor det følger av 
Grunnloven § 105, analogisk anvendt, at det må gis erstatning. Om dette har det ikke vært uenighet mellom 
partene. 

Før jeg går videre, bemerker jeg at det fra statens side har vært sterkt fremhevet den betydning vern av 
naturen og livsmiljøet etter hvert har fått både lokalt og i verdenssammenheng. Den nye bestemmelse i 
Grunnloven § 110 b er i denne sammenheng blitt trukket fram, også som et argument for at det ikke kan 
foreligge erstatningsplikt ved slike fredninger som det her er tale om. Noen direkte slutning fra § 110 b for 
erstatningsplikten kan jeg imidlertid vanskelig se kan trekkes. Men bestemmelsen står plassert i vår høyeste 
rettskilde som uttrykk for hvilken betydning et godt natur- og livsmiljø tillegges, noe som neppe kan være uten 
betydning ved erstatningsvurderingen. 

Det jeg her har nevnt danner den alminnelige bakgrunn for vurderingen av overskjønnets rettsanvendelse som 
staten har påanket. Det er tale om to grupper ekspropriater som er rammet av fredningsvedtaket. Disse er blitt 
benevnt henholdsvis grunneierne og tomteeierne. Jeg finner det hensiktsmessig å vurdere tomteeiernes stilling 
først. 

Av overskjønnets bevisvurdering, som jeg må legge til grunn, følger at om ikke Hydalen var blitt lagt ut som 
landskapsvernområde, var det påregnelig at tomteeierne ville ha fått føre opp hytter på sine tomter. Det 
foreligger her således den nødvendige årsakssammenheng. Tomtearealene var kjøpt for å føre opp hytter på. 
Den anvendelse som ga tomten verdi for tomteeierne, var nettopp adgangen til å føre opp hytte på den. Det 
innebærer uten tvil et vesentlig inngrep at dette blir utelukket. At inngrepet er vesentlig, er et nødvendig, men 
ikke i seg selv tilstrekkelig vilkår for å kunne kreve erstatning etter en analogisk anvendelse av Grunnloven § 
105. Det er velkjent i praksis at selv vesentlige inngrep ikke kan kreves erstattet, f eks fordi de rammer en 
virksomhet som på grunn av ny erkjennelse anses å være så skadelig eller uheldig at den bør reguleres eller 
forbys. 

Foruten til plenumsdommen i strandlovsaken kan vises til Høyesteretts dom inntatt i Rt-1973-705, særlig side 
711. Det gjaldt en munningsfredning av en elv og inngrepet overfor den yrkesfisker som ble rammet, ble av 
førstvoterende karakterisert som "meget vesentlig". Fiskeren fikk ikke erstatning. 

Et forhold som må ha vekt ved avgjørelsen av erstatningsspørsmålet er at formålet med fredningen i vår sak 
nettopp er å hindre en slik hyttebygging som tomteeierne har tatt sikte på. Den samme samfunnsutvikling med 
mobilitet og privatøkonomisk velstand som har ledet til utstrakt hyttebygging, har samtidig medført slike 
skadelige ulemper med en belastning på verneverdig område som fremtvinger behov for fredning. Når 
tomteeierne berøves adgangen til å bebygge sine tomter, skjer dette ikke som en sidevirkning av at andre 
økonomiske interesser skal ha 
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 forrangen, men fordi utbyggingen berører et område av slik karakter at den i forhold til verneinteressene anses 
skadelig. Det har vært anført fra tomteeiernes side, og også fra grunneiernes, at oppføring av de hytter det er 
tale om vil være forenlig med fredningsformålet. For denne argumentasjonen er i tilfelle 
fredningsmyndighetene rette adressat. Domstolene må legge til grunn fredningsmyndighetenes vurdering av 
hvilke restriksjoner som anses nødvendige av hensyn til fredningsformålet. 

Det har videre vært anført at man ved vurderingen av erstatningsspørsmålet ikke kan sammenlikne 
rådighetsinnskrenkningene i Hydalen, med helt generelle rådighetsinnskrenkninger, som f. eks. 
byggeforbudsbeltet langs sjøen. Det er mange verneverdige dalfører, men man plukker ut ett av dem til 
fredning. Det er da tilfeldig at tomteeierne i dette dalføre rammes, og de må ha krav på erstatning når inngrepet, 
som her, er vesentlig. Det er ikke mulig for meg å ha noen bestemt oppfatning av hvorvidt det foreligger mange 
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like verneverdige områder som ikke blir gjenstand for fredning. Om så skulle være tilfelle, kan det ikke 
ubetinget være avgjørende. Jeg finner grunn til å henvise til førstvoterendes uttalelse i Høyesteretts dom inntatt 
i Rt-1980-94 flg hvor det på side 101 fremkommer betraktninger som også her interesse for et tilfelle som det 
vår sak gjelder: 

"Fredning etter naturvernloven vil gjelde bestemt avgrensede områder. Hvor mange grunneiere som rammes 
av den enkelte fredning, vil kunne variere, avhengig blant annet av områdets utstrekning. Det er spørsmål om 
områder som utpeker seg som verneverdige; det er ikke spørsmål om inngrep overfor en vilkårlig utvalgt 
gruppe grunneiere. De enkelte fredningsvedtak må ses som ledd i det offentliges samlede arbeid for å bevare 
verneverdig natur. Et betydelig antall fredninger er vedtatt, og det arbeides med fredningsplaner. Under disse 
forhold kan det ikke få noen nevneverdig betydning for erstatningsplikten om den enkelte fredning rammer et 
fåtall grunneiere." 

Et annet forhold som jeg finner grunn til å fremheve, er at fredningen rammer en adgang til å bygge på sin 
faste eiendom. Denne adgangen har ved rådighetsinnskrenkninger et svakt erstatningsrettslig vern. Tomtene er 
ervervet på forskjellige tidspunkter. Det må legges til grunn at det fram til 1975 ville vært kurant å få 
byggetillatelse. Selv om tomteeierne da de ervervet tomtene ikke kunne ha forutsatt fredningen, kan dette ikke 
uten videre være avgjørende for erstatningsspørsmålet. Tomtene er blitt liggende ubebygde inntil den tid kom 
da det i lys av samfunnsutviklingen blir pålagt byggeforbud for å bevare naturen og kulturlandskapet. I denne 
sammenheng finner jeg grunn til å gjengi en uttalelse fra førstvoterende i Høyesteretts dom inntatt i Rt-1987-
311 flg hvor han 320 under henvisning til en artikkel av Gunnar Aasland inntatt i Lov og Rett i 1977 339, 
uttaler: 

"Det fremheves der at samfunnet gjennom en regulering må kunne hindre uønsket bygging uten at dette bør 
utløse erstatning utenfor i rene unntakstilfeller. Videre fremholdes det at det skal meget til for at det offentlige 
kan pålegges erstatning fordi en fredning hindrer bruksendringer som representerer vidtgående 
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 og ugjenkallelige inngrep i naturen. Byggesjansen er således etter en lang tradisjon belagt med en rekke 
restriksjoner. Jeg er enig i disse betraktningene." 

Partene har under prosedyren for Høyesterett vært enige om at det ikke finnes nevneverdig rettspraksis når 
det gjelder tilfeller som kan sammenliknes med vår sak, hvor eiere av enkeltstående tomter ved 
rådighetsinnskrenkninger forhindres fra å bygge på sin tomt, til tross for at dette er en situasjon som må ha 
oppstått i en rekke tilfeller under den utstrakte reguleringslovgivning for fast eiendom. Dette kan naturligvis i 
en del tilfeller skyldes at tomteeieren ved minnelig ordning har fått erstatning. Men mer nærliggende er det nok 
å tolke mangelen på rettspraksis som et uttrykk for at synspunkter om at en slik regulering vanskelig kan utløse 
erstatningsansvar, må ha fått gjennomslag. Iallfall må det være tilfelle etter strandloven, hvor det åpenbart må 
ha vært mange med tomter da byggeforbudet kom som ikke har fått dispensasjon fra byggeforbudet, og derfor 
er blitt avskåret fra å bygge på sin tomt. 

Etter en samlet vurdering finner jeg at ingen av tomteeierne har krav på erstatning, og anser det ikke 
nødvendig for avgjørelsen å gå nærmere inn på de spesielle omstendigheter vedrørende de enkelte tomteeiere. 
Resultatet må bli det samme for familien Lorange, som hører til gruppen grunneiere, men som ikke driver noen 
virksomhet i Hemsedal. 

Når det gjelder grunneierne medfører de restriksjoner som er lagt på Hydalen, praktisk talt ikke noe inngrep i 
tradisjonell jordbruksdrift. Denne kan i det vesentlige fortsette som før. En annen sak er at det nå bare er en av 
grunneierne som utøver tradisjonell seterdrift i Hydalen. Det som grunneierne etter overskjønnets 
bevisvurdering blir avskåret fra ved fredningen, er en begrenset adgang til å selge hyttetomter og til å føre opp 
utleiehytter. Det har vært sterkt fremhevet den betydning de tilleggsinntekter som derved avskjæres ville hatt 
for grunneiernes næringsgrunnlag. Det er videre anført at den utbygging på setervollene som fredningen stenger 
for, ville kunne gi økonomisk grunnlag for en aktivitet som ville gjøre det lettere å holde kulturlandskapet i 
hevd, og dermed også bedre sikre fredningsformålet. Her trekkes imidlertid fram vurderinger som det 
tilkommer fredningsmyndighetene å ta standpunkt til. Slike synspunkter som ikke har fått gjennomslag ved 
fredningen, kan Høyesterett ikke trekke inn bakveien ved avgjørelsen av erstatningsspørsmålet. 

Når det ellers gjelder erstatning for tapte muligheter for utbygging, viser jeg til det jeg har sagt tidligere i 
forbindelse med drøftelsen av tomteeiernes krav. Jeg finner det ikke særlig tvilsomt at grunneierne, som stort 
sett kan drive som før, ikke har krav på erstatning selv om det ut fra overskjønnets vurdering dreier seg om 
store tap for den enkelte. 
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Det er staten som har anket, og selv om anken gis medhold, skal ankemotpartene ha tilkjent 
saksomkostninger, jf skjønnsprosessloven § 54 b sammenholdt med § 54. Staten har da også nedlagt påstand i 
samsvar med dette. Ankemotpartenes prosessfullmektiger har lagt frem omkostningsoppgaver, og 
saksomkostninger tilkjennes i samsvar med disse. For advokat Schjødts parter utgjør beløpet kr 68.151, herav 
for utgifter kr 3.151. For advokat Thunes parter er beløpet kr 61.585, av dette for utlegg kr 3.085. Jeg bemerker 
at staten har betalt saksomkostninger for underskjønnet og overskjønnet. 

Side 328 
 

Jeg stemmer for denne dom: 

I. I ankesak nr 341/1991: 

1. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Miljøverndepartementet til de parter som er representert 
ved advokat Annæus Kr. Schjødt 68.151 - sekstiåttetusenetthundreogfemtien - kroner. 

 

II. I ankesak nr 342/1991: 

1. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Miljøverndepartementet til de parter som er representert 
ved advokat Sverre Thune - 61.585 - sekstientusenfemhundreogåttifem - kroner. 

 

III. I begge saker: 

Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
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Høyesterett - HR-1993-68-A - Rt-1993-528 
 

Instans Høyesterett - Dom. 

Dato 1993-05-05 

Publisert HR-1993-68-A - Rt-1993-528 

Stikkord (Lunner Pukkverk-dommen) Miljørett (forurensning). Tingsrett. Forvaltningsrett. 

Sammendrag Et pukkverk ble nektet utslippstillatelse da virksomheten ville medføre trafikkstøy 
i boligområder i nærheten. Hovedbegrunnelsen for vedtaket var at tungtrafikken til 
og fra pukkverket ville ha stor trivselsreduserende virkning i boligområder på 
stedet. Pukkverket forsøkte forgjeves å få kjent vedtaket ugyldig. Etter 
forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 fjerde ledd, er det adgang til å 
legge hovedvekten på trafikkstøy som nevnt. Slike hensyn har betydning på tvers 
av forvaltningssektorene, som en del av de mer overordnede miljøhensyn som 
tilsiktes innarbeidet i beslutningsprosessen, jf. prinsippet nedfelt i Grunnloven § 
110 b. 

Saksgang Eidsivating lagmannsrett LE-1991-18 - Høyesterett HR-1993-68-A, nr 49/1992. 

Parter Lunner Pukkverk AS (advokat Dagfinn Clemetsen). Hjelpeintervenienter: 1. Pukk- 
og Grusleverandørenes Landsforening 2. Bergindustriens Landsforening (advokat 
Dagfinn Clemetsen). Mot Staten v/Miljøverndepartementet (regjeringsadvokaten 
v/advokat Frode Innjord - til prøve). 

Forfatter Lund, Dolva, Aasland, Hellesylt og Røstad. 
 

 

Dommer Lund: Saken gjelder gyldigheten av et vedtak av Miljøverndepartementet om avslag på en søknad 
om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Gyldighetsspørsmålet er knyttet til forståelsen av 
forurensningsloven § 11 fjerde ledd, nærmere bestemt om det er adgang til hovedsakelig å begrunne vedtaket i 
forurensning og andre ulemper forbundet med trafikk til og fra virksomheten. 

Lunner Pukkverk AS har i en årrekke drevet pukkverk i Oppenområdet i Lunner kommune. Da denne 
virksomheten var til ulempe for naboene, ble det i 1980-årene satt i gang arbeid med å finne et nytt sted for 
pukkverket. Arbeidet ledet frem til en anbefaling fra et kommunalt planutvalg om å flytte pukkverket til 
Kjørvenåsen i nærheten av Grua, og det ble satt i gang arbeid med en reguleringsplan for området. 

I mars 1984 søkte Lunner Pukkverk AS utslippstillatelse for drift av pukkverk i Kjørvenåsen med et årlig 
uttaksvolum på 500.000 tonn. 

Omtrent samtidig oppsto det motstand mot etableringen i Kjørvenåsen, først og fremst begrunnet i at dette 
ville medføre tungtransport gjennom boligområder på Grua. 

Kommunen innhentet en sakkyndig konsekvensanalyse av det planlagte pukkverk samt en utredning av 
alternative plasseringsmuligheter for verket. Videre lot Statens veivesen utarbeide en hovedplanundersøkelse 
for omlegging av aktuelle fylkesveier i Grua sentrum. 

I juni 1986 anbefalte Lunner kommunestyre utslippstillatelsen. Ved Statens Forurensningstilsyns vedtak av 
21 mars 1987 ble Lunner Pukkverk AS gitt tillatelse til utslipp og støyemisjon fra nytt pukkverk i Kjørvenåsen. 
Tillatelsen gjaldt for en produksjon inntil 3.000 tonn pukkverksprodukter 
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 pr dag og 500.000 tonn pr år. Etter tillatelsen var produksjonen begrenset til 160.000 tonn pr år inntil "den 
planlagte omkjøringsveien utenom bebyggelsen på Grua er bygget". 

Vedtaket ble påklaget av flere lokale lag og foreninger. Statens forurensningstilsyn tok klagen til følge, og 
utslippstillatelse ble nektet ved omgjøringsvedtak av 19 mai 1988. Etter klage fra Lunner Pukkverk AS 

JO LOVDATA 
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stadfestet Miljøverndepartementet forurensningstilsynets avgjørelse ved vedtak av 31 mars 1989. 
Hovedbegrunnelsen for vedtaket var at tungtrafikken til og fra pukkverket ville ha stor trivselsreduserende 
virkning i boligområder på Grua. 

Kommunen vedtok i august 1987 reguleringsplan som åpnet for pukkverk i Kjørven-området. Vedtaket ble 
påklaget. Klagen er stillet i bero i påvente av utfallet i denne sak. 

Lunner Pukkverk AS anla sak for Oslo byrett med påstand om at Miljøverndepartementets vedtak måtte 
kjennes ugyldig samt om erstatning for tap som følge av vedtaket. Pukk- og Grusleverandørenes Landsforening 
hjelpeintervenerte til støtte for bedriften. 

Oslo byrett avsa 19 juli 1990 dom med denne domsslutning: 

"1. Miljøverndepartementets vedtak av 31. mars 1989 kjennes ugyldig. 
 

2. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes fra kravet om erstatning. 
 

3. Partene bærer hver sine omkostninger. 
 

4. Hjelpeintervenienten tilkjennes saksomkostninger med kr 21.000,-. Oppfyllelsesfrist settes til 14 - fjorten - 
dager fra denne doms forkynnelse." 

 

Staten v/Miljøverndepartementet påanket byrettens dom til lagmannsretten. Lunner Pukkverk AS erklærte 
aksessorisk motanke for så vidt gjaldt punkt 2 i domsslutningen. Grua Vel, Gruakollen Grendelag, Grua 
ungdoms- og idrettslag, Frågått Grendelag, Grua Arbeiderlag samt Lunner Naturvernforening erklærte 
hjelpeintervensjon til fordel for Staten v/Miljøverndepartementet, mens Pukk- og Grusleverandørenes 
landsforening opprettholdt sin hjelpeintervensjon til støtte for Lunner Pukkverk AS. 

Eidsivating lagmannsrett avsa 18 oktober 1991 dom med denne domsslutning: 

"I hovedanken: 

1. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke verken for byrett eller lagmannsrett. 
 

I motanken: 

1. Byrettens dom pkt 2 stadfestes. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke verken for byrett eller lagmannsrett." 
 

Saksforholdet fremgår av de tidligere instansers dommer som også gjengir partenes anførsler. 

Lunner Pukkverk AS har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen. 
Pukk- og grusleverandørenes Landsforening samt Bergindustriens Landsforening har erklært hjelpeintervensjon 
til støtte for den ankende part. 

Det er fremlagt skriftlige erklæringer fra representanter for Lunner Pukkverk A/S og hjelpeintervenientene. 
Fem vitner er avhørt ved bevisopptak. Den ankende part har frafalt sin tidligere anførsel om at 
Miljøvernpartementets 
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 vedtak er basert på uriktige faktiske forutsetninger. For øvrig står saken i samme stilling som for de tidligere 
instanser. 

Jeg gjengir partenes anførsler i den utstrekning de har betydning for Høyesteretts avgjørelse. 

Den ankende part, Lunner Pukkverk AS, har med tilslutning av hjelpeintervenientene, Pukk- og 
Grusleverandørenes Landsforening og Bergindustriens Landsforening, i hovedtrekk anført: 

Forurensningsloven § 11 fjerde ledd bygger på en sondring mellom forurensningsmessige ulemper ved 
tiltaket - som utløser konsesjonsplikt etter første ledd - og andre ulemper som tiltaket vil medføre. Avgjørelsen 
av en søknad om utslippstillatelse må søke sin hovedbegrunnelse i den forurensning som direkte skriver seg fra 
den konsesjonspliktige virksomhet. Ulemper av annen karakter kan utelukkende trekkes inn som sidehensyn. 
Etter loven hadde Miljøverndepartementet således ikke adgang til å bruke den trivselsreduserende virkning av 
trafikken til og fra pukkverket som hovedbegrunnelse for å avslå søknaden. Trivselsreduksjonen var for øvrig i 
det vesentlige knyttet til opplevelsen av slike trafikkplager som ikke er forurensning i henhold til 
forurensningsloven § 6 - risikoen for ulykker, trafikkens barrierevirkning m v - og ikke til støyforurensning. På 
dette punkt er lagmannsrettens dom misvisende. Det er dessuten tale om ulemper flere kilometer fra 
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pukkverket, som ikke går utover hva naboer til offentlig vei ellers må finne seg i. Det fremgår av 
sammenhengen med forurensningsloven § 5 at slike trafikkulemper ikke kan ses som en forurensningsmessig 
ulempe ved tiltaket og heller ikke gjøres til hovedbegrunnelse for et avslag på en utslippssøknad. 

Forurensning fra vei - så lenge forskriftshjemlen i § 5 første ledd ikke er benyttet - og fra det enkelte kjøretøy, 
omfattes ikke av loven, men forutsettes regulert av andre myndigheter i henhold til andre lover. Det er da intet 
holdepunkt for at man indirekte skal kunne regulere trafikkforurensning ved konsesjonsnektelser etter 
forurensningsloven. Dette fremgår også av det opprinnelige utkast til forurensningslov, hvor det i § 4 var 
foreslått en bestemmelse om adgang til å gi pålegg om innretning og bruk av kjøretøy som nyttes i umiddelbar 
nærhet av industrianlegg m v. Forslaget ble sløyfet som overflødig, fordi adgangen til en slik begrenset 
regulering følger av § 11 jf § 16, ikke fordi den geografiske avgrensning ble oppfattet som uheldig. 

Det går som en rød tråd gjennom de tidligere forurensningsregler i grannelovas og forurensningslovens 
tilblivelseshistorie at rene forurensningshensyn, det vil si forurensning fra den stasjonære, forurensende 
virksomhet, skal være dominerende. Andre hensyn, herunder trafikkforurensning, er bare tilleggshensyn som 
kan trekkes inn i en ellers tvilsom avgjørelse, jf især den uttrykkelige uttalelse i Ot.prp.nr. 11 (1979-80) 26. 
Dette må enn mer gjelde når de forurensningsmessige hensyn er vurdert innenfor rammen av andre lover, noe 
som her er skjedd gjennom de kommunale planmyndigheters behandling av reguleringsplanen for 
Kjørvenområdet. 

Forarbeidene bygger på en sondring mellom hovedhensyn og sidehensyn, som er velkjent i 
forvaltningsrettslig teori og som er viktig for å motvirke at perifere hensyn blir dominerende på bekostning av 
de hensyn loven tar sikte på å fremme. 

Forurensningsmyndighetene har dessuten tidligere antatt at trafikkulemper 
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 ikke kunne begrunne konsesjonsnektelse, jf forurensningstilsynets første vedtak i saken, og 
Miljøverndepartementets vedtak innebærer et brudd med tidligere lovforståelse og praksis. 

Støy og andre ulemper knyttet til veitrafikken ivaretas i første rekke av veimyndigheter og planmyndigheter. 
Noe reelt behov for at dette skal kunne trekkes inn som dominerende hensyn ved utslippsavgjørelser foreligger 
ikke. Derimot tilsier reelle hensyn at slike ulemper skyves i bakgrunnen. I forhold til naboer er det fullstendig 
tilfeldig om trafikkulemper har forbindelse med tiltak som krever konsesjon etter forurensningsloven eller med 
annen virksomhet, for eksempel varehus. Og likhetshensyn tilsier dessuten at bedrifter må ha den samme rett til 
å bruke offentlig vei, uavhengig av om virksomheten er konsesjonspliktig etter forurensningsloven. 

Lunner Pukkverk A/S, Pukk- og Grusleverandørenes Landsforening og Bergindustriens Landsforening har 
nedlagt slik påstand: 

"1. Byrettens dom stadfestes forsåvidt gjelder domsslutningens punkt 1 og 4. 
 

2. Staten v/Miljøverndepartement dømmes til å betale Lunner Pukkverk AS erstatning begrenset oppad til kr 
4.000.000 med tillegg av 18 % rente fra 1. januar 1991 til betaling skjer. 

 

3. Staten v/Miljøverndepartementet pålegges å erstatte Lunner Pukkverk AS' saksomkostninger for byretten, 
lagmannsretten og Høyesterett. 

 

4. Staten v/Miljøverndepartementet pålegges å erstatte Pukk- og Grusleverandørenes Landsforenings 
saksomkostninger for lagmannsretten og for Høyesterett. 

 

5. Staten v/Miljøverndepartementet pålegges å erstatte Bergindustriens Landsforenings saksomkostninger for 
Høyesterett." 
 

 

Staten v/Miljøverndepartementet har i hovedtrekk anført: 

Støyen fra tungtransporten - som er hovedelementet i den trivselsreduksjon Miljøverndepartementet har 
tillagt avgjørende vekt - er en forurensningsmessig ulempe ved pukkverkvirksomheten; det er tale om en 
naturlig og påregnelig følge av pukkverkets lokalisering som vil føre til en reell forverring av ulempene. I 
motsetning til hva departementet la til grunn, er det således ikke tale om andre ulemper enn de rent 
forurensningsmessige. Slike trafikkulemper vil antakelig i seg selv kunne utløse konsesjonsplikt etter § 11 
første ledd. 
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Etter ordlyden i § 11 fjerde ledd er det intet i veien for å se veitrafikkstøyen som en forurensningsmessig 
ulempe ved tiltaket. Veitrafikkstøy faller også innenfor lovens generelle formål. I forhold til grannelovas og 
forurensningslovens erstatningsregler må støy fra trafikk til og fra virksomheten ses som en 
forurensningsmessig ulempe ved denne, som virksomhetens eier prinsipielt kan være ansvarlig for. Trafikkstøy 
kunne dessuten være en forurensningsmessig ulempe ved virksomheten etter den tidligere § 19 i grannelova, jf 
også forskrifter om asfaltverk av 8 mars 1976 gitt i henhold til grannelova § 23 b. 

Forslaget til § 4 i utkastet til forurensningslov, som ble sløyfet under lovforberedelsene, gir ingen støtte for 
den ankende parts oppfatning. 

Det bør legges til grunn at forurensningslovens alminnelige bestemmelser kommer til anvendelse på enhver 
forurensning som ikke lovgiver positivt har unntatt. Det må vises forsiktighet med å tolke unntaksregler 
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 slik at viktige elementer i et samlet forurensningskompleks skilles ut for særskilt behandling. 
Forurensningshensyn er overordnete miljøhensyn - jf Grunnloven § 110 b - som ikke bør vurderes sektorvis. 

Unntaksreglene i forurensningsloven § 5 gir intet holdepunkt for en innskrenkende fortolkning av § 11 fjerde 
ledd. Reglene i § 5 er begrunnet i praktiske hensyn og må ses på bakgrunn av at man under lovforberedelsen 
understreket behovet for å la forurensningsloven få anvendelse på trafikkforurensning. 
Forurensningsmyndighetene vil kunne avslå søknader ut fra forurensningsmessige hensyn uavhengig av 
planmyndighetenes standpunkt. Samferdselslovgivningen gir for øvrig ikke hjemmel for å gripe inn mot den 
økning av tungtrafikkforurensningen en bedriftsetablering innebærer uten gjennom et forbud mot all 
tungtrafikk. 

Subsidiært gjør staten gjeldende at Miljøverndepartementet var berettiget til å legge avgjørende vekt på 
trafikkforurensningen selv om denne ikke kan ses som en forurensningsmessig ulempe ved  
pukkverkvirksomheten. Det fremgår hverken av bestemmelsen i § 11 fjerde ledd eller av forarbeidene at 
trafikkstøy bare er et perifert hensyn. Uttalelsene i Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) side 25-26 tar ikke sikte på slike 
ulemper og kan for øvrig bare oppfattes som retningslinjer for utøvelse av det frie forvaltningsskjønn, ikke som 
bindende kompetansebegrensninger. 

Den alminnelige forvaltningsrett inneholder intet generelt prinsipp om at sidehensyn aldri kan være 
hovedbegrunnelse, tvertimot må det på grunnlag av rettspraksis antas at hvis et hensyn først er relevant, hører 
det under forvaltningens frie skjønn å avgjøre hvilken vekt det skal tillegges. For øvrig kan ikke trafikkstøy ses 
som et sidehensyn etter forurensningsloven. 

Staten v/Miljøverndepartementet har nedlagt slik påstand: 

"1. Lagmannsrettens dom stadfestes for så vidt gjelder domsslutningens punkt 1 i hovedanke og motanke. 
 

2. Lunner Pukkverk A/S og Pukk- og Grusleverandørenes  Landsforening pålegges in solidum å erstatte staten 
v/Miljøverndepartementet sakens omkostninger for byrett og lagmannsrett, dog slik at Lunner Pukkverk 
A/S alene står ansvarlig for omkostningene i anledning motanken for lagmannsretten. 

 

3. Lunner Pukkverk A/S, Pukk- og Grusleverandørenes landsforening og Bergindustriens Landsforening 
pålegges in solidum å erstatte staten v/Miljøverndepartementet sakens omkostninger for Høyesterett." 
 

 

Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten, i det vesentlige med samme begrunnelse. 

Etter forurensningsloven § 11 fjerde ledd skal det ved avgjørelsen av en utslippssøknad "legges vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil 
medføre." Forurensning og andre miljøulemper ved trafikk til og fra den konsesjonspliktige virksomhet kan 
åpenbart være relevante hensyn etter bestemmelsen. Det er det heller ingen uenighet om. Spørsmålet er om 
slike ulemper kan danne hovedbegrunnelsen for avslag på en søknad om utslippstillatelse, med andre ord om 
bestemmelsen i § 11 fjerde ledd må forstås slik at den ikke bare anviser hvilke hensyn som er relevante, men 
også sier noe om den vekt de har ved avveiningen. 

Innledningsvis finner jeg grunn til å si noe om karakteren av de 
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 ulemper som var utslagsgivende for Miljøverndepartementets avslag på pukkverkets søknad om 
utslippstillatelse. 
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Etter vedtaket er hovedvekten lagt på den trivselsreduserende virkning av tungtrafikken til og fra pukkverket i 
boligområder på Grua. Denne ville etter departementets mening bli stor. Trafikkforurensning i form av støy er 
uttrykkelig nevnt, men vedtaket må oppfattes slik at også andre miljøulemper ved trafikken, så som 
ulykkesrisiko og trafikkens såkalte barrierevirkning, inngår i bedømmelsen. Disse ulempene er ikke 
forurensning i lovens forstand jf forurensningsloven § 6. Jeg finner det imidlertid klart at de står i en slik 
sammenheng med støyforurensningen at det ved avveiningen etter § 11 fjerde ledd, er naturlig å se 
belastningene ved tungtrafikken under ett. Støynivå vil for øvrig ofte kunne brukes som indikator for de totale 
miljøbelastninger fra veitrafikken i et område. Når jeg i det følgende bruker betegnelsene trafikkstøy eller 
trafikkforurensning, sikter jeg til de samlede miljøulempene ved tungtrafikken. 

Fra Statens side er det gjort gjeldende at trafikkstøyen er en naturlig og påregnelig følge av pukkverkets 
virksomhet, som vil medføre en reell forverring av trafikkulempene i området, og at det derfor er tale om en 
forurensningsmessig ulempe ved tiltaket etter § 11 fjerde ledd. Videre er det anført at trafikkforurensning av 
denne karakter også vil kunne utløse konsesjonsplikt etter første ledd. Dette er i og for seg en annen forståelse 
av loven enn Miljøverndepartementet la til grunn i sitt vedtak. Etter vedtaket oppfattes trafikkstøyen ikke som 
en forurensningsmessig ulempe ved virksomheten som utløser konsesjonsplikt etter første ledd, men som andre 
miljømessige ulemper. 

Etter min mening er det nokså nærliggende å oppfatte § 11 dit hen at "de forurensningsmessige ulemper ved 
tiltaket" som omtales i fjerde ledd faller sammen med den forurensning som utløser konsesjonsplikt etter første 
ledd. Og jeg ser ikke bort fra at trafikkstøy av den karakter det her er tale om, etter omstendighetene kan ses 
som forurensning ved virksomheten i begge relasjoner. Det er imidlertid ikke nødvendig for meg å ta stilling til 
spørsmålet. Uansett om trafikkstøyen her ses som en ulempe direkte knyttet til pukkverkvirksomheten eller som 
andre ulemper virksomheten medfører, var det ikke lovstridig at departementet la avgjørende vekt på forholdet. 

Ordlyden i § 11 inneholder ingen begrensninger med hensyn til den vekt som kan legges på 
trafikkforurensning ved transport til og fra en virksomhet. Å motvirke veitrafikkstøy faller også klart innenfor 
lovens alminnelige formål hvor blant annet hensynet til å beskytte helse og trivsel mot belastningene ved 
forurensning står sentralt, jf loven § 1 og § 2 nr 1. 

Under arbeidet med forurensningsloven var man sterkt opptatt av det betydelige forurensningsproblem 
veitrafikken representerer. Spørsmålet var i første rekke hvilket lovverk som var mest tjenlig for å bekjempe 
problemet. Vurderingene nedfelte seg i de særregler om forurensning fra transport som er gitt i lovens § 5. 
Denne bestemmelse, som står sentralt i den ankende parts argumentasjon, gir etter min mening ikke 
holdepunkter for å anta at hensynet til å motvirke trafikkforurensning utelukkende kan tillegges perifer 
betydning ved avveiningen etter § 11 fjerde ledd. 

Annet ledd i § 5 gjelder forurensning fra det enkelte kjøretøy som - med unntak for akuttforurensning - av 
åpenbare praktiske grunner er 
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 holdt utenfor loven og henvist til den regulering som følger av annen lovgivning. Jeg kan ikke se at det er 
mulig å trekke noen slutning av denne bestemmelsen med hensyn til den vekt som etter § 11 fjerde ledd kan 
tillegges den samlede forurensende tungtransport til og fra virksomheten. 

Etter § 5 første ledd omfatter loven forurensing fra veier så langt forurensningsmyndigheten bestemmer. 
Trafikkforurensning omfattes med andre ord av lovens formål, og lovens alminnelige bestemmelser vil for så 
vidt prinsipielt kunne bringes til anvendelse. I medhold av fullmakten i § 5 kan forvaltningsmyndigheten gi 
bestemmelser om konsesjonsplikt for nye veier, om grenseverdier for forurensning fra vei m v. At slike 
bestemmelser ikke er truffet, kan vanskelig ses som argument mot at forvaltningsmyndigheten legger 
avgjørende vekt på trafikkstøy ved avslag på en søknad om utslippstillatelse. 

Forurensning fra veier reguleres direkte av samferdselslovgivningen. Etter denne vil det imidlertid ikke være 
adgang til å gripe inn mot den vesentlige økning av tungtrafikken i et område som følger av en 
bedriftsetablering. Dette må i så fall skje gjennom et totalforbud mot tungtrafikk, noe som selvfølgelig kan 
være lite ønskelig. 

Jeg går ikke nærmere inn på bestemmelsen i § 5. Etter min oppfatning fremgår det utvetydig av 
forurensningslovens forarbeider at hensynet til å motvirke forurensning fra veitrafikk ikke var av underordnet 
betydning, men tvert imot ble sett som en vesentlig målsetting innenfor lovens ramme. I innstillingen fra 
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Stortingets kommunal- og miljøvernkomite om forurensningsloven Innst O nr 25 (1980-81) 7, er bekjempelse 
av veitrafikkstøy fremhevet som en prioritert oppgave, samtidig som det pekes på 

"at en i løsningen av miljøproblemer fra veitrafikk aktivt må nytte de lovregler som er for hånden - dette 
omfatter i første rekke - samferdselsloven, produktkontrolloven og forurensningsloven." 

Fra pukkverkets side er det anført at forarbeidene til forurensningsloven gir klare holdepunkter for at 
trafikkforurensningen, som er vurdert av kommunen i forbindelse med vedtakelsen av reguleringsplan for 
Kjørven-området, bare kan trekkes inn som sidehensyn og eventuelt tillegges utslagsgivende vekt hvor man 
ellers er i tvil. Det er i første rekke henvist til uttalelse i Ot.prp.nr. 11 (1979-80 ) side 26 vedrørende de hensyn 
det kan legges vekt på ved enkelttillatelser. Her fremheves at hvor det er skjedd en samordning av 
forurensningsmessige og andre hensyn innenfor rammen av andre lover blir det 

"som hovedregel ikke behov for å gi forurensningsmyndighetene adgang til å nekte tillatelse etter 
forurensningsloven ut fra andre hensyn enn de forurensningsmessige. Det vil imidlertid være adgang til å 
legge vekt på slike hensyn (både ulemper og fordeler) dersom saken er tvilsom etter en 
forurensningsmessig vurdering." 

Det fremgår etter den ankende parts oppfatning av det som ellers sies i forarbeidene at uttalelsen refererer seg 
til den vekt som skal tillegges andre ulemper enn de forurensningsmessige som direkte skriver seg fra 
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 virksomheten. Forarbeidene beskjeftiger seg imidlertid ikke med det spørsmål vi her står overfor, og etter min 
mening er det vesentlig mer nærliggende å oppfatte uttalelsen dit hen at det siktes til ulemper som ikke har noe 
med forurensning å gjøre. For øvrig antar jeg at uttalelsen langt på vei må oppfattes som en veiledende 
retningslinje for forvaltningsskjønnet, ikke som et utsagn om lovtolkingen. 

At hensynet til å unngå trafikkforurensning står sentralt ved beslutninger som treffes etter samferdsels- og 
planlovgivningen, kan ikke begrense forurensningsmyndighetenes adgang til å vektlegge dette ved avgjørelser 
av utslippssøknader. Det dreier seg om et hensyn som har vesentlig betydning på tvers av 
forvaltningssektorene. I så måte er dette en del av de overordnete miljøhensyn som det er en målsetning å 
innarbeide i beslutningsprosessene - jf det prinsipp som nå er nedfelt i grunnloven § 110 b - og som nettopp 
miljøvernmyndighetene er satt til å ivareta. For min del finner jeg det nokså klart at også andre miljøulemper 
enn de forurensningsmessige etter omstendighetene vil kunne tillegges avgjørende vekt som avslagsgrunn etter 
forurensningsloven. For eksempel må dette kunne gjelde ødeleggelser av naturmiljøet eller estetiske ulemper, 
også når slike konsekvenser skyldes andre sider ved virksomheten enn den forurensning som utløser 
konsesjonsplikt. 

Anken har ikke ført frem. Saken har imidlertid reist spørsmål av prinsipiell rekkevidde, og jeg finner etter 
omstendighetene at det ikke bør tilkjennes saksomkostninger for noen instans. Lagmannsrettens dom blir etter 
dette å stadfeste. 

Jeg stemmer for denne 

dom: 

1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 
 

2. Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke. 
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Høyesterett - HR-1993-62-B - Rt-1993-587 
 

 

Instans Høyesterett - Dom. 

Dato 1993-05-21 

Publisert HR-1993-62-B - Rt-1993-587 

Stikkord (Kragerø) Tingsrett. Konsesjon. Forvaltningsrett. 

Sammendrag Vedtak om å nekte konsesjon ved overdragelse av en fritidseiendom i Kragerø, var 

ikke ugyldig. Bebyggelsen hadde en betydelig verdi, og tomten var under fem 

dekar. Med hjemmel i konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19, § 5 tredje ledd, var 

bestemmelsen om konsesjonsfrihet etter § 5 første ledd nr. 2 satt ut av kraft for 

bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. - Det ble forgjeves 

anført at overdragelsen ikke var konsesjonspliktig fordi det var gått 25 år siden 

eiendommen hadde vært brukt til helårsbolig. Premissene inneholder bemerkninger 

om grensen mellom lovanvendelsen og det frie skjønn. - Anførsler om 

myndighetsmisbruk førte ikke frem. Det var ikke grunnlag for erstatning ut fra 

prinsippet i Grunnloven § 97 og § 105. - Det var ingen saksbehandlingsfeil at det 

ikke var holdt befaring. - Dissens (3-2) med hensyn til om det forelå 

saksbehandlingsfeil vedrørende begrunnelsen og sakens opplysning. 

Saksgang Agder lagmannsrett - Høyesterett HR-1993-62-B, nr 305/1991. 

Parter Jan Chr. von Koss (Advokat Ola Brekken) mot Staten v/Landbruksdepartementet 

(Regjeringsadvokaten v/advokat Ragnhild Noer - til prøve). 

Forfatter Tjomsland, Dolva, Holmøy - Mindretall: Lund og Hellesylt. 

 

 
 

 

Dommer Tjomsland: Saken gjelder gyldigheten av Landbruksdepartementets vedtak i klagesak 15 september 

1988 om å nekte konsesjon ved overdragelse av eiendommen "Midtre Stenklev" gnr 30 bnr 615 på 
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 Skåtøy i Kragerø kommune. Et hovedspørsmål i saken er om overdragelsen var konsesjonspliktig etter forskrift 

gitt med hjemmel i konsesjonsloven av 31 mai 1974 nr 19 § 5 tredje ledd. 

I 1883 kjøpte Wilhelm Paust-Andersen eiendommen Stenkleven og ble boende der med sin familie. I 1948 

ble eiendommen overtatt av hans eldste sønn Markus Paust-Andersen, som var bosatt i Oslo og brukte 

eiendommen til fritidsformål. Hans bror Ole Paust-Andersen bodde, sammen med sin husholderske og senere 

hustru, i hele eller deler av hovedbygningen på eiendommen fram til 1961. 

I 1968 overdro Markus Paust-Andersen eiendommen til barna Johanne Tolner Jakobsen og Arne Paust-

Andersen i sameie. Johanne hadde bodd på eiendommen i et ombygget sommerhus fra 1954, mens Arne brukte 

den bygningen onkelen tidligere bodde i som fritidsbolig. Ved skylddelingsforretning 7 mai 1977 ble Midtre 

Stenklev, som er oppgitt til ca 5 dekar, fradelt Stenkleven. Midtre Stenklev omfatter den gamle 

hovedbygningen på Stenkleven. Etter skylddelingen overtok Johanne Stenkleven, mens Arne overtok Midtre 

Stenklev. 

I 1984 overdro Arne Paust-Andersen Midtre Stenklev til Jan von Koss for kr 200.000. I forbindelse med 

overdragelsen ble det utferdiget en egenerklæring om konsesjonsfrihet i medhold av konsesjonsloven § 5 nr 2. 

JO LOVDATA 
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Ved forskrift av 15 september 1978 var konsesjonsfriheten etter § 5 nr 2 satt ut av kraft for deler av Kragerø 

kommune i medhold av § 5 tredje ledd, men forskriften omfattet ikke Skåtøy. 

Fra 1984 og frem til 1986 foretok von Koss omfattende utbedringer av hovedbygningen på Midtre Stenklev. 

Den ene delen av bygningen som var oppført i forrige århundre, var i svært dårlig forfatning og ble bygget opp 

på ny fra grunnmuren. På den yngste delen som var oppført ca 1910, ble det lagt nytt tak og foretatt innvendige 

utbedringer i annen etasje. von Koss har opplyst at utgiftene til kjøp og utbedring av eiendommen beløper seg 

til kr 1.172.375. I 1984 meldte von Koss flytting til Kragerø og han hevdet ved flere anledninger overfor 

myndighetene i Kragerø at han var fastboende på Skåtøy, men det er på det rene at han bare var på eiendommen 

i forbindelse med byggearbeidene. 

Ved kjøpekontrakt av 19 desember 1986 solgte von Koss eiendommen til Dag Geir Jensen for kr 1.280.000. I 

kjøpekontrakten ble det tatt forbehold om at salget skulle annulleres dersom konsesjon ikke ble innvilget. 

Bakgrunnen for forbeholdet var at konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 nr 2, var satt ut av kraft for 

bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig, i hele Kragerø kommune ved forskrift av 9 

august 1985. 

Den 22 januar 1987 søkte Dag Geir Jensen om konsesjon og oppga at hensikten med ervervet av Midtre 

Stenklev var å nytte eiendommen til fritidsformål. 

Formannskapet og kommunestyret - med 31 mot 13 stemmer - anbefalte i samsvar med rådmannens 

innstilling at konsesjon ikke ble gitt. Kommunens vedtak ble sendt fylkeslandbruksstyret som i brev til 

kommunen opplyste at kommunestyret hadde myndighet til å avgjøre saken. Etter dette ble saken behandlet på 

nytt både av formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret avslo 3 september 1987 konsesjonssøknaden 

med 31 mot 12 stemmer. 

Kommunestyrets vedtak ble 12 oktober 1987 påklaget til Landbruksdepartementet. 
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 Klagen ble behandlet av formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret opprettholdt sitt tidligere vedtak 

med 29 mot 16 stemmer. Landbruksdepartementet forkastet klagen i brev av 15 september 1988. 

Jan von Koss reiste søksmål mot staten v/Landbruksdepartementet med påstand om at 

Landbruksdepartementets vedtak om å nekte konsesjon skulle oppheves. Kragerø herredsrett avsa 18 desember 

1989 dom i saken med slik domsslutning: 

"1. Staten v/Landbruksdepartementet frifinnes. 
 

2. Jan von Koss betaler innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av dommen saksomkostninger til Staten 

v/Landbruksdepartementet med kr 48.069,- - førtiåttetusenogsekstinikroner.-" 
 

Jan von Koss påanket herredsrettens dom til Agder lagmannsrett. For lagmannsretten nedla han påstand om at 

Landbruksdepartmentets vedtak om å nekte konsesjon skulle kjennes ugyldig, og at han skulle tilkjennes 

erstatning begrenset oppad til kr 1.800.000. Agder lagmannsrett avsa 11 juni 1991 dom med slik domsslutning:  

"1. Herredsrettens dom stadfestes når det gjelder sakens realitet. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke, verken for herredsrett eller lagmannsrett." 
 

Det nærmere saksforholdet, partenes anførsler for de tidligere instanser og de tidligere instansers 

avgjørelsesgrunner fremgår av herredsrettens og lagmannsrettens dommer. 

Jan von Koss har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens 

bevisbedømmelse og rettsanvendelse. 

Den ankende part og 14 vitner, hvorav 10 er nye for Høyesterett, har avgitt forklaring ved bevisopptak ved 

Oslo byrett og Kragerø herredsrett. Åtte av de nye vitnene var medlem av Kragerø kommunestyre da 

konsesjonssøknaden ble behandlet. Det er fremlagt enkelte nye dokumenter og annet nytt materiale. Saken står 

imidlertid - for så vidt gjelder hovedspørsmålene, i hovedsak i samme stilling som for de tidligere instanser. 

Den ankende part - Jan von Koss - har i hovedsak anført: 

Det gjøres for Høyesterett - i motsetning til for de tidligere instanser - ikke gjeldende at bestemmelsen i 

konsesjonsloven § 5 tredje ledd er i strid med Grunnloven § 97 og § 105, og heller ikke at forskriften av 9 

august 1985 er ugyldig. 
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Hovedanførselen fra den ankende part er at Landbruksdepartementes vedtak om å nekte konsesjon mangler 

lovhjemmel. Høyesterett kan fullt ut prøve om vilkårene - også de skjønnsmessige - i konsesjonsloven § 5 

tredje ledd er til stede. Lagmannsretten har med rette lagt til grunn at uttrykket "har vært brukt som helårsbolig" 

i flere henseende må tolkes innskrenkende på grunnlag av bestemmelsens formål, men det beror på en uriktig 

rettsanvendelse når lagmannsretten på tross av dette er kommet til at ervervet var konsesjonspliktig.  

Den ankende part gjør gjeldende at konsesjonsloven § 5 tredje ledd ikke rammer etablerte fritidseiendommer, 

dvs eiendommer som på ervervstidspunktet 
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 har vært i lovlig bruk som fritidseiendommer i en lengre periode. Det dreier seg i denne saken om en eiendom 

som siden 1948, og under enhver omstendighet siden 1961, utelukkende har vært i bruk som fritidseiendom. 

Det gjøres videre gjeldende at det ikke er identitet mellom den eiendommen som tidligere var gjenstand for 

fast bosetting, og den nåværende eiendom Midtre Stenklev. Fast bosetting på hovedbølet ble i 1954 etablert i et 

annet hus på eiendommen. Midtre Stenklev som i 1977 ble fradelt som hyttetomt, er en annen eiendom enn den 

eiendommen som Ole PaustAndersen bodde på. Dessuten er bygningen etter at von Koss overtok Midtre 

Stenklev, blitt fullstendig rehabilitert. Det er derfor ikke den samme bebyggelse som den som ble benyttet som 

helårsbolig. 

Den ankende part mener - slik også Sivilombudsmannen har antatt i flere uttalelser - at det er et lovmessig 

vilkår for konsesjonsplikt at eiendommen ikke er totalt uegnet som helårsbolig. Lagmannsretten har tatt feil når 

den i denne henseende har lagt til grunn at eiendommens egnethet må vurderes ut fra situasjonen på 

konsesjonstidspunktet. Det avgjørende må være hvordan forholdene var da von Koss i 1984 ervervet 

eiendommen. Konsekvensen av lagmannsrettens syn er at konsesjonsplikten oppstår som følge av den ankende 

parts investeringer i eiendommen som fritidseiendom. Det er ikke tvilsomt at Midtre Stenklev var totalt uegnet 

som helårsbolig da von Koss ervervet eiendommen.  

Men også dersom man vurderer spørsmålet ut fra forholdene på konsesjonstidspunktet, var eiendommen 

totalt uegnet som helårsbolig. Det pekes i den forbindelse på at det fortsatt foreligger store bygningstekniske 

mangler ved den ene delen av huset. Videre fremheves manglende helårsadkomst, vannforsyning og avløp. Det 

vil medføre store omkostninger å avbøte disse mangler. Det er heller ikke et marked for eiendommen som 

helårbolig til en pris som er rimelig forenlig med de samlede investeringer som er foretatt og som må foretas. 

Det bestrides videre at det i denne saken var nødvendig å nekte konsesjon for å hindre at hus som bør nyttes 

til helårsbolig, blir brukt til fritidsbolig. Denne saken betyr lite for realiseringen av formålet bak 

konsesjonsordningen. Kommunen har dessuten andre og mer effektive virkemidler for å oppnå det samme 

formålet. Det kan også være grunn til å nevne at det på eiendommen Stenkleven skjedde en økning fra en til tre 

fastboende husstander nettopp i det tidsrom Stenklev Midtre ble nyttet som fritidsbolig, mens det i dag bare er 

fast bosetting i en av helårsboligene. 

Subsidiært gjør den ankende part gjeldende at det foreligger saksbehandlingsfeil. Det ble ikke foretatt 

befaring hverken av kommunestyret eller av departementet. Rådmannens innstilling er meget knapp og gir et 

ufullstendig og misvisende bilde av de faktiske forhold. En rekke forhold av betydning for avgjørelsen av saken 

ble ikke utredet før kommunestyret traff sitt vedtak. Disse feilene er ikke blitt reparert under 

klagebehandlingen. Landbruksdepartementet har ikke innhentet supplerende opplysninger, bortsett fra det som 

fremgår av klagen og kommunestyrets behandling av den. Departementets begrunnelse er holdt i temmelig 

generelle vendinger og har et standardpreg. De feilene ved saksbehandlingen som den ankende part har påvist, 

kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. 

Den manglende utredning av en rekke forhold av betydning for avgjørelsen, har også medført at vedtaket 

bygger på et feilaktig faktisk 
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 grunnlag på disse punkter. Det er videre fremkommet under bevisopptakene at flere av representantene i 

kommunestyret feilaktig la til grunn at von Koss var fastboende på Skåtøy. Selv om von Koss i andre 

sammenhenger selv hadde hevdet dette, må det under konsesjonsbehandlingen ha vært klarlagt at så ikke var 

tilfelle. 

Atter subsidiært gjør den ankende part gjeldende at vedtaket er ugyldig på grunn av myndighetsmisbruk.  
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Det anføres at en av representantene i kommunestyret la vekt på å kunne tilby attraktive boligeiendommer til 

lokalbefolkningen. Dette er et utenforliggende hensyn. 

Vedtaket rammer den ankende part så urimelig og vilkårlig at det også av den grunn må settes til side. Det 

vises til at eiendommen ble kjøpt konsesjonsfritt i 1984. Den ankende part investerte en million kroner i å 

bygge eiendommen opp fra grunnen av som fritidsbolig. En slik investering kunne bare forsvares på grunnlag 

av utnyttelse som fritidseiendom. Investeringene ble i det alt vesentlige gjennomført før forskriften ble innført i 

hele i Kragerø kommune. Det er ikke grunnlag for - slik lagmannsretten har gjort - å hevde at von Koss burde 

forstått at en slik forskrift kunne bli innført. Den ankende part er på grunn av konsesjonsnektelsen påført et 

samlet tap på omkring 1,8 millioner kroner. Dette tapet står ikke i noe rimelig forhold til det som søkes 

oppnådd fra myndighetenes side. 

Vedtaket er også ugyldig på grunn av usaklig forskjellsbehandling. Den ankende part har vist til eksempler 

hvor Landbruksdepartementet har innvilget konsesjon i tilsvarende saker. Det hevdes at det ikke er saklig 

grunnlag for å behandle denne saken annerledes enn de saker det er vist til. 

Det gjøres gjeldende at staten er erstatningsansvarlig etter reglene om erstatning ved ugyldige 

forvaltningsvedtak. Det er her grunnlag for erstatning på objektivt grunnlag. Noen unnskyldelig rettsvillfarelse 

foreligger ikke. Erstatningen må dekke det tap von Koss er påført fordi han ikke ble innvilget konsesjon.  

Dersom retten skulle komme til at vedtaket om å nekte konsesjon er gyldig, gjøres det subsidiært gjeldende at 

den ankende part har krav på erstatning basert på alminnelige rettsgrunnsetninger utledet av Grunnloven § 97 

og § 105. Det vises til at det her er tale om et inngrep i en lovlig etablert tilstand som fører til et betydelig tap av 

de investeringer von Koss har hatt med sikte på å bruke eiendommen som fritidsbolig. Erstatningen skal etter 

dette alternativ dekke de tapte investeringer som von Koss har hatt. Det vises til dommene i Rt-1968-62, Rt-

1979-971 og Rt-1982-1601. 

Den ankende part har nedlagt slik påstand: 

"1. Landbruksdepartementets vedtak av 15. september 1988, om å nekte konsesjon for overdragelse av 

eiendommen gnr. 30 bnr. 615 i Kragerø kommune til Dag Geir Jensen kjennes ugyldig. 
 

2. Staten v/Landbruksdepartementet dømmes til å betale erstatning til Jan Chr. von Koss fastsatt etter rettens 

skjønn, begrenset oppad til kr 1.800.000,- - kronerenmillionåttehundretusen -." 
 

3. Jan Chr. von Koss tilkjennes saksomkostninger for herredsretten og lagmannsretten." 
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Ankemotparten - staten v/Landbruksdepartementet - har i hovedsak anført: 

Landbruksdepartementets vedtak er hjemlet i forskriften av 9 august 1985, og det foreligger ikke noe 

grunnlag for å kjenne vedtaket ugyldig. Kommunene anser en streng håndhevelse av forskriften etter § 5 tredje 

ledd for å være av stor betydning for å oppnå formålet med konsesjonsordningen. Dette er bakgrunnen for at 

utfallet av denne saken vil kunne få stor betydning. 

Det er ikke tvilsomt at Stenklev Midtre har vært i bruk som helårsbolig fram til 1961. Selv om det aksepteres 

at forskriften må forstås slik at det her gjelder en tidsramme, kan det - på grunnlag av praksis og reelle hensyn - 

ikke være tvilsomt at 25 års bruk som feriested ikke medfører at eiendommen ikke er undergitt konsesjonsplikt. 

Den ankende parts anførsel om at såkalte "etablerte fritidseiendommer" generelt ikke omfattes av 

konsesjonsplikten, har hverken forankring i ordlyden, lovens forarbeider eller reelle hensyn. 

Det bestrides at den nødvendige "identitet" ikke foreligger. Etter konsesjonsloven § 5 tredje ledd er vilkåret at 

bebyggelsen på eiendommen har vært i bruk som helårsbolig. At også sommerhuset på Stenklev på 1950-tallet 

ble tatt i bruk som helårsbolig, er derfor uten betydning i denne sammenheng. 

Selv om von Koss har utført meget omfattende utbedringsarbeider på bygningen, kan det ikke sies å foreligge 

en ny bebyggelse i lovens forstand. Huset er av samme karakter, har samme plassering og i hovedsak samme 

utseende som tidligere. For den nyere delen av bygningen er det tale om reparasjoner på linje med det som må 

foretas på mange eldre hus. 

Etter statens oppfatning er spørsmålet om eiendommen er "totalt uegnet" som helårsbolig et forhold som 

hører under forvaltningens frie skjønn. Det er ikke grunnlag for å innfortolke dette som en lovbestemt 

begrensning i selve konsesjonsplikten. 
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Subsidiært bestrides det at Midtre Stenklev var totalt uegnet som helårsbolig. Det hevdes at lagmannsretten 

med rette har lagt til grunn at denne vurderingen må foretas ut fra forholdene på konsesjonstidspunktet. En 

annen løsning ville bryte med det som ellers er ordningen etter konsesjonsloven, og den ville føre til tilfeldige 

resultater. Men heller ikke dersom vurderingen foretas ut fra forholdene da von Koss ervervet eiendommen, var 

denne totalt uegnet som helårsbolig. 

De omkostninger som vil påløpe for å skaffe eiendommen direkte adkomst til bilveg, vann og avløp er ikke 

større enn det som ofte vil være tilfellet for eldre boliger i dette området. Den bygningsmessige standarden er 

heller ikke vesentlig dårligere enn det som har vært situasjonen for mange eldre bolighus som er blitt 

rehabilitert til fortsatt bruk som helårsbolig. Dette gjelder også dersom man vurderer spørsmålet ut fra 

bygningens tilstand i 1984. Det budet på kr 650.000 som von Koss fikk i 1990 for eiendommen til bruk som 

helårsbolig, viser under enhver omstendighet at eiendommen ikke kan sies å være totalt uegnet til dette formål.  

Staten anfører prinsipalt at det hører under forvaltningens frie skjønn å ta stilling til om det var "nødvendig" å 

nekte konsesjon i dette tilfellet. Under enhver omstendighet forelå det gode reelle grunner for det vedtaket 
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 som departementet fattet. Det vises i den forbindelse blant annet til at i 1986 da konsesjonssaken ble behandlet, 

ble fire av de seks husene i Stenklev-grenda benyttet som helårsboliger. Kommunen har også foretatt store 

grunnlagsinvesteringer på Skåtøy for å opprettholde den faste bosettingen der. 

Det bestrides at det foreligger saksbehandlingsfeil. Rådmannens saksframstilling inneholdt det nødvendige 

for at kommunestyret kunne ta stilling til konsesjonssøknaden. Forvaltningens utredningsplikt må også ses i 

sammenheng med konsesjonssøkerens plikt til selv å fremlegge de nødvendige opplysninger. Det forelå 

uttalelser både fra selger og kjøper da det endelige vedtaket ble truffet. Det bestrides at kommunestyret har lagt 

feil faktum til grunn ved behandlingen av konsesjonssøknaden. Dersom dette likevel skulle være tilfellet for så 

vidt gjelder spørsmålet om von Koss var fastboende på Skåtøy, er denne misforståelsen forårsaket av at von 

Koss for å oppnå uberettigede fordeler i forskjellige sammenhenger har gitt uriktige opplysninger om dette til 

kommunen. Det bestrides at eventuelle feil ved saksbehandlingen eller i det faktum kommunestyret har lagt til 

grunn, kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Under enhver omstendighet er disse feilene reparert ved 

departementets behandling av saken. Det fremgår av departementets vedtak at de relevante forhold er vurdert 

og det er ikke noe som tyder på at departementet har lagt et uriktig faktum til grunn for sitt vedtak.  

Det er etter bevisførselen ikke grunnlag for å hevde at et medlem av kommunestyret ved konsesjonsnektelsen 

la vekt på hensynet til å skaffe fastboende i kommunen attraktive tomter. Det er for øvrig tvilsomt om dette 

ville vært et usaklig hensyn. 

Den ankende part rammes hardt av vedtaket om konsesjonsnektelse. Men det er ikke grunnlag for å anse 

vedtaket ugyldig som åpenbart urimelig. Det pekes for øvrig på at von Koss, da han foretok de store 

investeringene på eiendommen, hadde en viss oppfordring til selv å undersøke om det kunne bli aktuelt å 

oppheve konsesjonsfriheten også for Skåtøy. Det tapet som von Koss lider dersom han selger eiendommen, står 

i prinsippet ikke i noen annen stilling enn om han hadde kjøpt en fritidseiendom som hadde vært fullt opprustet 

som boligeiendom ved kjøpet. Det er ikke grunnlag for anførselen om at von Koss har vært utsatt for usaklig 

forskjellsbehandling. 

Staten bestrider at det er grunnlag for erstatningsansvar selv om vedtaket skulle bli kjent ugyldig. Det kan 

ikke her være grunnlag for erstatningsansvar på objektivt grunnlag. Skulle vedtaket bli kjent ugyldig på grunn 

av hjemmelsmangel, foreligger det unnskyldelig rettsvillfarelse fra statens side. Tilretteleggingen av saken har 

ikke vært uaktsom. Dersom vedtaket skulle bli kjent ugyldig fordi det var lagt til grunn at von Koss var 

fastboende på Skåtøy, er dette en feil han selv har forårsaket. Dersom vedtaket skulle bli kjent ugyldig fordi 

saksbehandlingsfeil eller feil faktum kan ha virket inn på vedtakets innhold, må det foreligge 

sannsynlighetsovervekt for dette for å pålegge erstatningsansvar. Slik sannsynlighetsovervekt foreligger ikke 

her. 

Dersom vedtaket er gyldig, er det ikke grunnlag for erstatning etter prinsippet i Grunnloven § 97 og § 105. 

Det er her tale om en rådighetsinnskrenkning hvor eieren beholder den vesentlige del av rådigheten. Ut fra de 

prinsipper som er fastslått i rettspraksis, må det være helt klart at 
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 dette ikke er en erstatningsbetingende rådighetsinnskrenkning, jf særlig plenumsdommen i i Rt-1970-67. 
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Ankemotparten har nedlagt slik påstand: 

"1. Lagmannsrettens dom stadfestes forsåvidt angår domsslutningens pkt. 1. 
 

2. Staten v/Landbruksdepartementet tilkjennes saksomkostninger for alle retter." 
 

Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten og kan på vesentlige punkter også tiltre dens 

begrunnelse. 

Jeg behandler først spørsmålet om overdragelsen av Midtre Stenklev var konsesjonspliktig. Etter 

konsesjonsloven § 5 første ledd nr 2 er det gjort unntak fra lovens hovedregel i § 2 om konsesjonsplikt for 

bebygd eiendom med tomt på inntil 5 da, dersom tomten ikke er vesentlig større enn bebyggelsen krever og 

ikke har større verdi enn bebyggelsen. Etter § 5 tredje ledd kan Kongen ved forskrift begrense eller oppheve 

konsesjonsfriheten når bebyggelsen "er eller har vært i bruk som helårsbolig" i områder hvor konsesjonsplikt 

"anses nødvendig for å hindre at hus som bør nyttes til helårsbolig blir brukt til fritidshus". Med hjemmel i 

denne bestemmelsen ble som nevnt, konsesjonsfriheten etter § 5 nr 2 satt ut av kraft for hele Kragerø ved 

forskrift av 9 august 1985. Det er ikke for Høyesterett anført at forskriften ikke er gyldig.  

Jeg vil først knytte et par bemerkninger til uttrykket "anses nødvendig for å hindre at hus som bør nyttes til 

helårsbolig blir brukt til fritidshus". Dette angir et vilkår for å kunne gi forskrifter etter § 5 tredje ledd. 

Konsesjonsmyndighetene må også vurdere den enkelte konsesjonssøknad på bakgrunn av at dette er formålet 

med konsesjonsordningen. Det hører imidlertid etter min mening under forvaltningens frie skjønn å ta stilling 

til om formålet - sammenholdt med de øvrige hensyn som foreligger - i det enkelte tilfellet gjør seg gjeldende 

med en slik tyngde at konsesjon skal nektes. Om dette har vært tilfellet i denne saken kan domstolene derfor 

ikke prøve. Jeg går på denne bakgrunn ikke nærmere inn på de av den ankende parts anførsler som gjelder dette 

spørsmålet. 

Konsesjonsplikten gjelder "eiendommer som er eller har vært brukt til helårsbolig". Den gamle 

hovedbygningen på Stenkleven ble tatt i bruk som helårsbolig i forrige århundre. Den ankende part har gjort 

gjeldende at bygningen utelukkende har vært brukt som fritidsbolig siden 1948, og at Ole Paust-Andersen 

bodde der midlertidig. Jeg kan ikke se at en slik oppfatning har støtte i de foreliggende opplysninger. Det er 

etter min mening ikke tvilsomt at bygningen fram til 1961 var i bruk som helårsbolig. Det er derimot på det 

rene at  bygningen siden 1961 bare vært benyttet til fritidsformål. 

Hverken konsesjonsloven eller forskriften angir noen tidsramme for når eiendommen skal ha vært i bruk som 

helårsbolig. Jeg er enig med lagmannsretten i at bestemmelsen, blant annet ut fra formålsbetraktninger, likevel 

må forstås slik at det her gjelder en tidsmessig grense. Hvordan tidsrammen nærmere skal fastsettes, er det ikke 

nødvendig for meg å gå nærmere inn på. Jeg finner det tilstrekkelig å fastslå at det tidsrom på 25 år som her 

foreligger, ikke i seg selv kan være tilstrekkelig til at overdragelsen ikke er konsesjonspliktig. På bakgrunn av 

formålet med konsesjonsordningen vil det være av betydning å fange opp de 
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 praktisk viktige tilfeller hvor det arves helårsboliger som arvingene blir sittende med som fritidsbolig i noen 

tiår før den selges. 

Den ankende part har spesielt hevdet at "etablerte fritidsboliger" faller utenfor konsesjonsordningen. Dette 

synspunktet kan etter min mening ikke føre frem, og jeg viser her til det jeg nettopp har anført. Jeg kan for 

øvrig ikke se at uttrykket "etablerte fritidsboliger" har noe presist rettslig innhold i denne sammenheng. Jeg 

viser ellers til at det ved anvendelse av forskriftshjemmelen i § 5 tredje ledd etter forarbeidene kan tas hensyn 

til ønskeligheten av "å føre eiendommer som har vært nyttet til fritidsformål tilbake til boligformål", jf Ot.prp. 

nr. 74 (1981-82 ) side 15. 

Jeg går så over til anførselen om "manglende identitet". Etter konsesjonsloven § 5 tredje ledd kan 

konsesjonsfriheten settes ut av kraft for eiendom med bebyggelse som har vært nyttet til helårsbosetning. Jeg 

legger til grunn at forskriften må forstås på samme måte. Det avgjørende for konsesjonsplikten må i denne 

henseende være om det - i lovens forstand - kan sies å være bebyggelsen på Midtre Stenklev som i sin tid ble 

benyttet som helårsbolig. Jeg kan da ikke se at det i denne sammenheng kan ha betydning at det i 1954 også ble 

etablert fast bosetning i et ombygget sommerhus på Stenkleven. Heller ikke selve fraskillelsen av Midtre 

Stenklev i 1977 kan - slik jeg ser det - medføre at den aktuelle overdragelse ikke er konsesjonspliktig. 

Den ankende part har også gjort gjeldende at bygningen på Midtre Stenklev ikke er den samme bebyggelse 

som ble nyttet til helårsbolig. Det er som tidligere beskrevet, foretatt svært omfattende rehabiliteringsarbeider 

på bygningen i von Koss' eiertid. Arbeidene ble anmeldt til bygningsmyndighetene som "hovedreparasjon" og 
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ikke som nybygg. Det viste seg at arbeidene på grunn av bygningens dårlige tilstand ble mer omfattende enn 

først planlagt. For så vidt gjelder den ene delen av huset er det likevel bare tale om en rehabilitering på linje 

med den som ofte må foretas på eldre hus når vedlikeholdet har vært forsømt. Huset har stort sett samme 

utseende som før rehabiliteringen. Det har også det samme grunnareal og plassering som tidligere. Jeg er 

kommet til at det i lovens forstand ikke her er tale om en annen bebyggelse enn den som ble benyttet som 

helårsbolig. 

Den ankende part har videre gjort gjeldende at Midtre Stenklev var totalt uegnet som helårsbolig både da han 

ervervet den i 1984 og ved overdragelsen i 1986, og at overdragelsen av den grunn ikke var konsesjonspliktig. 

Han har forankret sitt rettslige syn i flere uttalelser fra Sivilombudsmannen hvor det anføres at det ikke 

foreligger konsesjonsplikt etter forskriften "for bebyggelse som er totalt uegnet for helårsbeboelse", jf særlig 

Ombudsmannens årsmelding for 1986 146 (Somb 1986 72). 

Etter mitt syn kan dette synspunktet bare ha meget begrenset rekkevidde, og det kan ikke få anvendelse her. 

Jeg minner om at at forutsetningen for at forskriften skal få betydning er at det gjelder en overdragelse som 

ville vært konsesjonsfri etter § 5 nr 2. Dette er overdragelser av bebygd eiendom hvor tomten ikke har større 

verdi enn bebyggelsen. Dersom bebyggelsen generelt er ubrukelig på grunn av forfall m v, kan eiendommen 

neppe anses som bebygd, jf Ot.prp. nr. 74 (1981-82 ) side 19. Jeg utelukker ikke at det kan foreligge spesielle 

tilfeller hvor en bebyggelse som tidligere har vært nyttet til helårsbolig, blant annet på 
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 grunn av sin størrelse eller beliggenhet, er av en slik karakter at det vil fremstå som unaturlig å la den omfattes 

av konsesjonsplikten etter forskriften. Men ellers anser jeg spørsmålet om bebyggelsens egnethet som 

helårbolig for å være et forhold som hører under vurderingen av om konsesjon skal gis. 

Det er her tale om et bolighus som nå har et samlet boligareal på over 200 m², og som i generasjoner har vært 

brukt som helårsbolig. Det må etter min mening legges til grunn at en overdragelse av en slik eiendom er 

konsesjonspliktig, også dersom man legger til grunn eiendommens tilstand slik den var da von Koss ervervet 

den. Manglene ved eiendommen som helårsbolig og de omkostninger som er nødvendige for å gjøre den tjenlig 

til dette formålet, herunder til veg, vann og avløp, må trekkes inn i vurderingen av om konsesjon ved salg til 

fritidsformål skal gis. Foranlediget av diskusjonen om dette spørsmålet bemerker jeg at dette syn ikke 

innebærer at forvaltningens vurdering på dette punkt er unndratt enhver domstolsprøving. Domstolene vil her 

som ellers blant annet kunne prøve om vedtaket bygger på riktig faktisk grunnlag og om det er tatt 

utenforliggende hensyn. Det er avveiningen av de forskjellige forhold som domstolene ikke kan overprøve. 

Jeg går så over til spørsmålet om vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil eller fordi det ved 

vedtaket er lagt et uriktig faktum til grunn. 

Det var etter min mening ikke noen saksbehandlingsfeil at hverken kommunestyret eller departementet 

avholdt befaring på eiendommen. Konsesjonsloven stiller ikke noe krav om at befaring skal avholdes. Det er 

heller ikke vanlig at kommunestyret foretar befaring i slike saker. Noe ønske om befaring ble ikke fremsatt 

under saken. Hensikten med en befaring måtte for øvrig være å få de faktiske forhold i saken bedre klarlagt, 

men det er ikke fra den ankende parts side anført at vedtaket bygger på feil faktum når det gjelder forhold hvor 

en befaring ville kunne hatt vesentlig betydning. 

Den ankende part har videre anført at saken var mangelfullt og misvisende utredet av administrasjonen i 

kommunen. Jeg er ikke enig i at vedtaket er ugyldig på grunnlag av mangelfull utredning. Anførselen om at det 

ble lagt til grunn at von Koss var fastboende på Skåtøy, behandler jeg særskilt. 

Rådmannens innstilling, som inneholdt en uttalelse fra bygningssjefen, var kortfattet. Men jeg kan, som 

lagmannsretten, ikke se det annerledes enn at den - lest i sammenheng med konsesjonssøknaden - innholdt de 

nødvendige opplysninger. Jeg kan heller ikke se at innstillingen inneholdt faktiske feil av betydning. Jeg legger 

videre, som lagmannsretten, til grunn at det da kommunestyret 3 september 1987 vedtok å nekte konsesjon, 

forelå det uttalelser fra både konsesjonssøkeren og von Koss. Ved kommunestyrets siste behandling av saken 

forelå også en utførlig klage utarbeidet av klagerens advokat.  

Jeg kan heller ikke se at det er holdepunkter for å anta at departementets vedtak bygger på et uriktig faktisk 

grunnlag. Departementets begrunnelse i klagevedtaket må sees på bakgrunn av det som ble anført i klagen. De 

forhold som ble tatt opp i klagen, anser jeg tilstrekkelig vurdert i vedtaket. 

Jeg har tidligere fremhevet at eiendommens egnethet som helårsbolig 
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 må trekkes inn i vurderingen når det skal tas stilling til om konsesjon skal gis. Et sentralt spørsmål må da være 

om det er grunn til å tro at noen vil overta eiendommen for å bygge den opp til en tilfredsstillende 

boligstandard. Det er etter mitt syn ikke tvilsomt at både kommunestyret og departementet har vurdert dette 

spørsmålet. Men etter min mening må det også være et element i den konkrete vurderingen at von Koss har 

påkostet eiendommen meget store beløp. Det vil her være av betydning for vurderingen hvorvidt konsesjon må 

antas å ville ha blitt gitt, dersom eiendommen ved overdragelsen hadde vært i samme tilstand som da von Koss 

overtok den. Det hadde etter min mening vært en fordel om disse forhold eksplisitt hadde vært behandlet i 

rådmannens innstilling og i departementets vedtak. De faktiske forhold var imidlertid som allerede nevnt, 

tilstrekkelig opplyst. Jeg mener at man må kunne legge til grunn at også disse forhold har vært hensyntatt og 

avveiet mot de øvrige hensyn, selv om enkelte bemerkninger under bevisopptakene i tilknytning til spørsmålet 

om von Koss var fastboende på Skåtøy, kan synes å trekke i en annen retning. Man bør etter min mening kunne 

legge til grunn at konsesjonsnektelsen skyldes at både kommunestyret og departementet har funnet at de 

argumenter som ble anført fra konsesjonssøkeren og selgeren, ikke var tilstrekkelig tungtveiende til å fravike 

den strenge konsesjonspraksis på dette området. I denne saken synes et meget sentralt argument å ha vært 

eiendommens beliggenhet i en grend med flere helårsboliger. 

Som ny anførsel for Høyesterett hevder den ankende part at kommunestyrets vedtak bygger på den feilaktige 

forutsetning at von Koss hadde vært fastboende på Midtre Stenklev. Bakgrunnen for anførselen er at dette 

forholdet er blitt trukket frem av enkelte medlemmer av kommunestyret under bevisopptaket. Heller ikke på 

dette punkt kan jeg se at det er noen egentlig feil i de opplysninger som er fremlagt fra rådmannens side. Men 

det hadde nok vært en fordel om det fra administrasjonens side hadde vært redegjort noe bredere for de 

nærmere omstendigheter omkring dette spørsmålet. På bakgrunn av det som er framkommet under saken, er jeg 

blitt stående ved at det ikke er grunn til å tro at en misforståelse på dette punkt hos enkelte medlemmer av 

kommunestyret kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Det er ingen holdepunkter for å anta at 

departementet i sin avgjørelse har lagt til grunn at von Koss hadde vært fastboende på Midtre Stenklev.  

Jeg finner grunn til å tilføye at von Koss på dette punkt selv må ha et hovedansvar for eventuelle 

misforståelser. I flere brev til Kragerø kommune, blant annet til bygningsrådet, gjorde han gjeldende at han var 

fastboende på Midtre Stenklev. I en søknad til bygningsrådet i Kragerø om dispensasjon fra strandplanloven for 

oppsetting av båthus anfører han blant annet: 

"Jeg er fastboende på Stenklev på Skåtøy på like linje med de andre som bor på Stenklev. I frostperioden om 

vinteren bor jeg ikke på Stenklev, da jeg ikke har vintervann og da adkomst som før nevnt er svært vanskelig. 

All privat skatt og arbeidsgiveravgifter betales naturligvis til Kragerø kommune. Jeg arbeider med data og 

investeringer, driver for meg selv uten noen ansatte. Alt arbeide kan gjøres fra Stenklev, men jeg har praktisk 

valgt å pendle sporadisk til Oslo. Hvor jeg ukentlig henter post på kontoradresse; postboks 18, Bryn - 0611 

Oslo 6." 

Side 598 
 

Jeg går så over til de anførslene som gjelder spørsmålet om det foreligger myndighetsmisbruk.  

Anførselen om utenforliggende hensyn er begrunnet i at et av medlemmene av kommunestyret ved den første 

behandlingen av saken, i følge et avisreferat, skal ha begrunnet sin stemmegivning med ønsket om å skaffe 

attraktive tomter til lokalbefolkningen. Blant annet på bakgrunn av den forklaring vedkommende har gitt i 

bevisopptaket og som bygget på det notatet som var grunnlaget for hans innlegg, kan jeg ikke se at det som her 

anføres, gir et dekkende uttrykk for det som var vedkommende syn. Jeg går derfor ikke nærmere inn på denne 

anførselen. 

Den ankende part har som begrunnelse for anførselen om usaklig forskjellsbehandling vist til avgjørelser 

hvor Landbruksdepartementet har innvilget konsesjon. Staten har på sin side vist til andre avgjørelser hvor 

konsesjon ikke er innvilget. Jeg kan ikke se at disse avgjørelser gir grunnlag for å anta at von Koss har vært 

utsatt for en usaklig forskjellsbehandling. De avgjørelser som den ankende part særlig har trukket frem, er for 

øvrig truffet flere år etter vedtaket i denne sak. 

Spørsmålet er så om konsesjonsnektelsen må settes til side som åpenbart urimelig. Det er forståelig at von 

Koss oppfatter konsesjonsnektelsen som et strengt vedtak. Det er et vedtak som rammer hardt. Men dette vil 

ofte være situasjonen når det i slike saker ikke gis konsesjon. Bakgrunnen for konsesjonsordningen er nettopp 

at markedsverdien for en eiendom til bruk som fritidbolig ofte er langt høyere enn for den samme eiendommen 
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til bruk som helårsbolig. Von Koss har utført omfattende og kostnadskrevende arbeider på eiendommen med 

tanke på fortsatt bruk av denne til fritidsformål. En betydelig del av det investerte beløp vil han ikke få igjen 

dersom han selger eiendommen til boligformål. Jeg kan imidlertid ikke se at den omstendighet at det her i 

hovedsak vil være tale om tapte investeringer, gir grunnlag for å sette vedtaket til side som åpnbart urimelig 

eller vilkårlig. 

Jeg er etter dette kommet til at departementes vedtak om å nekte konsesjon ikke er ugyldig.  

Den ankende part har subsidiært fremsatt krav på erstatning på grunnlag av prinsippet i Grunnloven § 105 jf § 

97. Et slikt krav kan etter min mening ikke føre frem. Konsesjonsplikten er knyttet til overdragelsen som 

skjedde etter at forskriften var trådt i kraft, og noen egentlig tilbakevirkning foreligger ikke. 

Konsesjonsnektelsen innebærer en begrensning i selgerens juridiske rådighet over eiendommen. Han kan 

fremdeles selv bruke eiendommen til fritidsformål, og han kan leie den ut til et slikt formål. At en slik 

begrensning i rådigheten ikke innebærer mer enn det en eier erstatningsfritt må finne seg i, er lagt til grunn i 

rettspraksis, jf for eksempel uttalelser i Strandlov-dommen i Rt-1970-67. 

Von Koss har også her særlig fremhevet at han har foretatt store investeringer i eiendommen med sikte på 

bruk som fritidsbolig. At han dersom han selger eiendommen til en kjøper som må ha konsesjon, ikke vil få 

igjen det investerte beløp, kan imidlertid ikke medføre at han har krav på erstatning på grunnlag av alminnelige 

rettsgrunnsetninger. Saken står etter min mening i en annen stilling enn de tilfeller hvor det er gitt erstatning for 

tapte investeringer, jf særlig dommen i Rt-1979-971. 

Anken har ikke ført frem. Saken har imidlertid reist flere vanskelige 
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 spørsmål og løsningen har på enkelte punkter voldt tvil. Jeg er derfor kommet til at saksomkostninger ikke bør 

tiljennes for noen instans. 

Jeg stemmer for denne dom: 

1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 
 

2. Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke. 
 

Dommer Lund: Jeg deler førstvoterendes syn på tolkingen av konsesjonsloven § 5 tredje ledd og på 

spørsmålet om eiendomsoverdragelsen var konsesjonspliktig. Etter min oppfatning må imidlertid 

Landbruksdepartementets vedtak kjennes ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. 

Konsesjonsloven § 5 tredje ledd og de korresponderende forskrifter trekker meget vide rammer for 

konsesjonsplikten. Dette innebærer at det kan bli truffet vedtak som er svært inngripende for dem som rammes; 

tolkingen åpner for det Sivilombudsmannen har kalt "problematiske vedtak". Dette vil især kunne være tilfelle 

for eiendommer som har vært brukt som fritidseiendommer. Å føre slike eiendommer tilbake til helårsbruk, er 

heller ikke konsesjonsbestemmelsenes sentrale formål, men noe det "også [kan] tas hensyn til ønskeligheten av" 

jf Ot.prp.nr.74 (1981-82 ) side 15. 

Ved avgjørelsen av søknader som i denne sak har konsesjonsmyndighetene på denne bakgrunn en særlig 

oppfordring til å ha in mente at kravet til begrunnelse skjerpes når det treffes særlig inngripende vedtak jf Rt-

1981-745. Det må da fremgå av vedtaket at alle hensyn av betydning har vært overveiet, det er ikke nok at de 

faktiske forhold kan antas å ha vært kjent. Ikke minst må dette gjelde nettopp de forhold som gir vedtaket dets 

inngripende karakter. 

De forhold som først og fremst er av betydning i denne sak er knyttet til eiendommens karakter da von Koss 

kjøpte den og til de investeringer han foretok. Bebyggelsen på eiendommen, som hadde vært benyttet til 

fritidsformål i mer enn 20 år, var sterkt forfallen, og von Koss investerte ca en million kroner i den i tillegg til 

kjøpesummen. Det er ikke bestridt at disse investeringene, som von Koss etter min oppfatning ikke hadde 

foranledning til å oppfatte som risikoutsatte, var nødvendige for å sette bygningen i beboelig stand. Selv etter 

disse investeringene vil det medgå flere hundre tusen kroner for å tilføre eiendommen vei, vann og avløp. 

Kostnadene ved istandsetting overskrider langt markedsvedien av eiendommen som helårsbolig. Det er med 

andre ord grunn til å tro at uten von Koss' investeringer ville eiendommen vært uten interesse på dette 

markedet. Det er for så vidt betegnende når det under rettssaken er opplyst at von Koss i 1991 ble budt 650.000 

kroner for den. 

Med unntak for de gjenstående kostnader til vei, vann og avløp er ingen av de forhold jeg her har pekt på i det 

hele tatt berørt i Landbruksdepartementets vedtak. Heller ikke ved den kommunale behandling er forholdene 
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omtalt, bortsett fra at rådmannen i sin knappe innstilling til formannskapet gjengir bygningssjefens rent faktiske 

opplysninger om at bebyggelsen i en årrekke hadde vært i bruk som fritidsbolig og om omfanget av von Koss' 

investeringer. 

Når forholdene - med de nevnte reservasjoner - ikke er kommet til 

Side 600 

 uttrykk verken ved den kommunale behandling eller i departementets vedtak, ser jeg det som en 

saksbehandlingsfeil. At forholdene likevel er overveiet, og at feilen derfor er uten betydning for vedtakets 

innhold, kan ikke antas. Tvert imot er det nærliggende å regne med at den mangelfulle begrunnelse, som her er 

knyttet til tungtveiende mothensyn, reflekterer mangler ved avgjørelsesgrunnlaget. Den tvil som under enhver 

omstendighet gjør seg gjeldende på dette punkt, må føre til at vedtaket kjennes ugyldig.  

Da jeg etter rådslagningen vet at jeg er i mindretall, finner jeg ikke grunn til å behandle spørsmålet om 

erstatning som følge av det ugyldige vedtak. Når det gjelder det erstatningskrav den ankende part har reist på 

grunnlag av prinsippet i Grunnloven § 105 jf § 97, er jeg enig med førstvoterende. 

Dommer Dolva: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Til annenvoterendes 

bemerkninger vil jeg peke på at de vesentlige elementer i saken framgikk av de dokumenter som forelå ved 

behandlingen, særlig ved klagebehandlingen, og må antas vurdert. Jeg nevner imidlertid for ordens skyld at 

konsesjonsspørsmålet, dersom det senere skulle bli reist på ny, selvsagt må vurderes ut fra de opplysninger som 

da foreligger blant annet om følgene av nektelsen for eieren og den lokale utviklingen.  

Dommer Hellesylt: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Lund. 

Dommer Holmøy: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Tjomsland. 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 

1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 
 

2. Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke. 
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Høyesterett - HR-1995-160-A - Rt-1995-1939 
Instans Høyesterett - Dom. 

Dato 1995-12-19 

Publisert HR-1995-160-A - Rt-1995-1939 

Stikkord Bygningsrett. 

Sammendrag Tolkning av plan- og bygningsloven § 70 nr. 1. Bygningsmyndighetene godtok 
ikke plasseringen av bolighus i tilknytning til landbruksdrift selv om det lå lenger 
vekk fra stranden enn 100 meter. Alternativ plassering ble anvist. Høyesterett fant 
at kompetansen etter § 70 nr. 1 til å anvise en alternativ plassering av bebyggelsen 
ikke var begrenset til et område som ligger innenfor det som kan anses som samme 
«byggetomt». Kompetansen må i prinsippet ligge innenfor de arealer som omfattes 
av den aktuelle driftsenhet. - Vedtaket måtte ikke fremmes som et planvedtak. - 
Ved anvendelsen av bygningsloven § 70 nr. 1 var det adgang til å ta hensyn til 
naturvern- og friluftsinteresser. - Bestemmelsen var ikke anvendt på en måte som 
var i strid med det som var fastsatt om landbruksinteressenes forrang ved 
anvendelsen av plan- og bygningsloven, jfr. § 20-4 annet ledd bokstav c og § 25 
annet ledd 2. punktum. 

Saksgang Agder lagmannsrett LA-1994-52 A. Høyesterett HR-1995-160-A, nr 358/1994. 

Parter Bernt E Ohna (Advokat Ole Løken - til prøve) mot Staten 
v/Kommunaldepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Frode Innjord). 

Forfatter Tjomsland, Stang Lund, Aarbakke, Aasland, Christiansen. 
 

 

Saken gjelder gyldigheten av fylkesmannen i Telemarks vedtak av 29 juni 1992 vedrørende plassering av et 
bolighus på en landbrukseiendom, truffet i medhold av plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 nr 77 § 70 nr 1. 

Bernt E Ohna og hans sønn Geir S Ohna ervervet i 1986 eiendommen 
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 Tonstøl, gnr 8 bnr 2, nå bnr 11, i Kragerø. Eiendommen ligger på Levangsheia ved Stølefjorden. 
Landbruksdepartementet ga etter klagebehandling den 15 mars 1989 kjøperne konsesjon på eiendommen som 
landbrukseiendom. I henhold til konsesjonsvilkårene ble de produktive jord - og skogbruksarealer fradelt og 
solgt til en naboeiendom. Ohnas eiendom er etter fradelingen på ca 400 mål og har 350 meter strandlinje, og 
den er ubebygget. Det var videre et konsesjonsvilkår at Ohna skulle bosette seg på eiendommen innen 1 
desember 1991, men dette er det gitt henstand med. Ohnas eiendom omfattes av Kragerø kommunes 
kystsoneplan av 24 april 1991, som er en delplan for skjærgården i kommuneplanens arealdel. De deler av 
eiendommen som denne saken berører, er i planen utlagt som et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område), jf plan- og bygningsloven § 20-4 nr 2. 

I 1990 søkte Bernt E Ohna om tillatelse til å oppføre et bolighus og gartneri innenfor 100-metersbeltet mot 
Stølefjorden. Kragerø bygningsråd fant ikke grunn til å dispensere fra forbudet i plan- og bygningsloven § 17-2, 
og avslo søknaden. Etter klage opprettholdt fylkesmannen i Telemark den 17 desember 1991 bygningsrådets 
vedtak. 

Den 27 desember 1991 søkte Ohna på nytt om byggetillatelse. Han har senere presisert at søknaden bare 
gjaldt bolighuset, og at han ville komme tilbake til plasseringen av gartneriet. Bolighuset var nå tenkt plassert 
noe mer tilbaketrukket, litt lenger fra strandlinjen enn 100 meter. Bygningsrådet uttalte i vedtaket av 13 februar 
1992 at det godkjente oppføring av bolig på eiendommen, men fant under henvisning til plan- og 
bygningsloven § 70 nr 1 ikke å kunne godkjenne den omsøkte plassering av huset da denne ble ansett for å 
komme i strid med viktige frilufts- og naturverninteresser. Hele hellingen opp fra sjøen og åskammen over 
måtte etter bygningsrådets vurdering holdes fri for bebyggelse. Bygningsrådet kunne godta en plassering i 
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området "hvor høyspentlinjen krysser den private veien", et område som ligger atskillig tilbaketrukket på 
eiendommen. 

Bernt E Ohna påklaget bygningsrådets vedtak til fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannen tok i vedtak av 29 
juni 1992 klagen delvis til følge. Heller ikke fylkesmannen fant å kunne godkjenne den omsøkte plassering, 
men han kom til at den plassering som bygningsrådet hadde foreslått, var å trekke hensynet til de aktuelle 
naturvern- og friluftsinteressene for langt. Boligen kunne etter fylkesmannens syn "plasseres på det siste flate 
området før den påbegynte veien faller ned mot sjøen." 

Bernt E Ohna anla sak mot staten v/Kommunaldepartementet og påstod fylkesmannens vedtak kjent ugyldig. 
Han gjorde prinsipalt gjeldende at plan- og bygningsloven ikke ga hjemmel til å treffe et slikt vedtak. 
Subsidiært gjorde han gjeldende at vedtaket var vilkårlig og sterkt urimelig og at det var tatt utenforliggende 
hensyn. Atter subsidiært ble det anført at vedtaket var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Kragerø 
herredsrett avsa den 19 oktober 1993 dom med slik domsslutning: 

"1. Staten v/Kommunaldepartementet frifinnes. 
 

2. Bernt E.Ohna betaler innnen 2 - to - uker fra forkynnelsen av dommen til staten v/Kommunaldepartementet 
saksomkostninger med kr 24900,- - tjuefiretusennihundrekroner." 

Side 1941 
 

 

Bernt E Ohna påanket dommen til lagmannsretten. Anken gjaldt bare rettsanvendelsen, og den rettet seg mot 
herredsrettens forståelse av plan- og bygningsloven § 70 nr 1. Ohna gjorde gjeldende at fylkesmannens vedtak 
reelt sett innebar en arealdisponering som måtte ha hjemmel i plan. Videre anførte han at plan- og 
bygningsloven § 70 nr 1 bare hjemlet adgang til å anvise en alternativ plassering innenfor et snevert område - 
"tomten". 

Agder lagmannsrett avsa den 28 august 1994 dom med slik domsslutning: 

"1. Kragerø herredsretts dom stadfestes. 
 

2. Innen to - to - uker fra forkynnelsen av lagmannsrettens dom betaler Bernt E. Ohna til Staten 
v/Kommunaldepartementet kr 16300,- - sekstentusentrehundrekroner 00/100 - som erstatning for sakens 
omkostninger for lagmannsretten." 

 

Det nærmere saksforholdet og partenes anførsler for de tidligere instanser fremgår av dommene. 

Bernt E Ohna har påanket dommen til Høyesterett. Anken gjaldt lagmannsrettens saksbehandling, 
rettsanvendelse og bevisbedømmelse. Saksbehandlingsanken ble frafalt under ankeforhandlingen. 

Til bruk for Høyesterett har en saksbehandler hos fylkesmannen avgitt forklaring ved bevisopptak. Vitnet har 
også forklart seg for de tidligere instanser. Det er fremlagt en rekke nye dokumenter som imidlertid stort sett 
gjelder utviklingen etter fylkesmannens vedtak. Den ankende part har som ny rettslig anførsel for Høyesterett 
gjort gjeldende at det er i strid med det prinsipp som er nedfelt i plan- og bygningsloven § 20-4 annet ledd 
bokstav c og § 25 annet ledd 2. punktum, når fylkesmannen ved anvendelsen av § 70 nr 1 i en byggesak som 
gjelder en landbrukseiendom har tatt hensyn til frilufts- og naturverninteresser. 

Etter at fylkesmannen traff sitt vedtak har det vært atskillig diskusjon mellom partene om hvorledes den 
plasseringen fylkesmannen foreslo i vedtaket 29 juni 1992, skal forstås, og den ankende part krevde i 
prosesskrift av 12 oktober 1995 granskning blant annet av hvilken utsikt det var til sjøen fra en plassering som 
han senere skal være anvist. Forberedende dommer avslo ved beslutning av 17 november 1995 kravet under 
henvisning til tvistemålsloven § 189 nr 6. Denne problemstillingen ble ikke forfulgt under ankeforhandlingen. 
Kragerø kommune nedla den 15 november 1995 i medhold av plan- og bygningsloven § 33 midlertidig forbud 
mot deling og byggearbeid på Ohnas eiendom. Partene er enige om at dette vedtaket ikke har betydning for 
behandlingen av ankesaken. 

Den ankende part, Bernt E Ohna, har i hovedsak anført: 

Han har sammen med sin sønn kjøpt og fått konsesjon på en landbrukseiendom uten bebyggelse, men med 
bo- og driveplikt. Han nektes å bygge på den delen av eiendommen der han ønsker å plassere våningshuset og 
gartneriet. Fylkesmannen har feilaktig antatt at plan- og bygningsloven § 70 nr 1 gir hjemmel for slik nektelse. 
Det gjøres gjeldende tre selvstendige anførsler som alle må føre til at fylkesmannens vedtak kjennes ugyldig. 

Den ankende part hevder for det første at fylkesmannens vedtak 
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 etter sitt innhold og hensikt er et vedtak om arealplanlegging. Bygningsrådet og fylkesmannen har vurdert to 
konkrete søknader om plassering av bebyggelsen, underkjent dem begge, og har samtidig gitt beskjed om at alle 
andre plasseringer i et 90 mål stort område innenfor et belte på 250 meter fra sjøen også vil bli nektet. 
Nektelsesvedtakene sett i sammenheng med andre disposisjoner fra kommunens side må ses som utslag av 
arealplanlegging og må gjennomføres etter reglene for dette. Når lagmannsretten ikke har lagt dette til grunn, 
påstås det å være en feilaktig bevisbedømmelse. Plan- og bygningsloven § 70 nr 1 kan ikke her anvendes 
istedenfor plan, da bare plan er et riktig styringsredskap for å ivareta det formål fylkesmannen her har ønsket å 
oppnå. 

Den ankende part gjør dernest gjeldende at plan- og bygningsloven § 70 nr 1 er en regel med et sterkt 
begrenset materiellrettslig innhold i forhold til bestemmelsens vide ordlyd. Bestemmelsen må tolkes 
innskrenkende. Etter den ankende parts syn er kompetansen etter § 70 nr 1 begrenset til å anvise alternative 
plasseringer innenfor det arealet som kan sies å utgjøre en byggetomt. 

Det fremgår av tilblivelsen og forarbeidene til plan- og bygningsloven § 70 nr 1 at bestemmelsen er tiltenkt et 
snevrere anvendelsesområde enn det ordlyden kan gi inntrykk av. En rekke steder i lovforarbeidene brukes 
uttrykket "tomta" eller "byggetomta" i omtalen av regelen i § 70 nr 1. Også bestemmelsens plassering i loven 
og sammenhengen med de øvrige bestemmelser viser at den må ha en slik begrenset rekkevidde. Den 
tilsvarende bestemmelse i bygningsloven av 1924 stod sammen med planbestemmelsene, men ble ved 1965-
loven flyttet til byggesaksreglene fordi den systematisk ikke hørte hjemme under lovens behandling av 
reguleringsplaner. Den ankende part mener at plan- og bygningsloven ordning er at spørsmålet om bygningens 
plassering avgjøres etter at byggemeldning er innsendt. Loven må da bygge på den forutsetning at det bare vil 
være aktuelt å kreve mindre justeringer og tillempninger når det gjelder plasseringen av det prosjekterte bygg. 
Skulle lovens ordning opprettholdes konsekvent, måtte ellers den vide adgangen til å angi alternativ plassering, 
som staten mener foreligger, korrespondere med en tilsvarende adgang til å nekte deling av eiendommen i flere 
driftsenheter, jf plan- og bygningsloven § 63 nr 1 jf nr 3. Men en så vid nektelsesadgang følger ikke av denne 
bestemmelsen. 

Det er ikke opplyst at bestemmelsen i § 70 nr 1 eller dens forgjengere, tidligere er benyttet i tilfeller som kan 
sammenliknes med det foreliggende. Det er dermed ingen relevant praksis til støtte for statens syn. Heller ikke i 
Kommunaldepartementets rundskriv H-18/90 synes det å være forutsatt en så vid anvendelse av plan- og 
bygningsloven § 70 nr 1, som den fylkesmannen her har foretatt. Den manglende praksis indikerer klart at 
bestemmelsen ikke kan være tilsiktet gitt en slik vid anvendelse. Dersom den tolkning staten gjør gjeldende 
legges til grunn, betyr det at det skjedde en meget vidtrekkende endring i rettstilstanden for 
landbrukseiendommer da plan- og bygningsloven ved endringslov av 20 juni 1986 nr 37 ble gitt anvendelse for 
driftsbygninger i landbruket. Det er imidlertid ikke noe i lovforarbeidene som tyder på at dette ble forutsatt. 

Den ankende parts tredje grunnlag er - som tidligere nevnt - nytt for Høyesterett. Han viser til at adgangen til 
å legge restriksjoner ut fra 
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 miljøhensyn på landbruksdriften i et landbruksområde er begrenset, og til at plan- og bygningsloven 
uttrykkelig avskjærer kommunen fra å etablere flerbruksområder som kombinerer landbruks-, naturvern- og 
friluftsformål, jf plan- og bygningsloven § 20-4 annet ledd bokstav c og § 25 annet ledd 2. punktum. Lovens 
ordning bygger på en bevisst politisk prioritering av landbruksinteressene for å sikre at landbrukshensyn ikke 
blir overkjørt av andre interesser. Skal den beskyttelse som landbruksvirksomhet er gitt i forhold til kommunale 
planer, være effektiv og konsekvent, må landbruksvirksomhet ha en tilsvarende beskyttelse ved anvendelsen av 
plan- og bygningsloven § 70 nr 1. Det syn staten gjør gjeldende er i strid med de politiske prioriteringer som 
Stortinget foretok i forbindelse med reglene om planvedtak. 

Bernt E Ohna har nedlagt slik påstand: 

"1. Vedtak fattet av Fylkesmannen i Telemark 29. juni 1992 kjennes ugyldig. 
 

2. Staten v/Kommunaldepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger for herredsrett, lagmannsrett 
og Høyesterett." 

 

Ankemotparten, staten v/Kommunaldepartementet, har i hovedsak anført: 

Dersom bygningsrådet hadde ønsket å nekte den ankende part å bygge våningshus og etablere et moderne 
gartneri på eiendommen, måtte rådet ha nedlagt midlertidig delings- og byggeforbud etter plan- og 
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bygningsloven § 33. Bygningsrådet ønsket imidlertid ikke å hindre en slik utnyttelse av eiendommen, men ville 
påse at øvrige hensyn ble tilstrekkelig ivaretatt ved plasseringen av bebyggelsen, og benyttet derfor hjemmelen 
i plan- og bygningsloven § 70 nr 1. Når det, slik tilfellet er her, er lagt til grunn at søknaden gjelder et 
våningshus tilknyttet landbruksdrift, ville den omsøkte plasseringen ikke kunne vært nektet med grunnlag i 
plan- og bygningsloven § 20-4. 

Den plassering av bolighuset som den ankende part ønsker, er - slik staten ser det - meget uheldig sett ut fra 
friluftsinteresser og naturvernhensyn. Plasseringen vil virke privatiserende på hele området ned mot sjøen og 
dermed hindrende for allmennhetens bruk. Den reelle interessekonflikt er her ikke mellom landbruksinteresser 
på den ene siden og naturvernhensyn og friluftsinteresser på den annen side. Det sentrale for den ankende part 
er hans subjektive interesse i å ha utsikt over sjøen. 

Fylkesmannens vedtak ligger innenfor de generelle begrensninger som gjelder for anvendelsen av plan- og 
bygningsloven § 70 nr 1. Han har ikke nedlagt forbud mot bebyggelsen, men den omsøkte plassering er nektet, 
og byggherren er anvist en alternativ plassering. Fylkesmannen har truffet sitt vedtak etter en konkret vurdering 
av de kryssende hensyn i tråd med de retningslinjer som her gjelder. 

Det er ikke grunnlag for å oppstille begrensninger når det gjelder eiendommens størrelse ved anvendelsen av 
plan- og bygningsloven § 70 nr 1. Det avgjørende må være om arealene omfattes av samme driftsenhet. 
Ordlyden gir ikke holdepunkter for at kompetansen bare gjelder innenfor "en byggetomt", en begrensning som 
også ville være problematisk å anvende. Det bestrides at en slik innskrenkende tolkning kan forankres i lovens 
forarbeider. Når begrepet "tomt" i atskillig utstrekning benyttes i lovforarbeidene ved omtalen av § 70 nr 1 og 
bestemmelsens 
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 forgjengere, må dette ses i sammenheng med at denne problemstillingen først og fremst har vært aktuell i 
bybebyggelse. Heller ikke de øvrige argumenter som i denne forbindelse er anført fra den ankende parts side, 
tilsier en slik tolkning av § 70 nr 1. 

Staten bestrider at fylkesmannens vedtak må anses som en arealdisponering som bare kan foretas i samsvar 
med planvedtak. Fylkesmannen har truffet sitt vedtak etter en konkret vurdering av de kryssende hensyn. Selv 
om fylkesmannen har lagt til grunn at bebyggelse ikke vil kunne tillates på et noe større område, innebærer ikke 
det at han har tatt utenforliggende hensyn. 

At det ved anvendelsen av plan- og bygningsloven § 70 nr 1 kan legges vekt på naturvernhensyn og 
friluftsinteresser, er etter statens syn innlysende, jf formålsbestemmelsen i § 2. Det vises i denne forbindelse 
også til forarbeidene til den nye miljøstandarden i Grunnloven § 110b; en bestemmelse som ifølge sine egne 
forarbeider vil være "et viktig moment ved tolkningen av det regelverk som Stortinget selv har vedtatt eller gitt 
hjemmel for", jf Innst.S.nr.163 (1991-92) side 6. 

Det er riktig - som anført av den ankende part - at landbruks-, natur- og friluftsområder bare kan legges ut 
som en samlet brukskombinasjon i kommuneplanens arealdel, og at lovgivers forutsetning har vært at forholdet 
mellom disse interesser skal reguleres gjennom spesiallovgivningen. Dette innebærer imidlertid ikke at det for 
landbrukseiendommer ikke er adgang til å legge vekt på naturvernhensyn og friluftsinteresser ved anvendelsen 
av plan- og bygningsloven § 70 nr 1 i den enkelte byggesak. Etter statens syn må det da være anledning til å 
påse at bygningene får en plassering som ikke er til unødig ulempe for de konkurrerende brukerinteresser i 
området. Lovforarbeidene kan etter statens mening ikke anføres til støtte for en analogisk anvendelse av det 
prinsipp som er fastsatt om landbruksinteressenes prioritet ved planvedtak. 

Staten gjør subsidiært gjeldende at et slikt prinsipp under ingen omstendighet kan anvendes når det, slik 
situasjonen hevdes å være her, er byggherrens personlige interesse i plasseringen av bolighuset og ikke 
landbrukshensyn som i noen grad viker for sterke naturvernhensyn og friluftsinteresser. 

Staten v/Kommunaldepartementet har nedlagt slik påstand: 

"1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 
 

2. Bernt E. Ohna dømmes til å betale staten v/Kommunaldepartementet sakens omkostninger for Høyesterett." 
 

Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten. 

Spørsmålet er om fylkesmannens vedtak av 29 juni 1992 er hjemlet i plan- og bygningsloven § 70 nr 1. § 70 
nr. 1 første ledd 1. punktum lød, på tidspunktet for fylkesmannens vedtak, slik: 
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"Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av bygningsrådet." 

Beslutningsmyndigheten er senere lagt til "kommunen", jf lovendring av 11 juni 1993 nr 85. 

Plan- og bygningsloven § 70 nr 1 gir ikke hjemmel til å nedlegge 

Side 1945 

 forbud mot bebyggelse, men til å avslå den omsøkte plasseringen dersom byggherren kan anvises en annen 
tjenlig plassering av bygget. Begrepet "plassering" har dermed et annet innhold i plan- og bygningsloven § 70 
nr 1 enn det har i § 78 og § 85, som er ansett som bestemmelser som gir hjemmel for helt å nekte bebyggelsen i 
det aktuelle området, jf nærmere om dette i Ot.prp.nr.57 (1985-86 ) side 63. Det fremheves ellers i forarbeidene 
til plan- og bygningsloven § 70 nr 1 at byggherrens ønsker vedrørende plasseringen bør følges innen lovens 
ramme så langt disse kan forenes med tilbørlig hensyn til naboens interesser og til de formål 
bygningslovgivningen ellers skal ivareta, jf blant annet Ot.prp.nr.27 (1982-83) side 19. 

Hovedanførselen fra den ankende parts side er at plan- og bygningsloven § 70 nr 1 bare kan brukes innenfor 
et avgrenset areal - "tomten". Standpunktet er, så vidt jeg forstår, at denne arealmessige begrensningen gjelder 
uavhengig av hvilke hensyn bygningsmyndighetene legger vekt på ved plasseringen av bygningen. 

I likhet med de tidligere instanser er jeg kommet til at anvendelsesområdet for plan- og bygningsloven § 70 
nr 1 ikke kan avgrenses på en slik måte. En slik forståelse ville ha medført at reglen fikk en lite presis 
rekkevidde. Ordlyden i § 70 nr 1 er helt generell. Den ankende part har til støtte for en innskrenkende tolkning 
særlig vist til bestemmelsens forhistorie og forarbeider. Lovforarbeidene inneholder imidlertid ikke noen 
eksplisitt drøftelse av størrelsen av det området hvor byggherren kan anvises en alternativ plassering. 
Bestemmelsen i § 70 nr 1 står - i likhet med den tilsvarende bestemmelse i bygningsloven av 1965 - ikke i 
kapittel XII Byggetomta, men i kapittel XIII Bebyggelsen. Den ankende part har imidlertid rett i at begrepene 
"tomta" og "byggetomta" i stor utstrekning er nyttet når bestemmelsen i § 70 nr 1 er omtalt i forarbeidene. Jeg 
antar at dette - som anført fra statens side - har sammenheng med at det særlig er i byer og tettsteder det, 
spesielt tidligere, har vært ansett aktuelt å bruke bestemmelsen. Noen nærmere analyse av tomtebegrepet som 
kunne gi grunnlag for et begrenset anvendelsesområde for § 70 nr 1, inneholder forarbeidene ikke. 

Derimot er det av interesse hvorledes man uttrykte seg i forbindelse med at driftsbygninger i landbruket 
generelt ble omfattet av plan- og bygningsloven så langt reglene passer, jf endringen av plan- og bygningsloven 
§ 81 ved lov av 20 juni 1986 nr 37. Det synes da å ha vært forutsatt et videre anvendelsesområde for plan- og 
bygningsloven § 70 nr 1 enn den tomteavgrensning som den ankende part gjør gjeldende. Kommunal- og 
arbeidsdepartementet uttalte i Ot.prp.nr. 57 (1985-86 ) side 49: 

"De særlige avstandsbestemmelsene i bygningsloven § 81 bortfaller. Krav i forhold til brannsikring vil 
fastsettes i byggeforskriftene. Da driftsbygninger for landbruket kan føre til betydelig ulempe for naboskapet 
som følge av støy, lukt og annen forurensing må bygningsrådet i vesentlig større grad enn i andre byggesaker 
benytte sin adgang etter PBL § 70 til skjønnsmessig å fastsette plassering av bygningen i større avstand fra 
nabogrense enn den vanlige 4 m. grense." 

Jeg kan vanskelig se at de hensyn som her fremheves, vil kunne 

Side 1946 

 ivaretas dersom kompetansen til å foreslå alternativ plassering er begrenset til arealer innenfor et mer 
tradisjonelt tomtebegrep. 

Denne forståelsen av plan- og bygningsloven § 70 nr 1 er etter mitt syn ikke i strid lovens system. Den 
ankende part har særlig vist til bestemmelsene om deling av eiendommer i § 63 nr 1 jf nr 3, og har anført at 
disse bestemmelser ikke hjemler en tilsvarende adgang til å nekte deling av eiendommer. Den omstendighet at 
det vil kunne tenkes tilfeller hvor det gjennom en oppdeling av en eiendom i to driftsenheter tilhørende 
forskjellige eiere, vil kunne oppnås adgang til bebyggelse med en plassering som ville vært nektet dersom 
eiendommen ikke var delt, kan imidlertid etter mitt syn ikke innebære noen begrensning i kompetansen etter § 
70 nr 1 når eiendommen blir drevet som en driftsenhet. I dette tilfellet vil for øvrig delingsforbudet i den 
dagjeldende jordlov av 18 mars 1955 nr 2 § 55 første ledd 1. punktum ha kommet til anvendelse. Jeg kan heller 
ikke se at de øvrige argumenter vedrørende lovens systematikk som den ankende part har gjort gjeldende, kan 
ha særlig betydning for rekkevidden av § 70 nr 1. 

Den ankende part har i sin argumentasjon lagt betydelig vekt på at det ikke foreligger opplysninger om at 
plan- og bygningsloven § 70 nr 1 tidligere er anvendt ved større eiendommer på en tilsvarende måte som i 
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denne saken. Jeg er enig i at man må legge til grunn at en eventuell forvaltningspraksis under enhver 
omstendighet må være svært beskjeden. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at spørsmålet om 
plassering av bebyggelse på tidligere ubebygde landbrukseiendommer neppe har fremstått som særlig aktuelt. 
Noen slutning fra den manglende praksis til bestemmelsens rekkevidde kan jeg ikke se det er grunnlag for. 

Jeg finner etter dette at kompetansen etter plan- og bygningsloven § 70 nr 1 til å anvise en alternativ 
plassering av bebyggelsen, ikke er begrenset til et område som ligger innenfor det som kan ansees som samme 
"byggetomt". Den må i prinsippet gjelde innenfor de arealer som omfattes av den aktuelle driftsenhet. Det er 
imidlertid i denne forbindelse grunn til å understreke at kompetansen etter § 70 nr 1 ikke er ubegrenset. Den 
alternative plassering som det kan henvises til, må tilfredsstille formålet med den omsøkte bebyggelsen. 
Myndighetenes avveining av hensynet til byggherrens interesser i forhold til foreliggende kryssende interesser 
må også skje under hensyn til de retningslinjer som er kommet til uttrykk i lovens forarbeider. 

Den ankende part har også gjort gjeldende at de hensyn som ligger bak fylkesmannens vedtak, må fremmes 
gjennom et planvedtak, og at det ikke er grunnlag for her å anvende plan- og bygningsloven § 70 nr 1 som 
hjemmel. Jeg vil da innledningsvis bemerke at det etter mitt syn ikke er tvilsomt at det ved anvendelsen av 
plan- og bygningsloven § 70 nr 1 er adgang til å ta hensyn til naturvern- og friluftsinteresser. Det fremgår av 
bestemmelsens forarbeider at vurderingen etter § 70 nr 1 skal skje under hensyn til de formål 
bygningslovgivningen ellers skal ivareta, jf Ot.prp.nr.27 (1982-83) side 19. Formålet til plan- og bygningsloven 
fremgår av § 2 hvor det blant annet heter at loven ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak "skal legge til 
rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet". Naturvernhensyn 
og hensynet til friluftsinteressene faller etter mitt syn ikke utenfor denne formålsangivelse. Som fremholdt av 
Inge Lorange 

Side 1947 

 Backer: Naturvern og naturinngrep side 404 er også naturvernloven § 1 et tungtveiende "argument for å anse 
naturvernhensyn som relvante i forhold til annen lovgivning som regulerer naturinngrep", jf også uttalelser i 
denne retning i dommen i Rt-1993-278 på side 284. Jeg viser også til det som er anført fra statens side om 
betydningen av den nye miljøstandarden i Grunnloven § 110b. 

Ut fra denne rettslige bakgrunn må fylkesmannens vedtak bedømmes. Jeg kan da ikke se at fylkesmannen har 
anvendt plan- og bygningsloven § 70 nr 1 på en uriktig måte. Han har ikke nektet oppført den omsøkte 
bebyggelse, men han har anvist en alternativ plassering. Han har vurdert ulempene ved en alternativ plassering 
for byggherren opp mot de foreliggende naturvern- og friluftshensyn. Etter en slik konkret vurdering har han 
anvist en annen plassering enn den omsøkte, men også et annet - og for byggherren gunstigere - alternativ enn 
det bygningsrådet hadde gått inn for. Vedtaket er både etter sitt innhold og sine rettsvirkninger et 
plasseringsvedtak i en konkret sak; ingen generell arealregulering. Den omstendighet at fylkesmannen i sin 
vurdering har forutsatt at den omsøkte bebyggelse ikke kunne tillates oppført på et relativt stort område, 
innebærer ikke at han har gått utover sin kompetanse etter § 70 nr 1. 

Den ankende part har, som ny anførsel for Høyesterett, gjort gjeldende at plan- og bygningsloven § 70 nr 1 
her er anvendt på en måte som er i strid med det som er fastsatt om landbruksinteressenes forrang ved 
anvendelsen av plan- og bygningsloven. Han har vist til at landbruks-, natur- og friluftsområder bare kan legges 
ut som en samlet brukskombinasjon i kommuneplanens arealdel, og at lovgivers forutsetning er at forholdet 
mellom disse interesser skal reguleres gjennom spesiallovgivningen. Dette innebærer at det i arealdelen til 
kommuneplanen ikke kan gis generelle bestemmelser om forholdet mellom landbruks-, natur- og 
friluftsinteresser. 

Jeg kan imidlertid ikke se at de regler som er fastsatt i plan- og bygningsloven § 20-4 annet ledd bokstav c og 
§ 25 annet ledd 2. punktum, kan være avgjørende for rekkevidden av § 70 nr 1. Loven har ingen bestemmelse 
som gir et ubetinget fortrinn for landbruksinteressene i forhold til naturvernhensyn og friluftsinteressene ved 
anvendelsen av byggesaksreglene i plan- og bygningsloven. At det skulle gjelde et slikt prinsipp, ble ikke uttalt 
i forarbeidene til de nevnte bestemmelser og heller ikke i forbindelse med det ikke vedtatte forslaget i 
Ot.prp.nr.51 (1987-88) om å oppheve § 25 annet ledd 2. punktum. 

Etter mitt syn er det ikke grunnlag for å anvende det prinsipp som gjelder ved planreglene analogisk på det 
foreliggende spørsmål. Jeg peker her på den store forskjellen det er mellom generelle reguleringsbestemmelser 
og den konkrete vurdering av en mulig alternativ plassering som kan foretas etter plan- og bygningsloven § 70 
nr 1. Det fremgår ellers av diskusjonen omkring de nevnte bestemmelser at det spesielt var "restriksjoner på 
landbruksdriften" som man var opptatt av. Plan- og bygningsloven § 70 nr 1 hjemler imidlertid ikke slike 

753



Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 11:42 

  
HR-1995-160-A - Rt-1995-1939 

Side 7 

restriksjoner, men gir altså en hjemmel for etter en konkret vurdering å anvise en alternativ plassering for en 
bygning. 

Jeg er kommet til at landbrukseiendommer ikke står i en prinsipiell særstilling når det gjelder hvilke hensyn 
som kan tillegges vekt ved 

Side 1948 

 anvendelsen av plan- og bygningsloven § 70 nr 1. At man for landbrukseiendommer helt generelt skulle være 
avskåret fra å legge vekt på naturvernhensyn og friluftsinteresser, ville også etter mitt syn fremstå som en lite 
rimelig regel. Dette gjelder særlig dersom dette også skulle gjelde når det - slik situasjonen etter mitt syn er i 
denne saken - er byggherrens personlige interesse i våningshusets plassering som kommer i strid slike hensyn. 
En annen sak er at fylkesmannen i sin skjønnsmessige vurdering etter § 70 nr 1 selvsagt må legge betydelig 
vekt på byggherrens reelle landbruksinteresser vedrørende bygningenes plassering. 

Jeg er - som de tidligere instanser - kommet til at fylkesmannens vedtak er gyldig, og at staten dermed må bli 
å frifinne. Anken har ikke ført frem, men saken har reist uavklarte og til dels vanskelige spørsmål vedrørende 
rekkevidden av plan- og bygningsloven § 70 nr 1. Jeg finner at saksomkostninger ikke bør tilkjennes for noen 
instans. 

Jeg stemmer for denne dom: 

1. Staten v/Kommunaldepartementet frifinnes. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans. 
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Norges Høyesterett - HR-2005-628-A - Rt-2005-469 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 

Dato 2005-04-20 

Publisert HR-2005-628-A - Rt-2005-469 

Stikkord Forvaltningsrett. Naturvern. Rådighetsregulering. Erstatningsrett. 

Sammendrag To landskapsarealer ble opprettet for å verne landskapselementer som ble dannet 
da isen trakk seg tilbake for omlag 10.000 år siden. Områdene er sentrale for 
bevaringen av grunnvannsforekomsten på Gardermoen. Saken gjaldt spørsmål om 
erstatning til grunneiere for tapte muligheter som følge av 
rådighetsinnskrenkningene, jf naturvernloven § 20b. For to av grunneiernes 
vedkommende kom Høyesterett til at det ikke forelå erstatningsbetingende 
årsakssammenheng mellom vernevedtakene og det økonomiske tapet. En tredje 
grunneier ble heller ikke tilkjent erstatning siden det ikke ble ansett sterkt urimelig 
å pålegge grunneieren disse rådighetsinnskrenkningene. 

Saksgang Eidsvoll tingrett - Eidsivating lagmannsrett LE-2004-24823 - Høyesterett HR-
2005-628-A, (sak nr. 2004/1707), sivil sak, anke. 

Parter Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H P 
Reusch) mot Helen Melby Espelund, Pål Erik Larsen, Aud Jorunn Dahle, Svein 
Dahle (advokat Ole Løken). 

Forfatter Bruzelius, Mitsem, Stabel, Stang Lund, Gjølstad. 
 

 

 
(1) Dommer Bruzelius: Saken gjelder anke over overskjønn som har tilkjent erstatning for 

rådighetsregulering, jf. naturvernloven 19. juni 1970 nr. 63 § 20b. 
 

 
(2) Ved kgl. resolusjoner av 17. desember 1999 ble to områder ved Gardermoen vernet som 

landskapsvernområder i medhold av naturvernloven § 5 jf. § 6, hhv. Elstad og Aurmoen 
landskapsvernområde. I de likelydende verneforskriftene er formålet med vernet angitt slik: 

«... bevare kvartærgeologiske formelementer (grytehullsjøer, dødisgroper, 
iskontaktskråninger, eskere) og limnologiske forekomster og kildehorisonter i et landskap der 
botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer bidrar til å gi området dets særpreg. 
Området er sentralt for bevaring av grunnvannsforekomsten på Gardermoen, og er viktig for å 
bevare variasjonen av grytehullsjøer i Gardermo-området. Kvartærgeologisk og limnologisk 
har området internasjonal verneverdi.» 

 

 
(3) Forskriftenes punkt IV forbyr alle inngrep «som kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller 

karakter vesentlig». Forbudet gjelder ulike former for uttak, lagring, planering eller utfylling av 
masse, markberedning, tørrlegging, drenering og lukking av bekker mv. Rådighetsreguleringen forbyr 
således uttak av grus fra iskontaktskråninger og torv fra myrer som inngår i grunnvannsavsetningen. 
Etter forskriftenes punkt V nr. 3 og 4 kan tradisjonell jordbruksdrift som har vært drevet på 
avsetningene, og skogsdrift etter godkjent skogbruksplan, fortsette. 

 

 
(4) Verneområdene inneholder landskapselementer som ble dannet da isen trakk seg tilbake for om lag 10 

000 år siden. Under tilbaketrekkingen gjorde isen flere stopp, og mens den sto stille avsatte 
smeltevannet store mengder løsmasser. Da tilbaketrekningen fortsatte, hadde det oppstått en markert 
brattkant i terrenget der kontakten mellom brefronten og løsmassene hadde vært. I disse såkalte 
iskontaktflatene ble det lagt igjen store mengder sand og grus. Bak iskontaktskråningene ble det 
demmet opp en bresjø av smeltevann, hvor isfjell som brakk av isfronten, strandet. Disse ble dekket til 

JO LOVDATA 
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av sand og grus. Da isen smeltet, ble det dannet store groper i terrenget, såkalte dødisgroper eller 
grytehull. De såkalte grytehullsjøene er fremdeles fylt med vann, og i verneområdene er det 24 slike 
sjøer. Flere av disse har kontakt med grunnvannbassenget på Gardermoen. 

 

 
(5) Landskapsvernområdene inngår i et område med internasjonale verneinteresser, knyttet til 

kvartærgeologi og limnologi. Områdenes karakter har vært kjent lenge, men frem til sommeren 1988 
ble likevel søknader om uttak i myrområdene og av grusforekomster utelukkende realitetsbehandlet av 
landbruksmyndighetene. Tillatelse ble regelmessig gitt såfremt landbruksmessige forhold ikke talte 
mot. 

 

 
(6) Vernevedtakene berørte nitti grunneiere. Fem gårdbrukere krevde erstatning etter naturvernloven § 

20b for tapte muligheter til masseuttak. Tre grunneiere ble tilkjent erstatning av tingretten i skjønn 
avhjemlet 1. juli 2003. Helen Melby Espelund, som eier Melby gård, ble tilkjent 600.000 kroner for å 
ha blitt forhindret i å selge ca 80 000 m3 myrtorv, og 650.000 kroner for tapte nydyrkingarealer, til 
sammen 1 250.000 kroner. Aud Jorunn og Svein Dahle, som eier Elstad Søndre, ble tilkjent 1 200.000 
kroner for et grusuttak som var helt i startfasen. Og Pål Erik Larsen, som eier Elstad Østre, ble tilkjent 
141.000 kroner fordi grusuttak til husbehov fra en iskontaktskråning på eiendommen måtte opphøre. 

 

 
(7) Staten, som mente at det ikke forelå grunnlag for å tilkjenne erstatning, begjærte overskjønn overfor disse 

grunneierne, og påstod seg frifunnet. De tre grunneierne begjærte også overskjønn for å få høyere 
erstatninger. Tingrettens avgjørelse ble opprettholdt i overskjønn avhjemlet av Eidsivating lagmannsrett 31. 
august 2004 ( LE-2004-24823). Overskjønnet er avsagt under dissens, idet rettens formann mente at det 
ikke forelå rettslig grunnlag for å tilkjenne erstatning. Slutningen i overskjønnet lyder: 

«Erstatningen Staten ved Miljøverndepartementet skal betale i anledning opprettelsen av Elstad 
og Aurmoen landskapsvernområder, settes til 

- kr 1.250.000 -enmilliontohundreogfemtitusen- til Helen Melby Espelund, 
 

- kr 1.200.000 -enmilliontohundretusen- til Aud Jorunn og Svein Dahle, 
 

- kr 141.000 -etthundreogenogførtitusen- til Pål Erik Larsen 
 

for alle med tillegg av 5 % rente fra 17. desember 1999. 

I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Staten ved Miljøverndepartementet innen 2 -to- 
uker fra forkynnelsen av overskjønnet 118 889 - hundreogattentusenåttehundreognittiåtte - kroner 
til Helen Melby Espelund, Aud Jorunn og Svein Dahle og Pål Erik Larsen i fellesskap ved advokat 
Håkon Mathiesen.» 

 

 
(8) Staten v/Miljøverndepartementet har anket overskjønnet. Når det gjelder det nærmere saksforholdet 

og partenes anførsler for de tidligere retter, viser jeg til de to skjønn. Saken står for Høyesterett som 
for de tidligere retter, men med den forskjell som ligger i at dette er en ankesak etter 
skjønnsprosessloven hvor Høyesteretts kompetanse er begrenset, jf. skjønnsprosessloven § 38. 

 

 
(9) Anken gjelder rettsanvendelsen. Subsidiært er anført at skjønnsgrunnene ikke er tilstrekkelige til å 

prøve rettsanvendelsen og at skjønnet av den grunn må oppheves. 
 

 
(10) Den ankende part, staten v/Miljøverndepartementet, har i korte trekk anført: 
 

 
(11) Rådighetsregulering kan ikke likestilles med ekspropriasjon, og varige og irreversible inngrep i 

naturen som er i konflikt med formålet med vernet, nyter ikke erstatningsrettslig vern etter en 
analogisk anvendelse av Grunnloven § 105. Det foreligger således ikke rettslig grunnlag for å ilegge 
staten erstatningsplikt for den type rådighetsregulering det her er tale om. Dagens rettstilstand åpner 
for at det i særegne tilfelle kan tenkes unntak fra hovedregelen etter praksis om at 
rådighetsreguleringer ikke påfører det offentlige erstatningsansvar. I så henseende er løsningen 
prosesskapende. Prinsipalt gjøres således gjeldende at Høyesterett derfor må slå fast at erstatning som 
den altoverveiende hovedregel er utelukket når vernet forhindrer varige og irreversible inngrep i 
naturen. 
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(12) Subsidiært anføres at lagmannsretten har anvendt den tradisjonelle formuleringen av 

erstatningsvilkårene - at inngrepet som et minstevilkår må være vesentlig og at en totalvurdering må 
tilsi erstatningsplikt - uriktig. Det mangler nødvendig årsakssammenheng mellom vernevedtakene og 
de anførte tap til Melby Espelund og ektefellene Dahle. Masseuttakene på eiendommene var lovlig 
stanset lenge før vernevedtakene. Lagmannsretten har dessuten anvendt vesentlighetskravet uriktig. 
Eiendommenes totale ressurser må vurderes under ett. Heller ikke en totalvurdering kan lede til 
erstatningsplikt. 

 

 
(13) Investeringene som ble foretatt av Melby Espelund, er heller ikke erstatningsmessige. Da de ble gjort, 

forelå ikke de nødvendige tillatelsene fra det offentlige. Det vises til Høyesteretts praksis, særlig 
avgjørelsene i Rt-1993-321 (Hydalen) og Rt-1994-813 (Herlofson). Investeringene kan heller ikke 
karakteriseres som vesentlige, og er i strid med verneformålet. 

 

 
(14) For så vidt gjelder Larsen anføres at inngrepet uriktig er blitt ansett som vesentlig. Heller ikke etter en 

totalvurdering foreligger rett til erstatning. 
 

 
(15) Atter subsidiært anføres at flertallets begrunnelse er utilstrekkelig for prøving av rettsanvendelsen. Det 

foreligger saksbehandlingsfeil så vel med hensyn til om vilkårene for erstatning er oppfylt som til 
selve erstatningsutmålingen. Staten hadde gjort gjeldende et differanseprinsipp for utmålingen. Dette 
er ikke drøftet. 

 

 
(16) Staten v/Miljøverndepartementet har nedlagt slik påstand: 

«Prinsipalt: 

Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 

Subsidiært: 

Eidsivating lagmannsretts overskjønn 31. august 2004 oppheves, og saken hjemvises til 
fortsatt behandling.» 

 

 
(17) Ankemotpartene, Helen Melby Espelund, Pål Erik Larsen og Aud Jorunn og Svein Dahle, hevder at 

rettsanvendelsen er riktig, og at det ikke foreligger mangler av betydning ved skjønnsgrunnene. De 
har i korte trekk anført: 

 

 
(18) Saken gjelder erstatning for tre masseuttak som ble stanset på slutten av 1980-tallet eller begynnelsen 

av 1990-tallet. Overskjønnet har riktig lagt til grunn at vernevedtakene stanset igangværende tiltak 
som grunneierne hadde gyldige tillatelser til. Vedtakene har vesentlig svekket eiernes 
inntektsmuligheter, og tapene må erstattes. Selv om uttakene fra eiendommene til Melby Espelund og 
ektefellene Dahle var blitt stanset allerede i 1989-1990, var det, som lagmannsrettens flertall riktig 
fremhever, verneinteressene som var avgjørende for dette. De har derfor krav på erstatning etter 
naturvernloven § 20b. 

 

 
(19) Spørsmålet om hvilken lovgivning som det var nødvendig for grunneierne å innhente tillatelse etter til 

masseuttak, må besvares i lys av hvilke lovregler som gjaldt - og ble håndhevet - da eierne fikk 
tillatelser etter landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. De meddelte tillatelser ble aldri 
omgjort, og virksomheten var da lovlig. Det er stansingen av virksomheten som var ulovhjemlet. 

 

 
(20) Lagmannsrettens flertall har vist til underskjønnets premisser, og Høyesterett er da bundet av 

tingrettens bevisvurderinger og skjønnsmessige vurderinger, blant annet av tingrettens vurdering om 
at de nødvendige tillatelser forelå, at verneplanene stanset igangværende virksomhet, og at 
vesentlighetsforutsetningen er oppfylt. 

 

 
(21) Ankemotpartene godtar overskjønnets generelle fremstilling av gjeldende rett, men gjør gjeldende at 

staten er erstatningspliktig fordi rådighetsreguleringen griper inn i virksomhet som er igangsatt på 
grunnlag av offentlige tillatelser, på en måte som vesentlig svekker eiernes inntektsgrunnlag. Dette 
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forhold skiller saken fra tidligere saker, hvor Høyesterett har kommet til at en rådighetsregulering ikke 
gir rett til erstatning. Rt-1973-705 (Krokedal) er ikke relevant for avgjørelsen av den foreliggende sak. 
Tilsvarende gjelder Rt-1988-890 (Jærstrendene), som ikke gjelder inngrep i en allerede etablert bruk. 
Heller ikke avgjørelsen i Rt-1993-321 (Hydalen) kan tas til inntekt for at lovlig etablert bruk ikke har 
erstatningsrettslig vern. 

 

 
(22) Subsidiært anføres at Melby Espelund har krav på erstatning for utgiftene til forberedelse av det 

masseuttaket som vernevedtakene stanset. Spørsmålet er ikke vurdert av overskjønnet, og saken bør i 
tilfelle hjemvises til ny behandling. 

 

 
(23) Høyesterett bør under enhver omstendighet utvise varsomhet med å frifinne staten i en sak som denne. 

Selv om dette har støtte i enkelte tidligere avgjørelser, har det ikke støtte i lovteksten i 
skjønnsprosessloven § 38, hvoretter overskjønn kan påankes til opphevelse. 

 

 
(24) Helen Melby Espelund, Pål Erik Larsen og Aud Jorunn og Svein Dahle har nedlagt slik påstand: 

«1. Overskjønnet stadfestes. 
 

2. Ankemotpartene tilkjennes saksomkostninger.» 
 

 

 
(25) Mitt syn på saken: 
 

 
(26) Jeg er kommet til at anken over rettsanvendelsen må tas til følge. 
 

 
(27) Grunnlaget for erstatningskravene er naturvernloven § 20b som åpner for erstatning fra staten «i 

samsvar med alminnelige rettsgrunnsetninger» for «[ø]konomisk tap som følge av vedtak etter §§ 3, 5 
...». Det må være årsakssammenheng mellom det tap som kreves erstattet og vernevedtaket. 

 

 
(28) Den samlede lagmannsrett har gitt en omfattende redegjørelse for grunnlaget for dagens rettstilstand. 

Partene er i det alt vesentlige enige i denne, og jeg nøyer meg derfor med her kort å nevne enkelte 
hovedtrekk. 

 

 
(29) Et vernevedtak etter naturvernloven er en rådighetsregulering, og kan ikke likestilles med 

ekspropriasjon, se særlig Rt-1987-80 (Rønnåsmyra II). Erstatning må derfor søkes på grunnlag av 
prinsipper utviklet av Høyesterett ved en analogisk anvendelse av Grunnloven § 105. I den siste 
avgjørelsen fra Høyesterett om erstatning for rådighetsregulering, Rt-2004-1092, er rettstilstanden i 
avsnitt 76 oppsummert med at det ikke er tilstrekkelig for erstatningsansvar at det dreier seg om et 
vesentlig inngrep. Inngrepet må ha en slik karakter at det ut fra en helhetsvurdering fremstår som 
sterkt urimelig om det skal tåles. 

 

 
(30) Rådighetsregulering av eierrådigheten til fast eiendom er noe den enkelte normalt må finne seg i uten 

å ha krav på erstatning, på samme måte som når staten regulerer tillatt atferd ved påbud og forbud på 
andre samfunnsområder. Offentlig regulering av fast eiendom ses således som utslag av den 
alminnelige lovgivningskompetansen som er tillagt Stortinget i Grunnloven § 75 bokstav a, på linje 
med statens styring av samfunnsutviklingen ellers, jf. bl.a. Rt-1970-67 (strandlovdommen) på side 72 
flg. 

 

 
(31) Dommen vedrørende Hydalen landskapsvernområde, Rt-1993-321, som blant annet gjaldt krav om 

erstatning fra kjøpere av hyttetomter som var blitt avskåret fra å bebygge disse gjennom 
vernevedtaket, tar opp enkelte spørsmål av interesse også i foreliggende sak. På side 325 drøfter 
førstvoterende statens anførsler vedrørende betydningen av vedtakelsen av Grunnloven § 110b om 
vern av natur og livsmiljø. Han bemerker at selv om det vanskelig kan trekkes noen direkte slutning 
fra § 110b for erstatningsplikten, kan den omstendighet at bestemmelsen er plassert i vår høyeste 
rettskilde som uttrykk for hvilken betydning et godt natur- og livsmiljø tillegges, neppe være uten 
betydning ved erstatningsvurderingen. Også i vår sak har staten påberopt Grunnloven § 110b, og jeg 
viser til det som ble uttalt i Hydalen-dommen. 
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(32) Førstvoterende i den saken uttalte videre at selv om han etter overskjønnets bevisvurdering måtte 

legge til grunn at det var påregnelig at tomteeierne ville ha fått føre opp hytter på sine tomter om ikke 
landskapsvernområdet var blitt opprettet, og at det dreide seg om vesentlige inngrep, var dette ikke i 
seg selv et tilstrekkelig vilkår for å kunne kreve erstatning etter en analogisk anvendelse av 
Grunnloven § 105. Formålet med fredningen var å hindre en slik utbygging som tomteeierne tok sikte 
på, og dette måtte ha vekt i totalvurderingen. Det ble endelig pekt på at det ikke er grunnlag for å 
sondre mellom generelle rådighetsreguleringer og vernevedtak som bare rammer et fåtall grunneiere. 
Også disse uttalelsene har etter min mening betydning ved vurderingen av rettsanvendelsen i den 
foreliggende sak. 

 

 
(33) Jeg finner videre grunn til å vise til avgjørelsen i dommen vedrørende Jærstrendene ( Rt-1988-890), 

hvor det - som i vår sak - var krevd erstatning for hindret adgang til masseuttak i et 
landskapsvernområde. Som talsmann for flertallet uttalte annenvoterende på side 907: 

«Det jeg i denne forbindelse særlig vil peke på, er at masseuttak for salg er en 
utnyttelsesform som ligger utenfor tradisjonell jordbruksdrift og at utnyttelse av 
masseressursene i den utstrekning det her er tale om, har nær sammenheng med den tekniske 
og økonomiske utvikling, det vil si med en side av samfunnsutviklingen som har gjort det 
nødvendig med ressursbesparende tiltak. Dessuten dreier det seg om inngrep i naturen som er 
langt mer inngripende enn de som følger av tradisjonell jordbruksdrift, og inngrepene er 
irreversible. For denne type rådighetsbegrensninger må den generelle hovedregel om at det 
ikke skal betales erstatning, stå særlig sterkt, og det kan ikke være tilstrekkelig til å begrunne 
erstatningsplikt at det dreier seg om en ressursutnyttelse som - når man ser bort fra 
vernevedtaket - ville være påregnelig og gi til dels en betydelig fortjeneste.» 

 

 
(34) Det som her sies om at den generelle hovedregel - at det ikke skal betales erstatning - står særlig sterkt 

ved rådighetsreguleringer som gjelder inngripende og irreversible inngrep i naturen har betydning for 
vurderingen av lagmannsrettens rettsanvendelse i vår sak. Slik oppsummerer også den samlede 
lagmannsrett rettstilstanden: 

«Avgjørelsen skal bero på en helhetsvurdering av de konkrete momenter som gjør seg 
gjeldende. Med et slikt vurderingstema kan det ikke uten videre trekkes bindende slutninger 
fra andre saker. Men det kan utledes hvilke momenter som er relevante, og noe om hvilken 
tyngde de skal ha isolert sett og i avveiingen mot andre momenter. 

Det er grunneiernes interesse i å nyttiggjøre seg sin eiendoms ressurser som skal avveies 
mot de offentlige interesser som begrunner rådighetsforbudet. Høyesterett har klart slått fast at 
det i alle tilfeller er et absolutt krav at rådighetsinngrepet er vesentlig sett i forhold til 
eiendommens totale utnyttelsesmuligheter. Det er videre klart slått fast at det ikke er 
tilstrekkelig for å utløse erstatning, at inngrepet er vesentlig. De motveiende samfunnsmessige 
hensyn kan føre til at grunneieren ikke får erstatning selv for meget bastante inngrep. Særlig 
hvis vernehensynet er tungtveiende, og de tiltak som det kreves erstatning for, er irreversible 
og kontrære i forhold til verneinteressene, vil det etter Høyesteretts praksis være ytterst liten 
plass for erstatning.» 

 

 
(35) Jeg går så over til å behandle lagmannsrettens - flertallets - konkrete rettsanvendelse i vår sak. Staten 

har prinsipalt anført at vernevedtak som rammer varige og irreversible inngrep i naturen, ikke under 
noen omstendighet gir rett til erstatning. Den foreliggende sak gir imidlertid etter min mening ikke 
grunnlag for å innta et slikt standpunkt. Det foreligger en lang og fast rettspraksis om vilkårene for 
erstatning ved landskapsvern etter naturvernloven, som også bør få anvendelse i denne sak. Jeg nevner 
likevel at det i NOU 2004:28 om Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold er 
foreslått en ny bestemmelse om kompensasjon til eiere og rettighetshavere i verneområder. 

 

 
(36) Ankemotpartene har gjort gjeldende at vernevedtakene griper inn i lovlig igangværende bruk av 

eiendommene, at de vesentlig svekker eiernes inntektsmuligheter og at de derfor har krav på 
erstatning. De har også anført at Høyesterett er bundet av tingrettens fremstilling av faktum som 
overskjønnets flertall har sluttet seg til. Jeg er enig i at Høyesterett er bundet av lagmannsrettens 
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bevisvurdering og skjønnsmessige vurderinger. Men det gjelder som nevnt ikke rettsanvendelsen, 
herunder tolkingen av ulike offentlige vedtak. Jeg nevner også at den samlede lagmannsrett har gitt en 
omfattende redegjørelse for faktiske forhold i saken, herunder for offentlige myndigheters behandling 
av søknadene om masseuttak. Etter min vurdering skyldes forskjellen i flertallets og mindretallets 
konklusjoner ulik rettsanvendelse. 

 

 
(37) Lagmannsrettens flertall har begrunnet erstatningsplikten for staten slik: 

«... Flertallet slutter seg til tingrettens premisser. Etter flertallets syn må disse grunneiere ha 
krav på erstatning fordi landbruksmyndighetene før vernet kom, hadde gitt tillatelse til uttak, 
og grunneierne hadde foretatt fysiske skritt i tillit til uttalelser fra kommunale myndigheter om 
at alt var i orden. En grunneier som er i aktsom god tro, må kunne stole på det de kommunale 
fagetater sier. Riktignok ble uttakene stanset av forurensningsmyndighetene, men i vedtakene 
er vernehensynene gitt en så dominerende plass at reelt sett var det verneinteressene som 
stanset en utnyttelse som var påbegynt. Dessuten var den konkrete forurensningsfaren så liten 
at den isolert sett ikke kan bære forbudet. At myndighetene stanser en virksomhet som slik er 
påbegynt, er et så viktig moment i totalvurderingen, at det må utløse erstatningsplikt.» 

 

 
(38) Den samlede lagmannsrett har gitt følgende sammenfattete beskrivelse av hvilke «fysiske skritt» som 

var foretatt på eiendommene: 

«... Jorun Dahles far, Arnfinn Elstad, fikk [omdisponerings]tillatelse den 27. mars 1987 [av 
fylkeslandbruksstyret]. Han inngikk deretter avtale med Grefsrud som skulle begynne 
arbeidene den 1. mai 1988. Området var avskoget, overflatemasser var fjernet og det var 
anlagt vei inn til uttaket. Men etter møtet den 26. mai 1988, fikk han stoppordre av 
kommunen, og i brevet 25. juli 1988 slo Miljøverndepartementet fast at det ikke var 
tilstrekkelig at slike saker ble vurdert mot landbruksfaglige hensyn. Også miljøvern- og 
naturvernhensyn måtte vurderes. Deretter ble det satt i gang ny saksbehandling som endte opp 
med Miljøverndepartementets avslag i henhold til forurensningslovgivningen. 

Melby Espelund fikk omdisponeringstillatelse den 17. desember 1987 for ca 35 dekar myr 
og 40 dekar skog. Arbeidene ble påbegynt sommeren 1988, og i 1989 ble det investert ca 
200.000 kroner i et drensrør fra myrene til Transjøen. Sommeren 1989 fikk Melby beskjed om 
å stanse arbeidene, og det ble satt i gang saksbehandling etter forurensningslovgivningen. Den 
endte opp med en begrenset tillatelse blant annet på vilkår at det ble utarbeidet en plan etter 
bakkeplaneringsforskriften. Men da planen var utarbeidet, fant fylkeslandbruksstyret ikke å 
kunne godta planen. Senere ble det gitt en begrenset tillatelse til oppfylling, men på det 
absolutte vilkår at ikke Melbymyrene ble ytterligere berørt. Melby oppnådde aldri noen 
endelig tillatelse etter forurensningslovgivningen før tillatelsen av 1987 gikk ut ved årsskiftet 
1991/1992. 

Larsens far, Trygve Larsen ... På eiendommen var også en grusrygg som det var tatt ut grus 
til gårdsbehov som tingretten ga erstatning for.» 

 

 
(39) Masseuttak fra Melby gård og Elstad Søndre krevde tillatelse fra det offentlige, noe som ikke var 

tilfellet for uttaket av grus til husbehov på Elstad Østre, og jeg behandler derfor først kravene fra 
Melby Espelund og ektefellene Dahle. 

 

 
(40) Etter lagmannsrettens beskrivelse på grunnlag av rettens omfattende redegjørelse for saksgangen og 

vedtakene for de enkelte eiendommer, ble det i 1988/1989 gjennomført forberedende tiltak til 
masseuttak på eiendommene, men det ble ikke satt i gang masseuttak. 

 

 
(41) Det forelå samtykke til omdisponering fra fylkeslandbruksstyret. Samtykket for uttak på Melby gård 

var hjemlet i jordloven § 54 og skogloven § 50 og for Elstad Søndre i jordloven § 54. Det er også på 
det rene at det for Elstad Søndres del ble søkt om tillatelse etter plan- og bygningsloven, mens saken 
for Melby gårds vedkommende ble oversendt Ullensaker bygningsråd til orientering, og at 
bygningsrådet ikke hadde merknader til noen av sakene. 

 

 
(42) Det fremgår av skjønnsgrunnene at fylkesmannen i Oslo og Akershus sommeren 1988 gjorde 
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kommunen oppmerksom på at saker om masseuttak ikke bare skulle vurderes ut fra landbruksfaglige 
hensyn, men at også andre hensyn - som miljø- og naturvernhensyn - måtte trekkes inn. Etter 
anmodning fra fylkesmannen redegjorde Miljøverndepartementet i brev av 25. juli 1988 for 
saksbehandlingsprosedyrer for søknader om masseuttak. Departementet pekte her på at kommunen 
har ansvaret for en samlet disponering av arealene innen kommunens grenser, og at fylkesmannens 
naturvernavdeling måtte få uttale seg i slike saker for å «bl.a. påse at virksomheten ikke forurenser 
miljøet og at vernehensynene blir ivaretatt». 

 

 
(43) Forurensningsloven trådte i kraft 1. oktober 1983. Med hjemmel i lovens § 9, § 11 og § 81 ble det 3. 

april 1989 vedtatt en forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt som trådte i kraft 
straks. Melby Espelund fikk etter hvert en begrenset tillatelse til bakkeplanering, men ble pålagt å 
utarbeide en plan for arbeidene etter denne forskriften. Hun fikk imidlertid ikke noen endelig tillatelse 
etter forurensningslovgivningen før tillatelsen etter jord- og skogloven gikk ut 31. desember 1991. 

 

 
(44) Det ble krevd at uttak fra Elstad Søndre skulle vurderes etter forurensningsloven. Saken endte med at 

Miljøverndepartementet opprettholdt fylkesmannens avslag. Miljøverndepartementet begrunnet 
avgjørelsen med å vise til kommunens arbeid med kommuneplan som skulle inneholde en 
forvaltningsplan for sand-, pukk- og grusressurser og at det var nødvendig å se disponeringen av slike 
ressurser under ett. 

 

 
(45) Staten har gjort gjeldende at det ikke er årsakssammenheng mellom vernevedtakene og stansingen av 

uttak på eiendommene. Ankemotpartene har på sin side vist til at etter lagmannsrettens bevisvurdering 
var det reelt sett vernehensyn og ikke faren for forurensning som førte til at arbeidene ble stanset i 
1988/89 og at lagmannsrettens rettsanvendelse derfor er riktig. Eierne hadde nødvendige offentlige 
tillatelser til masseuttak, og måtte kunne sette i gang virksomheten i tillit til disse. 

 

 
(46) I den foreliggende sak ble forberedende tiltak igangsatt på grunnlag av tillatelser som utelukkende 

hadde vurdert landbruksinteressene. Selv om tillatelsene etter jord- og skoglovgivningen og plan- og 
bygningsloven var gyldige, hadde andre sektormyndigheter utvilsomt kompetanse til å stanse tiltakene 
for å vurdere dem i forhold til andre interesser, og eventuelt til å nedlegge forbud om tungtveiende 
hensyn tilsa det. En slik vurdering kunne skje uten at tidligere meddelte tillatelser etter annen 
lovgivning ble omgjort. Jeg kan heller ikke se at myndighetene i vurderingen etter forurensningsloven 
var avskåret fra også å tillegge verne- og bevaringshensyn vekt, og viser til Rt-1993-528 på side 535 
(Lunner Pukkverk), hvor det fremgår at hensyn som omfattes av Grunnloven § 110b må tillegges 
vesentlig betydning på tvers av forvaltningssektorene. Jeg viser også til Rt-1993-278 (Gaulosen), hvor 
det er gitt uttrykk for at eksisterende eller fremtidige innskrenkninger i rådigheten begrunnet ut fra 
naturvernhensyn også skal tas i betraktning ved fastsettelse av den «påreknelege utnytting» etter 
vederlagsloven § 5 annet ledd og § 6 første ledd. Tilsvarende må gjelde ved vurderingen av 
spørsmålet om erstatning etter naturvernloven § 20b. 

 

 
(47) Uttak av masser fra Melby gård og Elstad Søndre ble således allerede i 1988/89 lovlig stanset av 

forurensningsmyndighetene. Grunneierne hadde etter dette ikke alle de nødvendige tillatelsene til 
uttakene. Det foreligger da ikke årsakssammenheng mellom vernevedtakene i 1999, og de 
økonomiske tap som er krevd erstattet. Lagmannsrettens flertall har lagt en uriktig rettsanvendelse til 
grunn når det kom til at vernevedtakene stanset masseuttakene. Idet erstatningskravene da ikke kan 
føre frem, blir staten å frifinne for kravene fra Melby Espelund og ektefellene Dahle. Kravet til 
årsakssammenheng avskjærer på tilsvarende måte Melby Espelunds subsidiære krav. 

 

 
(48) Jeg går så over til å behandle erstatningskravet fra Larsen. Han ble som nevnt tilkjent erstatning for 

tap av retten til å ta ut grus til husbehov fra en grusrygg på eiendommen. Det er ikke uenighet om at 
uttaket var lovlig og at det er vernevedtaket som stanset fremtidige uttak. Tingretten, som 
lagmannsrettens flertall har vist til, karakteriserte tapet som «vesentlig i forhold til gårdens drift». 

 

 
(49) Som redegjort for er det ikke tilstrekkelig for erstatningsansvar at det er tale om et vesentlig inngrep. 

Det må ha en slik karakter at det ut fra en helhetsvurdering vil være sterkt urimelig om inngrepet skal 
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tåles. Jeg finner ikke grunn til å gå inn på om karakteriseringen av tapet som vesentlig, bygger på 
uriktig rettsanvendelse. Etter en helhetsvurdering på grunnlag av de kriterier som er trukket opp av 
Høyesterett, gir inngrepet ikke under noen omstendighet rett til erstatning. Vernevedtaket tok sikte på 
å beskytte mot den type varig og irreversibelt inngrep i naturen som Larsens grusuttak innebar, og 
vedtaket forfølger et viktig samfunnsmessig mål. Jeg viser til Rt-1973-705 (Krokedal) på side 711-
712, Rt-1988-890 på side 907 (Jærstrendene) og Rt-1993-321 (Hydalen) på side 325. Også her har 
lagmannsrettens flertall lagt en uriktig rettsanvendelse til grunn, og etter min mening må staten også 
på dette punkt frifinnes. 

 

 
(50) Det er staten som har anket, og selv om anken gis medhold, skal ankemotpartene ilkjennes 

saksomkostninger, jf. skjønnsprosessloven § 54b sammenholdt med § 54. Ankemotpartenes 
prosessfullmektig har lagt frem omkostningsoppgave, og saksomkostninger tilkjennes i samsvar med 
denne med kr 125.000 i salær. Jeg tilføyer at staten er pålagt omkostningsansvar for underskjønnet og 
overskjønnet. 

 

 
(51) Jeg stemmer for denne dom: 

1. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Miljøverndepartementet til Helen Melby 
Espelund, Aud Jorunn og Svein Dahle og Pål Erik Larsen i fellesskap 125.000 - 
etthundreogtjuefemtusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

 

 
(52) Dommer Mitsem: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(53) Dommer Stabel: Likeså. 
 

 
(54) Dommer Stang Lund: Likeså. 
 

 
(55) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

 
(56) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

dom: 
 

1. Staten v/Miljøverndepartementet frifinnes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Miljøverndepartementet til Helen Melby 
Espelund, Aud Jorunn og Svein Dahle og Pål Erik Larsen i fellesskap 125.000 - 
etthundreogtjuefemtusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
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Norges Høyesterett - HR-2006-997-A - Rt-2006-720 
 

Instans Norges Høyesterett - Dom. 

Dato 2006-06-12 

Publisert HR-2006-997-A - Rt-2006-720 

Stikkord Forvaltningsrett. Naturrett. Opprettelse av naturreservat. Erstatningsutmåling. 

Sammendrag Opprettelse av naturreservat var til hinder for at grunneierne kunne benytte 
steinmasse fra en strand i reservatet til dreneringsmasse. Saken gjaldt 
erstatningsutmålingen etter reservatfredningen, jf naturvernloven § 20. Høyesterett 
tok utgangspunkt i erstatningsregelen i vederlagsloven § 6. Ettersom det var 
påregnelig at grunneierne ville utnytte steinmassen, ble de tilkjent erstatning for 
merkostnadene ved å anskaffe dreneringsmasse fra andre steder, jf § 6 første ledd 
2. punktum. 

Saksgang Sunnmøre tingrett TSUMO-2004-112069 - Frostating lagmannsrett LF-2005-
111533 - Høyesterett HR-2006-997-A, (sak nr. 2006/209), sivil sak, anke. 

Parter Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders 
Blakstvedt - til prøve) mot Kåre Steinar Lausund, Åse Kjelstad Rudi, Solveig 
Varga, Leif Roaldsnes, Ole Einar Flem, Johan A. Haram, Jarl Inge Haram, Anne 
Kristine Lynghaug, Ingvald Haram, Leif Ove Haram, Marit og Ståle Tvedt, 
Oddmund L. Haram, Hans Arne Haram, Einar Kåre Rødstøl, Rune Haram 
(advokat Stig Rekdal). Hjelpeintervenienter: 1. NORSKOG Norsk 
Skogbruksforening 2. Norges Skogeierforbund (advokat Bjørn Stordrange). 

Forfatter Kaasen, Øie, Tjomsland, Oftedal Broch, Gjølstad. 
 

 

 
(1) Kst. dommer Kaasen: Saken gjelder prinsippene for erstatningsutmåling etter naturvernloven § 20 

ved reservatfreding som innebærer forbud mot uttak av grus. Hovedspørsmålet er om vederlagsloven 
§ 6 første ledd annet punktum skal anvendes. 

 

 
(2) Ved kgl. res. av 8. november 2002 om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal ble blant 

annet Vesteinvika naturreservat i Haram opprettet. Naturreservatet omfattet vel 100 dekar av stranden, 
og fredningen medførte forbud mot alt uttak av steinmasser herfra. Femten grunneiere ble berørt av 
fredningen. 

 

 
(3) Om de faktiske forhold har lagmannsretten lagt til grunn at grunneierne disponerer i alt 1500 dekar 

dyrket mark på Haramsøya, og at det meste av dette arealet må grøftes på nytt innen relativt kort tid, 
hvilket vil kreve 50-75 000 m3 dreneringsmasser. De fredede grusforekomstene er særlig godt egnet 
til formålet. Det finnes ikke egnede og tilgjengelige masser andre steder på Haramsøya, bortsett fra 
omkring 2 000 m3 på to mindre områder som tilhører de samme grunneiere og ligger like utenfor 
fredningsområdet. Innenfor fredningsområdet kunne det etter lagmannsrettens vurdering - uten 
fredningen - påregnelig utnyttes omkring 16 200 m3 masse, tatt i betraktning at det gjelder et LNF-
område som også inneholder fornminner. 

 

 
(4) Etter skjønnsbegjæring fra staten v/Miljøverndepartementet avhjemlet Sunnmøre tingrett 4. mai 2005 

skjønn med slik slutning: 

«1. Staten v/Miljøverndepartementet betaler innen 2 - to - uker fra forkynnelse av skjønnet 
erstatning til Leif Ove Haram med kr 100.000 - kroneretthundretusen - med tillegg av 4 - fire - 
prosent rente regnet fra fredningsvedtaket den 8. november 2002. 

 

JO LOVDATA 
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2. Staten v/Miljøverndepartementet betaler innen 2 - to - uker fra forkynnelse av skjønnet samlet 
erstatning til Hans Arne Haram, Ingvald Haram, Leif Ove Haram, Kåre Steinar Lausund, Leif 
Roaldsnes, Marit og Ståle Tvedt, Oddmund L. Haram, Johan A, Haram, Rune Haram, Solveig 
Varga og Ole Einar Flem, Anne Kristine Lynghaug, Åse Kjelstad Rudi, Jarle Inge Haram og 
Einar Kåre Rødstøl med kr 160.000 - kroneretthundreogsekstitusen - med tillegg av 4 - fire - 
prosent rente regnet fra fredningsvedtaket den 8. november 2002. 

 

3. Staten v/Miljøverndepartementet bærer lovbestemte utgifter ved skjønnet og utgifter til den 
rettsoppnevnte sakkyndige. 

 

4. I saksomkostninger for tingretten betaler staten v/Miljøverndepartementet til advokat Stig 
Rekdal kr 110.545 - kroneretthundreogtitusenfemhundreogførtifem - innen 2 - to - uker fra 
forkynnelse av skjønnet.» 

 

 

 
(5) Tingretten ga erstatning for bortfall av uttaksmuligheten basert på kapitalisering av forventet 

avkastning. Siden fredningsmyndigheten ikke skulle nyttiggjøre seg grusen, mente tingretten at 
vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum om verdsettelse til «dagens verdi» ikke fikk anvendelse. 

 

 
(6) Etter begjæring fra begge parter avhjemlet Frostating lagmannsrett 8. desember 2005 (LF-2005-111533) 

overskjønn med slik slutning: 

«1. Erstatningene fastsettes slik det fremgår av overskjønnet. 
 

2. Innen 2 - to - uker fra overskjønnets forkynnelse betaler Staten v/Miljøverndepartementet 
saksomkostninger for lagmannsretten til Hans Arne Haram, Ingvald Haram, Leif Ove Haram, 
Kåre Steinar Lausund, Leif Roaldsnes, Marit og Ståle Tvedt, Oddmund L. Haram, Johan A. 
Haram, Rune Haram, Solveig Varga, Ole Einar Flem, Anne Kristine Lynghaug, Åse Kjelstad 
Rudi, Jarl Inge Haram og Einar Kåre Rødstøl med 100.386 - 
etthundretusentrehundreogåttiseks - kroner. I tillegg skal Staten v/Miljøverndepartementet 
dekke de saksøktes utgifter til gebyrer til lagmannsretten og salærer og omkostninger til 
skjønnsmennene.» 

 

 

 
(7) Samlet utgjorde erstatningen til grunneierne 1.665.000 kroner. Lagmannsretten mente at 

vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum også gjelder ved fredning etter naturvernloven, og 
tilkjente erstatning basert på hva det ville ha kostet å skaffe alternative dreneringsmasser. 

 

 
(8) Staten v/Miljøverndepartementet har påanket skjønnet til Høyesterett til opphevelse på grunn av feil i 

rettsanvendelsen, subsidiært fordi skjønnsgrunnene er mangelfulle. Høyesteretts kjæremålsutvalg 
nektet anken fremmet for så vidt gjaldt spørsmål om påregnelig uttak av steinmasser, men henviste for 
øvrig anken til behandling i Høyesterett. Statens anke omfattet også lagmannsrettens fastsettelse av 
kapitaliseringsrenten til 4 prosent. Under saksforberedelsen for Høyesterett ble imidlertid dette 
punktet frafalt. 

 

 
(9) Under saksforberedelsen for Høyesterett har NORSKOG Norsk Skogbruksforening og Norges 

Skogeierforbund meldt seg som hjelpeintervenienter for ankemotparten. 
 

 
(10) Den ankende part, staten v/Miljøverndepartementet, har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(11) Lagmannsretten har bygget på en uriktig forståelse av vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum. 

Bestemmelsen gjelder ikke når eksproprianten ikke skal utnytte de eksproprierte naturressurser, og 
følgelig ikke i fredningssaker. Dette har støtte i så vel bestemmelsens ordlyd som dens forarbeider, og 
er lagt til grunn i Rt-1999-458 Fosen med tilslutning fra flertallet i NOU 2003:29, Arealplaner og 
ekspropriasjonserstatning. 

 

 
(12) Dette standpunktet har etter statens syn generell rekkevidde. I fredningssaker som aktualiserer 

skogerstatning har staten således fastholdt at grunneiers tilpasningsplikt gjelder fullt ut, uten hinder av 
§ 6 første ledd annet punktum, men har valgt ikke å prosedere på tilpasningsplikt som grunnlag for å 
bruke metoden med redusert balansekvantum som utmålingsmetode. 
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(13) Det er ingen reelle hensyn som tilsier at grunneier i fredningssaker ikke skal ha plikt til først å utnytte 

gjenværende ressurser. Unntak fra denne tilpasningsplikten bør ha klar lovhjemmel, og slik finnes 
ikke. Også Grunnloven § 110b, som er et viktig moment ved lovtolkning på miljørelaterte områder, 
gir støtte for at lovgiver ikke har tatt sikte på å endre tilpasningsplikten. 

 

 
(14) Det foreligger ikke noe overskjønn om fredning som legger til grunn annen lovforståelse enn den 

staten hevder, bortsett fra den avgjørelse fra Frostating lagmannsrett som lagmannsretten viser til. 
 

 
(15) Lagmannsretten har videre uriktig basert erstatningsutmålingen på antatte kostnader ved å 

gjenanskaffe dreneringsmasser fra fastlandet. Retten skulle enten basert seg på netto salgsverdi, eller - 
med utgangspunkt i det produktivitetstap eiendommene ble påført ved ikke å kunne benytte 
grusmassene til drenering - fastsatt erstatning for billigste måte å unngå dette produktivitetstapet på. 
Det er imidlertid ikke foretatt noen vurdering av slike forhold. I realiteten er det gitt erstatning for 
gjenanskaffelsesverdi. Subsidiært anføres at det på dette punkt foreligger mangelfulle skjønnsgrunner 
som tilsier at overskjønnet må oppheves. 

 

 
(16) Staten v/Miljøverndepartementet har nedlagt slik påstand: 

«Frostating lagmannsretts overskjønn oppheves og hjemvises til ny behandling.» 
 

 
(17) Ankemotpartene og hjelpeintervenientene har delt anførslene mellom seg, slik at 

hjelpeintervenientene i det vesentlige har prosedert sakens prinsipielle spørsmål. 
 

 
(18) Ankemotpartene, Kåre Steinar Lausund mfl., har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(19) Lagmannsrettens rettsanvendelse og saksbehandling er korrekt. 
 

 
(20) Det er ikke grunnlag for å fastslå at vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum ikke gjelder for 

reservatfredning. Verken ordlyden eller forarbeidene gir holdepunkt for noe slikt, og naturvernloven § 
20 annet ledd henviser til vederlagsloven uten forbehold. Skulle bestemmelsen ikke gjelde for 
fredningssaker, burde det vært sagt i selve lovteksten, hvilket enkelt kunne gjøres. 

 

 
(21) Fosen-dommen i Rt-1999-458 gjaldt en annen problemstilling, og avgjør derfor ikke rekkevidden av § 

6 i vår sak. 
 

 
(22) Lagmannsretten har anvendt det grunnleggende prinsipp for erstatningsfastsettelse ved ekspropriasjon: 

Ekspropriaten skal stilles i en økonomisk situasjon som om inngrepet ikke hadde funnet sted. 
Eiendommenes avkastning ble ved fredningen redusert tilsvarende kostnaden ved å kjøpe pukkmasse 
til det formål grunneierne hadde - utbedring av grøftene på landbrukseiendommene. Grunneierne har 
etterlevd tilpasningsplikten ved å finne rimeligste måte å skaffe dreneringsmasse på. Lagmannsretten 
har korrekt anvendt hovedregelen i § 6 første punktum ved fastsettelsen av vederlaget for redusert 
bruksverdi. Det er således ikke avgjørende om § 6 første ledd annet punktum kommer til anvendelse i 
vernesaker. 

 

 
(23) Skjønnsgrunnene er tilstrekkelige til å vise hvorledes erstatningsutmålingen er foretatt. 
 

 
(24) Ankemotpartene har nedlagt slik påstand: 

«1. Frostating lagmannsretts overskjønn av 8. desember 2005 stadfestes. 
 

2. Grunneierne tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.» 
 

 

 
(25) Hjelpeintervenientene, NORSKOG Norsk Skogbruksforening og Norges Skogeierforbund, har i korte 

trekk gjort gjeldende: 
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(26) Vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum gjelder også ved reservatfredning. Lovgiver har ønsket 
at reglene for erstatningsutmåling ved reservatfredning skal være de samme som ved ekspropriasjon, 
og følge utviklingen i disse. Dette fremgår av ordlyden og forarbeidene til naturvernloven § 20, som 
henviser til vederlagsloven uten noe forbehold forsåvidt gjelder vår problemstilling. Dette i 
motsetning til § 20 tredje ledd, som oppstiller en særskilt erstatningsregel for fredningssaker i forhold 
til visse offentlige tilskudd. 

 

 
(27) Det er ikke holdepunkter for å anta at lovgiver ved tilføyelsen av annet punktum i vederlagsloven § 6 

mente å fravike dette grunnprinsippet. Tvert imot tilsier så vel ordlyden som forarbeidene at 
bestemmelsen også skal anvendes ved fredning som omfattes av naturvernloven § 20. 

 

 
(28) Ved ekspropriasjon av skog har det - med få unntak - alltid blitt utmålt erstatning etter dagens verdi, 

«slakteverdien», ikke etter redusert balansekvantum. Skal introduksjonen av bestemmelsen i § 6 annet 
punktum ha særlig betydning for skog, må den derfor også gjelde reservatfredning. 

 

 
(29) Hjelpeintervenientene har nedlagt slik påstand: 

«1. Frostating lagmannsretts overskjønn 8. desember 2005 stadfestes. 
 

2. Hjelpeintervenientene tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett, samt renter av 
omkostningene fra forfall til betaling skjer.» 

 

 

 
(30) Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem. 
 

 
(31) Sakens prinsipielle hovedspørsmål er hvorvidt vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum gjelder i 

fredningssaker som omfattes av naturvernloven § 20. 
 

 
(32) Lagmannsretten uttaler følgende om anvendelsen av § 6 første ledd annet punktum: 

«Lagmannsretten legger til grunn at vederlagsloven § 6 første ledd andre setning også 
gjelder ved fredning etter naturvernloven. Det henvises i denne sammenheng til det som er 
anført i Frostating lagmannsretts skjønn av 11. november 2005. Nevnte forhold betyr at en 
skal se bort fra den tilpasningsplikt som ligger i at en skal forutsette at steinmasser som finnes 
på de saksøktes eiendom utenfor fredningsområdet ville ha blitt tatt ut først. I denne sak ville 
det uansett betydd lite da disse masser kun utgjør ca. 2.000 m3. Det som blir spørsmålet er om 
det ville vært påregnelig for grunneierne i denne sak å utnytte ressursen. I 
påregnelighetsvurderingen må også ligge spørsmålet om når ressursen kunne ha blitt utnyttet. 
Dersom det er påregnelig at det ville ha gått noe tid, må erstatning gis ut fra pris på 
fredningstidspunktet, men hensyntatt at realisasjonen først ville ha skjedd om noen tid.» 

 

 
(33) Det fremgår her at lagmannsretten har anvendt § 6 første ledd annet punktum. Riktignok har 

bestemmelsen «betydd lite», men den har hatt betydning for erstatningsfastsettelsen. Det er derfor 
ikke riktig når grunneierne gjør gjeldende at resultatet ville ha blitt det samme etter bestemmelsen i § 
6 første ledd første punktum. Spørsmålet blir etter dette om lagmannsretten her har bygget på en riktig 
rettsanvendelse. 

 

 
(34) Vederlagsloven § 6 første ledd lyder: 

«Vederlag etter bruksverdi skal fastsetjast på grunnlag av avkastinga av eigedomen ved slik 
pårekneleg utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. Det skal 
samstundes gjevast vederlag etter dagens pris for dei ressursane på eigedomen som vert 
oreigna og som har salsverde som standskog, jord, sand- og grusforekomster m.v. når dette er 
pårekneleg etter første punktum. 

 

 
(35) Saken gjelder båndleggelse av naturressurser som følge av vedtak om opprettelse av naturreservat. 

Tap ved slik båndleggelse skal erstattes etter bestemmelsene i naturvernloven § 20, som lyder: 

«Eiere av og rettighetshavere i eiendom som blir fredet etter § 8, § 9 og § 11 har i samsvar 
med reglene i annet og tredje ledd krav på erstatning av staten for økonomisk tap som er en 
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følge av vedtaket. 

Erstatningen fastsettes i samsvar med reglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved 
oreigning av fast eiendom. Ved anvendelsen av nevnte lov § 10 er det tidspunktet for 
fredningen som skal legges til grunn. 

Blir det ved erstatningens utmåling tatt hensyn til påregnelige fremtidige bruksendringer, 
skal det ved erstatningsfastsettingen ses bort fra offentlige tilskudd som i tilfelle gis til 
bruksomleggingen.» 

 

 
(36) Bestemmelsens annet ledd innebærer at prinsippene for erstatningsberegning skal følge 

vederlagsloven - grunneierne har krav på erstatning tilsvarende det de ville fått om forbudet var 
påheftet ved ekspropriasjon. Dette fremgår også klart av forarbeidene til lovendringen i 1985, da § 20 
fikk sitt nåværende innhold. Man vurderte da to alternative erstatningsordninger, og forkastet det 
alternativ som innebar at det ble fastsatt særskilte erstatningsregler uten binding til gjeldende 
ekspropriasjonserstatningslov, se Ot.prp.nr.46 (1983-1984) side 20-21. At annet ledd er en ren 
henvisningsbestemmelse, fremgår også av at tredje ledd inneholder en særregel om betydningen for 
erstatningsutmålingen av bortfall av visse offentlige tilskudd. Det samme illustreres av at et senere 
forslag om begrensning av erstatningen for tapte utbyggingsmuligheter ved fredning ble forkastet, se 
Ot.prp.nr.51 (1990-1991) og Innst.O.nr.28 (1990-1991). 

 

 
(37) Etter dette konstaterer jeg at naturvernlovens system for utmåling av erstatning for fredningsvedtak er 

at den foretar en bevisst og klar kobling til vederlagslovens bestemmelser, slik disse til enhver tid er. 
Jeg tilføyer i denne forbindelse at det forhold at naturvernloven § 20 første ledd bruker uttrykket 
«økonomisk tap», ikke innebærer noen begrensning i forhold til vederlagslovens erstatningsregler, jf. 
Rt-1999-138 (på side 142). 

 

 
(38) Før jeg i dette perspektiv drøfter forståelsen av vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum, som ble 

vedtatt ved lovendring i 1997, er det grunn til å gå noe nærmere inn på foranledningen til denne 
bestemmelsen. 

 

 
(39) Gjennom avgjørelsene inntatt i Rt-1991-1157 Lillehammer og Rt-1992-217 Ulvåkjølen fastla 

Høyesterett grunnleggende prinsipper for erstatningsberegning for naturressurser - ved henholdsvis 
ekspropriasjon av grusmasser og fredning av skog. I begge avgjørelsene ble det forutsatt at det er et 
vilkår for erstatning for eksproprierte eller båndlagte naturressurser at det må anses påregnelig at 
grunneier selv ville utnyttet ressursene dersom inngrepet ikke hadde blitt foretatt. I Lillehammer-
saken behandles videre grunneiers tilpasningsplikt, og det ble lagt til grunn at der grunneier beholder 
forekomster, skal disse ved erstatningsutmålingen forutsettes brukt før de forekomster som 
eksproprieres. Det tilsvarende ble lagt til grunn for beregningsmetoden i Ulvåkjølen-saken. 

 

 
(40) I Lillehammer-saken ble det fra grunneiersiden forgjeves prosedert på at det var urimelig at veivesenet 

gjennom ekspropriasjonen fikk store grusmengder betydelig under dagens prisnivå, som det ellers 
ville ha måttet kjøpe massene til, se side 1158 og 1162. 

 

 
(41) Disse dommene påkalte stor oppmerksomhet i skjønnspraksis, herunder i skjønnet i anledning av 

erverv og båndleggelser tilknyttet utbyggingen av Gardermoen som ny hovedflyplass. 
 

 
(42) Dette var situasjonen da det i april 1996 ble fremmet et privat lovforslag (et såkalt «Dok.nr. 8-

forslag») om endring av blant annet vederlagsloven § 6. Forslaget ble - etter enkelte justeringer - 
vedtatt ved lov 1997 nr. 81, som jeg har gjengitt denne del av. 

 

 
(43) Staten har gjort gjeldende at § 6 første ledd annet punktum innebærer at det er et vilkår for erstatning 

«etter dagens pris» at eksproprianten faktisk utnytter ressursen. Av dette følger at vilkåret for slik 
erstatning aldri vil være tilfredsstilt der ressursen båndlegges gjennom vedtak om naturfredning, men 
statens anførsel har generell rekkevidde som går ut over fredningstilfellene. Med det resultat jeg 
kommer til, har jeg ikke foranledning til å gå inn på de avgrensningsspørsmål som oppstår dersom 
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rekkevidden av annet punktum knyttes til at eksproprianten faktisk utnytter ressursen. 
 

 
(44) Staten har til støtte for sitt syn påberopt seg så vel lovens ordlyd som forarbeidene. Jeg kan ikke følge 

staten i dette. 
 

 
(45) Bestemmelsen i annet punktum er generelt utformet. Det stilles ikke noe vilkår om at eksproprianten 

skal eller kan utnytte ressursen, bare at utnyttelse er påregnelig. Lest i sammenheng med første 
punktum peker dette ikke lengre enn det alminnelige - og i saken ubestridte - vilkår om at det må være 
påregnelig at grunneieren ville utnyttet forekomsten. Jeg kan heller ikke se andre holdepunkter i 
ordlyden for statens standpunkt. Uttrykket «som har salsverde» avgrenser mot situasjoner der det ikke 
finnes noe marked for forekomsten, og gir etter min mening ikke i seg selv grunnlag for å innfortolke 
et vilkår om at erververen faktisk må selge - eller disponere på annen måte - for at erstatning skal 
tilkjennes etter dagens pris. Det ligger heller ingen begrensning i uttrykket «dei ressursane på 
eigedomen som vert oreigna». 

 

 
(46) Etter min mening gir ordlyden således ikke grunnlag for statens forståelse. Tvert imot trekker den i 

retning av at det ikke gjør noen forskjell for anvendelsen av annet punktum hvorvidt den eksproprierte 
naturressurs blir utnyttet av erververen eller ikke. Skal den begrensning staten hevder leses inn i 
bestemmelsen, må det derfor følge av andre rettskildefaktorer. 

 

 
(47) Forslaget om blant annet å tilføye et nytt annet punktum i vederlagsloven § 6 første ledd ble fremsatt 

av representanter fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre i Dok.nr. 
8: 87 (1995-96). Bakgrunnen for forslaget er på side 1 angitt slik: 

«Forslagsstillerne har registrert at Høyesteretts praksis og Regjeringsadvokatens oppfølging 
av denne, har medført at innholdet i grunneierens erstatningsrettslige vern har på noen punkter 
blitt svakere enn forutsatt av Stortinget da ekspropriasjonserstatningsloven ble vedtatt i 1984. 
Forslaget tar sikte på å rette opp noen av disse skjevhetene.» 

 

 
(48) Det vises også til at den formelle hovedregel er at ekspropriaten gjennom erstatningen skal stilles 

«som om inngrepet ikke hadde blitt gjennomført», men at «[t]endensen på flere områder har gått i 
retning av at grunneiernes erstatningsrettslige vern har blitt svekket», og at dette blant annet gjelder 
«ved verdifastsettelse av naturressurser på eiendommen, særlig skog og sand- og grusforekomster». 
Begrunnelsen for forslaget til annet punktum er i sin helhet inntatt på side 2-3. Jeg bemerker at det i 
sitatet utvilsomt forekommer feilskrift i en del tilfeller når det gjelder betegnelsene ekspropriat og 
ekspropriant. 

«Det er en gammel regel i ekspropriasjonsretten at det ikke skal gis erstatning for den verdi 
det eksproprierte har for ekspropriaten og at ekspropriaten plikter å tilpasse seg slik at tapet 
blir minst mulig. Disse regler bør opprettholdes, men enkelte utslag av dem virker sterk 
urimelig på de mange eiere som hvert år berøres. Eksproprieres et skogområde får f.eks. ikke 
grunneieren lenger erstattet det tømmer som står på arealet og som ekspropriaten kan avvirke 
og selge med god fortjeneste. Grunneieren får bare erstatning på grunnlag av områdets 
balansekvantum; dvs. det virke som kan avvirkes og selges hvert år uten at det tærer på 
skogkapitalen. Dette kan være langt lavere enn verdien av tømmeret ekspropriaten kan ta ut 
og selv selge. 

Et annet eksempel er ekspropriasjon av arealer med sand- og matjordforekomster. Hadde 
det ikke vært ekspropriasjonsadgang, måtte ekspropriaten ha betalt for sanden etter den 
samme pris som enhver annen kjøper. I rettspraksis ved ekspropriasjon legges det derimot til 
grunn at de eksproprierte sandforekomster ville bli tatt ut sist. Prisen fastsettes til det 
grunneieren da ville ha oppnådd, neddiskontert til dagsverdi. Dette er en brøkdel av dagens 
markedspris for sand.» 

 

 
(49) Det er ikke fullkommen harmoni mellom det som her fremheves som eksempler på urimelighet, og 

det som sies innledningsvis om at grunnprinsippet er at grunneier økonomisk skal stilles som om 
inngrepet ikke hadde funnet sted. Men bakgrunnen for forslaget synes særlig å være at det oppfattes 
som urimelig at eksproprianten erverver naturressursen til en vesentlig lavere pris enn det som er 
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markedsverdien. For så vidt synes forslaget ikke å ta sikte på situasjonen der erververen ikke skal 
nyttiggjøre seg ressursen økonomisk, slik som ved reservatfredning. At forslaget skulle være 
begrenset til å gjelde de tilfeller hvor erververen rent faktisk utnytter ressursen, er det imidlertid etter 
mitt syn ikke særlige holdepunkter for i begrunnelsen. 

 

 
(50) Lovforslaget ble etter anmodning kommentert av justisministeren i brev 15. oktober 1996 til 

Stortingets justiskomité, se Innst.O.nr.65 (1996-1997) side 7. Hun oppfattet forslaget slik at erstatning 
skulle utmåles etter dagens pris «uavhengig av hva som er påregnelig og hvilken mulighet den det 
eksproprieres fra har til å tilpasse seg situasjonen». Denne tolkningen ble tilbakevist av flertallet i 
justiskomiteen - representantene fra de samme partier som forslagsstillerne. De fremholdt at forslaget 
innebar at «det er den påregnelige utviklingen som det er rimelig grunnlag for etter forholdene på 
stedet som skal legges til grunn», samtidig som det «i premissene for forslaget uttrykkelig uttales at 
[regelen om grunneiers tilpasningsplikt] bør opprettholdes», jf. innstillingen side 4. De tilføyde at «[f 
]orslaget tar kun sikte på å endre enkelte uheldige utslag av dagens praksis». 

 

 
(51) Justisministeren tok også opp den problemstilling som foreligger i denne saken, se Innstillingen side 

8-9: 

«Det fremgår ikke klart av forslaget om verdsetting etter dagens pris skal skje generelt, eller 
om forslagsstillerne kun tar sikte på å regulere situasjonen hvor ekspropriaten [skal åpenbart 
være eksproprianten] faktisk utnytter de aktuelle ressursene. Uansett hva intensjonen med 
forslaget er, vil det være påkrevd med en klargjøring av den foreslåtte lovendringen. Man bør 
se både på de prinsipielle sidene, herunder betydningen for erstatningsutmåling i andre 
sammenhenger, og de økonomiske konsekvensene. Vederlagsloven regulerer også 
erstatningen ved fredning av naturreservat, jf naturvernloven § 20. Forslaget vil således kunne 
få stor betydning for takten i fredningsarbeidet.» 

 

 
(52) Et mindretallet i justiskomiteen - representantene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti - tok 

i sin fraksjonsmerknad opp forholdet til fredningssakene. Mindretallet uttaler på innstillingens side 5 
at det «kan ikke se annet enn at den lovendring som her foreslås i praksis effektivt vil motarbeide 
gjennomføringen av nasjonale vernevedtak, og gjøre det plan- og lovverket vi i dag har vesentlig 
mindre realistisk å gjennomføre enn forutsatt». Dette viser at merknadene ikke kan ha bygget på at 
lovforslaget skulle forstås slik staten nå gjør gjeldende. 

 

 
(53) Spørsmålet om lovforslagets virkning for fredningsvedtak som omfattes av naturvernloven § 20 ble 

ikke kommentert av flertallet i justiskomiteen i dens innstilling. Betydningen av dette må vurderes i 
lys av den oppmerksomhet spørsmålet ble gitt i justisministerens brev og mindretallets bemerkninger, 
sammenholdt med at flertallet uttrykkelig tilbakeviste disses tolkninger av forslaget på andre punkter - 
forholdet til påregnelighetskravet. Mot denne bakgrunn er det vanskelig for meg å oppfatte flertallets 
taushet annerledes enn at det må ha bygget på at forslaget også ville få virkning for fredningsvedtak. I 
motsatt fall er det nærmest utenkelig at flertallet ikke ville ha påpekt at mindretallet bygget sin kritikk 
på en uriktig forutsetning. 

 

 
(54) Dette bekreftes under debatten om lovforslaget i Odelstinget, hvor fire representanter fra flertallet og 

to fra mindretallet hadde ordet. Debatten gir et samlet inntrykk av flertallsposisjonen. Tre 
representanter for justiskomiteens flertall ikke bare unnlater å ta avstand fra mindretallets gjentagelse 
av sin oppfatning av forslagets virkninger for naturfredningssaker - særlig barskogvern - de uttalte 
positivt at forslaget vil omfatte slike saker. Til dels brukes dette også som begrunnelse for forslaget. 
Dette gjelder innleggene fra to av forslagsstillerne, Arild Hiim fra Høyre og Anita Apelthun Sæle fra 
Kristelig Folkeparti. I tillegg følger dette av innlegget fra Tor Nymo fra Senterpartiet. Han 
kommenterer nokså direkte den begrensning som staten gjør gjeldende, og uttaler: 

«Endringen i lovens § 6 understreker at der grunneieren blir fratatt ressurser som skog, jord, 
sand og grusforekomster m.v., skal disse verdiene erstattes på grunneierens hånd dersom det 
ville være mulig for ham å nyttiggjøre seg dem økonomisk hvis ekspropriasjonen ikke hadde 
kommet. Det gjelder ikke minst der hvor vedkommende ekspropriant nyttiggjør seg f.eks 
grusmasser. Verdiene skal ikke borttolkes ved hjelp av teoretiske modeller som bare få 
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begriper, og som ikke har plass i en praktisk virkelighet. Når skog som er hogstmoden og står 
lagelig til, blir vernet og ikke skal røres, er det overveiende sannsynlig at skogen ville blitt 
hogd dersom vernet ikke hadde kommet. Skogeierne lever faktisk av å avvirke hogstmoden 
skog!» 

 

 
(55) Normalt vil uttalelser fra enkelt-representanter i en odelstingsdebatt tillegges begrenset vekt som 

rettskildefaktor. Men i dette tilfelle må det etter min mening stille seg annerledes. Forarbeidene til det 
private lovforslag er - og som vanlig ved slike «Dok.nr. 8-forslag» - meget spinkle. De helt sentrale 
forarbeidene blir da komiteinnstillingen og debatten i Odelstinget. I dette tilfellet gir disse innleggene 
et entydig inntrykk. Det er ingen fraksjon i justiskomiteen og ingen representant i Odelstinget som kan 
oppfattes slik at det menes at forslaget skal forstås med den begrensning som staten nå gjør gjeldende. 

 

 
(56) Etter dette mener jeg at endringslovens forarbeider klart og entydig tilsier at bestemmelsen skal 

forstås i samsvar med sin generelt utformede ordlyd. Og dette innebærer at den gjennom henvisning i 
naturvernloven § 20 annet ledd får anvendelse også i fredningssaker. 

 

 
(57) Staten har vist til Rt-1999-458 Fosen, der førstvoterende med tilslutning fra de øvrige dommere på 

side 464 uttaler om bestemmelsen i § 6 første ledd annet punktum: 

«I tillegg til at utnyttelse av ressursen må være påregnelig, setter bestemmelsen som vilkår 
for erstatning etter «dagens pris», at ressursen «har salsverde som standskog, jord-, sand- og 
grusforekomster m.v.». Etter mitt skjønn kan det i dette ikke bare ligge at det må foreligge et 
marked for salg av den aktuelle ressurs, men også at verdien av ressursen faktisk må komme 
eksproprianten til gode.» 

 

 
(58) Fosen-saken gjaldt hvorvidt det var et vilkår for erstatning etter annet punktum at det var påregnelig at 

grunneier selv ville ha utnyttet forekomstene av steinmasser dersom ekspropriasjon ikke hadde funnet 
sted, eller om bestemmelsen innfører en «forhandlingsmaksime» - at utmålingen uansett skal baseres 
på den verdi ressursen har på ekspropriantens hånd. Bortsett fra dette, var det enighet om at hvor 
eksproprianten nyttiggjør seg ressursen, skal erstatning utmåles etter dagens pris. Hvorvidt 
bestemmelsen også var begrenset til denne situasjonen, var ikke et omtvistet spørsmål i saken. 

 

 
(59) Den siterte uttalelsen var således ikke nødvendig for å avgjøre saken, og det fremgår av de gjengitte 

anførsler at grunneierne synes å ha vært enige i den. Jeg kan derfor ikke se at Fosen-dommen på dette 
punkt er noe prejudikat for vår sak. Hensynet til at rettslivet har innrettet seg etter uttalelsene i 
dommen kan heller ikke veie tungt: Det er opplyst at staten etter lovendringen har unnlatt å påberope 
seg begrensning i rekkevidden av annet punktum i saker om ekspropriasjon og båndleggelse av skog, 
som synes å være den praktisk viktigste anvendelse av bestemmelsen. Hvorvidt dette skyldes 
prosessøkonomiske betraktninger eller også er utslag av statens oppfatning av rettstilstanden, er i 
denne forbindelse uten betydning. 

 

 
(60) Staten har påberopt seg at flertallet i det utvalg som utredet forholdet mellom arealplaner og 

ekspropriasjonserstatning har ansett Fosen-dommen som prejudikat for at § 6 første ledd annet 
punktum bare gjelder når erverver nyttiggjør seg ressursen, se NOU 2003:29 side 104. Om dette viser 
jeg til det jeg har sagt om mitt syn på de holdepunkter bestemmelsens ordlyd og forarbeidene gir for 
tolkningen, sammenholdt med mitt syn på rekkevidden av Fosen-dommen. Jeg nevner også at et av 
utvalgets medlemmer dissenterte i dette spørsmålet, og at Biomangfold-utvalget anser rettstilstanden 
som uklar, se NOU 2004:28 side 403. 

 

 
(61) Ut over det jeg har nevnt, finnes det få holdepunkter for å fastlegge rekkevidden av vederlagsloven § 

6 første ledd annet punktum når ressursen ikke utnyttes av erververen. Jeg har nevnt at skjønnspraksis 
ikke med noen tyngde taler for at Fosen-dommen bør gis gjennomslag ut over sin prejudikatverdi. I 
saker om sand og grus har riktignok - i hvert fall tidvis - statens syn vært fulgt ved at grunneier er 
pålagt tilpasningsplikt, se NOU 2004:28 side 742, men jeg kan ikke tillegge dette særlig vekt i vår 
sammenheng. 
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(62) Staten har gjort gjeldende at en anvendelse av vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum i andre 

tilfeller enn når erververen faktisk utnytter ressursen, vil gi grunneierne en urimelig 
overkompensasjon. Med særlig adresse til fredningssakene har staten i den forbindelse vist til 
bestemmelsen i Grunnloven § 110b. Jeg bemerker til dette at de kryssende rettspolitiske hensyn som 
her forelå, ble gjenstand for vurdering og debatt under Stortingets behandling av lovforslaget. Også 
hensynet til Grunnloven § 110b ble i den forbindelse trukket frem. Etter mitt syn er det ikke tvilsomt 
hvilken rekkevidde lovforslaget ble forutsatt å ha. Når dette er situasjonen, kan jeg ikke se at 
domstolene ut fra en selvstendig vurdering av de kryssende hensyn kan sette lovgivers vurdering til 
side. 

 

 
(63) Jeg konkluderer etter dette med at det er uttrykk for en korrekt rettsanvendelse når lagmannsretten har 

utmålt erstatningen på grunnlag av vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum. 
 

 
(64) Jeg går så over til statens anførsel om at lagmannsretten uriktig har basert erstatningsutmålingen på 

antatte kostnader ved å anskaffe dreneringsmasser fra fastlandet, i realiteten som en uhjemlet 
tilkjennelse av gjenanskaffelsesverdi, subsidiært at skjønnsgrunnene på dette punkt er mangelfulle. 
Partene er enige om at det her ikke er hjemmel for å fastsette erstatningen etter gjenanskaffelsesverdi, 
jf. vederlagsloven § 7. 

 

 
(65) Skjønnsgrunnene er kortfattede, men de etterlater liten tvil om hvilket resonnement lagmannsretten 

følger. «Dagens pris» for dreneringsmassen baseres på hva massen kunne vært solgt for i området, 
hvilket relateres til hva avtakerne alternativt ville måttet betale for leveranser fra andre kilder, dvs. fra 
fastlandet. Det er tatt hensyn til at de store kvantitetene ville medføre lavere enhetspris, og til 
grunneiernes kostnader ved utvinningen av massene - det er nettoverdien som skal beregnes. Jeg kan 
ikke se at det skjønn lagmannsretten foretar etter disse linjer er uttrykk for en uriktig rettsanvendelse. 
Etter mitt syn har lagmannsretten utmålt en bruksverdierstatning etter vederlagsloven § 6. 

 

 
(66) Spørsmålet om hvordan grunneierne billigst kunne skaffe seg dreneringsmasse etter fredningsvedtaket 

- altså spørsmålet om hva tilpasningsplikten konkret tilsa - synes ikke å ha vært tatt opp i særlig 
omfang i noen av instansene. Statens prosessfullmektig har for Høyesterett bekreftet at staten under 
skjønnsbehandlingen ikke gjorde gjeldende at grunneierne kunne skaffet seg andre typer 
dreneringsmasse eller truffet andre tiltak for drenering. Jeg viser i denne forbindelse også til at staten i 
overskjønnet subsidiært gjorde gjeldende at prisen for massene ikke kunne settes høyere enn ca. 100 
kroner pr. m3, mens retten kom til en netto pris på 120 kroner. Under disse omstendigheter kan jeg 
ikke se at skjønnsgrunnene på dette punkt er utilstrekkelige. 

 

 
(67) Anken har etter dette ikke ført frem. 
 

 
(68) Staten v/Miljøverndepartementet skal erstatte motpartenes nødvendige omkostninger, jf. 

skjønnsprosessloven § 42 tredje ledd jf. § 54 b første ledd første punktum jf. § 54. På ankemotpartens 
side har grunneierne og hjelpeintervenientene foretatt en arbeidsfordeling ved at hjelpeintervenientene 
i det vesentlige har prosedert sakens prinsipielle spørsmål og dessuten skulle behandlet spørsmålet om 
kapitaliseringsrente, som senere ble frafalt av staten. Dette medfører at staten må dekke både 
grunneiernes og hjelpeintervenientenes omkostninger så langt de fremstår som nødvendige, jf. 
skjønnsprosessloven § 54 første og annet ledd. 

 

 
(69) Hjelpeintervenientene har fremlagt omkostningsoppgave for Høyesterett på 133.000 kroner med 

tillegg av utlegg og mva., til sammen 172.078 kroner. Jeg finner beløpet akseptabelt hensett til det 
arbeid sakens prinsipielle sider krevde, og under hensyn til at spørsmålet om kapitaliseringsrente - 
som var arbeidskrevende - ble tatt ut av saken på et forholdsvis sent stadium. Grunneierne har 
fremlagt omkostningsoppgave på 155.000 kroner med tillegg av utlegg og mva. for 7 av grunneierne, 
til sammen 180.577 kroner. I betraktning av den avtalte og gjennomførte arbeidsdeling mellom 
grunneierne og hjelpeintervenientene, og hensett til at grunneierne har hatt den samme 
prosessfullmektig i alle instanser, finner jeg dette beløpet for høyt. Jeg mener omkostningene til 
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grunneierne samlet passende kan settes til 120.000 kroner inklusive mva. 
 

 
(70) Jeg stemmer for denne dom: 

1. Lagmannsrettens overskjønn stadfestes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/ Miljøverndepartementet 
 

a) til ankemotpartene i fellesskap ved advokat Stig Rekdal 120.000 - etthundreogtyvetusen - 
kroner, og 

 

b) til NORSKOG Norsk Skogbruksforening og Norges Skogeierforbund i fellesskap 172.078 - 
etthundreogsyttitotusenogsyttiåtte - kroner med tillegg av en alminnelige forsinkelsesrente 
etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til 
betaling skjer. 

 

Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. 
 

 
(71) Dommer Øie: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(72) Dommer Tjomsland: Likeså. 
 

 
(73) Dommer Oftedal Broch: Likeså. 
 

 
(74) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

 
(75) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

dom: 
 

1. Lagmannsrettens overskjønn stadfestes. 
 

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/ Miljøverndepartementet 
 

a) til ankemotpartene i fellesskap ved advokat Stig Rekdal 120.000 - etthundreogtyvetusen - 
kroner, og 

 

b) til NORSKOG Norsk Skogbruksforening og Norges Skogeierforbund i fellesskap 172.078 - 
etthundreogsyttitotusenogsyttiåtte - kroner med tillegg av en alminnelige forsinkelsesrente 
etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til 
betaling skjer. 

 

Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. 
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Norges Høyesterett - HR-2007-1595-P - Rt-2007-1308 
 

 

Instans Norges Høyesterett - Dom. 

Dato 2007-09-21 

Publisert HR-2007-1595-P - Rt-2007-1308 

Stikkord (Sørheim-dommen) Tomtefeste. Statsforfatningsrett. 

Sammendrag Plenumssak om fastsettelsen av prisen for innløsning av en festetomt, jf 

tomtefesteloven § 37 første ledd 2. og 3. punktum. Det sentrale spørsmål var om 

regelen som ga rett til innløsning til 40 prosent av tomteverdien var i strid med 

kravet til «fuld Erstatning» ved ekspropriasjon i Grunnloven § 105. Flertallet fant 

at innløsning av en festetomt utgjorde et ekspropriasjonsinngrep og kom til at 

innløsning til 40 prosent av tomteverdien i denne saken ikke utgjorde «fuld 

Erstatning». Flertallet viste videre til Rt-2007-1281 og fant at lovgiver ikke klart 

hadde vurdert og bygget på at tomtefesteloven var i samsvar med Grunnloven. 

Bestemmelsen om innløsning til 40 prosent av tomteverdien kunne derfor ikke få 

anvendelse og innløsningssummen måtte fastsettes ved vanlig kapitalisering av 

festeavgiften oppregulert etter konsumprisindeksen frem til innløsningstidspunktet. 

Dissens 6-1. 

Saksgang Ryfylke tingrett TRYFY-2006-116325 - Høyesterett HR-2007-1595-P, (sak nr. 

2007/350), sivil sak, anke. 

Parter Svein Olaf Sørheim (advokat Thorstein Furustøl - til prøve), hjelpeintervenient: 

Tomtefesterforbundet, mot Opplysningsvesenets fond (advokat Ove Chr. 

Lyngholt). Møter i saken etter plenumsloven § 5: Staten v/Justisdepartementet: 

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs (rettslig medhjelper: advokat Chr. H. P. 

Reusch). 

Forfatter Lund, Tjomsland, Matningsdal, Skoghøy, Utgård, Justitiarius Schei. Dissens: 

Stabel. 

 

 
 

 

 

(1) Dommer Lund: Saken gjelder en tomtefesters krav om at prisen ved innløsning av festetomten skal 

settes til 40 prosent av tomteverdien på innløsningstiden, jf. tomtefesteloven § 37 første ledd 2. og 3. 

punktum. Hovedspørsmålet er om fastsettelse av innløsningssummen i henhold til disse reglene gir 

bortfesteren full erstatning etter Grunnloven § 105. 
 

 

(2) Svein Olaf Sørheim er fester av boligtomt nr. 148 under gnr. 31 bnr. 1 - den gamle prestegården på 

Tau i Strand kommune. Eier av tomten er Opplysningsvesenets fond. 
 

 

(3) Festekontrakten er av 9. september 1966. Det fremgår av den at tomten er på 1075m². Festetiden er 99 

år. Opprinnelig var den årlige festeavgiften 101 kroner. Etter kontrakten kan både grunneier og fester 

kreve regulering av avgiften når 20, 40, 60 og 80 år av festetiden er gått, og dessuten når festeretten 

med grunneiers samtykke overdras til andre enn dødsboet eller arvingene til festeren. Regulering skal 

skje i samsvar med de prisene som er vanlige for grunnareal på stedet når reguleringen skjer. 

Verdiendringer som skyldes festerens egne tiltak, skal ikke regnes med. Oppnås ikke enighet, kan 

JO LOVDATA 
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begge parter kreve avgiften fastsatt ved skjønn. Det fremgår videre av kontrakten at festeren betalte 3 

580 kroner til Strand kommune for vei, vann og kloakk og noe veilys. 
 

 

(4) Av et tillegg til festekontrakten av 21. desember 1987 fremgår det at festeavgiften med virkning fra 

1988 ble oppregulert til 1 000 kroner per år. 
 

 

(5) Ved kjøpekontrakt av 13. mai 2005 fikk Sørheim festeretten overdratt fra arvingene etter den 

opprinnelige festeren. I Tillegg til festekontrakt av 17. juni 2005 ble festeavgiften oppregulert til 10 

127 kroner per år i henhold til tomtefesteloven § 15 annet ledd nr. 2, og det gis varsel om at neste 

ordinære avgiftsregulering vil bli foretatt i 2006. Tillegget, som er undertegnet av arvingene og 

Sørheim, har en påtegning om at overføringen godkjennes av Opplysningsvesenets fond. Sørheim fikk 

tinglyst hjemmel 1. juli 2005. 
 

 

(6) Ved brev av 29. september 2005 til Statskog, som representant for Opplysningsvesenets fond, krevde 

Sørheim å få innløst festetomten. I sitt svar av 25. januar 2006 fremsatte Statskog tilbud om 

innløsning til en innløsningssum på 305 640 kroner. Innløsningssummen var beregnet etter 30 

gangerregelen i tomtefesteloven § 37 første ledd 1. punktum - 30 ganger oppjustert festeavgift på 

innløsningstiden som var 10 188 kroner. I brevet ble det gitt uttrykk for at innløsningssummen ved 

uenighet kunne fastsettes ved skjønn, og at festeren i så fall måtte begjære dette. Samtidig ble det 

uttalt at Opplysningsvesenets fond ved et eventuelt skjønn ikke var bundet av tidligere tilbud. 
 

 

(7) Sørheim aksepterte ikke tilbudet. Ved skjønnsbegjæring av 15. februar 2006 til lensmannen i Strand 

og Forsand, jf. tomtefesteloven § 37 annet ledd, jf. § 43, krevde han innløsningssummen fastsatt til 40 

prosent av råtomtverdien etter tomtefesteloven § 37 første ledd 2. og 3. punktum. I tilsvar av 7. april 

2006 anførte Opplysningsvesenets fond at anvendelse av 40 prosentregelen ville være i strid med 

Grunnloven § 105, og at innløsningssummen måtte fastsettes til 30 ganger oppregulert festeavgift, jf. 

§ 37 første ledd 1. punktum. 
 

 

(8) Lensmannen med to skjønnsmenn avsa 6. juli 2006 skjønn med slik slutning: 

«Innløsningssummen for innløsning av festetomt 148 under gnr. 31, bnr 1 i Strand settes til 

Kr. 93.000.00. - Nittitretusen 00/100 - 

Hver av partene bærer egne saksomkostninger.» 
 

 

(9) Lensmannsskjønnet fastsatte innløsningssummen overensstemmende med Sørheims påstand. Skjønnet 

la til grunn en tomtepris på 300 kroner per m2 og trakk fra 90 000 kroner for utgifter til vei, vann, 

kloakk m.m. 
 

 

(10) Opplysningsvesenets fond begjærte overskjønn. Ryfylke tingrett avsa 15. januar 2007 skjønn (TRYFY-

2006-116325) med slik slutning: 

«1. Løysingssummen for festetomt nr. 148 under gnr. 148 bnr. 1 i Strand setjast til kr 313.800,- - 

trehundreogtrettentusentrehundre. 
 

2. Svein Olaf Sørheim skal betale sakskostnadar til Opplysningsvesenets fond med kroner 

57.998,- for lensmannsskjønnet - femtisjutusennihundreognittiåtte og med kroner 106.811,- - 

eitthundreogsekstusenåttehundreogelleve - for tingretten.» 
 

 

 

(11) I bokstaveringen av beløpet i punkt 1 er det skrevet trehundre i stedet for åttehundre. 
 

 

(12) Tingretten la til grunn at fastsettelse av innløsningssummen etter 40 prosentregelen i tomtefesteloven 

§ 37 første ledd 2. og 3. punktum ville være i strid med Grunnloven § 105. Summen ble i stedet 

fastsatt etter 30 gangerregelen i første ledd 1. punktum med utgangspunkt i en oppregulert festeavgift 

per 1. oktober 2006 på 10 460 kroner. 
 

 

(13) Sørheim påanket overskjønnet til Gulating lagmannsrett og søkte samtidig om tillatelse til å bringe 

anken direkte inn for Høyesterett. Tillatelse ble gitt av Høyesteretts kjæremålsutvalg 21. mars 2007, 
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og justitiarius bestemte at saken i sin helhet skulle avgjøres av den samlede Høyesterett. 
 

 

(14) Saken er behandlet i plenum i sammenheng med sakene 2007/237 ( HR-2007-1593-P) og 2007/410 

(HR-2007-1594-P), og staten ved Justisdepartementet har også i denne saken møtt i henhold til 

plenumsloven § 5. 
 

 

(15) Den ankende part, Svein Olaf Sørheim, har i hovedsak anført: 
 

 

(16) Det er uriktig rettsanvendelse når tingretten er kommet til at fastsettelse av innløsningssummen etter 

40 prosentregelen i tomtefesteloven § 37 er i strid med Grunnloven § 105. Regelen, som kom inn i 

tomtefesteloven ved lov av 2. juli 2004 nr. 63, fastslår i første ledd 2. punktum at begge parter i 

tidsbegrensede festeforhold kan kreve innløsningssummen fastsatt til 40 prosent av råtomtverdien. 

Bestemmelsen ble foreslått inntatt i loven av Stortingets justiskomité. Det gjelder også festerens rett til 

å kreve 40 prosentregelen anvendt; det er ikke holdepunkter for at det ble oppnådd enighet om dette 

først etter komitébehandlingen. Det fremgår av komitéinnstillingen og av debatten i Odelstinget at 

forholdet til Grunnloven § 105 var grundig vurdert av Stortinget. Bestemmelsen har for øvrig sitt 

forbilde i regelen om likedeling av tomteverdiøkningen i § 36 annet ledd i den opprinnelige loven fra 

1996, som Stortinget også vurderte som grunnlovsmessig. Det følger av Høyesteretts praksis at 

domstolene ved grunnlovsvurderingen må legge betydelig vekt på Stortingets vurderinger, og 

Stortinget vil ha stor frihet til å regulere erstatningsutmålingen innenfor rammen av § 105 ut fra de 

særlige hensyn som gjør seg gjeldende i tomtefesteforhold. 
 

 

(17) Verdien av bortfesters eiendomsrett er mindre enn den kapitaliserte festeavgift. Tingretten har ikke 

begrunnet hvorfor den ved kapitaliseringen tar utgangspunkt i den festeavgiften som ble fastsatt i juni 

2005, og det er feil når tingretten bruker en kapitaliseringsrente på 4 prosent mens fondet benytter 

7,25 prosent ved beregning av festeavgift. Uansett må det tas hensyn til at bortfester uten innløsning 

ville hatt administrasjonsutgifter og tilpasningsplikt. 
 

 

(18) At festeren kan kreve 40 prosentregelen anvendt, har vært nødvendig for å hindre overkompensasjon. 

I realiteten er bortfesters eiendomsrett uomsettelig og uten nevneverdig markedsverdi. Tomten vil 

ikke bli frigjort. Omsetningsverdien er i realiteten langt lavere enn 40 prosent av råtomten som er 

påheftet en langvarig festerett. 
 

 

(19) Festeren har et grunnleggende behov for beskyttelse av bolig og investeringer, og det følger av 

Høyesteretts praksis at Grunnloven § 105 ikke er til hinder for at det ses bort fra samfunnsskapt 

verdistigning. Beskyttelsesbehovet er blitt sterkt aksentuert i de senere år gjennom økningen i 

boligprisene, noe som var årsaken til endringene av tomtefesteloven i 2004. 
 

 

(20) Hvis det konstateres motstrid, skal 40 prosentregelen bare settes til side så langt den strider mot 

Grunnloven. Tingretten bruker 30 gangerregelen i tomtefesteloven § 37 første ledd 1. punktum feil 

ved å legge den festeavgiften som ble betalt på innløsningstiden til grunn. Bestemmelsen må tolkes 

innskrenkende slik at den opprinnelige festeavgift etter kontrakten reguleres etter 

konsumprisindeksen. Ellers blir innløsningssummen alltid for høy. I hvert fall kan ikke 

innløsningssummen settes høyere enn vanlig kapitalisering av festeavgiften tilsier. 
 

 

(21) Svein Olaf Sørheim har nedlagt slik påstand: 

«1. Tingrettens overskjønn oppheves, og saken hjemvises til Stavanger tingrett. 
 

2. Opplysningsvesenets fond tilpliktes å erstatte Svein Olaf Sørheim sakens omkostninger for 

tingrett med tillegg av den rente som er fastsatt i medhold av Forsinkelseslovens § 3, første 

ledd regnet fra forfall til betaling skjer. 
 

3. Opplysningsvesenets fond tilpliktes å erstatte Staten sakens omkostninger for Høyesterett med 

tillegg av den rente som er fastsatt i medhold av Forsinkelseslovens § 3, første ledd regnet fra 

forfall til betaling skjer.» 
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(22) Ankemotparten, Opplysningsvesenets fond, har i hovedsak anført: 
 

 

(23) Tingrettens avgjørelse er korrekt. Innløsning etter tomtefesteloven § 37 første ledd er ekspropriasjon. 

Dette følger av Høyesteretts praksis og er dessuten lagt til grunn i forbindelse med forberedelsen av 

tomtefestelovene av 1975 og 1996 og ved endringene av 1996 loven i 2004. Opplysningsvesenets 

fond har således krav på full erstatning etter Grunnloven § 105. 
 

 

(24) Fondets økonomiske interesse bestemmes av nåverdien av fremtidige festeavgifter og den 

neddiskonterte tomteverdien ved festetidens utløp. Med 4 prosent rente, som er naturlig i 

realverdisikrete og risikofrie festeforhold, er nåverdien av fremtidige festeavgifter 233 000 kroner. I 

tillegg kommer neddiskontert tomteverdi ved utløpet av kontrakten om 59 år, et ikke ubetydelig beløp. 
 

 

(25) Grunnloven § 105 har etter Høyesteretts praksis en «hard kjerne» som lovgiver ikke kan gripe inn i. 

Av denne praksis følger også at det individuelle tap skal erstattes, at eksproprianten skal settes i 

samme stilling som om inngrepet ikke var skjedd, og at erstatningsutmålingen ikke må være tilfeldig. 
 

 

(26) Regler om fradrag for prisstigning ved beregning av full erstatning er gitt ved 

ekspropriasjonserstatningsloven av 1984. Bortsett fra verdistigning som står i sammenheng med 

ekspropriasjonstiltaket eller som ellers kan tilskrives eksproprianten i de siste 10 år, tilfaller all 

verdistigning ekspropriaten. 
 

 

(27) Fastsettelsen av innløsningssummen etter 40 prosentregelen ser bort fra Opplysningsvesenets fonds 

økonomiske interesse i festeforholdet og bryter derved med kravet til erstatning av fondets 

individuelle tap. Dette betyr samtidig at fastsettelsen er vilkårlig. 
 

 

(28) Praktiske og rettstekniske behov kan ikke begrunne generelle regler som gir lavere erstatning enn § 

105 tilsier. 
 

 

(29) Domstolenes prøvelsesrett vil også måtte bero på kvaliteten av Stortingets grunnlovsvurderinger. Er 

vurderingen ufundert ved å overse vesentlige konsekvenser eller faglig svak ellers, er det mindre 

grunn til å legge vekt på Stortingets mening. Her er de problemstillinger den vedtatte § 37 reiser 

verken vurdert av Justisdepartementet eller av Stortingets justiskomité. Stortingets uttalelser om 

lovens grunnlovsmessighet kan derfor ikke ha noen betydning for Høyesteretts prøvelse. 
 

 

(30) Tingretten har korrekt anvendt 30 gangerregelen i tomtefesteloven § 37 første ledd 1. punktum. Det er 

helt klart at det er den verdiregulerte festeavgiften fra juni 2005 som skal indeksreguleres frem til 

oktober 2006 og multipliseres med 30. Det har vært enighet i saken om at hvis anvendelsen av 40 

prosentregelen er grunnlovsstridig, er det 30 gangerregelen som skal anvendes. 
 

 

(31) Opplysningsvesenets fond har lagt ned slik påstand: 

«Ryfylke tingretts overskjønn, slutningens pkt. 1, stadfestes.» 
 

 

(32) Jeg er som tingretten kommet til at fastsettelse av innløsningssummen etter 40 prosentregelen i 

tomtefesteloven § 37 første ledd i denne saken vil være i strid med Grunnloven § 105. Jeg mener 

imidlertid at innløsningssummen er uriktig fastsatt av tingretten, og at overskjønnet derfor må 

oppheves. 
 

 

(33) Høyesteretts kompetanse i saken er begrenset til å prøve tingrettens rettsanvendelse og 

saksbehandling. Ifølge ankeerklæringen gjelder anken både rettsanvendelsen og saksbehandlingen. 

Det står noe uklart for meg om anken over saksbehandlingen er opprettholdt i Høyesteretts skranke. 

Under enhver omstedighet finner jeg det klart at det ikke hefter saksbehandlingsfeil ved avgjørelsen 

og kommer ikke nærmere tilbake til dette. 
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(34) Når det gjelder utviklingen av de lovreglene om tomtefeste som er av interesse i saken, og de 

generelle hensyn som ligger bak endringene av tomtefesteloven i 2004, viser jeg til den fremstilling 

førstvoterende har gitt i sak HR-2007-1593-P, (sak nr. 2007/237) om forlengelse av festeretten på 

samme vilkår som før. Jeg viser også til de statistiske opplysninger han har gitt om omfanget av og 

innholdet i tomtefestekontrakter. 
 

 

(35) Jeg ser altså Sørheims rett til innløsning etter tomtefesteloven som et ekspropriasjonsinngrep i 

henhold til Grunnloven § 105. I det følgende vil jeg først si noen ord om dette. Før jeg kommer 

nærmere inn på de konkrete spørsmål i saken, vil jeg deretter se nærmere på domstolenes prøvelsesrett 

og i sammenheng med dette presisere noen utgangspunkter for hva kravet til full erstatning innebærer. 
 

 

(36) Ved innløsning etter tomtefesteloven § 32 første ledd tvinges bortfester til å avstå eiendomsretten og 

overføre den til fester. Inngrepet inneholder de elementer som tradisjonelt har vært ansett avgjørende 

for skillet mellom regulære ekspropriasjoner som utløser krav på full erstatning etter Grunnloven § 

105, og rådighetsinnskrenkninger som bare gir krav på erstatning i unntakstilfeller. Jeg nøyer meg 

med å vise til Strandlov-dommen, Rt-1970-67, på side 70-71 der førstvoterende med tilslutning fra de 

øvrige dommere sluttet seg til flertallet i Konsesjonslov-dommen, Rt-1918-403, som bygget på 

uttalelsen fra tredjevoterende i byretten, dommer Siewers. De sentrale deler av uttalelsen er sitert av 

førstvoterende i sak 2007/237 (HR-2007-1593-P). 
 

 

(37) I Høyesteretts avgjørelser i dag i sakene om forlengelse av festeretten ble spørsmålet om 

grunnlovsmessigheten vurdert etter Grunnloven § 97, ikke etter § 105, selv om forlengelsen innebærer 

overføring av eierrådighet - retten til fortsatt bruk av tomten. Sentralt i forlengelsessakene var at de 

opprinnelige avtaler om festetid gjorde det nødvendig å gripe regulerende inn i kontraktsforholdet. I 

slike tilfeller er lovgivningen tradisjonelt blitt vurdert i forhold til § 97, jf. avsnitt 90 i sak HR-2007-

1593-P, (sak nr. 2007/237) . Ved innløsning er det ikke spørsmål om å regulere bortfesters rettigheter, 

men om å tvinge ham til å avstå sin eiendomsrett, samtidig som han mister de årlige - lovlige - 

ytelsene fra festeren. Det kan ikke være tvilsomt at dette er ekspropriasjonsinngrep som utløser krav 

om full erstatning etter Grunnloven § 105. Dette gjelder også i tidsubegrensede festeforhold, som alle 

festeforhold vil være etter avgjørelsene i forlengelsessakene. Det ble her lagt til grunn at 

bestemmelsen i tomtefesteloven § 33 1. punktum om festerens rett til forlengelse etter utløpet av 

festetiden på samme vilkår som før, får anvendelse for festere med festekontrakter fra før 1976. 

Overholder festeren fristen i § 36 for å kreve forlengelse, gjelder derfor kontraktene til de blir sagt opp 

av festeren eller tomten blir innløst, jf. tomtefesteloven § 33 siste punktum, jf. § 7 første ledd. 
 

 

(38) At tvangsinnløsning utløser krav om full erstatning etter Grunnloven § 105, er også lagt til grunn i 

forarbeidene til lovendringen i 2004, jf. Ot.prp.nr.41 (2003-2004) side 48 følgende der det riktignok 

innledningsvis gis uttrykk for at inngrepet er «beslektet med ekspropriasjon», men hvor den videre 

drøftelse tar utgangspunkt i kravet om full erstatning i § 105. Drøftelsen konkluderer med at 

lovforslaget «ligger innenfor rammen av Grl. § 105». Også Stortingets justiskomité har vurdert 

innløsningsregelen i forhold til § 105, jf. Innst.O.nr.105 (2003-2004) side 16. 
 

 

(39) Førstvoterende i sak 2007/237 (HR-2007-1593-P) har under henvisning til Kløfta-dommen, Rt-1976-

1, gitt en oversikt over domstolenes rett til å prøve lovers grunnlovsmessighet. Som det fremgår, står 

grunnlovbestemmelser som verner økonomiske rettigheter i en mellomstilling. Jeg viser til avsnitt 73. 

I det som her er gjengitt fra Kløfta-dommen om dagjeldende ekspropriasjonserstatningslovs forhold til 

Grunnloven § 105 konkluderes det med at domstolene må følge lovgivers syn «hvor det foreligger 

rimelig tvil, og hvor Stortinget klart har vurdert og bygd på at loven ikke kommer i strid med 

grunnloven.» Men, som det sies i dommen side 6, «skal prøvelsesretten ha noen realitet, må 

domstolene benytte den der de finner det hevet over rimelig tvil at loven vil føre til resultater som er i 

strid med grunnloven». 
 

 

(40) På side 7 i Kløfta-dommen fremheves at eieren som utgangspunkt ikke kan stilles dårligere enn om 

han hadde fått beholde sin eiendom. Likevel må lovgiveren ha «atskillig frihet til nærmere å presisere 

og regulere hvordan erstatningsutmålingen skal skje uten at man kommer i strid med det sentrale 
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innhold i § 105». Kravet til full erstatning er imidlertid til hinder for at «man helt i sin alminnelighet 

nekter å tilkjenne [ekspropriaten] omsetningsverdien der hvor denne påviselig er den høyeste». Det 

utelukkes ikke at enkelte komponenter som inngår i omsetningsverdien kan ses bort fra, og det kan 

heller ikke kreves et sluttresultat som gir matematisk likhet mellom ekspropriater og andre grunneiere, 

jf. dommen side 8, der det videre sies: «Avvikelser som har en rimelig og naturlig sammenheng med 

den spesielle situasjon ekspropriasjonstiltaket skaper eller er ledd i, må det være anledning til å 

akseptere.» 
 

 

(41) De økonomiske rettigheter som vernes av Grunnloven § 105, omfatter ulike kategorier, og 

domstolenes prøvelsesrett vil kunne variere med karakteren av rettighetene. De særlige forhold som 

gjør seg gjeldende ved tomtefeste, og de hensyn lovgiver har bygget på ved utformingen av 

regelverket, som førstvoterende i sak 2007/237 (HR-2007-1593-P) har gitt en omfattende redegjørelse 

for, er et vesentlig ledd i begrunnelsen for Høyesteretts avgjørelser i den saken og i sak 2007/410 

(HR-2007-1594-P). Som jeg kommer til, er det nær sammenheng mellom lovens regler om regulering 

av festeavgift og om forlengelse og innløsning, og det vil da være begrenset hvor langt de særlige 

hensyn i festeforhold også kan trekkes inn ved vurderingen etter § 105. 
 

 

(42) Som førstvoterende i sak 2007/237 (HR-2007-1593-P) fremhever, ligger det et kvalitetskrav i 

Høyesteretts forutsetning for å begrense prøvelsesretten i tvilstilfelle - at Stortinget klart har vurdert 

og bygget på at loven er i samsvar med Grunnloven. Dette må etter min mening i hvert fall bety at 

vesentlige konsekvenser av en lov, som klart fremstår som problematiske i forhold til Grunnloven § 

105, må være overskuet og grunnlovsmessigheten vurdert under lovforberedelsen. Fremgår ikke dette, 

kan uttalelser holdt på et generelt plan om at forholdet til Grunnloven er vurdert og funnet i orden, 

vanskelig tillegges avgjørende vekt av domstolene. Jeg viser på dette punkt til Selsbakk-dommen, Rt-

1990-284 på side 295. 
 

 

(43) Jeg går så over til å behandle de konkrete spørsmål i saken. Før jeg behandler grunnlovsspørsmålet, 

skal jeg se nærmere på hva som er den økonomiske verdi av Opplysningsvesenets fonds eiendomsrett 

og deretter ta for meg tomtefesteloven § 37 første ledd og den lovbehandlingen som ledet frem til 

vedtakelsen av bestemmelsen. 
 

 

(44) Verdien av bortfesters eiendomsrett bestemmes av festeavgiften og festetidens lengde. Festeavgiften 

ble, med grunnlag i festekontraktens klausul om avgiftsregulering etter vanlig grunnverdi på stedet, 

oppregulert i juni 2005 til 10 127 kroner i medhold av særregelen om et «engangsløft» i 

tomtefesteloven § 15 annet ledd nr. 2 med virkning fra 1. juli 2005. Etter særregelen var retten til 

regulering maksimert til 9000 kroner per dekar 1. januar 2002 med pengeverdiregulering hvert 

årsskifte deretter. Når det gjelder det nærmere innhold i bestemmelsen, viser jeg til Høyesteretts 

avgjørelse i dag i sak 2007/237 (HR-2007-1593-P). Festeavgiften er senere oppregulert etter 

konsumprisindeksen. Jeg peker for øvrig på at det fremgår av tingrettens skjønnsgrunner at 

råtomtverdien på stedet er mellom 150 og 200 kroner per m². Ut fra dette er verdien mellom 161 250 

og 215 000 kroner. Det betyr at en festeavgift i overkant av 10 000 kroner tilnærmet gjenspeiler 

eiendomsverdien med et årlig avkastningskrav på 5 prosent. 
 

 

(45) Når det gjelder festetidens lengde, som etter kontrakten var 99 år, er konsekvensen av Høyesteretts 

avgjørelser i dag i sakene om festers rett til forlengelse på samme vilkår som før, at festeavtalen 

mellom fondet og Sørheim er tidsubegrenset. Dette betyr at verdien av fondets eiendomsrett tilsvarer 

den kapitaliserte verdi av festeavgiften som med indeksregulering av avgiften til 

innløsningstidspunktet 29. september 2005, er 10 188 kroner. Settes kapitaliseringsrenten til 5 prosent, 

er da eiendomsrettens verdi 203 760 kroner. 
 

 

(46) I Ot.prp.nr.41 (2003-2004) uttales på side 46 at en kapitaliseringsfaktor på 20 vil gi full erstatning i de 

tilfellene hvor festeforholdet er tidsubegrenset, og i de tilfellene hvor festeren har rett til å kreve 

forlengelse på samme vilkår som før. I departementets lovutkast ble det imidlertid foreslått at 

innløsningssummen for tomter som er festet bort til bolig- eller fritidshus, skulle være 30 ganger årlig 

festeavgift etter regulering på innløsningstiden, jf. proposisjonen side 72. Bestemmelsen, som ville 

778

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1814-05-17/§105
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1814-05-17/§105
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-1593-p
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-1594-p
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1814-05-17/§105
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-1593-p
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1814-05-17/§105
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1814-05-17/§105
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1990-284/s295
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1990-284/s295
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-12-20-106/§37
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-12-20-106/§15
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2007-1593-p
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-41-200304/s46


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:22 

  

HR-2007-1595-P - Rt-2007-1308 

Side 7 

gjelde både festekontrakter med avgiftsregulering etter konsumprisindeksen og kontrakter med 

regulering etter utviklingen i tomteverdi, er nærmere begrunnet i proposisjonen på side 47. 

Justisdepartementet uttalte her at forslaget ikke ensidig er basert på de hensyn som ligger bak en 

kapitalisering i vanlig forstand, og bruker derfor i stedet uttrykkene multiplikator og 

multiplikatormodell om forslaget. Den overkompensasjon 30 gangerregelen innebar i forhold til 

proposisjonens forutsetning om full erstatning ved tidsubegrensede festeforhold, var blant annet 

begrunnet i at det måtte tas «et visst hensyn til at festeavgiften i mange kontrakter ikke lenger 

gjenspeiler eiendommens nåværende tomteverdi på grunn av økt etterspørsel i eiendomsmarkedet». I 

departementets lovutkast var det også foreslått en minste innløsningssum på 50 000 kroner med 

etterfølgende regulering etter konsumprisindeksen. Når det gjelder forslagets forhold til Grunnloven, 

konkluderer departementet slik i proposisjonen på side 52: 

«Etter departementets vurdering er det uunngåelig at regelverket i enkelte konkrete tilfeller 

kan slå ulikt ut i lys av en ren rimelighetsvurdering, dersom det skal legges til rette for en 

ordning som ikke er konfliktskapende og som ivaretar visse grunnleggende boligsosiale 

hensyn. Slike hensyn vil også være relevante for vurderingen av forholdet til Grl. § 105. 

Departementet legger etter dette til grunn at lovforslaget ligger innenfor rammen av Grl. § 

105.» 
 

 

(47) Hvis departementets forslag var blitt vedtatt, ville det ikke oppstått noe spørsmål i forhold til 

Grunnloven § 105 i denne saken. I Stortinget ble imidlertid forslaget endret gjennom vedtakelsen av 

40 prosentregelen i § 37 første ledd 2. og 3. punktum. Første ledd lyder slik: 

«Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal 

innløysingssummen vere 30 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om 

ikkje ein mindre innløysingssum er avtalt. Om ikkje anna er avtalt, kan kvar av partane likevel 

krevje at innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid utan 

oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 pst. av tomteverdet på innløysingstida, med 

frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til tiltak som 

er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det 

berre er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta.» 
 

 

(48) Bestemmelsene i 2. og 3. punktum gjelder tidsbegrensede avtaler. Om ikke annet er avtalt, kan altså 

begge parter i slike avtaler kreve at innløsningssummen fastsettes etter 40 prosentregelen. Bortfesteren 

vil kreve regelen anvendt hvis den fører til høyere erstatning enn 30 gangerregelen i 1. punktum, og 

festeren vil kreve det hvis den fører til lavere erstatning. Dette betyr at det blir liten plass for 30 

gangerregelen utenfor de tilfellene der festeavtalen er tidsubegrenset. For ordens skyld: Avgjørende 

for om festeforholdet er tidsbegrenset eller ikke, er hva som fremgår av selve kontrakten. Det er i 

denne sammenheng irrelevant at alle festeavtaler etter loven er gjort tidsubegrensede. 
 

 

(49) Begrunnelsen i Stortingets justiskomité for den vedtatte § 37 første ledd fremgår i Innst.O.nr.105 

2003-2004 side 14-17. Flertallet fremhever som et avgjørende hensyn hva som er et rimelig nivå på 

vederlaget ved innløsning, og presiserer at reglene må være enkle og forutberegnelige både for fester 

og bortfester. Forenklingshensynet vil etter flertallets oppfatning bli ivaretatt av en 

multiplikatormodell som foreslått i proposisjonen. 
 

 

(50) En alternativ regel om rett til å kreve 40 prosent av råtomtverdien, ble foreslått av representantene for 

Høyre og Kristelig Folkeparti. Begrunnelsen var at man ville ha en individuelt fastsatt minste 

innløsningssum i tilfeller der 30 gangerregelen ville gi en uforholdsmessig lav innløsningssum. Den 

foreslåtte regelen ville ifølge disse representantene 

«... særlig gi merkompensasjon til en del bortfestere med avtaler der festeavgiften reguleres 

etter endringer i pengeverdien og der tomtens verdi har økt meget sterkt i forhold til endringen 

i pengeverdien siden avtalen ble inngått. 

... 

[I avtaler med tomteverdiklausul] vil tomtens verdi på innløsningstidspunktet i større grad 

fanges opp ved beregning av innløsningssummen etter multiplikatortabellen. Men ettersom 

det fortsatt for slike kontrakter gjelder en prisregulering på 9 000 kroner pr. dekar (pr. 1. 
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januar 2002 med senere indeksregulering) for festeforhold for tomt til bolig eller fritidshus 

inngått 26. mai 1983 eller tidligere, kan det være behov for en suppleringsregel som nevnt 

også i disse tilfellene. For eksempel gjelder dette i byer der råtomtverdien tilsier en vesentlig 

høyere festeavgift enn taket på 9 000 kroner.» 
 

 

(51) Videre sier de samme representantene på side 16 i innstillingen: 

«Disse medlemmer mener at når sjablonregelen suppleres med en skjønnsbasert regel 

tilsvarende 40 pst. av tomteverdien på innløsningstiden, ..., er det ikke lenger behov for en 

minstesum for innløsning på 50 000 kroner. Denne minstesummen var ment å være en 

sikkerhetsgaranti for grunneiere som har festet bort tomter til svært lav pris. Den 

skjønnsbaserte regelen vil imidlertid ivareta dette formålet.» 
 

 

(52) Den begrunnelsen som jeg så langt har gjengitt, tar utelukkende sikte på å sikre bortfesteren en høyere 

minste innløsningssum gjennom 40 prosentregelen. Begrunnelsen kan sies ikke å stå i helt god 

sammenheng med reglene om regulering av festeavgift og om forlengelse av festetiden, en 

sammenheng som ikke bare var understreket av departementet i proposisjonen, jf. side 46, men også 

av representantene for Høyre og Kristelig Folkeparti i innstillingen side 15. Men det er selvfølgelig 

uproblematisk i forhold til Grunnloven § 105 å sikre bortfesteren erstatning utover det som følger av 

30 gangerregelen. 
 

 

(53) Helt avslutningsvis i sin begrunnelse sier representantene for Høyre og Kristelig Folkeparti, jf. 

innstillingen side 16: 

«Disse medlemmerne vil også påpeke at 50 000 kroners regelen i noen tilfeller ville gitt en 

innløsningspris over markedsverdi. Ved å erstatte regelen om minstesum med en 

skjønnsbasert regel basert på 40 pst. av tomteverdien, vil man ivareta hensynet til festere som 

fester tomter i områder med lave tomteverdier.» 
 

 

(54) Det er mulig at dette kan oppfattes slik at festeren i de tilfellene som nevnes, måtte få rett til å kreve 

innløsning etter 40 prosentregelen. I det lovforslag som ble fremmet for Odelstinget av 

representantene for Høyre og Kristelig Folkeparti var det imidlertid ikke inntatt noen bestemmelse om 

festerens rett til å kreve innløsning etter 40 prosentregelen, det inneholdt bare et forslag i tråd med 

disse partienes forutsetning om å sikre bortfesteren en minste innløsningssum på 40 prosent av 

råtomtverdien. 
 

 

(55) Representantene for de øvrige partiene i justiskomiteen uttalte seg ikke om spørsmålet. 

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet et forslag om at innløsningssummen skulle være 

25 ganger årlig festeavgift etter regulering ut fra konsumprisindeksen på innløsningstiden, jf. 

innstillingen side 16. Representantene fra Fremskrittspartiet gikk i mot at festerne skulle få rett til 

innløsning utover det som fulgte av avtalen, innstillingen side 11, og fremmet forslag om å be 

Høyesterett om en betenkning om grunnlovsspørsmålene, jf. Grunnloven § 83. 
 

 

(56) Justiskomiteens innstilling ble avgitt 10. juni 2004. Den inneholder på side 3 en uttalelse om at 

Arbeiderpartiet vil «atter subsidiært støtte regjeringspartienes siste forslag». Dagen før sendte partiene 

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ut et pressenotat om at disse partiene var «blitt enige om en 

modell for innløsning av festede tomter som sikrer at festerne får kjøpe tomten til 40 pst av verdien 

(fratrukket investeringer gjort av fester).» I skranken er det opplyst at det før komitéinnstillingen ble 

avgitt, var oppnådd enighet om at Arbeiderpartiet subsidiært ville støtte dette forslaget. I tråd med 

dette fremmet saksordføreren, Finn Kristian Marthinsen (KrF), på vegne av Høyre og Kristelig 

Folkeparti den 15. juni 2004 et forslag til ny § 37 første ledd i tomtefesteloven som er likelydende 

med det som senere ble vedtatt. Under debatten i Odelstinget 16. juni uttalte Marthinsen at når 

innstillingen ikke inneholdt dette forslaget, berodde det på en inkurie under korrekturlesningen. 
 

 

(57) På denne bakgrunn kan det slås fast at regelen om at fester kan kreve 40 prosentregelen anvendt, kom 

inn helt mot slutten av komitébehandlingen. Regelen er uten begrunnelse i forarbeidene, når det ses 

bort fra hva som ble uttalt i komitéinnstillingen av representantene for Høyre og Kristelig Folkeparti, 
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og som ikke er dekkende for den generelle utforming lovregelen fikk. 
 

 

(58) Spørsmålet er så om anvendelsen av 40 prosentregelen i denne saken vil være i strid med Grunnloven 

§ 105. Regelen innebærer at Opplysningsvesenets fond, ut fra tingrettens uttalelser om råtomtverdien, 

vil få en erstatning på mellom 64 600 og 86 000 kroner, mens eiendommens verdi for bortfester etter 

kapitalisering av festeavgiften som nevnt er mer enn 200 000 kroner. Det dreier seg med andre ord om 

en meget sterk reduksjon av eiendommens økonomiske verdi for bortfester, en verdi lovgiver selv har 

bestemt omfanget av gjennom tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift og rett til 

tidsubegrenset forlengelse. Og disse lovreglene er nettopp gitt ut fra de særlige hensyn som gjør seg 

gjeldende for tomtefeste. Innløsningssummen er løsrevet fra den etter min mening selvfølgelige 

sammenhengen med reglene om regulering av festeavgift og rett til tidsubegrenset forlengelse, som 

både departementet og medlemmer av justiskomiteen hadde understreket. Jeg minner for øvrig om at 

ifølge departementet ville en kapitaliseringsfaktor på 20 gi full erstatning ved tidsubestemte 

kontrakter, og presiserer i denne sammenheng at 40 prosentregelen bare reiser problemer i forhold til 

Grunnloven § 105 der innløsningssummen etter regelen blir lavere enn vanlig kapitalisering av 

festeavgiften tilsier. 
 

 

(59) Jeg føyer til at det er uten betydning i saken om lovgiver, innenfor rammen av Grunnloven, ville ha 

kunnet nedregulere festeavgiftene utover det som følger av tomtefesteloven § 15. Ved ekspropriasjon 

vil eiendommens verdi være bestemt av de lover og forskrifter som er gjeldende på 

ekspropriasjonstidspunktet. Verdien av eiendommen kan ikke settes lavere fordi andre regler kunne 

vært gitt. Jeg viser til uttalelsene i Kløfta-dommen på side 7. En annen sak er det rent faktiske forhold 

at markedsverdien av en eiendom kan være påvirket av forventninger om hvilke regler som vil bli gitt 

i fremtiden. Men dette er ingen problemstilling i saken. 
 

 

(60) Konsekvensene i denne saken ved å anvende 40 prosentregelen kan heller ikke ses som et særtilfelle, 

der det kunne reises spørsmål om å anvende loven ut fra de tungtveiende hensyn som tilsier at det gis 

enkle og konfliktdempende generelle regler for et så omfattende, mangslungent og samfunnsmessig 

viktig rettsområde, jf. Justisdepartementets konklusjon på grunnlovsdrøftelsen i proposisjonen side 52, 

som jeg tidligere har gjengitt. Regelen vil føre til redusert erstatning i de tilfellene der 40 prosent av 

råtomtverdien er lavere enn den kapitaliserte verdi av festeavgiften. Som i denne sak, vil det kunne 

bety meget vesentlige reduksjoner i innløsningssummen. 
 

 

(61) På denne bakgrunn finner jeg det for min del utvilsomt at anvendelsen av 40 prosentregelen i denne 

saken vil være i strid med Grunnloven § 105, og ut fra det syn på domstolenes prøvelsesrett jeg 

innledningsvis ga uttrykk for, vil Stortingets eget syn på grunnlovsmessigheten da ha begrenset vekt. 

Jeg kan for øvrig heller ikke se at det Stortinget uttalte om forholdet til Grunnloven, viser at 

konsekvensene ved at festeren kan kreve innløsningssummen fastsatt til 40 prosent av tomteverdien, 

er overskuet og vurdert i forhold til Grunnloven. Om forholdet til Grunnloven § 105 uttalte 

justiskomiteen, jf. innstillingen side 16-17: 

«Flertallet viser til at Grunnloven § 105 fastsetter at det ved tvungen avgivelse av eiendom 

skal ytes full erstatning for den økonomiske verdien av den avgitte rettsposisjonen. Flertallet 

legger til grunn at Grunnloven § 105 har en hard kjerne som lovgiveren ikke kan gripe inn i, 

men at lovgiveren ut over denne kjernen har atskillig frihet til nærmere å presisere og regulere 

hvordan erstatningsutmålingen skal skje. Flertallet har grundig vurdert det tungtveiende 

beskyttelseshensyn som ligger bak Grunnloven § 105, og mener at det lovforslaget som 

fremmes ligger innenfor rammen av lovgiverens frihet etter Grunnloven § 105. Høyesterett 

har ellers i det såkalte «Kløfta-skjønnet» i Rt-1976-1 lagt betydelig vekt på Stortingets syn i 

forhold til lovers grunnlovsmessighet. 

Hensett til det langvarige kontraktsforholdet mellom huseieren og grunneieren som 

foreligger, er flertallets vurdering at forslaget gir en riktig beskyttelse av grunneierens 

økonomiske posisjon, samtidig som det varetar viktige sosiale hensyn på huseierens side og 

legger til rette for at oppgjørene kan foretas på en praktisk og gjennomførbar måte. 

Flertallet ser at forslaget til dels vil lede til at det blir fastsatt innløsningssummer som 

avviker en del fra hva gjeldende rett ville gitt, bl.a. i tilfeller der festetiden utløper innen kort 
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tid. Flertallet har vurdert dette og anser forslaget også i slike tilfeller å være i samsvar med 

hva Grunnloven krever.» 
 

 

(62) Uttalelsen i siste avsnitt må antakelig forstås slik at komiteen var klar over at bortfester i en del 

tilfeller, eksempelvis der festetiden etter kontrakten utløper om kort tid, må finne seg i en erstatning 

som er «en del» lavere enn etter «gjeldende rett». Hva dette nærmere betyr, står ikke klart for meg. 

Under ingen omstendigheter viser den kortfattede uttalelsen at komiteen har overskuet de betydelige 

konsekvensene 40 prosentregelen vil kunne ha for verdien av bortfesters eiendomsrett. Og de 

problemer som oppstår i forhold til Grunnloven § 105, er ikke berørt. Under debatten i Odelstinget, da 

regelen hadde fått sitt endelige innhold, ga flere representanter uttrykk for at grunnlovsspørsmålet var 

blitt grundig vurdert mv., men jeg kan ikke se at de konsekvensene av regelen som jeg har trukket 

frem, og de problemer dette reiser i forhold til Grunnloven, er kommentert. 
 

 

(63) Når 40 prosentregelen etter dette ikke kan anvendes i saken, er spørsmålet hvorledes 

innløsningssummen skal fastsettes. 
 

 

(64) Tingretten har utmålt innløsningssummen etter tomtefesteloven § 37 første ledd 1. punktum: 30 

ganger festeavgiften per 1. juli 2005 oppregulert etter konsumprisindeksen på innløsningstidspunktet. 

Jeg bemerker at Sørheims anførsel om at indeksregulering skal skje ut fra den festeavgift som ble 

fastsatt i den opprinnelige festekontrakten, ikke har noe for seg. Å fastsette innløsningssummen etter 

30 gangerregelen kan det imidlertid ikke være grunnlag for. Det må antas å samsvare best med 

Stortingets intensjoner at innløsningssummen i tilfeller som dette ikke skal gi bortfester en 

overkompensasjon. Det må derfor skje en vanlig kapitalisering av festeavgiften oppregulert etter 

konsumprisindeksen frem til innløsningstidspunktet som er 29. september 2005, ikke 1. oktober 2006 

som tingretten legger til grunn, jf. Ot.prp.nr.41 (2003-2004) side 47. Den kapitaliserte verdien blir da 

den minimumserstatning festeren må betale etter § 37 første ledd 2. og 3. punktum. 
 

 

(65) Opplysningsvesenets fond har anført at Sørheim frem til ankeforhandlingen i Høyesterett har vært 

enig i at 30 gangerregelen anvendes så fremt han ikke når frem i grunnlovsspørsmålet, og dette må 

han være bundet av. Jeg kan ikke se at Sørheims anførsler tidligere i saken rimeligvis bør oppfattes 

slik at han er bundet til å akseptere at erstatningen utmåles etter 30 gangerregelen. 
 

 

(66) Jeg er enig med Justisdepartementet i at en kapitaliseringsrente på 5 prosent normalt vil gi full 

erstatning i tomtefesteforhold, jf. proposisjonen side 46. Valg av konkret kapitaliseringsrente er 

imidlertid, i mangel av fastsettelse ved lov og forskrift, et skjønnsspørsmål. Innløsningssummen må 

følgelig fastsettes av skjønnsretten - dersom partene ikke blir enige. Skjønnet blir derfor å oppheve. 
 

 

(67) For spørsmålet om saksomkostninger gjelder tvistemålslovens regler, jf. tomtefesteloven § 43 annet 

ledd 2. punktum, jf. skjønnsprosessloven § 43 første ledd. Sørheim har krevet saksomkostninger for 

tingretten og Høyesterett. Opplysningsvesenets fond har ikke krevet saksomkostninger for noen 

instans. Sørheim har fått medhold i kravet om opphevelse av skjønnet, men ikke på det prinsipale 

grunnlaget som har vært det sentrale spørsmål i saken, og som ville ha ført til en langt lavere 

innløsningssum. Saken er dels vunnet og dels tapt, og jeg finner at saksomkostninger ikke bør 

tilkjennes for noen instans, jf. tvistemålsloven § 180 annet ledd, jf. § 174 første ledd. 
 

 

(68) Jeg stemmer for denne dom: 

1. Ryfylke tingretts overskjønn oppheves, og saken hjemvises til fortsatt behandling ved tingretten. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans. 
 

 

 

(69) Dommer Stabel: Jeg er kommet til at det ikke er grunnlag for å sette bestemmelsen i tomtefesteloven 

§ 37 første ledd 2. punktum om rett til innløsning til 40 prosent av råtomtverdien til side som 

grunnlovsstridig. Mitt utgangspunkt er at Stortinget, ut fra en avveining av ulike hensyn, har funnet 

det riktig å lovfeste en innløsningsadgang for festere av bolig- og fritidstomter til en pris som ligger 

under den fulle markedsverdi av eiendommen. Regelen vil i visse situasjoner gi det utslag at 
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erstatningen blir lavere enn den kapitaliserte festeavgiften. I motsetning til førstvoterende mener jeg 

dette er en tilsiktet følge, og at bestemmelsen ikke er i strid med Grunnloven. Avgjørende for mitt syn 

på det siste spørsmålet er at jeg mener at innløsning etter tomtefesteloven § 37 ikke er et 

ekspropriasjonstiltak som omfattes av Grunnloven § 105. 
 

 

(70) Om betydningen av lovgiverviljen, og av Stortingets vurdering av lovtiltakets grunnlovmessighet, vil 

jeg si: 
 

 

(71) Jeg er enig med førstvoterende i at det ikke går klart frem av justiskomiteens innstilling at komiteen 

også mente å foreslå en bestemmelse om rett for fester til å kreve innløsning til 40 prosent av 

tomteverdien. Dette må imidlertid ses på bakgrunn av sakens presserende karakter: Komiteens 

innstilling ble avgitt torsdag 10. juni 2004 - på overtid. Odelstinget skulle behandle saken i møte 

tirsdag 15. juni. Partiene hadde ulike posisjoner, og det foregikk forhandlinger og tautrekking helt til 

det siste. I Odelstingets møte, som ifølge protokollen ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23, innledet 

saksordføreren med å referere noe av forhistorien og de ulike partienes posisjoner på ulike tidspunkt, 

og viste blant annet til det omtalte korrigerte forslaget til § 37. Han anbefalte Odelstinget å stemme 

både for dette, og for regjeringspartienes forslag i innstillingen. 
 

 

(72) I debatten bemerket flere representanter det «kaos» som hadde rådd i saksbehandlingen. Det fremgår 

imidlertid klart av protokollen at deltakerne utvilsomt hadde fått med seg hva forslaget faktisk 

innebar, nemlig en innløsningsrett for festeren til 40 prosent av tomtepris, som et alternativ til 30 

gangerregelen, for de tidsbegrensede festekontraktene. Det uttalte formålet med regelen, gjentatt av 

flere representanter, var å sikre festere som satt på oppregulerte festekontrakter, basert på 

markedsverdi, og der 30 gangerregelen kunne gi en svært høy innløsningspris, mulighet til innløsning 

til en pris som lå betydelig under hva markedsverdien av tomten som råtomt ville være. Dette måtte 

med nødvendighet innebære at innløsningsprisen kunne bli lavere enn den kapitaliserte verdi av 

festekontrakten. At en slik regel kunne ha konsekvenser som ikke var helt ut gjennomtenkt, har etter 

mitt syn mindre betydning i en så utpreget politisk sak, der lovgiverviljen var såpass klar. 
 

 

(73) Som en følge av denne behandlingsmåten var komiteens grunnlovsdrøftelse først og fremt knyttet til 

forslaget i proposisjonen, og til regelen slik den - muligens ved en inkurie - fortsatt kom til uttrykk i 

komiteens trykte innstilling. Etter først å ha vist til at forslaget gir en riktig beskyttelse av 

grunneierens posisjon, samtidig som det varetar viktige sosiale hensyn på huseierens side hensett til 

det langvarige kontraktsforholdet som foreligger, sier flertallet likevel i sine merknader på side 17: 

«Flertallet ser at forslaget til dels vil lede til at det blir fastsatt innløsningssummer som 

avviker en del fra hva gjeldende rett ville gitt, bl.a. i tilfeller der festetiden utløper innen kort 

tid. Flertallet har vurdert dette og anser forslaget også i slike tilfeller å være i samsvar med 

hva Grunnloven krever.» 
 

 

(74) Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner av dette. Av odelstingsdebatten fremgår imidlertid klart 

at Stortinget har vurdert grunnlovmessigheten også av det reviderte forslaget. Saksordfører 

Marthinsen uttalte: 

«Fra enkelte miljøer er det blitt hevdet at forslagene i proposisjonen er i strid med 

Grunnloven § 105. Et stort flertall i komiteen - alle med unntak av Fremskrittspartiet - mener 

at forslagene slik de er utformet i proposisjonen, og slik de fremgår av innstillingen med det 

korrigerte forslaget til tomtefesteloven § 37, fullt ut er i overensstemmelse med Grunnloven.» 
 

 

(75) Samtlige partier som stemte for loven uttalte seg også om grunnlovsspørsmålet. Representanten Knut 

Storberget uttalte på vegne av Arbeiderpartiet, som egentlig ønsket et lovforslag som gikk lengre i 

festers favør: 

«Derfor er det vår oppfatning at de grep som man nå må gjøre, er fullt ut innenfor 

Grunnlovens standard, og de er ikke i strid med Grunnloven. Og vi vil med styrke hevde fra 

Arbeiderpartiets side at også våre prinsipale forslag som vil bli fremmet her i dag, er godt 

innenfor grunnlovsvernet. Eiendomsbesitterne må akseptere regulering og begrensninger, 

særlig når det gjelder aktverdige og sosiale formål. Folks trygghet for egen bolig og hytte er et 
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slikt formål.» 
 

 

(76) Det er også av interesse at justisminister Odd Einar Dørum, som ansvarlig fagstatsråd for 

proposisjonen, uttalte seg klart om grunnlovsspørsmålet i forhold til det reviderte forslaget. Han 

innledet med å peke på at det bak forslaget om innløsningsrett og reglene om beregning av 

innløsningssum lå en erkjennelse av at lovgiveren kan - og etter omstendighetene bør - regulere 

nærmere også de eksisterende avtaleforholdene om tomtefeste. Han sa videre i innlegget: 

«Når det gjelder forholdet til Grunnloven, må det tas utgangspunkt i at det på tidspunktet for 

innløsning består et kontraktsforhold mellom fester og grunneier, som har bestått i minst 30 

år, og ofte i betydelig lengre tid. Et bredt politisk flertall legger i dag til grunn at den 

tomteverdien som har opparbeidet seg gjennom kontraktstiden, ved innløsning bør fordele seg 

mellom partene slik lovvedtaket flertallet samler seg bak, legger opp til. Det samme flertall - 

og også jeg - legger til grunn at lovvedtaket er i samsvar med Grunnlovens krav til 

lovgivningen.» 
 

 

(77) Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som stemte mot, etterlyste en nærmere utredning av forholdet til 

Grunnloven. Sosialistisk Venstreparti stemte mot fordi forslaget gikk alt for langt i å legge 

markedspris til grunn, uten å si noe direkte om grunnlovsspørsmålet. Forslaget ble deretter vedtatt 

med 47 mot 26 stemmer. 
 

 

(78) Etter mitt syn må man være forsiktig, spesielt i en sak som dette, med å stille for store krav til 

utdyping og juridisk begrunnelse av Stortingets holdning til grunnlovsspørsmålene. Sakens tema var 

grunnleggende og vel kjent: rettsforholdet mellom grunneier og fester, herunder fordelingen av en til 

dels samfunnsskapt verdistigning i et tidligere prisregulert marked. Grunnlovsimplikasjonene var 

klare. Selv om vekten av uttalelsene ville vært større om de hadde vært utdypet, og knyttet uttrykkelig 

til den aktuelle lovbestemmelsen, mener jeg likevel de bør tillegges en ikke ubetydelig vekt. Jeg 

tilføyer at jeg tar det for gitt at Stortinget i denne saken, som i forskjellige former hadde vært en 

nærmest kontinuerlig gjenganger gjennom flere år, var kjent med at departementet i proposisjonen 

som lå til grunn for 1996-loven, til dels hadde trukket andre konklusjoner. 
 

 

(79) Med dette som utgangspunkt vil jeg så gi uttrykk for mitt eget syn på grunnlovsspørsmålet. 
 

 

(80) Førstvoterende har lagt til grunn at tvungen innløsning av en festetomt er ekspropriasjon, slik at 

bestemmelsen i Grunnloven § 105 om full erstatning kommer direkte til anvendelse. Jeg finner det for 

min del ikke naturlig med en slik betraktningsmåte. Jeg oppfatter heller ikke at departementet i 

Ot.prp.nr.41 (2003-2004) gir uttrykk for dette, men at det tvert imot ligger en reell reservasjon når det 

på side 48 bruker uttrykksmåten «beslektet med ekspropriasjon» om slik innløsning. Etter mitt syn må 

det - slik det hele veien under lovforberedelsen har vært understreket - tas hensyn til 

kontraktsforholdets særegne karakter. Den totale bruksretten til tomten er allerede overført ved 

frivillig avtale mellom partene, jf. tomtefesteloven § 16 første ledd, der det heter at fester til bolig- og 

fritidshus, med mindre annet er avtalt, har «same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor 

festeføremålet som ein eigar har». Høyesteretts dommer i dag om forlengelse av festeavtaler bringer 

dette ytterligere et skritt videre. 
 

 

(81) Slik vil det også ha vært i meget lang tid, jf. at innløsning etter lovens § 32 første ledd tidligst kan 

kreves etter 30 år. En omdanning av et slikt kontraktsforhold, der tomt og hus er uløselig knyttet til 

hverandre slik at den fulle markedsverdi ikke er mulig å realisere hver for seg, ligger etter mitt syn 

utenfor hva som er vernet av Grunnloven § 105. Det spesielle ved kontraktsforholdet tilsier at det ikke 

dreier seg om slik overføring av rådighet som fast høyesterettspraksis etter denne bestemmelsen har 

gitt anvisning på. 
 

 

(82) Høyesterett har i forlengelsessakene enstemmig lagt til grunn at festers ubetingede rett til forlengelse 

på samme vilkår og på ubegrenset tid etter lovens § 33 jf. § 7 første ledd, ikke er et inngrep som 

omfattes av Grunnloven § 105. Det er dermed i realiteten avgjort at en eventuell merverdi - ut over 

den festeavgift det er anledning til å videreføre - for all fremtid skal tilligge festeren. Slik jeg ser det, 
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kan en slik rett til forlengelse etter omstendighetene utgjøre et mer tyngende inngrep for grunneieren, 

spesielt der festeavgiften bare er indeksregulert. Når et inngrep av denne art ikke er ekspropriasjon, 

mener jeg det samme må være tilfelle for festers rett til innløsning. 
 

 

(83) Begge reglene kan få det utslag at en vesentlig del av verdistigningen på permanent basis overføres til 

fester. Er festeavgiften lav, går fordelingen i festerens favør. På den annen side vil grunneieren i de 

aller fleste tilfelle få dekket den kapitaliserte festeavgiften. Er festeavgiften oppregulert til å reflektere 

aktuell tomtepris, kan den imidlertid lett bli så høy at en innløsningspris på 40 prosent ikke dekker den 

kapitaliserte avgiften, slik situasjonen er i vår sak. Dette kan imidlertid ikke være avgjørende i forhold 

til Grunnloven § 105. Hva enten avgiften er høy eller lav, dreier det seg etter mitt syn først og fremst 

om et inngrep i et kontraktsforhold. 
 

 

(84) Inngrep i kontraktsforhold har tradisjonelt vært vurdert i forhold til Grunnloven § 97. Jeg viser til 

førstvoterendes redegjørelse i den første av de to forlengelsessakene, og de eksemplene som der er 

gitt. Jeg nevner spesielt at i Selsbakk-dommen i Rt-1990-284, som gjaldt innskrenkning i grunneiers 

avtalte rett til å kreve innløsning til tomteverdi, ble spørsmålet vurdert etter Grunnloven § 97, ikke § 

105. Inngrepet i vår sak er i realiteten ikke en rådighetsoverføring, men en regulering av det oppgjøret 

som skal finne sted ved kontraktens avslutning. På samme måte som ved retten til forlengelse, mener 

jeg altså at grunnlovsspørsmålet må vurderes i forhold til Grunnloven § 97. 
 

 

(85) Ved vurderingen av om tilbakevirkningen kan aksepteres i forhold til denne bestemmelsen, vil langt 

på vei de samme hensyn gjøre seg gjeldende som i forhold til forlengelsesregelen. Det jeg må se 

nærmere på, er betydningen av det utslag innløsningsregelen kan få - at prisen kan komme til å ligge 

under den kapitaliserte festeavgiften. Førstvoterende har lagt avgjørende vekt på dette i sin vurdering 

etter Grunnloven § 105. Jeg er enig i at det kan synes inkonsekvent i noen grad å godta oppregulerte 

festeavgifter basert på markedsverdi, samtidig som disse ikke respekteres fullt ut ved innløsning. Men 

for min vurdering av grunnlovsspørsmålet kan dette ikke få avgjørende betydning. 
 

 

(86) Lovgiver kunne ha gått inn for en mer omfattende regulering, som utelukkende tillot oppjustering 

knyttet til prisindeksen, og som også omfattet eldre festekontrakter med markedsreguleringsklausul. 

Det har vært en kontinuerlig diskusjon om dette helt siden forberedelsen av 1996-loven. 

Tomtefesteloven § 15 om regulering av festeavgifter har således vært endret flere ganger allerede før 

ikrafttredelsen 1. januar 2002, og den ble endret igjen ved lovendringen 2. juli 2004. Jeg viser til 

førstvoterendes redegjørelse i den første forlengelsessaken. 
 

 

(87) I Ot.prp.nr.28 (1995-1996), foreslo regjeringen at ingen av partene ved bolig- og fritidsfeste kunne 

kreve den avtalte festeavgiften oppregulert høyere enn det som tilsvarte pengeverdien i tiden etter 

festeavtalen ble inngått. Departementet begrunnet forslaget med at en opphevelse av prisreguleringen 

uten lovregulering ville føre til en vesentlig avgiftsøking i mange festeforhold der avgiften var 

avtalemessig knyttet til tomteverdien. Selv om et slikt lovtiltak ville gripe inn i allerede inngåtte 

avtaler, mente departementet like fullt at inngrepet ikke ville komme i strid med Grunnloven § 97. 
 

 

(88) Den gang fikk bestemmelsen et annet innhold etter behandlingen i Stortinget. Komiteflertallet gikk i 

Innst.O.nr.85 (1995-1996) inn for at eldre festeavtaler i utgangspunktet burde respekteres. 

Begrunnelsen var imidlertid ikke basert på Grunnloven § 97. Det flertallet sa i sin grunnlovsdrøftelse, 

var at det generelt er grunn til å vise betydelig varsomhet med hensyn til å gjøre inngrep i 

velervervede rettigheter for private parter, selv om lovendringen ikke er i strid med Grunnloven. 

Flertallet ville derfor i mindre grad enn departementet gjøre inngrep i velervervede rettigheter. Det var 

med andre ord en politisk vurdering av betydningen av å respektere avtalefriheten som lå til grunn. 
 

 

(89) Allerede før loven var trådt i kraft, viste det seg at denne bestemmelsen ikke kunne opprettholdes fullt 

ut. I Ot.prp.nr.29 (1999-2000) foreslo departementet en særordning for avtaler inngått før 

prisreguleringen første gang ble opphevet 26. mai 1983. Ved lov 7. juli 2000 nr. 70 kom det et nytt 

annet ledd i § 15, der retten til å oppregulere ble avgrenset til 9 000 kroner per dekar. I denne form 

trådte den i kraft sammen med resten av tomtefesteloven 1. januar 2002. Samtidig ble prisforskriften 
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opphevet. Som følge av Stortingets ønske om evaluering av § 15 sendte Justisdepartementet ut to 

høringsnotater, ett i august 2001, der også en rekke andre spørsmål knyttet til loven ble tatt opp, og ett 

i juni 2003. 
 

 

(90) Begge høringsnotatene tok opp forslaget fra 1996, som ett alternativ. Departementet uttalte i begge 

notatene at et slikt forslag ville være uproblematisk både i forhold til Grunnloven § 97 og § 105. 

Bestemmelsen fikk så sin endelige form ved endringsloven 2. juli 2004. Her ble løsningen, i samsvar 

med proposisjonen, at adgangen til oppregulering til markedspris ble begrenset til én gang, deretter 

skal videre justering skje etter konsumprisindeksen. Et forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti om å knytte all regulering til prisindeksen, ble nedstemt. 
 

 

(91) Grunnen til at jeg fremhever dette, er at det for lovgiver, verken politisk eller i forhold til Grunnloven, 

har fremstått som opplagt at avtalt festeavgift i eldre kontraktsforhold basert på oppregulering til full 

tomteverdi, skulle kunne opprettholdes under den nye lovens regime. Man endte opp med et 

kompromiss, der eldre avtaler i noen grad er respektert, men med en maksimalpris på 9 000 kroner per 

dekar, og kun med adgang til én oppregulering etter lovens ikrafttredelse. Jeg legger til grunn at det 

hadde vært mulig, i forhold til forbudet mot tilbakevirkning i Grunnloven § 97, å gjennomføre 

forslaget fra Ot.prp.nr.28 (1995-1996) om å bare å tillate oppregulering etter pengeverdien. Hadde 

dette, langt mer tyngende inngrepet, blitt regelen for alle festekontrakter, ville problemstillingen i vår 

sak ikke oppstått. 
 

 

(92) Når dette er situasjonen for den løpende festeavgiften, er det etter mitt syn unaturlig at Grunnloven 

skulle forby en lovbestemmelse som kan medføre at avgiften ikke blir erstattet fullt ut ved innløsning. 

Festeavgiften er en avtalt størrelse, ikke uttrykk for den reelle tomteverdi på bortfesterens hånd. Vi har 

lang tradisjon for at lovgiver kan gripe inn og modifisere avtalte kontraktsvilkår. Allerede i 

gullklausuldommen i Rt-1962-369 er det lagt til grunn at privatrettslige avtaler kan måtte vike for 

fundamentale og avgjørende samfunnshensyn, uten hinder av Grunnloven § 97. Det følger videre av 

Selsbakk-dommen i Rt-1990-284 på side 295, sitert av førstvoterende i den første forlengelsessaken, 

at eiere av boligtomter må være forberedt på at lovgiverens syn på hva som vil være rettferdig eller 

akseptabelt kan endre seg, og at utviklingen også ellers får et annet forløp enn forutsatt. Hensynet til 

forutberegnelighet har ikke helt den samme vekt her som i kontraktslivet ellers. Og - det er tale om en 

slik utnyttelse av eiendomsrett at synspunkter om avkastning på investeringer har begrenset 

betydning. 
 

 

(93) På samme måte som ved spørsmålet om forlengelsesregelen, mener jeg at resonnementet kan 

overføres til vår sak. Etter mitt syn har ikke bortfesterne, heller ikke Opplysningsvesenets fond i 

denne saken, kunnet ha noen begrunnet forventning om å opprettholde en markedsbasert festeavgift 

for all fremtid. Tomtefesteloven § 15 kunne tenkes å vise seg å føre til så tyngende konsekvenser for 

festerne, at den ble evaluert og endret igjen. Videre nevner jeg at festerne, også etter lovendringen i 

2004, vil ha mulighet til å påberope seg avtaleloven § 36 for å få justert avgiften. Høyesterett har 

tidligere i to plenumsavgjørelser, Rt-1988-276 og Rt-1988-295, brukt avtaleloven § 36 i bortfesternes 

favør i situasjoner med fall i pengeverdien. Den situasjon festerne står i dag, er den motsatte. Det er 

vanskelig å hevde at den ene parts posisjon skulle være mer beskyttet enn den andres ved spørsmålet 

om avtalerevisjon. 
 

 

(94) Ved Høyesteretts vurdering av om ordningen med forlengelse er i strid med Grunnloven § 97, har 

hensynet til likebehandling av bortfesterne stått sentralt. Det som har skapt tvil, er at det mindretall 

som har hatt en tomtereguleringsklausul, er kommet mye bedre ut enn andre bortfestere. Ser man 

ordningene med forlengelse og innløsning samlet, blir det etter mitt syn klarere at hensynet til 

likebehandling er tilstrekkelig varetatt. Den særbehandling disse bortfesterne er innrømmet ved 

prisfastsettelse i det løpende festeforholdet, modifiseres ved at de må akseptere innløsning til 40 

prosent av markedsverdien av en heftefri tomt. 
 

 

(95) Min konklusjon er at den avveining lovgiver har foretatt, er forsvarlig og gir en rimelig avveining av 

interessene på begge sider. Tomtefesteloven § 37 første ledd 2. punktum er ikke i strid med 
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Grunnlovens forbud mot tilbakevirkning. Sørheim har derfor rett til innløsning til 40 prosent av 

tomteverdien, i samsvar med bestemmelsens ordlyd. 
 

 

(96) Overskjønnets rettsanvendelse er etter mitt syn uriktig, og også jeg stemmer for at det oppheves. 
 

 

(97) Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Lund. 
 

 

(98) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 

(99) Dommer Skoghøy: Likeså. 
 

 

(100) Dommar Utgård: Det same. 
 

 

(101) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

 

(102) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

1. Ryfylke tingretts overskjønn oppheves, og saken hjemvises til fortsatt behandling ved tingretten. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans. 
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Norges Høyesterett - HR-2009-1093-A - Rt-2009-661 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 

Dato 2009-05-29 

Publisert HR-2009-1093-A - Rt-2009-661 

Stikkord Forvaltningsrett. Plan- og bygningsrett. Husebyskogen. 

Sammendrag Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om endring av reguleringsplan for bygging 
av ambassade. Det var ikke foretatt pliktig konsekvensutredning i forbindelse med 
omreguleringen. Høyesterett kom til at denne feilen ikke kunne ha virket 
bestemmende for kommunens omreguleringsvedtak og at det dermed ikke var 
grunnlag for ugyldighet, jf forvaltningsloven § 41. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2006-91494 - Borgarting lagmannsrett LB-2007-174951 - 
Høyesterett HR-2009-1093-A, (sak nr. 2008/1851), sivil sak, anke over dom. 

Parter Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Aksjon Vern Husebyskogen, 
Husebygrenda Borettslag AL, Husebyåsen Velforening og Oslo Bueskyttere 
(advokat Frode A. Innjord) mot Staten v/Miljøverndepartementet 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid) og Oslo kommune 
(Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Irene Sogn - til prøve). 

Forfatter Bårdsen, Øie, Gussgard, Skoghøy, Justitiarius Schei. 
 

 

(1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder gyldigheten av vedtak truffet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
22. mai 2006 om godkjenning av Oslo kommunes vedtak 7. desember 2005 om endring av 
reguleringsplan for deler av et friområde i Husebyskogen i bydel Vestre Aker i Oslo. Det amerikanske 
utenriksdepartementet kjøpte den aktuelle tomten i juni 2004 fra Det norske forsvarsdepartementet 
v/Skifte Eiendom, med sikte på lokalisering av ny amerikansk ambassade. Den endrede 
reguleringsplanen åpner for dette. 

 

 
(2) Slik saken står for Høyesterett, er spørsmålet om reguleringsplanen er ugyldig fordi det ikke er foretatt 

konsekvensutredning med tanke på alternativ lokalisering. Det kreves dom for at fylkesmannens 
vedtak er ugyldig, og for at kommunen er uberettiget til å legge reguleringsplanen med 
reguleringsbestemmelser til grunn. Med hensyn til at søksmålet også er rettet mot kommunen, viser 
jeg til Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse i Rt-2007-538. 

 

 
(3) Den amerikanske ambassade ligger i dag sentralt plassert i Henrik Ibsensgate (tidligere 

Drammensveien) vis-à-vis Slottsparken i Oslo sentrum. Bygningen er omkring 50 år gammel. Den har 
vesentlige svakheter. Mangel på tilstrekkelig sikkerhetssone mot omkringliggende bygninger og veier 
er spesielt kritisk. Det amerikanske utenriksdepartementet og ambassaden har siden 1997 arbeidet for 
å finne en egnet tomt for relokalisering. Fra 2002 har arbeidet hatt meget høy prioritet. Ut fra de 
særlige sikkerhetsutfordringene dagens løsning innebærer for så vel ambassaden som for Oslo by, har 
både kommunale og statlige myndigheter støttet planene om flytting. 

 

 
(4) Arbeidet med å identifisere aktuelle tomter er gjennomført med bistand fra norske myndigheter og 

private aktører. Jeg nevner spesielt at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i desember 2001 
henvendte seg til Forsvarsdepartementet, til Oslo kommune og til Statsbygg med oppfordring om å 
undersøke om man eide eller kjente til eiendommer som kunne være aktuelle for ambassadeformål. 
Fra amerikansk side ble det også gjort kjent gjennom mediene at man lette etter et nytt sted for 
ambassaden, og man sto i kontakt med eiendomsformidlere og større eiendomsbesittere. 

 

 
(5) Tomtene man etter hvert fant frem til, ble vurdert ut fra et sett faste og gjennomarbeidede kriterier, 

JO LOVDATA 
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knyttet til blant annet størrelse og form, infrastruktur og sikkerhet. Kriteriene ble brukt for å 
identifisere ideelle tomter, akseptable tomter og tomter som skulle utelukkes med mindre det ikke var 
noen bedre. Ingen av kriteriene representerte absolutte krav, men inngikk i en samlet vurdering. 

 

 
(6) Det er noe usikkert hvor mange tomter som ble vurdert, men det er tale om et større antall - anslagsvis 

30 til 40. Av disse ble en mindre gruppe - i hvert fall 10 tomter - bedømt mer inngående av et særskilt 
evalueringsteam. To tomter pekte seg ut - én i privat eie på Nordby i Bærum kommune og tomten på 
Huseby. Etter en samlet avveining falt valget på sistnevnte. Jeg skyter inn at man også for Huseby 
hadde hatt fremme ulike løsninger. Det var i den forbindelse opprettet en særskilt arbeidsgruppe hvor 
kommunen var representert, og det ble gjennomført mulighetsstudier og drøftelser i samarbeid mellom 
ambassaden, Forsvarsdepartementet og Skifte Eiendom. 

 

 
(7) Tomten som ble valgt, ligger i Husebyskogen, i hjørnet av området som grenser mot henholdsvis 

Sørkedalsveien og Morgedalsveien, like i nærheten av Njårdhallen. Størrelsen er 40 daa. Dette utgjør 
1/10 av et område på Huseby som etter reguleringsplan 24. september 1949 er friområde, og som 
inngår i Oslo kommunes grøntplan fra 1993. Det har tidligere vært vurdert utbygging på tomten, blant 
annet til skoleformål. Etter bevisførselen må jeg legge til grunn at planmyndigheten nå anså dette som 
et prioritert grøntområde. 

 

 
(8) Etter oppdrag fra Skifte Eiendom startet Spor Arkitekter AS høsten 2004 arbeidet med forslag til 

privat reguleringsplan. I den forbindelse utarbeidet Det norske Veritas rapport om risiko og sårbarhet 
ved plassering av Den amerikanske ambassade på Huseby. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort, og 
Skifte Eiendom arrangerte i oktober 2004 et åpent møte om planen. I ukene som fulgte kom det inn 31 
forhåndsuttalelser fra offentlige etater, idrettslag, interesseorganisasjoner, beboerforeninger og 
privatpersoner. Mange etterlyste utredning av alternativ lokalisering, og det ble uttrykt bekymring for 
terroranslag og for at utbyggingen ville få negative konsekvenser for frilufts- og idrettsaktiviteter og 
for de lokale naturressursene. Sammenslutningen Aksjon Vern Husebyskogen ble opprettet som en 
representant for ulike borettslag, boligsameier og velforeninger i området, herunder Husebygrenda 
borettslag AL og Husebyåsen Velforening. 

 

 
(9) Jeg nevner også at det i desember 2004 i regi av Aksjon Vern Husebyskogen ble fremsatt et såkalt 

innbyggerinitiativ med hjemmel i kommuneloven § 39a, med krav om at Oslo kommune skulle 
kartlegge alternative tomter. Initiativet medførte at byråden for byutvikling ga en skriftlig redegjørelse 
til bystyrets sekretariat 9. mars 2005 om kommunens kartlegging av egne tomter i 2002 etter 
henvendelsen fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og det ble gitt en kort oversikt over hva 
man hadde foretatt seg fra amerikansk side. Ordføreren konkluderte for sin del med at 
innbyggerinitiativet skulle avvises, under henvisning til den kartlegging som allerede var foretatt. 
Byutviklingskomiteen bifalt dette i møte 15. juni 2005, og initiativet ble endelig avvist ved 
kommunestyrets vedtak én uke senere. 

 

 
(10) Plan- og bygningsetaten ga 24. februar 2005 foreløpig tilslutning til det private planforslaget. 

Forslaget ble lagt frem for offentlig ettersyn etter reglene i plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2. Som 
vedlegg fulgte forslagsstillers planbeskrivelse, som også inneholdt en kort redegjørelse for valg av 
tomt og de undersøkelser som var gjort i den forbindelse, forhåndsuttalelser, samt risiko- og 
sårbarhetsanalyse fra Veritas. Det ble også vist til plankart, trafikkanalyser og vegetasjons- og 
arkeologiske registreringer. Det innkom 32 uttalelser i forbindelse med høringen. De fleste var 
negative. 

 

 
(11) I innstilling 14. juni 2005 anbefalte plan- og bygningsetaten reguleringsforslaget, med justeringer for 

så vidt gjaldt plassering på tomten og adkomstvei. Med hensyn til spørsmålet om lokalisering, heter 
det: 

«Ambassaden har selv hatt en omfattende og lang prosess for å finne egnet areal slik at 
alternative lokaliseringer er vurdert. Forslagstiller har etter offentlig ettersyn redegjort 
grundigere for lokaliseringsalternativene som ambassaden har vurdert de senere år. Dette 
omfatter bl.a. områdene Fornebu, Husebyleiren-nordvest, Linderud, Mustad på Lilleaker, 
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Munkedamsveien m.fl. Det har vært inngående drøftelser med berørte etater for vurdering av 
alternativenes egnethet. Forslagstillers redegjørelse følger som eget vedlegg 4.» 

 

 
(12) Vedlegg 4, som det vises til avslutningsvis i det jeg har sitert, er notat fra Den amerikanske ambassade 

2. mai 2005, avgitt etter oppfordring fra byråden for byutvikling. Det redegjøres i notatet blant annet 
nokså inngående for de kriterier som var lagt til grunn for tomtevalget. Det gis også en oversikt over i 
alt 10 tomter i og i nærheten av Oslo som var vurdert, og det ble i forhold til hver av dem gitt en kort 
redegjørelse. Alternativet på Nordby - som jeg tidligere har nevnt, og som man fra amerikansk side 
hadde ansett som akseptabelt - var ikke særskilt omtalt. 

 

 
(13) Plan- og bygningsetatens konklusjon lyder: 

«Planen er i strid med både Kommuneplanen og Grøntplanen, og Plan- og bygningsetaten 
anser det prinsipielt som meget uheldig å nedbygge 40 daa av Husebyskogen, men har 
anbefalt planforslaget ut fra de kompensatoriske tiltak som fremgår av saksfremlegget. I 
tillegg anses denne del av Oslo godt dekket med grøntarealer. Ambassaden er foreslått 
lokalisert til Huseby, på grunnlag av en politisk prosess med mål om å flytte den Amerikanske 
ambassade fra Drammensveien sentralt i byen til en ny lokalisering. Dette medfører at andre 
hensyn må vike og saken blir derfor et spørsmål om vurdering av konsekvenser og avbøtende 
tiltak. 

Plan- og bygningsetaten ønsker i hovedsak at Husebyskogens eksisterende grøntområder 
skal opprettholdes som friområde og utvikles til naturpark/bypark for å sikre viktig biologisk 
mangfold og offentlig rekreasjon. 

Ambassadens lokalisering på den aktuelle tomten anses ikke å vanskeliggjøre fremtidige 
føringer for øvrige deler av Husebyskogen, eller å legge begrensninger på viktige 
turvei/grøntforbindelser. Konsekvensene ved etablering i dette området synes totalt sett 
mindre for Oslo enn fortsatt lokalisering av ambassaden til Drammensveien. I tillegg synes 
det nå etter flere år å være svært vanskelig å finne andre aktuelle tomter for lokalisering av 
ambassaden i henhold til deres behov. Imidlertid kan det hevdes at planen har redusert 
muligheten til å lokalisere en skole til dette området av Husebyskogen, samt utvide 
Njårdhallen mot vest. Plan- og bygningsetaten mener at de foreslåtte erstatningsarealer og 
kompensatoriske tiltak sikret i rekkefølgebestemmelser vil være fullverdige erstatninger for 
tomten som omreguleres.» 

 

 
(14) Byrådet sluttet seg 30. juni 2005 til Plan- og bygningsetatens innstilling. 
 

 
(15) I juli 2005 sendte Aksjon Vern Husebyskogen tilleggsmerknader med tanke på den videre behandling, 

og i august 2005 en oppsummering av sine synspunkter til Oslo bystyre. Høsten 2005 ble det for øvrig 
også holdt en rekke møter og mottatt mange innspill til planprosessen og til selve reguleringssaken. 

 

 
(16) Flertallet i byutviklingskomiteen - medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 

Venstre - foreslo i møte 15. november 2005 at bystyret forkastet reguleringsplanen, og at bystyret 
anmodet byrådet om å lete etter andre tomter «i Oslo eller i omegn som oppfyller sikkerhetskravene 
som USAs myndigheter har nedfelt og som Oslo kommune kan godta». Det ble også innstilt på at det 
skulle settes frist til utgangen av 2006. Mindretallet - medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet - 
fremhevet risikosituasjonen forbundet med eksisterende plassering, og at alternativer til 
Husebyskogen syntes «ikke-eksisterende». 

 

 
(17) Byråden for byutvikling ga ved brev 2. desember 2005 en skriftlig redegjørelse til bystyret. Av denne 

fremgår blant annet: 

«I forbindelse med den forestående bystyrebehandlingen av reguleringsplanforslaget for den 
amerikanske ambassade, finner jeg det nødvendig å redegjøre for konsekvensene av å stemme for 
byutviklingskomiteens innstilling. 

Det har allerede vært grundig undersøkt om Oslo kommune har en tomt som er egnet til 
plassering av USAs ambassade. Den eneste tomten som har tilstrekkelig størrelse for å kunne tilbys 
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til USAs ambassade er tomt på Gjersrud/Stensrud. Dette området er imidlertid planlagt som Oslo 
kommunes siste store boligområde, og ligger svært langt fra sentrum. Også andre arealer har vært 
vurdert både av kommunen og ambassaden selv. Til sammen har kommunen og ambassaden 
vurdert om lag 30 tomter. 

Slik jeg ser det gjenstår kun tre muligheter innenfor Oslo kommunes grenser for å finne en mulig 
ambassadetomt. Dette vil være å: 

1. Omregulere et større friområde 
 

2. Tillate bygging i marka 
 

3. Omregulere et større område i bysonen, og sanere dette. 
 

Samtlige alternativer vil være kontroversielle og kompliserte. Sannsynligheten for å finne en 
tomt som tilfredsstiller bystyrets krav, i tillegg til USAs krav til sikkerhet er liten. 

På bakgrunn av ovennevnte ser jeg det som lite realistisk at byrådet klarer å finne et egnet sted 
for relokalisering av ambassaden innen utgangen av 2006, slik byutviklingskomiteen innstiller på.» 

 

 
(18) I forbindelse med behandlingen i bystyret sendte utenriksministeren 2. desember 2005 brev til 

ordføreren hvor han fremhevet det arbeidet som hadde vært gjort med tanke på å skaffe til veie en 
tomt for relokalisering av Den amerikanske ambassade, og at man ved å forkaste planforslaget i 
realiteten aksepterte at ambassaden ble værende i sentrum i lang tid fremover. Brevet ble - etter 
utenriksministerens anmodning - gjort kjent for bystyrets medlemmer. 

 

 
(19) Bystyret traff 7. desember 2005 vedtak om endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 

Morgedalsveien - Sørkedalsveien. Vedtaket inneholdt bare mindre justeringer sammenlignet med 
byrådets innstilling. Flertall ble oppnådd ved at én representant fra hver av partigruppene til 
Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Venstre brøt med innstillingene fra sine partigrupper. 
Vedtaket ble truffet med én stemmes overvekt. 

 

 
(20) Aksjon Vern Husebyskogen klaget 6. februar 2006 til fylkesmannen i Oslo og Akershus over 

bystyrets vedtak. Klagen gjaldt i første rekke mangelfull utredning av alternative tomter, manglende 
konsekvensutredning og uriktige forutsetninger knyttet til erstatningsarealene. Husebygrenda 
Borettslag AL sluttet seg til klagen, og tok opp forhold knyttet til sikkerhet og økt trafikkstøy. Plan- 
og bygningsetaten fant i oversendelse til fylkesmannen 14. mars 2006 ikke grunn til å anbefale at 
klagen skulle tas til følge. 

 

 
(21) Fylkesmannen kom i vedtak 22. mai 2006 til at bystyrets reguleringsvedtak hadde hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 28-1 nr. 1, jf. § 27-2 nr. 1 og § 25 og § 26. Fylkesmannen la til grunn at det skulle ha 
vært gjennomført konsekvensutredning etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel VII-a med 
tilhørende forskrifter. Feilen ble imidlertid ikke tillagt virkning, jf. forvaltningsloven § 41. Jeg gjengir 
følgende fra vedtaket, knyttet til spørsmålet om alternativ lokalisering: 

«Det er i flere av klagene gitt uttrykk for at utredningen av tomtealternativer har vært 
ensidig og ufullstendig utført, og at det i dette tilfellet ville være naturlig å pålegge 
tiltakshaver å utrede alternative lokaliseringsmuligheter. Det er anført at en utredning av flere 
alternativer ville gitt bystyret mulighet til å foreta en sammenliknende vurdering, og at 
manglende vurdering av tomtealternativer fører til at reguleringsvedtaket er basert på feil 
forutsetninger. 

Miljøverndepartementet har i rundskrivet T-2000 uttalt at det i enkelte situasjoner vil være 
behov for å utrede alternative tiltak, og at dette særlig vil være relevant i forhold til offentlige 
tiltakshavere eller spesielt konfliktfylte tiltak. 

Fylkesmannen bemerker i den forbindelse at verken plan- og bygningsloven eller nevnte 
rundskriv pålegger kommunen noen plikt til å utrede alternative lokaliseringer av et tiltak. 

Fylkesmannen legger til grunn at kommunen i denne saken har vurdert omregulering av det 
aktuelle området på Huseby i forhold til fortsatt lokalisering på Drammensveien (0-
alternativet), og at det under saksforberedelsen er sett hen til at ambassaden selv har vurdert 
og forkastet ca. tredve tomtealternativer de siste årene. Under behandlingen av saken i 
bystyret forelå det også opplysninger om at kommunen tidligere hadde kartlagt flere 
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kommunale tomter, som ikke ble ansett aktuelle for lokalisering av ambassaden. 

Det fremgår av saksdokumentene at kommunen også har sett hen til at Norge er forpliktet i 
henhold til internasjonal lov til å tilrettelegge for fremmede lands representasjon. Dette er 
etter omstendighetene et relevant hensyn ved vurderingen av om utredningen av 
tomtealternativer har vært tilstrekkelig. Fylkesmannen har for øvrig ingen bemerkninger til 
kommunens begrunnelse på dette punktet. 

Ut fra de foreliggende opplysninger anser ikke Fylkesmannen det naturlig å pålegge 
tiltakshaver å utrede andre tomtealternativer. Det er i dette tilfellet tale om et privat 
planforslag fremmet av Skifte Eiendom øst, og bakgrunnen for planforslaget er en avtale 
mellom Forsvarsdepartementet v/Skifte Eiendom og USA vedrørende overdragelse av en 
bestemt tomt ved Husebyleiren. Forslaget til reguleringsplan er således knyttet til ett konkret 
planområde, og 0-alternativet, som var å ikke godkjenne planforslaget, må anses å ha vært et 
reelt alternativ under behandlingen av reguleringsplanen. 

Fylkesmannen bemerker at det som utgangspunkt må anses å være en fordel at det på 
forhånd utredes alternativer til en omstridt plassering av et tiltak. Ut fra de foreliggende 
opplysningene kan imidlertid Fylkesmannen ikke se at en manglende formell utredning av 
alternative lokaliseringer i dette tilfellet er en saksbehandlingsfeil. 

Når det gjelder betydningen av at planområdet i utgangspunktet var regulert til friareal, 
bemerkes at bystyret som øverste planmyndighet står fritt til å omregulere et område i 
henhold til bestemmelsene i pbl. kapittel VII.» 

 

 
(22) Ved stevning 20. juni 2006 til Oslo tingrett reiste Aksjon Vern Husebyskogen, Husebygrenda 

Borettslag AL, Husebyåsen Velforening, Oslo Bueskyttere og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
sak mot staten v/Miljøverndepartementet og Oslo kommune, hvor det ble gjort gjeldende at 
omreguleringsvedtaket var ugyldig. 

 

 
(23) Oslo tingrett avsa 18. september 2007 dom (TOSLO-2006-91494) med slik domsslutning: 

«1. Staten v/Miljøverndepartementet er frifunnen. 
 

2. Oslo kommune er frifunnen. 
 

3. Saksøkjarane er dømde til å betale kr 141 492 i sakskostnader til staten og kr 103 572 til Oslo 
kommune.» 

 

 

 
(24) Tingretten kom til at det ikke var grunnlag for ytterligere utredninger av alternative tomter, og viste til 

fylkesmannens vurderinger og begrunnelse. 
 

 
(25) Saksøkerne for tingretten anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som 3. oktober 2008 avsa dom (LB-

2007-174951) med slik domsslutning: 

«1. Tingrettens dom, domsslutningen post 1 og 2, stadfestes. 
 

2. Saksomkostninger for tingretten tilkjennes ikke. 
 

3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 
Aksjon Vern Husebyskogen, Husebygrenda borettslag AL, Husebyåsen velforening og Oslo 
Bueskyttere, en for alle og alle for en, 158 228 - etthundreogfemtiåttetusentohundreogtjueåtte 
- kroner til staten v/Miljøverndepartementet og 92 140 - nittitotusenetthundreogførti - kroner 
til Oslo kommune innen 2 uker fra forkynnelsen av lagmannsrettens dom.» 

 

 

 
(26) Lagmannsretten la på samme måte som fylkesmannen og tingretten til grunn at spørsmålet om 

alternativ lokalisering av ambassaden var forsvarlig utredet. Unnlatelsen av å gjennomføre pliktig 
konsekvensutredning fikk derfor ikke betydning for resultatet. 

 

 
(27) Anken til Høyesterett gjelder lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Det gjøres 

gjeldende at lagmannsretten uriktig har lagt til grunn at unnlatt konsekvensutredning ikke kan ha 
virket bestemmende på vedtakets innhold. Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. februar 2009 
er anken tillatt fremmet. 
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(28) Saken står for Høyesterett i vesentlig samme stilling som for de tidligere retter, likevel slik at det er 

fremlagt noen nye dokumentbevis og skriftlige vitneforklaringer, samt supplerende opplysninger om 
forvaltningspraksis. De ankende parter har også frafalt en del anførsler for Høyesterett, sammenlignet 
med tidligere instanser. Det gjøres ikke lenger gjeldende at manglende konsekvensutredning ubetinget 
må lede til ugyldighet, og heller ikke at det foreligger mangelfull utredning av sikkerhets- og 
miljøkonsekvenser. 

 

 
(29) De ankende parter, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Aksjon Vern Husebyskogen, 

Husebygrendas Borettslag, Husebyåsen Velforening og Oslo Bueskyttere, har i hovedtrekk gjort 
gjeldende: 

 

 
(30) Omreguleringsvedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil - det skulle ha vært gjennomført 

konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kapittel VII-a før vedtaket ble truffet. Spørsmålet 
er hvilken virkning dette skal få, jf. forvaltningsloven § 41. 

 

 
(31) De ankende parter mener det må gjelde en generell presumsjon for at en konsekvensutredning har 

betydning for sakens opplysning. Det er ut fra formålene og det EØS-rettslige rammeverket viktig at 
dette regelverket etterleves, og da bør det ikke stilles høye krav til konkret sannsynlighet for 
innvirkning. Manglende gjennomføring av pliktig konsekvensutreding må derfor som hovedregel lede 
til ugyldighet. 

 

 
(32) Selv om det vil være opp til ansvarlig myndighets skjønn å avgjøre - gjennom utredningsprogrammet - 

hvilke krav som skal stilles til innholdet i konsekvensutredningen, vil domstolene blant annet kunne 
prøve om man ut fra hensynet til forsvarlig saksutredning skulle ha pålagt tiltakshaver utredning av 
alternativ lokalisering, jf. forvaltningsloven § 17. Denne prøvingen må foretas i lys av formålet med 
reglene om konsekvensutredning og de retningslinjer som er gitt i lov og forskrifter. Også Grunnloven 
§ 110b kommer inn som en skranke for forvaltningens skjønnsutøvelse. 

 

 
(33) Ved vurderingen om hvilken virkning det skal ha at vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil, er 

sammenligningsgrunnlaget ikke først og fremst om kommunen mest sannsynlig ville ha pålagt 
utredning av alternativ lokalisering i forbindelse med en konsekvensutredning. Spørsmålet er om 
kommunen ut fra hensynet til en forsvarlig saksbehandling skulle ha pålagt slik utredning. De ankende 
parter mener at dette var påkrevd. Det er vist til prinsippet om å unngå unødig miljøforringelse ved 
ellers samfunnsnyttig virksomhet, til plan- og bygningslovens formålsbestemmelse i § 2 og det fokus 
på utredning av alternativer som kommer til uttrykk i flere av bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven, konsekvensutredningsforskriften og de bakenforliggende EØS-direktiver. 
Omreguleringen var i strid med overordnet plan, det var tale om et spesielt konfliktfylt tiltak og det 
var sterke offentlige interesser knyttet til gjennomføringen. Dette var ikke et typisk privat 
reguleringsforslag, men et tiltak som i praksis måtte sidestilles med et offentlig utbyggingstiltak. 
Utredning av alternativ lokalisering var derfor påkrevd for å ha et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag - 
dette var et helt sentralt tema i saken og utgjorde kjernen i den lokale motstanden. 

 

 
(34) Kommunens vurdering av behovet for utredning av alternativ plassering var ikke forsvarlig. Man 

hadde som forutsetning at kommunen ikke hadde det som sin oppgave å vurdere utredning av 
alternativer. Denne uriktige oppfatningen har ledet til unnlatt vurdering av et beslutningsrelevant 
tema. Ved en konsekvensutredning hadde disse ansvarsforholdene vært klare, også for kommunen. 

 

 
(35) Kommunens konklusjon om at Huseby var eneste aktuelle alternativ, var basert på sviktende grunnlag. 

Kommunens undersøkelse i 2002 gjaldt tomter på 40-50 daa, og var ikke vurdert opp mot at 
Husebyskogen var et aktuelt alternativ. Dokumentasjonen for amerikanske myndigheters 
undersøkelser var mangelfull, og bar preg av at man holdt tilbake detaljene om hvilke konkrete tomter 
som var vurdert, og hvor inngående vurderinger som hadde vært foretatt. Bystyret fikk heller ikke 
tilstrekkelig informasjon om at blant annet arealkrav bare var utgangspunkt som - ut fra de konkrete 
forhold - kunne fravikes. Samlet var den informasjon som ble gitt, så mangelfull og uriktig at 
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kommunestyret i realiteten ble ført bak lyset. 
 

 
(36) Det materialet som forelå tilgjengelig forut for bystyrets vedtak, var i alle tilfeller ikke tilstrekkelig til 

å kunne tilfredsstille kravene til en konsekvensutredning. Den informasjon som kom fra amerikanske 
myndigheter, kom også for sent, og det var ikke lagt til rette for noen reell høringsrunde eller 
påvirkningsmulighet. 

 

 
(37) Det gjøres videre gjeldende at kommunen ved korrekt saksbehandling rent faktisk ville ha pålagt 

utredninger av alternativ lokalisering. Man hadde - om konsekvensutredning var gjennomført - også 
måttet ta seg tid. Da ville det også ha vært anledning til å foreta de undersøkelser av alternativer som 
var etterlyst, og som man lot ligge av hensyn til ønsket om et raskt vedtak. 

 

 
(38) Det foreligger flere grunnlag som hver for seg, og i hvert fall samlet, må lede til at vedtaket er 

ugyldig: Man har unnlatt å følge en lovbestemt prosedyre for avklaring og fastsetting av relevante 
utredningsbehov, det ble ikke foretatt noen selvstendig vurdering av aktuelle alternativer, og bystyret 
utsatte ikke planvedtak til pliktig konsekvensutredning var gjennomført. Det er ingen grunn til at 
vedtaket - på tross av disse forhold - likevel skal opprettholdes. Det er tiltakshaver som er ansvarlig 
for at konsekvensutredning ikke ble gjennomført, og det foreligger ingen innrettelseshensyn på 
tiltakshavers side. Hensynet til etterlevelse av regelverket må - i lys av Grunnloven § 110b - da veie 
tyngst. 

 

 
(39) De ankende parter har nedlagt slik påstand: 

«1. Vedtak gjort av Fylkesmannen i Oslo og Akerhus 22. mai 2006 vedrørende reguleringsplan 
for Morgedalsveien - Sørkedalsveien kjennes ugyldig. 

 

2. Oslo kommune er ikke berettiget til å legge reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 
Morgedalsveien - Sørkedalsveien USAs ambassade alternativ 2, vedtatt av Oslo bystyre 7. 
desember 2005 og stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akerhus 22. mai 2006, til grunn for 
sin utøvelse av myndighet etter plan- og bydningsloven av 14. juni 1984 nr. 77. 

 

3. Staten v/Miljøverndepartementet og Oslo kommune dømmes in solidum til å erstatte ankende 
parters sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.» 

 

 

 
(40) Ankemotpartene, Oslo kommune og staten v/Miljøverndepartementet, har i hovedtrekk gjort 

gjeldende: 
 

 
(41) Det erkjennes at det skulle vært utført konsekvensutredning. Unnlatelsen er imidlertid en 

saksbehandlingsfeil som ikke kan ha virket inn på reguleringsvedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. En 
konsekvensutredning ville ikke ført til ytterligere utredning av alternative tomter, og i hvert fall ikke 
ledet til et annet utfall i reguleringssaken. 

 

 
(42) Spørsmålet om alternativ lokalisering skal utredes i forbindelse med en konsekvensutredning, beror på 

planmyndighetens skjønn, og kan bare i helt begrenset utstrekning prøves av domstolene. 
Reguleringsvedtaket er ikke av en slik art at det må stilles spesielt strenge krav til utredning. På 
bakgrunn av det materialet planmyndigheten hadde om kartlegging og vurdering av alternative tomter, 
ville det være forsvarlig ikke å pålegge ytterligere utredning. 

 

 
(43) Utredningsplikten må i alle tilfeller begrenses til aktuelle alternativ. I foreliggende tilfelle ville det 

ikke være plikt til utredning utover det som allerede forelå i saken, dels fordi det ikke var noen 
aktuelle alternativer å utrede ytterligere, og dels fordi det man allerede hadde av kartlegging og 
redegjørelser ville ha tilfredsstilt kravene til konsekvensutredning. 

 

 
(44) Det er ikke bevismessig dekning for å anta at ansvarlig myndighet ville ha pålagt utredning utover det 

pliktige. Bystyret avviste ved to anledninger ytterligere utredning. Ved tiltak fra private utbyggere er 
slike pålegg heller ikke vanlig i praksis. 
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(45) Allmennheten fikk innsyn og god anledning til å komme med synspunkter for å påvirke planprosessen 
og utfallet av den. 

 

 
(46) Ved vurderingen av om manglende konsekvensutredning kan ha fått betydning for 

reguleringsvedtaket, må den underliggende saksbehandlingssvikt vurderes konkret. At 
saksbehandlingen er i strid med reglene om konsekvensutredning, skaper ikke i seg selv noen 
presumsjon for at feilen har virket inn. Heller ikke Grunnloven § 110b, den EØS-rettslige bakgrunnen, 
eller vedtakets karakter gir grunnlag for å fravike det alminnelige innvirkningskravet i 
forvaltningsloven § 41. Ved vurderingen må saksbehandlingen ses som et samlet hele, og det vil ha 
vekt at de sentrale motforestillinger er kommer godt frem. 

 

 
(47) Omreguleringsvedtaket var i første rekke bygget på en forutsetning om å beholde Den amerikanske 

ambassade i Oslo, de behov som ble formidlet fra ambassaden selv, et sterkt og utbredt ønske om å 
flytte ambassaden fra Henrik Ibsensgate, og at det fantes tilfredsstillende erstatningsarealer for de 
friområder som ville gå tapt. Selv om man skulle komme til at ytterligere utredning av alternativ 
lokalisering hadde vært påkrevd under en konsekvensutredning, kan denne svikten ikke ha virket inn 
på dette politiske vedtaket - hvor altså andre hensyn var avgjørende, og hvor motstanden over tid 
hadde kommet massivt til syne for bystyret. Dette bekreftes av den etterfølgende behandlingen av 
klagen i kommunen og hos fylkesmannen. Kommunen har heller ikke benyttet seg av muligheten for 
etterfølgende omregulering, eller til å gi pålegg om bygge- og delingsforbud i påvente av slik 
omregulering, jf. plan- og bygningsloven § 33. 

 

 
(48) At kommunestyret ville hatt plikt til å utsette behandlingen dersom man var blitt klar over kravet om 

konsekvensutredning, er ikke relevant. Spørsmålet må være hva som hadde vært situasjonen dersom 
saksbehandlingsfeilen tenkes borte. 

 

 
(49) Forvaltningsloven § 41 kan ikke tolkes antitetisk. Etter en konkret vurdering vil vedtaket derfor kunne 

bli stående selv om saksbehandlingsfeilen kan ha virket inn. Ved denne vurderingen må man legge 
stor vekt på at det for tiden ikke foreligger noe alternativ til Huseby. Dersom vedtaket kjennes 
ugyldig, vil en uakseptabel sikkerhetsmessig situasjonen vedvare på ubestemt tid. Til dette kommer at 
planene for ambassadebygningen er justert, slik at det mest sannsynlig ikke ville gjelde noe krav om 
konsekvensutredning overhode ved en ny behandling. 

 

 
(50) Staten v/Miljøverndepartementet har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken vert forkasta. 
 

2. Staten v/Miljøverndepartementet vert tilkjent sakskostnader for alle instansar.» 
 

 

 
(51) Oslo kommune har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. Oslo kommune tilkjennes sakskostnader for tingretten og Høyesterett.» 
 

 

 
(52) Jeg er kommet til at anken ikke fører frem. 
 

 
(53) Jeg finner det nødvendig først å gå noe inn på selve systemet med konsekvensutredninger og plikten 

til å utrede alternativ lokalisering i den forbindelse. Før jeg går inn på de konkrete forhold i saken, vil 
jeg også knytte noen generelle bemerkninger til ugyldighetsvurderingen og til rammene for 
domstolskontrollen i forbindelse med konsekvensutredninger. 

 

 
(54) Generelle regler om tiltakshavers plikt til konsekvensutredning kom inn i plan- og bygningsloven i 

1989 i et nytt kapittel VII-a. Reglene er senere endret flere ganger, i første rekke for å implementere 
ulike direktiv under EØS-avtalen. Jeg nevner i denne forbindelse spesielt det såkalte prosjektdirektivet 
(rådsdirektiv 85/337/EØF med senere endring 97/11/EF), jf. lov 4. august 1995 nr. 54, og det såkalte 
plandirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF), jf. lov 24. september 2004 nr. 72. 
Direktivene har etter mitt syn nokså liten selvstendig betydning for løsningen av den foreliggende sak. 
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(55) I forarbeidene til lovendringen i 1995 er det sagt at formålet med konsekvensutredninger er å klargjøre 

virkningene av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø-, naturressurser og samfunn, jf. 
Ot.prp.nr.24 (1994-1995) side 8. Samme sted er det også fremholdt at ordningen skal bidra til å 
integrere hensynet til slike virkninger i utbyggers prosjektplanlegging, å sikre en åpen 
planleggingsprosess med reelle muligheter for påvirkning, å styrke beslutningsgrunnlaget og å øke 
kunnskapen om virkningene av store utbyggingsprosjekter. Langt på vei er det samme kommet til 
uttrykk i lovteksten til plan- og bygningsloven § 33-1 slik den lød etter 1995, og i § 1 i tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger 21. mai 1999 nr. 502. Jeg oppfatter det slik at disse overordnede 
mål ligger til grunn også for den senere lovgivningen både i Norge og innenfor EU. 

 

 
(56) I det følgende holder jeg meg stort sett til de regler som får anvendelse på planprosessen i 

foreliggende sak - altså kapittel VII-a slik det lød etter endringen i 1995, med tilhørende forskrifter. På 
de punkter som er av særlig interesse for saken, er det etter det jeg forstår, ikke avgjørende forskjeller 
sammenlignet med senere endringer. 

 

 
(57) Reglene om konsekvensutredning etter 1995-loven anviser en formalisert utredningsprosess som skal 

gjennomføres før et tiltak realitetsbehandles, og som skal inngå i beslutningsgrunnlaget for de 
tillatelser tiltaket krever. Det er ingen skarp grense mot den alminnelige plikten til forsvarlig 
saksutredning etter forvaltningsloven § 17. Konsekvensutredningen er slik sett en del av 
saksforberedelsen knyttet til selve realitetsvedtaket, og avgjørelser i forbindelse med 
konsekvensutredningen - herunder når det gjelder hva som skal utredes - anses som hovedregel ikke 
som enkeltvedtak som kan påklages særskilt. 

 

 
(58) Utredningsprosessen innledes ved at tiltakshaver utarbeider forslag til utredningsprogram etter 

nærmere regler i § 33-3 og forskriften § 11 jf. vedlegg III B. Etter vedlegget skal forslaget være 
konsentrert om de spørsmål det er nødvendig å få belyst for å kunne ta stilling til om, og eventuelt på 
hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Etter nærmere regler gitt i § 33-3 annet ledd legges forslaget 
til høring. Jeg viser her også til forskriften § 12 annet ledd, som fremhever betydningen av å sikre 
medvirkning fra berørte myndigheter og interesserte forut for fastsetting av utredningsprogram. Av § 
12 tredje og fjerde ledd følger det bestemte formkrav for så vidt gjelder forslaget til 
utredningsprogram. Disse tar sikte på å sikre medvirkning og åpenhet i planprosessen allerede før 
utredningsprogram fastsettes. 

 

 
(59) Ansvarlig myndighet fastsetter utredningsprogrammet, jf. § 33-4 og forskriften § 6. Om innholdet 

heter det i forskriften § 12 første ledd: 

«Utredningsprogrammet skal fastsette hvilke utredninger som skal gjennomføres for å få 
belyst tiltakets vesentlige konsekvenser. Det skal også fastsette hvilke andre forhold som skal 
klargjøres og omtales i konsekvensutredningen. Programmet skal i nødvendig utstrekning 
omfatte punktene i vedlegg IV, og fastsettes på grunnlag av meldingen og uttalelser til 
denne.» 

 

 
(60) Vedlegg IV, som det her er vist til, gjelder innholdet i og utformingen av konsekvensutredningen, og 

det heter der at den «skal oppfylle kravene stilt i utredningsprogrammet, og i nødvendig utstrekning 
omfatte» en rekke nærmere angitte forhold. I vedlegg III.B annet ledd er det også sagt at 
utredningsprogrammet «i nødvendig utstrekning» skal omfatte ulike tema som er nærmere listet opp. 

 

 
(61) Av det jeg her har sagt følger at utredningsprogrammet - innenfor rammene av loven og forskriftene 

med vedlegg - mest mulig skal tilpasses tiltaket, og være formålsstyrt. Dette gjelder både med hensyn 
til hva som skal utredes, og til hvilket nivå. Det retningsgivende må være - som det uttrykkes i 
vedlegg III B til forskriften - hva som er nødvendig å få belyst for å kunne ta stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Vurderingen beror i stor grad på et faglig-
politisk skjønn hos ansvarlig myndighet, et skjønn som et stykke på vei også flyter sammen med 
skjønnet under realitetsvurderingen av tiltaket. Jeg kommer tilbake til spørsmålet om domstolsprøving 
av dette skjønnet. 

 

796



Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 11:46 

  
HR-2009-1093-A - Rt-2009-661 

Side 10 

 
(62) Det følger av § 33-5 at konsekvensutredningen - på grunnlag av fastsatt utredningsprogram - skal 

gjøre rede for «tiltaket, aktuelle alternativer, tiltakets virkninger på miljø, naturressurser og samfunn 
og hva som kan gjøres for å avbøte skader og ulemper som tiltaket kan medføre». Tiltakshaver har et 
selvstendig ansvar for å utrede tema som han mener kan være nødvendige også utover det som er 
fastsatt i utredningsplanen, jf. forutsetningsvis i vedlegg IV. Jeg nevner også forskriften § 13 annet 
ledd, som krever at konsekvensutredningen skal fremstå som et samlet dokument, være skrevet i et lett 
forståelig språk og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Dette henger sammen med at 
konsekvensutredningen etter nærmere regler i § 33-6 første ledd skal legges ut til høring før forslaget 
realitetsbehandles. 

 

 
(63) Formålene bak reglene tilsier at det som fremkommer gjennom konsekvensutredningen og høringen, 

skal inngå i avgjørelsesgrunnlaget, jf. også § 33-1 og § 33-7 første ledd som sier dette uttrykkelig. Av 
§ 33-7 annet ledd følger det at vedtaket og begrunnelsen er offentlig, og at det av begrunnelsen skal 
fremgå hvordan konsekvensutredningen har vært vurdert og vektlagt, særlig når det gjelder valg av 
alternativ og fastsetting av vilkår for å avbøte skadevirkninger mv. 

 

 
(64) Utredning av alternativer - herunder alternativ lokalisering - er særskilt nevnt flere steder i det 

relevante regelverket. Jeg viser til § 33-5, forskriften § 11 og § 13, samt vedlegg III og IV. Men det 
kan ikke av disse reglene utledes noen alminnelig plikt til å utrede alternativ lokalisering for et tiltak 
som det foreliggende. Ordlyden gir ikke holdepunkter for dette, og heller ikke forarbeidene bygger på 
en slik forutsetning, se for eksempel Ot.prp.nr.24 (1994-1995) side 17. Det samme følger etter mitt 
syn også direkte av de generelle regler i § 33-4 sammenholdt med forskriften § 6 annet ledd. Jeg viser 
også til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2/2000 punkt 2.2. Lovens system er altså også for 
disse spørsmål at innholdet i utredningsplikten fastsettes av ansvarlig myndighet ut fra et faglig-
politisk skjønn, slik jeg tidligere har vært inne på. Jeg legger til at dette også er ordningen etter 
lovendringen i 2004, jf. tilhørende forskrift § 6. 

 

 
(65) Det bakenforliggende prosjektdirektivet fremstår - etter endringen ved rådsdirektiv 97/11/EF - som 

mer betingelsesløst når det i artikkel 5 nr. 3 heter at byggherren som et minimum skal gi en oversikt 
over de vesentlige alternativer som er undersøkt og de viktigste grunnene til det valget som er gjort. 
Dette må imidlertid ses i sammenheng med at prosjektdirektivet har et snevrere virkeområde enn plan- 
og bygningsloven, og i henhold til artikkel 5 nr. 1 sammenholdt med artikkel 4 bare får anvendelse på 
tiltak som er dekket av bilag I og II. Jeg kan ikke se at omreguleringen i vår sak omfattes av de 
tiltakstyper som nevnes der. I den grad det av direktivet kan utledes plikt til utredning av alternativ 
lokalisering, gjelder denne altså ikke for vårt tilfelle. 

 

 
(66) Vurderingen av om - og i hvilken utstrekning - det skal gis pålegg om utredning av alternativ 

lokalisering, må på denne bakgrunn ta utgangspunkt i formålet med konsekvensutredningen. Mange 
forhold vil spille inn. Det har blant annet betydning om tiltaket etter sin art fordrer et mer helhetlig 
perspektiv basert på en sammenligning av flere tomtealternativ, om tiltaket kommer i strid med 
overordnet plan, og om lokaliseringsspørsmålet er komplisert eller omstridt. Det styrende vil i første 
rekke være å sikre et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag ut fra de hensyn som det er nærliggende å legge 
vekt på ved avgjørelsen. 

 

 
(67) Ved vurderingen av hvor langt alternativ lokalisering må utredes, vil også hensynet til 

forholdsmessighet komme inn, jf. Rt-1982-241. Dette kan tilsi at man etter omstendighetene - helt 
eller delvis - slår seg til ro med den kartlegging og siling av alternative tomter som tiltakshaver 
allerede har gjennomført før planprosessen, og konsentrerer den videre utredning om den eller de 
lokaliseringer som nå er aktuelle. Denne tenkningen kommer også til uttrykk blant annet i forskriften 
§ 13, som begrenser utredningsplikten til «aktuelle alternativer». 

 

 
(68) Om en tomt i denne sammenheng kan regnes som aktuell, må som et utgangspunkt bero på 

tiltakshavers behov. Dette må sammenholdes med om tomten vil kunne bli tilgjengelig for ham, og 
om valg av denne tomten samlet sett er tilstrekkelig nærliggende ut fra de øvrige alternativer som 
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foreligger og den ansvarlig myndighets syn på lokaliseringsspørsmålet. 
 

 
(69) Jeg føyer til at det i praksis gjerne vil være slik at pålegg om utredning av alternativ lokalisering 

hyppigst forekommer der tiltakshaveren er et offentlig organ. Gitt de momenter som jeg mener bør ha 
særlig vekt ved vurderingen av om slik utredning skal pålegges, står imidlertid private tiltakshavere 
prinsipielt sett i samme stilling. 

 

 
(70) Jeg går da over til noen bemerkninger om ugyldighetsvurderingen der pliktig konsekvensutredning 

ikke er gjennomført. 
 

 
(71) Plan- og bygningsloven regulerer ikke dette særskilt, og jeg har ikke funnet holdepunkter i det 

underliggende EØS-rettslige materialet som gir bindende føringer i så måte. Det følger da av den 
alminnelige regel i forvaltningsloven § 41 at reguleringsvedtaket likevel er gyldig «når det er grunn til 
å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». I dette ligger ikke et 
krav om sannsynlighetsovervekt for at feilen har fått betydning. Det er tilstrekkelig med en ikke helt 
fjerntliggende mulighet. 

 

 
(72) Vurderingen beror på de konkrete forhold i saken, herunder hvilke feil som er begått og vedtakets 

karakter. Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig avgjørelsesgrunnlag på et 
punkt av betydning for vedtaket, eller feilen på annen måte innebærer tilsidesettelse av grunnleggende 
fordringer til forsvarlig behandling, skal det gjennomgående nokså lite til. Sammenholdt med de 
interesser som skal ivaretas gjennom reglene om konsekvensutredning, og den komplekse 
utredningsprosessen det der legges opp til, vil veien frem til ugyldighet derfor kunne være kort når 
saksbehandlingsfeilen består i manglende eller mangelfull konsekvensutredning. Men noen 
automatikk er det ikke tale om. Og det er etter mitt syn heller ikke rom for en alminnelig presumsjon 
for innvirkning, slik de ankende parter har tatt til orde for. En slik presumsjon ville representere en 
ugrunnet stor vekting av form fremfor innhold. Det kan ikke tas for gitt at de hensyn og interesser som 
skal ivaretas gjennom reglene for konsekvensutredning, i en konkret sak ikke også kan ivaretas 
innenfor rammene av en ordinær planbehandling. I forhold til innvirkningskriteriet må man etter mitt 
syn derfor gå konkret til verks, og knytte undersøkelsen til de enkelte påberopte avvik fra den 
saksbehandlingen som skulle ha vært fulgt dersom det var gjennomført konsekvensutredning i den 
aktuelle saken. 

 

 
(73) Dette reiser spørsmål om rammene for domstolsprøvingen der feilen består i manglende eller 

mangelfull konsekvensutredning, og hvor det gjøres gjeldende at man ved riktig saksbehandling skulle 
ha stilt krav om nærmere utredning av et bestemt tema. Som jeg har vært inne på tidligere, fastsettes 
utredningsprogrammet av ansvarlig myndighet ut fra et faglig-politisk skjønn. Grensen mot skjønnet 
under realitetsavgjørelsen er ikke skarp. Det kan da ikke være spørsmål om at domstolene setter seg i 
den ansvarlige myndighets sted for å vurdere hva som ville være den optimale utredningsplanen, se til 
sammenligning Rt-2007-257 avsnitt 42 og Rt-2009-354 avsnitt 47. Spørsmålet vil være hvilken 
utredning som - holdt opp mot de interesser som skal ivaretas gjennom reglene om 
konsekvensutredning, herunder hensynet til Grunnloven § 110b - måtte til for å tilfredsstille kravene 
til forsvarlig utredning og behandling. 

 

 
(74) Jeg føyer til at dersom det ut fra bevisførselen må legges til grunn at ansvarlig myndighet mest 

sannsynlig ville ha pålagt utredning utover disse minstekravene, må innvirkningsvurderingen knytte 
seg til dette. 

 

 
(75) Med dette som bakgrunn går jeg over på de konkrete forholdene i saken. 
 

 
(76) Det er på det rene - og ikke omtvistet mellom partene - at man skulle ha foretatt konsekvensutredning 

i forbindelse med den planprosessen som ligger til grunn for det omtvistede reguleringsvedtaket. Jeg 
viser til plan- og bygningsloven § 33-2 annet ledd bokstav b, sammenholdt med forskriften § 3 og 
vedlegg II.1.14, og forskriften § 4 nr. 3 bokstav a. Plikten til konsekvensutredning følger av at tiltaket 
gjelder bygg med mer enn 7 500 m² bruksareal, som er foreslått lokalisert i et område som i henhold 
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til reguleringsplanen er avsatt til friområde eller friluftsområde, og som miljøvernmyndighetene 
vurderer som viktig. Jeg føyer til at plikt til konsekvensutredning også følger av loven etter 2004, med 
tilhørende forskrift 1. april 2005 nr. 276 fastsatt med hjemmel i § 33-5. Forskriften § 3 nr. 1 bokstav a 
sammenholdt med § 4 bokstav c omfatter bygg på mer enn 5 000m². Plikten til konsekvensutredning 
gjelder dersom slike er foreslått lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av 
friluftsliv, eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder. 

 

 
(77) Det er ikke gjennomført formell konsekvensutredning. Spørsmålet er hvilken virkning denne feilen 

skal få, jf. forvaltningsloven § 41. Ut fra det jeg tidligere har sagt om rammene for 
domstolsprøvingen, tar jeg utgangspunkt i spørsmålet om hvor langt fordringen om forsvarlig 
saksutredning tilsa at ansvarlig myndighet skulle ha pålagt utredning av alternative lokaliseringer, 
eventuelt om det er sannsynliggjort at man rent faktisk hadde pålagt utredninger utover 
forsvarlighetskravets minstestandard. I den grad det må konkluderes med at slike utredninger skulle 
eller ville ha vært foretatt i større utstrekning enn det som faktisk skjedde, blir spørsmålet om det er en 
ikke helt fjerntliggende mulighet for at dette har fått betydning for reguleringsvedtaket. 

 

 
(78) Jeg er enig med de ankende parter i at det i denne saken ikke ville være forsvarlig å beslutte 

omregulering uten først å ha skaffet et tilstrekkelig avklart beslutningsgrunnlag med hensyn til om det 
fantes aktuelle alternativer. Jeg peker spesielt på at man tok sikte på å omdisponere deler av et 
verdsatt friområde som inngikk i kommunens overordnede grønnstruktur, at det forelå helt særskilte 
sikkerhetsspørsmål, og at sterke offentlige interesser - både på kommunalt og statlig nivå - tilsa at 
relokalisering av Den amerikanske ambassade hadde høy prioritet. I en slik situasjon måtte 
tomtevalget ses i en større sammenheng. Også de demokratiske hensyn som skal ivaretas gjennom 
reglene om konsekvensutredning, og den lokale motstanden på Huseby, taler etter mitt syn for dette. 
Fraværet av alternativer til Husebyskogen var i det hele en gjennomgående og viktig premiss i 
planprosessen helt frem til fylkesmannens vedtak. 

 

 
(79) Pålegg om utredning av alternativ lokalisering ville likevel bare være et krav så langt man ikke 

allerede hadde et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere. Jeg viser til min generelle omtale av plikten 
til utredning av alternativ lokalisering i forbindelse med konsekvensutredninger, og da særlig til at 
hensynet til proporsjonalitet tilsier at slike utredninger begrenses til aktuelle tomtealternativ, slik også 
forskriften § 13 bestemmer. Videre viser jeg til det jeg har sagt om de undersøkelser som var foretatt, 
herunder kartleggingene som ble initiert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2001, og hvor 
blant annet Oslo kommune undersøkte mulige tomter som kommunen selv måtte eie. Endelig viser jeg 
til den skriftlige redegjørelsen 2. mai 2005 fra Den amerikanske ambassade til Oslo kommune, som 
kom til etter initiativ fra byråden for byutvikling. 

 

 
(80) Det er nok slik at det på enkelte punkter forekommer unøyaktigheter, feil og uoverensstemmelser i 

dette materialet. De ankende parter har særlig vist til at kommunens kartlegging av tomter i 2002 var 
begrenset til tomter som var større enn 40 daa, og at dette enkelte steder i materialet misvisende er 
formidlet som et absolutt krav til tomtestørrelse. Det er også trukket frem at kommunen ikke ble 
orientert om at man fra amerikansk side hadde funnet frem til et godt område på Nordby i Bærum, 
som reserveløsning for det tilfellet at man ikke nådde frem på Huseby. 

 

 
(81) Materialet som lå til grunn for kommunens vedtak, må imidlertid ses i sammenheng og som et hele. I 

et slikt perspektiv ville det etter mitt syn fremgå at kravet på 40 daa var fravikelig, og at man fra 
amerikansk side faktisk også hadde vurdert tomter med mindre areal. Manglende informasjon om 
tomten på Nordby tillegger jeg ikke vekt, i det jeg mener at det etter omstendighetene uansett ville ha 
vært forsvarlig å begrense vurderingen til aktuelle tomtealternativ i Oslo kommune. 

 

 
(82) Samlet sett var prosessen frem mot ambassadens valg av tomt etter mitt syn tilstrekkelig dokumentert, 

og det var forsvarlig av planmyndigheten å slå seg til ro med at aktuelle alternativ ikke forelå. 
Behandlingen i Høyesterett har ikke gitt holdepunkter for å anta at avgjørelsesgrunnlaget ble uriktig 
på dette punktet. Og heller ikke mens saken har stått for domstolene har det vært pekt på alternativer 
som ikke allerede har vært vurdert og forkastet. Jeg har også vanskelig for å se hvilke ytterligere 
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undersøkelser man skulle ha pålagt tiltakshaver. Ut fra det grunnlaget man allerede hadde, var det 
etter mitt syn også forsvarlig av kommunen å ikke selv iverksette nye søk etter mulige tomter. 

 

 
(83) De ankende parter har subsidiært gjort gjeldende at man i forbindelse med en konsekvensutredning 

ville ha pålagt utredning av alternativ lokalisering ut over det man var forpliktet til. Bevisførselen i 
saken gir etter mitt syn ikke grunnlag for en slik antakelse. Tvert om er det vel et gjennomgående 
trekk at kommunen mente å ha et tilfredsstillende grunnlag, og det er ikke fremkommet noe som med 
tyngde tilsier at planmyndigheten hadde sett annerledes på spørsmålet alene av den grunn at tiltaket 
skulle konsekvensutredes. De ytterligere avklaringer kommunen eventuelt ville ha bedt om med 
henblikk på å fastsette en utredningsplan, ville mest sannsynlig ha bekreftet at det ikke var ytterligere 
utredningsbehov med hensyn til lokalisering andre steder enn på Huseby. 

 

 
(84) Jeg har vært inne på at en konsekvensutredning skal bidra til en åpen planprosess som bidrar til at 

motforestillingene kommer frem. Gjennomgangen av planprosessen i denne saken viser at det ble lagt 
til rette for innspill i tre hovedomganger, i tillegg til det som kom i forbindelse med innbyggerinitiativ 
og arbeidet med områdeprogram. Motstanden kom godt til syne gjennom mer enn 100 skriftlige 
merknader, tre folkemøter, underskriftslister, avisinnlegg og ved en rekke møter med 
byutviklingskomiteen. Spørsmålet om alternativ lokalisering var et tilbakevendende tema i de fleste av 
disse sammenhengene. Det er altså ikke tvil om at også de kritiske røstene kom til orde. 

 

 
(85) På denne bakgrunn finner jeg for min del grunnlag for å se bort fra at den manglende 

konsekvensutredning kan ha virket bestemmende for kommunens omreguleringsvedtak. Det er da 
heller ikke grunnlag for å konstatere at fylkesmannens godkjenningsvedtak er ugyldig. 

 

 
(86) Anken må etter dette forkastes. 
 

 
(87) Ankemotpartene har krevd sakskostnader for alle instanser, og vil etter hovedregelen også ha krav på 

dette etter henholdsvis tvistemålsloven § 172 første ledd og § 180 første ledd, samt tvisteloven § 20-2 
første ledd. Under en viss tvil er jeg blitt stående ved at de private saksøkere likevel ikke bør ilegges 
kostnadsansvar for noen instans. Det omtvistede vedtaket gjelder en politisk vanskelig sak av stor 
betyding for de nærmiljøer og nabolag som berøres. Det ble allerede innledningsvis i planprosessen 
begått saksbehandlingsfeil fra kommunens side, og det er etter mitt syn ikke urimelig at man gjerne 
ville ha en rettslig prøving. Saken har også reist enkelte prinsipielle spørsmål som særlig 
ankemotpartene har hatt en interesse i å se løsningen på. 

 

 
(88) Jeg stemmer for denne dom: 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans. 
 

 

 
(89) Dommer Øie: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(90) Dommer Gussgard: Likeså. 
 

 
(91) Dommer Skoghøy: Likeså. 
 

 
(92) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

 
(93) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

dom: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans. 
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Norges Høyesterett - HR-2014-577-A - Rt-2014-272 
 

 

Instans Norges Høyesterett - Dom. 

Dato 2014-03-21 

Publisert HR-2014-577-A - Rt-2014-272 

Stikkord Fiskevernsonen. Fangstbegrensning. Svalbardtraktaten. Likebehandlingsprinsipp. 

Sammendrag Et tysk fiskefartøy hadde i fiskevernsonen ved Svalbard gjennomført et trålhal med 

innslag av hyse som overskred den forskriftsbestemte begrensningen på 19 %. I 

motsetning til fartøyer fra Norge, Russland og Grønland har fartøyer fra EU ikke 

egen hysekvote, men kan bare ta hyse som bifangst. Høyesterett viste til at 

reguleringen av hysefisket er begrunnet i behovet for å forvalte bestanden med 

sikte på en bærekraftig utvikling, hvilket er et saklig hensyn begrunnet i objektive 

kriterier. En regulering med et slikt siktemål kom ikke i konflikt med 

likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten artikler 2 og 3. En tildeling av en 

hysekvote på samme kvantum som den tillatte bifangsten, ville gitt fartøy fra EU 

like vilkår ved torskefisket i vernesonen som fartøy fra land med hysekvote. Det 

ble allikevel sett som avgjørende for at reguleringen ikke var uforholdsmessig og 

diskriminerende, at bifangstregulering ved forskrift - i motsetning til en 

kvoteordning - kunne bestemmes raskt og unilateralt. 

Saksgang Nord-Troms tingrett  TNHER-2012-141874 - Hålogaland lagmannsrett LH-2013-

50194 - Høyesterett HR-2014-577-A, (sak nr. 2013/1772)), straffesak, anke over 

dom. 

Parter A, Deutsche Fischfang Union GmbH (advokat Hallvard Østgård) mot Den 

offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause). 

Forfatter Bergsjø, Normann, Utgård, Bårdsen, Justitiarius Schei. 

 

 
 

 

 

(1) Dommer Bergsjø: Saken gjelder lovanvendelsesanker etter domfellelse av en islandsk skipper og et 

tysk rederi for brudd på bestemmelsene om fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Spørsmålet er særlig 

om det - for det tilfelle at Svalbardtraktaten skulle gjelde i fiskevernsonen - foreligger motstrid 

mellom traktaten og forskrift 21. desember 2011 nr. 1478 om regulering av hysefisket i sonen. 
 

 

(2) Troms politidistrikt utferdiget 5. september 2012 forelegg mot A for overtredelse av lov om Norges 

økonomiske sone § 8 jf. § 1 og § 4, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 4 

og § 3, jf. forskrift 21. desember 2011 nr. 1478 om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved 

Svalbard i 2012 § 6 jf. § 4. I grunnlaget heter det: 

«Tirsdag 4. september 2012, som kaptein under fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med 

fartøyet 'Kiel', gjennomførte han et hal med 39,4 % innslag av hyse til tross for at de rett i 

forkant av dette halet hadde utført et hal med 30,9 % innslag av hyse.» 
 

 

(3) Jeg bemerker at forskriften om regulering av fisket etter hyse i 2012 fastsatte at EU-fartøyer ikke 

kunne ha mer enn 19 prosent innblanding av hyse ved fiske etter andre arter. 
 

 

JO LOVDATA 
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(4) Det ble 5. september 2012 også utferdiget inndragningsforelegg mot det tyske rederiet Deutsche 

Fischfang Union GmbH for samme forhold. 
 

 

(5) Foreleggene ble ikke vedtatt, og saken ble oversendt Nord-Troms tingrett for pådømmelse, jf. 

straffeprosessloven § 268. Tingretten avsa 10. desember 2012 dom [TNHER-2012-141874] med slik 

domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1955, dømmes for overtredelse av lov om Norges økonomiske sone § 8, jf. § 1 og 

§ 4, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 4 og § 3, jf. forskrift 

om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 § 6, jf. § 4 til bot på 

18.000,- - attentusen - kroner. 
 

2. Deutsche Fischfang Union dømmes for overtredelse av lov om Norges økonomiske sone § 8 

og § 9, jf. § 1 og § 4, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 4 og § 

3, jf. forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 § 6, jf. § 

4, til å tåle inndragning med 40.000,- - førtitusen - kroner til fordel for statskassen. 
 

3. Sakskostnader ilegges ikke.» 
 

 

 

(6) Tingretten la til grunn at både skipper og rederi hadde forholdt seg som nevnt i foreleggene, og at de 

hadde opptrådt uaktsomt. Dette har senere ikke blitt bestridt fra de domfeltes side. I dommen bygde 

tingretten videre på at Svalbardtraktaten 9. februar 1920 («Svalbardtraktaten») ikke gjelder i 

fiskevernsonen, og at forskrift 21. desember 2011 nr. 1478 om regulering av fisket etter hyse i 

fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 («hyseforskriften») dermed ikke kunne settes til side som 

ugyldig. Ut fra dette tok tingretten ikke stilling til om forskriften innebærer en diskriminering som 

strider mot likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten. 
 

 

(7) Både A og rederiet anket dommen og gjorde gjeldende feil ved lovanvendelsen under 

skyldspørsmålet. Hålogaland lagmannsrett forkastet anken i dom 11. juli 2013 [LH-2013-50194]. 

Også lagmannsretten la til grunn at Svalbardtraktaten ikke får anvendelse i fiskevernsonen. Dermed 

tok heller ikke lagmannsretten stilling til om hyseforskriften virker diskriminerende. 
 

 

(8) I anker til Høyesterett har A og rederiet gjort gjeldende at lagmannsretten har begått feil i 

lovanvendelsen under skyldspørsmålet. De har konkret anført at Svalbardtraktaten gjelder i 

fiskevernsonen. 
 

 

(9) Høyesteretts ankeutvalg henviste ankene i beslutning 27. september 2013. I ankeutvalgets brev til 

partene 2. oktober 2013 heter det: 

«Det varsles imidlertid allerede nå om at prosedyrene for Høyesterett i avdeling 

utelukkende skal gjelde spørsmålet om det - for det tilfelle at Svalbardtraktaten skulle få 

anvendelse - foreligger motstrid mellom forskrift 21. desember 2011 nr. 1478 om 

regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 og 

Svalbardtraktaten.» 
 

 

(10) De domfelte protesterte på dette, blant annet under henvisning til EMK artikkel 6 nr. 1 om «access to 

court» og til kravet om reell to-instansbehandling nedfelt i tilleggsprotokoll nr. 7 til EMK, artikkel 2. 

Ankeutvalget fastholdt behandlingsmåten i saksforberedende møte og brev til partene 18. oktober 

2013. 
 

 

(11) De ankende parter - A og Deutsche Fischfang Union GmbH - har i korte trekk anført: 
 

 

(12) Saksbehandlingen strider mot de domfeltes rettigheter etter EMK. Høyesterett skulle behandlet det 

spørsmål anken gjelder, nemlig om Svalbardtraktaten får anvendelse i fiskevernsonen. 
 

 

(13) Hyseforskriften innebærer en behandling av fartøyer fra EU som strider mot likebehandlingsprinsippet 

i Svalbardtraktaten artikkel 2 og 3. I medhold av straffeloven § 1 må forskriften settes til side, og de 

tiltalte må frifinnes. Gjennom hyseforskriften § 4 gis fartøyer fra EU bare anledning til å ta hyse som 
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bifangst, mens fiskere fra Norge, Russland og Grønland har egen kvote for hyse. Dette innebærer en 

forskjellsbehandling basert på nasjonalitet. Forskriften har også en diskriminerende effekt - EU-

fartøyenes fiske blir mindre effektivt, og de får reduserte muligheter til fiske på andre felter. Vi er i 

kjernen av diskrimineringsforbudet, hvor det ikke er rom for en forholdsmessighetsvurdering. Under 

enhver omstendighet foreligger det ikke tilstrekkelig grunn for forskjellsbehandlingen, idet Norge 

kunne holdt hysebeskatningen nede med et mindre diskriminerende tiltak. Det tillatte bifangstkvantum 

er uansett så lavt at det i seg selv er en ulovlig forskjellsbehandling. 
 

 

(14) De ankende parter har lagt ned slik påstand: 

«Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 av 

21.12.2011 nr. 1478 er i strid med Svalbardtraktaten.» 
 

 

(15) Påtalemyndigheten har i korte trekk anført: 
 

 

(16) Det er ikke motstrid mellom hyseforskriften og Svalbardtraktaten. Forskriften innebærer ingen 

diskriminering begrunnet i nasjonalitet, men verner etablert næring og tradisjonelt fiske. En slik 

forskjellsbehandling basert på saklige og objektive kriterier strider ikke mot likebehandlingsprinsippet 

i traktaten. Norge har gjennom sin suverenitet over Svalbard uansett en skjønnsmargin, og har holdt 

seg innenfor denne ved utformingen av regelverket for fiskevernsonen. Hyseforskriften er på denne 

bakgrunn ikke ugyldig. 
 

 

(17) Påtalemyndigheten har lagt ned slik påstand: 

«Ankene forkastes.» 
 

 

(18) Mitt syn på saken 
 

 

(19) Problemstillingen 
 

 

(20) Det er på det rene at A og rederiet har forholdt seg som nevnt i foreleggene, og at de har opptrådt 

uaktsomt. Spørsmålet er om hyseforskriften må settes til side fordi den strider mot Svalbardtraktatens 

likebehandlingsprinsipp. Det er altså to vilkår for å kunne sette forskriften til side: (1) 

Svalbardtraktaten må gjelde i fiskevernsonen, og (2) kravet til likebehandling i traktaten må være 

tilsidesatt. Høyesteretts behandling er som nevnt foreløpig begrenset til vilkår nummer to - 

likebehandlingskravet. Dersom drøftelsene av dette spørsmålet leder til at kravet til likebehandling er 

ivaretatt, tilsier det at domfellelsene må opprettholdes. Er likebehandlingskravet tilsidesatt, må retten 

også ta stilling til om Svalbardtraktaten får anvendelse i vernesonen. Domfellelse forutsetter da at 

traktaten ikke gjelder for vernesonen. 
 

 

(21) De aktuelle bestemmelser i hyseforskriften lyder: 

«§ 1. Virkeområde 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og 

utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i  ervervsøyemed eller som bistår 

fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 
 

§ 2. Generelt forbud 

Det er forbudt å fiske hyse i fiskevernsonen ved Svalbard med mindre annet er fastsatt. 
 

§ 3. Kvoter 

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske og russiske fartøy fiske hyse i fiskevernsonen 

ved Svalbard innenfor rammen av de kvoter som er fastsatt for fartøy fra disse land, og 

dette fisket skal komme til fradrag i disse kvotene. 

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan grønlandske fartøy fiske hyse i fiskevernsonen ved 

Svalbard, innenfor rammen av den totale kvoten av hyse som er avtalt for fartøy fra 

Grønland for fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N, og dette fisket skal komme 

til fradrag i denne kvoten. 
 

§ 4. Bifangst 
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Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra EU og Færøyene ha innblanding av hyse i 

fisket etter andre fiskearter på inntil 19 % per hal.» 
 

 

(22) Som jeg kommer tilbake til senere, har altså norske og russiske fartøyer en særskilt hysekvote, noe 

som gir adgang til direkte fiske etter denne arten. Fartøyer fra EU har derimot bare adgang til å ta hyse 

som bifangst ved fiske etter andre arter, typisk torsk. Det er denne forskjellsbehandlingen som må 

holdes opp mot bestemmelsene om likebehandling i Svalbardtraktaten. 
 

 

(23) Reguleringsregimet i fiskevernsonen, Norskehavet og Barentshavet 
 

 

(24) Før jeg går inn på disse bestemmelsene, er det hensiktsmessig å redegjøre for fiskevernsonen og 

reguleringsregimet for Norskehavet og Barentshavet. Norge og Russland - tidligere Sovjetunionen - 

har lenge hatt et utstrakt samarbeid om forvaltningen av fiskeressursene i denne regionen. De to 

statene inngikk 11. april 1975 en avtale om rammene for samarbeidet. Fortsatte forhandlinger munnet 

ut i avtalen 15. oktober 1976 om gjensidige fiskeriforbindelser. Fortalen til avtalen viser blant annet til 

at «en viktig del av de levende ressurser i Norskehavet og Barentshavet representerer et 

sammenhengende økologisk system som utnyttes av fiskere fra begge land». Av artikkel 1 følger at 

partene har en plikt til å gi den andre partens fiskefartøyer adgang til de respektive 

forvaltningsområder. I artikkel 2 heter det blant annet at partene hvert år skal fastsette: 

«den totalt tillatte fangst av enkelte bestander eller kombinasjoner av bestander, under 

hensyntaken til bestandenes gjensidige avhengighet, anbefalinger fra vedkommende 

internasjonale organisasjoner og andre relevante faktorer, ...» 
 

 

(25) Partene forplikter seg videre til «fangstregulerende tiltak med sikte på å bevare fiskebestandene ved å 

holde dem på det nivå som gir størst varig utbytte». 
 

 

(26) I St.prp.nr.74 (1976-1977) om samtykke til ratifikasjon av avtalen omtales bakgrunnen på følgende 

måte: 

«Fiskeforholdene i Barentshavet er av en slik art at en rasjonell 

ressursforvaltningspolitikk krever et nært samarbeid mellom Norge og Sovjetunionen som 

kyststater i området. Utkastet til en ny havrettskonvensjon forutsetter nettopp et nært 

samarbeid der samme fiskebestander vandrer mellom havområdene utenfor to lands 

kyster. Å gjennomføre slikt samarbeid vil være en del av forpliktelsen knyttet til begrepet 

økonomisk sone. De etablerte fangstmønstre følger fiskeforekomstene, slik at norsk fiske 

foregår både utenfor Sovjetunionens kyst og utenfor norske-kysten. På samme måte fisker 

sovjetiske fartøyer utenfor begge lands kyster.» 
 

 

(27) Fiskevernsonen ble opprettet i 1977 med hjemmel i lov om Norges økonomiske sone 17. desember 

1976 nr. 91 § 1. Forskrift om fiskevernsone ved Svalbard 3. juni 1977 nr. 6 angir formålet og gir 

vidtgående reguleringsfullmakter. 
 

 

(28) I Rt-1996-624 gis følgende beskrivelse av sonen og reguleringsregimet på side 626: 

«I medhold av lov av 17 desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske sone er det ved 

forskrift av 3 juni 1977 opprettet en fiskevernsone i havområdet utenfor Svalbard for - 

som det heter i forskriften § 1 - 'bevaring av de levende ressurser i havet og regulering av 

fiske og fangst'. Forskriften gir vidtgående reguleringshjemmel, blant annet til å fastsette 

største årlige tillatte fangstmengde for det enkelte fiskeslag. 

Slike maksimale fangstmengder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard har for arktisk 

torsk vært fastsatt siden 1986. Norsk og russisk fiske har i denne perioden vært regulert 

gjennom avtalte totalkvoter for landene for hele Norskehavet og Barentshavet. For 

fiskevernsonen har vært fastsatt en fiskekvote for øvrige land - tredjeland. Forskriften ga 

opprinnelig ikke hjemmel for å bestemme hvilke tredjeland som kunne fiske på kvoten. 

Ved forskriftsendring av 12 august 1994 ble det gitt hjemmel til å treffe 'Bestemmelser 

om hvilke lands fartøy som har adgang til å drive fiske' innenfor vernesonen.» 
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(29) De viktigste fiskebestandene i Barentshavet har altså et utbredelsesområde som dekker norsk og 

russisk økonomisk sone, samt fiskevernsonen ved Svalbard. På denne bakgrunn føres det årlige 

kvoteforhandlinger om fellesbestandene mellom Norge og Russland i regi av Den blandede norsk-

russiske fiskerikommisjonen. I Meld. St. 25 (2011-2012) side 28 heter det at «[f]ellesbestandane er 

nordaust-arktisk torsk, nordaust-arktisk hyse, blåkveite og lodde». Som omtalt i Rt-1996-624 har det 

gjennom disse forhandlingene siden 1986 vært fastsatt en totalkvote for fiske av norsk-arktisk torsk i 

vernesonen, se side 634. Norge og Russland avtaler årlig største fangstmengde for det totale fisket i 

Norskehavet og Barentshavet. Denne betegnes «total allowable catch» - TAC. TAC fordeles mellom 

Norge og Russland, samtidig som det settes av en andel til fiske i vernesonen. Kvoten for vernesonen 

blir en kvote forbeholdt tredjeland, idet norsk og russisk fiske i Norskehavet og Barentshavet, 

inklusive fiskevernsonen ved Svalbard, skjer på disse landenes andel av TAC. 
 

 

(30) Regimet er tilsvarende for norsk og russisk hysefiske. Frem til 2011 hadde imidlertid EU-fartøyene 

ingen begrensning for fiske av hyse i vernesonen. De kunne altså - i motsetning til norske, russiske og 

grønlandske fartøyer - fiske fritt etter denne arten. Hysekvote for tredjeland ble innført første gang 

med virkning for 2011, da med adgang til 15 prosent bifangst av hyse, jf. forskrift 11. mai 2011 nr. 

485 om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011. 
 

 

(31) Meld. St. 25 (2011-2012) beskriver på side 29 hysekvotene for 2012: 

«For nordaust-arktisk hyse har Noreg og Russland avtalt ein totalkvote på 318 000 tonn, 

inklusive forskingsfangst. Det er sett av ein hysekvote til tredjeland på 20 494 tonn, som 

er delt med 8 856 tonn i NØS, 5 270 tonn i fiskevernsona ved Svalbard og 6 368 tonn i 

RØS. Russland har overført 4 500 tonn nordaust-arktisk hyse til Noreg for 2012. Etter 

overføring er den norske kvoten på 153 753 tonn og den russiske på 135 753 tonn.» 
 

 

(32) Som jeg allerede har vært inne på, må EUs kvote i fiskevernsonen i 2012 på 5 270 tonn leses med det 

forbehold at dette kvantum bare kunne tas som bifangst, se hyseforskriften § 2 sammenholdt med § 4. 

Mens EUs samlede kvote er fordelt på delkvoter i henholdsvis fiskevernsonen ved Svalbard, Norges 

økonomiske sone og Russlands økonomiske sone, kan Norge og Russland innenfor rammen av 

totalkvoten fritt fordele fangsten mellom sonene. 
 

 

(33) Det tradisjonelle hysefisket i vernesonen ved Svalbard og bestandsutviklingen 
 

 

(34) For å kunne ta stilling til om hyseforskriften diskriminerer fiskere fra EU i strid med 

likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten, er det nødvendig å se på de ulike nasjonenes 

tradisjonelle fiske etter hyse i vernesonen. Bestandsutviklingen har også betydning i denne 

sammenhengen. 
 

 

(35) For Høyesterett er det fremlagt opplysninger om hysefisket i fiskevernsonen ved Svalbard fra 1998 til 

2012. I årene til og med 2003 fisket fartøyer fra EU mer hyse enn norske, til dels betydelig mer. Som 

et eksempel viser jeg til året 2000, da EU-fartøyer tok 1 480 tonn, mens den norske fangsten var 202 

tonn. Imidlertid var også EUs fangster gjennomgående lave og oversteg ikke 2 900 tonn noen av 

årene. Siden 2004 har norske fiskere tatt større kvantum hyse enn EU-fartøyene - de siste årene mye 

mer. Frem til 2009 var EUs høyeste årlige fangst av hyse 2 920 tonn, et kvantum som ble tatt nettopp i 

2009. Den norske fangsten var da 40 091 tonn. I 2010 - som var det siste året med fritt fiske etter hyse 

for EU-fartøyene - var EU-fangsten 5 952 tonn. Norsk fangst var 26 144 tonn. Etter innføringen av 

kvote ble det i 2011 og 2012 tatt henholdsvis 3 847 og 2004 tonn fra EU-fartøyene. Disse årene var 

den norske fangsten henholdsvis 49 278 og 33 184 tonn. Jeg legger til grunn at fiskere fra EU - i hvert 

fall frem til de siste to årene før regulering ble innført - har tatt hyse kun som bifangst. 
 

 

(36) Fangstmønsteret har sammenheng med bestandsutviklingen. Hysebestanden hadde en topp tidlig på 

1970-tallet med rundt 150 000 tonn. Den nådde et bunnivå om lag ti år senere, for så igjen å stige. 

Bestanden økte kraftig fra 2004 til 2010 med kvantum opp mot 300 000 tonn. Utbredelsen har også 

endret seg, idet det i dag er langt mer hyse nord og øst i fiskevernsonen enn det har vært tidligere. Det 

er antatt at dette kan ha sammenheng med økte vanntemperaturer i området. 
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(37) Effekten av reguleringen for fartøyer fra EU 
 

 

(38) Som jeg allerede har vært inne på, ble det fra 2011 innført begrensninger i EU-fartøyenes fiske etter 

hyse i vernesonen. Disse fartøyene hadde i 2011 adgang til å ta inntil 15 prosent hyse som bifangst, 

mens grensen var 19 prosent i 2012. Spørsmålet er om EU - på samme måte som Norge og Russland - 

isteden burde hatt særskilte kvoter for hyse ut fra likebehandlingsprinsippet. Her har det betydning 

hvilke effekter valget av reguleringsmåte har for EU-fiskerne. 
 

 

(39) Jeg tar utgangspunkt i Rt-1988-796. Saken gjaldt brudd på et forbud mot mer enn 10 prosent bifangst 

av andre arter ved uerfiske. I kjennelsen vurderer Høyesterett innholdet i aktsomhetskravet og tar 

utgangspunkt i en protokoll fra et møte mellom fiskerirepresentanter fra Norge og DDR. Følgende 

siteres fra protokollen på side 797: 

«Bestemmelsen er likevel å forstå slik at et første trålhal med bifangst over 10 % ikke vil 

medføre reaksjoner fra Kystvakten såfremt fartøyet ikke på forhånd kunne vite at slik 

bifangst over 10 % ville inntreffe. Dersom fisket fortsetter på samme felt med bifangster 

over 10 %, vil det reageres. For å unngå reaksjon må derfor fiskefartøy i slike tilfeller 

skifte til fangstfelt der det ikke er påregnelig at bifangsten vil være for stor før fisket 

fortsetter. 

Kystvakten vil legge avgjørende vekt på at fartøy har forflyttet seg i distanse eller har gått 

på annen dybde fra det sted hvor første trålhal fant sted. Dersom dybde skiftes vil 

Kystvakten legge mindre vekt på forflytning i distanse. Hva som skal kreves av dybde- og 

distanseforflytning er meget vanskelig å si, da disse forholdene kan skifte. Dette er 

sesongavhengig, og kan også variere i løpet av døgnet. 

Dersom et fartøy har vært borte fra et område med for høy innblanding av bifangst 

anbefales det at fartøyet først foretar et prøvehal i området. Dette prøvehalet bør da være 

av kort varighet. Dette bør presiseres i fangstdagboken.» 
 

 

(40) Førstvoterende uttaler i kjennelsen at dette gir uttrykk for «en naturlig fremgangsmåte». Han 

formulerer aktsomhetskravet som et spørsmål om tiltalte «som en erfaren fisker og ut fra sin erfaring 

og sine kunnskaper har gjort det en med rimelighet kan kreve av ham for å unngå at bifangsten ble 

mer enn 10 %». 
 

 

(41) EU-fartøyer i vernesonen må opptre i tråd med disse retningslinjene for å unngå å bli oppbragt av 

Kystvakten og straffet. I foreliggende sak har A forklart hva dette nærmere innebærer for ham og 

andre EU-fiskere, og jeg legger hans forklaring til grunn. Hvis de i et hal får for mye bifangst, må de 

skifte fiskefelt. Dette kan bety at de må forflytte seg i flere timer. Det må foretas kortvarige prøvehal, 

som kan vise seg forgjeves. Forflytningene tar tid, og fisket blir mindre effektivt. Fartøyene må bruke 

lengre tid på å fiske kvoten, noe som gir høyere kostnader per kilo fisk. Mulighetene for å utnytte 

andre former for fiske og fiske i andre regioner reduseres også. Kort sagt har det negative økonomiske 

konsekvenser for EU-fartøyene at de ikke har særskilt hysekvote, men bare kan ta hyse som bifangst. 
 

 

(42) Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp 
 

 

(43) Med dette som utgangspunkt går jeg over til Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp. Jeg nevner at 

traktaten skal tolkes «in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms 

of the treaty in their context and in the light of its object and purpose», jf. artikkel 31 i 

Wienkonvensjonen om traktatretten 1969 og Rt-2010-858, avsnitt 38. 
 

 

(44) Svalbardtraktaten artikkel 1 slår fast «Norges fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over øygruppen. 

Prinsippet om likebehandling av traktatstatene er nedfelt i flere av bestemmelsene. I denne saken er 

det særlig artikkel 2 første og andre ledd som er av interesse. Her heter det: 

«Alle de høie kontraherende parters skib og undersåtter skal ha like rett til fiske og jakt 

innen de områder som er nevnt i artikel 1 og deres territoriale farvann. 

Det tilkommer Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til sikre 
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bevarelsen og - om nødvendig - gjenoprettelsen av dyre- og plantelivet innen de nevnte 

områder og deres territoriale farvann, dog så, at disse forholdsregler alltid skal anvendes 

likt overfor alle de høie kontraherende parters undersåtter uten nogen som helst 

undtagelser, forrettigheter og begunstigelser, direkte eller indirekte, til fordel for nogen av 

dem.» 
 

 

(45) Også artikkel 3 er et utslag av likebehandlingsprinsippet. Første ledd sikrer traktatstatene «like rett til 

adgang og ophold» i «farvannene, fjordene og havnene». Det slås videre fast at de skal kunne drive 

«uhindret allslags maritim-, industri, bergverks- og handelsvirksomhet på fullstendig like fot». Dette 

utbygges videre i andre ledd. 
 

 

(46) I Rt-1996-624 sies på side 635 følgende om forståelsen av artikkel 1 til 3: 

«Det som følger av disse bestemmelsene, er et krav til likebehandling av 'alle de høie 

kontraherende parters undersåtter', med andre ord et forbud mot diskriminering begrunnet 

i nasjonalitet. Det som derimot ikke kan utledes, er noe forbud mot rasjonering - herunder 

også forskjellsbehandling - begrunnet i andre objektive kriterier for utvelgelse. 

I fiskevernsonen er torskeressursene fordelt - og rasjonert - slik at de land som har hatt et 

tradisjonelt fiske i havområdet før innføringen av begrensningene, er sikret fortsatt fiske, 

mens de land som ikke kan vise til et slikt fiske i området, nektes å starte opp. Det 

tilsiktede formål - og også den faktiske effekt - er å verne etablert næring, derimot ikke å 

diskriminere næringsutøvere begrunnet i at de har - eller ikke har - sin tilhørighet til 

bestemte land. Jeg kan ikke se annet enn at en regulering med et slikt formål og en slik 

effekt er noe annet enn diskriminering grunnet i nasjonal tilhørighet, og at reguleringen 

ikke kan være i strid med Svalbardtraktaten artikkel 2 og artikkel 3.» 
 

 

(47) Førstvoterende slår videre fast at Norges adgang til forskjellsbehandling grunnet i andre objektive 

kriterier enn nasjonalitet, er allment akseptert i litteraturen. På side 636 fortsetter han:  

«Regulering basert på tradisjonelt fiske har også vært akseptert i internasjonal praksis 

hvor det rettslige utgangspunkt har vært et forbud mot diskriminering grunnet nasjonal 

tilhørighet. I flere avgjørelser av EF-domstolen er det lagt til grunn at slik regulering ikke 

er i strid med Romatraktaten.» 
 

 

(48) Det rettslige syn på kravet til likebehandling etter Svalbardtraktaten som er kommet til uttrykk i denne 

avgjørelsen, er også lagt til grunn i Rt-2006-1498, avsnitt 70. 
 

 

(49) Når Svalbardtraktaten artikkel 2 andre ledd krever at tiltak skal anvendes likt og «uten nogen som 

helst undtagelser, forrettigheter og begunstigelser, direkte eller indirekte», må dette forstås slik at 

traktaten også forbyr tiltak som i sin virkning medfører forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet. 

Men likebehandlingsprinsippet må samtidig avstemmes både mot prinsippet om Norges suverenitet 

etter artikkel 1, og behovet for handlingsrom til å gjennomføre en fullt forsvarlig forvaltning av 

naturressursene. I artikkel 2 andre ledd tales det illustrerende nok om at Norge har myndighet til å 

fastsette «passende» forholdsregler. Dette underbygger at det er tale om en betydelig skjønnsmargin. 

Et tiltak som i virkning medfører at traktatpartene og deres fartøyer behandles ulikt, vil derfor bare 

kunne utgjøre traktatstridig diskriminering dersom tiltaket fremmer interesser som er uforenlige med 

Svalbardtraktatens gjenstand og formål, eller er uforholdsmessig. 
 

 

(50) Spørsmålet om hyseforskriften krenker Svalbardtraktaten 
 

 

(51) På denne bakgrunn går jeg over til konkret å drøfte om hyseforskriften krenker likebehandlingskravet 

i Svalbardtraktaten. 
 

 

(52) Det er naturlig å ta utgangspunkt i foranledningen og årsaken til innføringen av hysekvote for EU-

fiskere fra 2011. Jeg nevner først at Kystvakten i et skriv til Fiskeridirektoratet 9. august 2010 påpekte 

at hysefisket var svært godt, at fartøyer fra EU ikke hadde kvote på hyse i fiskevernsonen, og at det 

var en risiko for overfiske. I telefaks 20. august 2010 tok direktoratet problemstillingen opp med 

807

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a3
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1996-624
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a1
http://www.lovdata.no/pro#reference/traktat/1920-02-09-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a3
http://www.lovdata.no/pro#reference/traktat/1920-02-09-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2006-1498/a70
http://www.lovdata.no/pro#reference/traktat/1920-02-09-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1920-02-09/a2
http://www.lovdata.no/pro#reference/traktat/1920-02-09-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/traktat/1920-02-09-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/traktat/1920-02-09-1


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:25 

  

HR-2014-577-A - Rt-2014-272 

Side 8 

Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeridirektoratet gir her uttrykk for at det store uttaket av hyse 

«utgjør ... en risiko for en bærekraftig forvaltning» av bestanden. Som tiltak anbefaler direktoratet at 

det «fordeles fangstkvoter for hyse på grunnlag av tradisjonelt fiske i områdene rundt Svalbard til EU, 

... ». Etter dialog mellom direktoratet og departementet ga direktoratet en grundigere vurdering i brev 

20. januar 2011. Direktoratet vurderer i brevet mulige tiltak på følgende måte: 

«Hysebestanden i Barentshavet er blitt uvanlig stor de siste årene, noe som sannsynligvis 

har bidratt til at den er kommet i større grad inn i vernesonen. Hvis det fastsettes en 

bifangstprosent på grunnlag av den uvanlige situasjonen med store mengder hyse i enkelte 

områder i vernesonen må den settes svært høyt. Velger man en bifangstprosent som er 

mer harmonisert med tilgjengeligheten av hyse over tid, vil det i praksis bety at EU fartøy 

ikke kunne fiske i store områder i vernesonen. ... Torskebestanden er imidlertid også i 

meget god forfatning slik at det ikke er vanskelig å finne områder hvor innblanding av 

hyse er på et mye lavere nivå. 

Det er nødvendig å stoppe utviklingen av et uregulert direktefiske etter hyse av EU fartøy 

i vernesonen. Andre nasjoner som fisker i vernesonen har begrensninger i sitt hysefiske. 

... 

I utgangspunktet kan utviklingen begrenses på to måter. Det enkleste vil være å sette et 

tak på bifangst av hyse i torskefisket. Alternativt kan det allokeres en kvote til tredjeland i 

vernesonen og eventuelt kombinere kvote med en regel om høyeste lovlige bifangst.» 
 

 

(53) Direktoratet drøfter så to alternative måter å begrense bifangst på. Deretter heter det i brevet:  

«Begrensninger på bifangst av EU fartøy, kan innføres raskt og av Norge unilateralt. Det 

ville bli mulig for Kystvakten å følge opp enkelt fartøyer og slå ned på et direktefiske 

etter hyse. På lengre sikt bør det vurderes om tildeling av hysekvote i vernesonen til 

tredjeland ville gi en bedre løsning. Fastsettelse og tildeling av hysekvoter til tredjeland i 

vernesonen må utarbeides i samarbeid med Russland.» 
 

 

(54) Brevet munner ut i en anbefaling om at EU-fartøyers bifangst begrenses til 10 prosent. Direktoratet 

foreslår videre et initiativ overfor Russland «med sikte på å innføre omforente reguleringer av 

hysefisket i vernesonen, først og fremst for å allokere en kvote til tredjelandsfartøy». 
 

 

(55) Fiskeri- og kystdepartementet oversendte i brev 28. februar 2011 til Utenriksdepartementet sitt utkast 

til forskrift om regulering av hysefisket i vernesonen. I brevet slutter Fiskeri- og kystdepartementet 

seg i det store og hele til Fiskeridirektoratets vurderinger. Norges forpliktelser til å holde fiskeriene 

innenfor avtalt totalkvote fremheves, samtidig som departementet påpeker at «et ekspanderende 

uregulert hysefiske kan sette forvaltningen i fare». Departementet gir imidlertid uttrykk for at en 

grense på 10 prosent innblanding av hyse «vil bli møtt med substansielle protester fra EU-fiskere». 

Grensen foreslås derfor satt til 15 prosent med følgende sammenfattende begrunnelse: 

«Dette samsvarer med EUs historiske fiskemønster. Samtidig tar det høyde for EUs 

faktiske hysefiske i alle år siden 2000, med unntak av i fjor.» 
 

 

(56) Som jeg har vist, ble forskriften for 2011 utformet i tråd med dette forslaget. 
 

 

(57) Reguleringen er begrunnet i behovet for å forvalte hysebestanden med henblikk på en bærekraftig 

utvikling. Dette er i utgangspunktet et saklig hensyn begrunnet i objektive kriterier. I den forbindelse 

nevner jeg de forpliktelser som kyststatene har etter Havrettskonvensjonen 10. desember 1982, jf. 

særlig artikkel 61 om bevarings- og forvaltningstiltak for å hindre overbeskatning. Videre viser jeg til 

avtalen 4. august 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i Havrettskonvensjonen, som i artikkel 6 

slår fast det såkalte «føre-var-prinsippet». Jeg kan ikke se at en regulering med et slikt siktemål 

kommer i konflikt med likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten, slik jeg mener det må forstås. 

Det er i det fremlagte materialet ingen tegn til at andre - og usaklige - hensyn er tatt. 
 

 

(58) Ved den nærmere utformingen av reguleringen har fiskerimyndighetene tatt utgangspunkt i det fiske 

som EU-fartøyene tradisjonelt har drevet, og som jeg har redegjort for. På denne måten har 

myndighetene søkt å bevare etablert næring. Høyesterett har som nevnt i Rt-1996-624 uttalt at 
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regulering med et slikt formål ikke bryter med likebehandlingskravet, og har funnet støtte for dette 

standpunktet i internasjonal praksis. Også Ulfstein, The Svalbard Treaty side 451 synes å akseptere 

forskjellsbehandling med denne begrunnelsen. Se på dette punktet også Ruud mfl., Utvalgte emner i 

folkerett, 1997 side 110. 
 

 

(59) Jeg legger som nevnt til grunn at Norges suverenitet og forvaltningsansvaret over Svalbard gir norske 

fiskerimyndigheter en betydelig frihet ved valg av reguleringsform. Dette gjelder også der 

reguleringen i resultat leder til at ulike nasjoner forskjellsbehandles, så fremt tiltaket ivaretar objektive 

og legitime formål og er forholdsmessig. 
 

 

(60) Når jeg har vært i atskillig tvil, er det fordi tildeling av en hysekvote på omtrent samme kvantum som 

den tillatte bifangsten, i større grad ville gitt fartøy fra EU like vilkår ved torskefisket i vernesonen 

som fartøy fra Norge og Russland. Det er nærliggende at formålet med å verne hysebestanden kunne 

vært oppnådd på denne måten, noe som reiser spørsmål om reguleringen er uforholdsmessig og 

dermed diskriminerende. 
 

 

(61) Avgjørende i denne saken blir likevel det forhold at bifangstregulering - i motsetning til en 

kvoteordning - kunne bestemmes av Norge raskt og unilateralt. Dermed var dette det tiltaket som i 

2011 ble vurdert som best egnet til å møte behovet for en umiddelbar regulering, etter at EUs 

uregulerte direkte hysefiske skjøt voldsom fart i 2010. Og det var naturlig å la det nye regimet få gå 

seg noe til også i 2012, som vår sak gjelder. Jeg viser her til de siterte avsnitt fra Fiskeridirektoratets 

brev til Fiskeri- og kystdepartementet 20. januar 2011, der løsningen nettopp begrunnes med at den 

kan innføres «raskt og unilateralt». Når det i brevet videre vises til at det på lengre sikt bør vurderes 

«om tildeling av hysekvote i vernesonen ... ville gi en bedre løsning», er det nærliggende å anta at 

man blant annet hadde hensynet til et rasjonelt og likestilt fiske i tankene. Uttalelsen viser dessuten at 

den reguleringsformen som ble innført i 2011, og som ble opprettholdt i 2012, var et svar på en mer 

akutt situasjon. Reguleringsformen var altså ikke nødvendigvis ment som en permanent løsning. 
 

 

(62) Jeg er etter dette kommet til at forskriften om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved 

Svalbard i 2012 ikke er i strid med Svalbardtraktatens likebehandlingsbestemmelser. Ankene må 

dermed forkastes. 
 

 

(63) Anførslene om at saksbehandlingen for Høyesterett krenker de domfeltes rettigheter etter EMK 
 

 

(64) Avslutningsvis tar jeg opp de domfeltes anførsler om at saksbehandlingen for Høyesterett bryter med 

EMK artikkel 6 nr. 1 om «access to court» og med kravet om reell to-instansbehandling nedfelt i 

tilleggsprotokoll nr. 7 til EMK, artikkel 2. Som nevnt har anførslene sammenheng med ankeutvalgets 

beslutning om at forhandlingene i avdeling utelukkende skulle gjelde spørsmålet om det foreligger 

motstrid mellom Svalbardtraktaten og hyseforskriften, for det tilfelle at traktaten skulle få anvendelse. 
 

 

(65) De ankende parter har fremhevet at de underordnede instanser ikke har tatt stilling til de 

bevisspørsmål som har betydning i saken. Med de begrensninger som gjelder for bevisførsel for 

Høyesterett, hevdes dette å hindre de ankende parter i å fremme sin sak på et fullstendig grunnlag. Jeg 

kan ikke se at saksbehandlingen innebærer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1. Etter mitt syn kan 

faktum under rettsanvendelsen belyses på en fullgod måte gjennom fremleggelse av skriftlig materiale 

som gjennomgås under den muntlige behandlingen av saken. Jeg ser det også slik at Høyesterett har 

fått et tilstrekkelig materiale til å foreta en fullt forsvarlig vurdering. 
 

 

(66) Jeg er heller ikke enig i at de ankende parters rettigheter etter tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel 2 til EMK 

er krenket. Bestemmelsen slår fast retten til reell to-instansbehandling av skyldspørsmålet. I denne 

saken behandler Høyesterett anker over lovanvendelsen under skyldspørsmålet etter at 

skyldspørsmålet allerede er prøvd i to instanser. 
 

 

(67) Jeg stemmer for denne 
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dom: 

Ankene forkastes. 
 

 

(68) Dommer Normann: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 

(69) Dommar Utgård: Det same. 
 

 

(70) Dommer Bårdsen: Likeså. 
 

 

(71) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

 

(72) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

Ankene forkastes. 
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Norges Høyesterett - Dom og kjennelse. - HR-2015-206-A - Rt-
2015-93

Instans Norges Høyesterett – Dom og kjennelse.
Dato 2015-01-29
Publisert HR-2015-206-A – Rt-2015-93
Stikkord Utlendingsrett. Sivilprosess. Utvisning. Omsorg for barn. Rettslig interesse.
Sammendrag En kenyansk kvinne som oppholdt seg ulovlig i Norge etter å ha fått avslag på 

asylsøknad, ble besluttet utvist av UNE. Samtidig fikk hun avslag på søknad om 
oppholdstillatelse for familiegjenforening med datteren på fem år, som er norsk 
statsborger. I søksmål fra mor og datter kjente Høyesterett begge vedtak ugyldige 
og avsa fastsettelsesdom for at vedtakene var i strid med EMK artikkel 8. Det ble 
innledningsvis konstatert at datteren hadde rettslig interesse både i 
gyldighetssøksmålet og i fastsettelsessøksmålet, jf. tvl. § 1-3. At et eventuelt 
konvensjonsbrudd ville kunne utgjøre et prejudisielt rettsforhold i et parallelt 
gyldighetssøksmål, reduserte ikke den rettslige interessen i å få dom for 
konvensjonsbrudd. I gyldighetssøksmålet § 66 konstaterte Høyesterett at det var en 
saksbehandlingsfeil at datteren ikke var part ved utlendingsmyndighetenes 
behandling, og at den faktiske tvangssituasjonen en utvisning av moren ville 
medføre for datteren, ikke kunne likestilles med et vedtak om å utvise egne 
statsborgere. Høyesterett viste deretter til Grunnloven § 102 og § 104, og 
konstaterte at barnets interesser inngår som et tungtveiende element ved 
forholdsmessighetsvurderingen etter Grunnloven § 102. Ved den konkrete 
vurderingen ble det vist til at det for datteren ikke fantes noe alternativ til morens 
omsorg. Det ble ansett som helt sentralt at datteren er norsk statsborger, med de 
rettigheter dette innebærer, og til den vanskelige omsorgssituasjonen dersom 
moren måtte reise til Kenya med barnet. Datterens interesser talte da klart og med 
stor tyngde for at hun måtte bli i Norge, og for at moren som eneste omsorgsperson 
ikke kunne utvises. De forhold som lå til grunn for utvisningsvedtaket – ulovlig 
opphold i riket og uriktige identitetsopplysninger i asylsøknaden – kunne ikke 
oppveie dette. Det ble endelig konstatert at datterens rettigheter etter EMK artikkel 
8 ble krenket ved utlendingsmyndighetenes vedtak.

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2013-113713 – Borgarting lagmannsrett LB-2013-204765 og 
LB-2013-204717 – Høyesterett HR-2015-206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, 
anke over dom.

Parter A, B og SEIF (partshjelper) (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten 
v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø – til 
prøve).

Forfatter Bårdsen, Normann, Arntzen, Bergsjø, Skoghøy.
Sist oppdatert 2016-02-19
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(1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder rettslig prøving av vedtak om utvisning av den kenyanske 
statsborgeren A og et tilknyttet avslag på søknad om familiegjenforening.

(2) A har aleneomsorgen for datteren B, som snart er fem år gammel. B er født som norsk statsborger. 
Hun var på vedtakstiden godt og vel tre år. Dersom moren utvises, må B enten følge med henne til 
en usikker fremtid i Kenya, eller bli igjen i Norge under barnevernets omsorg. Det er særlig 
spørsmål om utvisningsvedtaket strider mot Bs statsborgerrettigheter eller hennes rett til privat- og 
familieliv og derfor er ugyldig, jf. også utlendingsloven § 70. Det er krevd fastslått ved dom at 
vedtakene strider mot Bs rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

(3) Sakens bakgrunn er som følger:

(4) A – i det videre gjerne omtalt som mor eller A – er født 0.0.1980 i Kenya. Hun kom til Norge med 
visum sommeren 2007, og i februar 2008 søkte hun om asyl. Søknaden ble avslått av 
Utlendingsdirektoratet – UDI – 18. november samme år. Utlendingsnemnda – UNE – avslo klage 
over avslaget 20. januar 2010 og satte frist for utreise til 21. mars. Begjæring om omgjøring førte 
ikke frem. A forlot likevel ikke Norge. Hun har oppholdt seg her sammenhengende siden dette, 
periodevis i skjul for utlendingsmyndighetene.

(5) Den 0.0.2010 fødte A datteren B. Hun fikk fra fødselen norsk statsborgerskap, siden faren – C – er 
norsk, jf. statsborgerloven § 4 første ledd. B har aldri hatt noen kontakt med faren, som har frasagt 
seg foreldreansvaret. Faren har underholdsplikt, jf. barnelova § 67. Ingenting tyder på at han 
oppfyller denne.

(6) A søkte om oppholdstillatelse for familiegjenforening 20. mai 2011. I søknaden benyttet A samme 
identitet som ved visumsøknaden i 2007 og som i saken her. I et vedlegg til søknaden opplyste 
organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) at A hadde gitt uriktige 
opplysninger om sin identitet og fødselsdato i asylsøknaden i 2008.

(7) UDI traff 11. juli 2012 vedtak om å utvise A, med fem års innreiseforbud og innmelding i 
Schengen informasjonssystem, jf. utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a. Innmeldingen 
medfører at A kan nektes innreise i hele Schengen-området i den perioden forbudet gjelder. Som 
utvisningsgrunnlag ble det vist til at A hadde gitt uriktige opplysninger, at hun hadde «unndratt 
seg effektuering av et vedtak ved ikke å forlate Norge innen utreisefristen, samt oppholdt seg 
ulovlig i Norge» i en periode på omkring ett år og to måneder. Det er i vedtaket vist til 
utlendingsloven § 108 andre ledd, som gir hjemmel for straff i form av bøter og fengsel i inntil 
seks måneder for de aktuelle overtredelsene. Jeg legger til grunn at UDI med dette har ment å angi 
den aktuelle straffebestemmelsen, dersom overtredelsene skulle ha vært sanksjonert med straff.

(8) Om datteren B heter det i UDIs utvisningsvedtak:
«I nærværende sak er barnet født i Norge og er norsk statsborger. Barnet er imidlertid 

for lite til å ha opparbeidet seg selvstendig tilknytning til Norge ut over dette. Barnet er i 
en alder da tilknytningen til foreldrene er det primære, og det vil lett kunne tilpasse seg 
forholdene i morens hjemland. Vi viser til at det ikke foreligger dokumentasjon på at far 
har samvær med barnet.»

(9) I vedtak samme dag ble søknaden om oppholdstillatelse for familiegjenforening avslått, under 
henvisning til utvisningsvedtaket.

(10) A klaget over vedtakene. UNE forkastet klagen i to vedtak 15. mai 2013. For så vidt gjelder 
datteren B, skriver UNE i utvisningssaken:

«UNE forutsetter at barnet kan returnere sammen med mor til Kenya og fortsette 
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familielivet der. UNE har vurdert opplysningene om mors helsesituasjon, samt øvrige 
opplysninger i klagen, blant annet at klageren ikke har kontakt med egen familie i 
hjemlandet, og vil ha problemer med å finne arbeid. Ut fra dette ser ikke UNE bort fra at 
det beste for barnet vil være å vokse opp med mor i Norge. Det forhold at barnet vil kunne 
få det bedre materielt sett i Norge, har likevel ikke fått utslagsgivende vekt i 
forholdsmessighetsvurderingen. Ut fra opplysningene i saken er det ikke indikasjoner på 
at barnets mor ikke er en god omsorgsperson. Det legges også til grunn at klageren vil 
kunne få behandling for HIV i Kenya.»

(11) Som svar på søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2, vurderte UNE omgjøring. I brev 14. juni 2013 
meddelte UNE at vedtakene ble stående. UNE fant heller ikke grunn til å utsette iverksettelsen av 
utvisningsvedtaket i påvente av den rettslige prøvingen.

(12) Ved stevning 28. juni 2013 reiste A og B sak mot staten v/Utlendingsnemnda, med krav om dom 
for at vedtakene om utvisning og om å avslå søknaden om oppholdstillatelse for A, skulle kjennes 
ugyldige. De begjærte midlertidig forføyning for å hindre effektuering av utvisningsvedtaket. Det 
ble etter hvert også krevd dom for at vedtakene var i strid med EMK artikkel 8 og/eller EMK 
protokoll 4 artikkel 3. I tilsvaret påstod staten søksmålet fra B avvist, ettersom hun – etter statens 
syn – ikke hadde rettslig interesse i å få prøvd gyldigheten av vedtak som gjaldt moren. Staten 
bestred dessuten at det var grunnlag for å få særskilt dom for brudd på EMK. For øvrig krevde 
staten seg frifunnet i søksmålet og la ned påstand om at begjæringen om midlertidig forføyning 
skulle forkastes.

(13) Oslo tingrett avsa 1. november 2013 dom og kjennelse [TOSLO-2013-113713] med slik felles 
slutning:

«I hovedsaken:
1. Søksmålet fra B fremmes.
2. Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes.
3. Kravet fra B om særskilt fastsettelsesdom for konvensjonsbrudd avvises.

I forføyningssaken:
Begjæringen tas ikke til følge.
I begge saker:
A og B fritas for krav om sakskostnader.»

(14) A og B anket dommen og kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som 19. juni 2014 avsa dom og 
kjennelse [LB-2013-204765] med slik felles slutning:

«I hovedsaken:
1. Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes for påstanden om brudd på EMK artikkel 8.
2. For øvrig forkastes anken.

I forføyningssaken:
Anken forkastes.
I begge saker:
Sakskostnader tilkjennes ikke.»

(15) A og B har anket dommen og kjennelsen til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens 
bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Etter henvendelse fra Høyesterett er det fra statens side 
opplyst at A ikke vil bli uttransportert før det foreligger dom. De ankende parter har under denne 
forutsetningen akseptert at det ikke er behov for at Høyesterett tar stilling til begjæringen om 
midlertidig forføyning, og at spørsmålet om erstatning for sakskostnader i forføyningssaken 
avgjøres i tilknytning til hovedsaken.

(16) Det er fremlagt noe materiale om forholdene i Kenya fra Landinfo og Den norske ambassaden i 
Nairobi, og en erklæring fra to spesialister i henholdsvis klinisk barne- og ungdomspsykologi og i 
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klinisk nevropsykologi. Spesialisterklæringen er utarbeidet på oppdrag av SEIF, som har vært 
partshjelper for Høyesterett, jf. tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b. Saken står ellers i samme 
stilling for Høyesterett som for de tidligere rettsinstansene.

(17) De ankende parter – A og B – har, med støtte av SEIF, i korte trekk gjort gjeldende:

(18) Lagmannsrettens dom er uriktig. Utvisningsvedtaket er ugyldig. Dette får også virkning for 
avslaget på søknaden om familiegjenforening.

(19) B berøres så sterkt av vedtakene at hun har rettslig interesse i gyldighetssøksmålet, jf. tvisteloven 
§ 1-3. Hun har også rettslig interesse i å få fastsettelsesdom for at vedtakene er en krenkelse av 
EMK artikkel 8 og/eller EMK protokoll 4 artikkel 3.

(20) Ettersom vedtakene ikke bare retter seg mot mor, men også direkte gjelder B, skulle B ha vært part 
allerede under behandlingen i UDI og i UNE, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Dette 
er en saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet på selvstendig grunnlag, jf. forvaltningsloven 
§ 41.

(21) Vedtaket om å utvise mor er uforenlig med Bs statsborgerrettigheter. På vedtakstidspunktet var B 
tre år gammel og helt avhengig av mor, som er jentas eneste omsorgsperson. At barnet må forlate 
Norge, er derfor en nødvendig konsekvens av vedtaket om å utvise mor. B vil i hele 
utvisningsperioden på fem år dessuten være faktisk avskåret fra å returnere til Norge. 
Utlendingsloven § 69, Grunnloven § 106 andre ledd andre punktum og EMK protokoll 4 artikkel 3 
forbyr utvisning av egne statsborgere. Forbudet gjelder ikke bare formelle utvisningsvedtak. Det 
rammer også utvisning de facto, blant annet ved at et barn må forlate landet som en tvingende 
refleksvirkning av at barnets eneste omsorgsperson blir utvist. Slik er det også ved 
unionsborgerskap i EU, jf. EU-domstolens dom 10. oktober 2013 i sak C-86/12, Alokpa mfl.

(22) Utvisningsvedtaket er uansett uforholdsmessig og derfor i strid med Bs rett til familie- og 
privatliv, hensynet til hva som er best for henne og hennes krav på forsvarlige oppvekstsvilkår, jf. 
Grunnloven § 102 sammenholdt med EMK artikkel 8, og Grunnloven § 104 sammenholdt med 
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og utlendingsloven § 70: B har som norsk statsborger en 
legitim og ukrenkelig tilknytning til Norge. Hun er samtidig avhengig av, og har rettskrav på, å 
beholde mor som sin omsorgsperson. Dette er styrende; i forholdsmessighetsvurderingen veier Bs 
rettigheter mer enn de kontrollhensynene som i dette tilfellet taler for at det reageres mot 
overtredelser av utlendingslovgivningen.

(23) A og B, med støtte fra SEIF, har lagt ned slik påstand:
«I hovedsaken:

1. Utlendingsnemndas to vedtak 15. mai 2013 er ugyldige.
2. Utlendingsnemndas to vedtak 15. mai 2013 er i strid med EMK artikkel 8 og EMK 

protokoll nr. 4 artikkel 3.
3. Ankende parter tilkjennes sakskostnader for alle instanser.

I forføyningssaken:
1. Ankende parter tilkjennes sakskostnader for alle instanser.»

(24) Ankemotparten – staten v/Utlendingsnemnda – har i korte trekk gjort gjeldende:

(25) Lagmannsrettens dom er riktig. Utvisningsvedtaket og avslaget på søknaden om 
familiegjenforening er gyldige.

(26) Det hefter ikke saksbehandlingsfeil ved vedtakene. Utvisningsvedtaket bygger på en tilstrekkelig 
utredning. Det er tilfredsstillende begrunnet. Utvisnings- og familiegjenforeningssaker er av 
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personlig karakter. B var derfor ikke part i utvisningsvedtaket, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd 
bokstav e. Hun kunne som et utgangspunkt da heller ikke angripe utvisningsvedtaket rettslig, jf. 
Rt-1995-139. Eventuelle saksbehandlingsfeil knyttet til utvisningsvedtaket har uansett ikke hatt 
betydning, jf. forvaltningsloven § 41 og Rt-2012-2039 avsnitt 57.

(27) B har ikke rettslig interesse i å få fastsettelsesdom for en eventuell krenkelse av EMK artikkel 8 
og/eller EMK protokoll 4 artikkel 3. Spørsmålet om det foreligger krenkelse, må uansett vurderes i 
tilknytning til gyldighetssøksmålet. Retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13 er da 
ivaretatt. Kravet om dom for EMK-brudd må derfor avvises etter tvisteloven § 1-3, jf. Rt-2009-
477.

(28) Utvisningsvedtaket retter seg mot moren, og berører ikke Bs statsborgerrettigheter. B har, som 
norsk statsborger, rett til opphold i Norge. Hun kan ikke utvises, jf. utlendingsloven § 69 og EMK 
protokoll 4 artikkel 3. At B eventuelt blir med moren til Kenya, er en faktisk virkning av vedtaket 
rettet mot moren. Men det innebærer ikke at B i rettslig forstand kan anses som «utvist» etter 
utlendingsloven § 71 eller som «expelled» i henhold til EMK protokoll 4 artikkel 3. Hun «nektes» 
heller ikke «adgang til riket», jf. Grunnloven § 106 andre ledd andre punktum.

(29) Retten til opphold for unionsborgeres familiemedlemmer, slik denne kommer til uttrykk gjennom 
EU-domstolens nyere praksis med utgangspunkt i Traktaten om den europeiske unions 
funksjonsmåte (TEUF) artikkel 20 og 21, ville ikke hindret utvisning av mor i dette tilfellet, og har 
uansett ikke virkning for EØS-statsborgere, jf. Felleserklæring til EØS-komiteens beslutning om 
innlemming av Rådsdirektiv 2004/38/EF. Rettighetene etter dette direktivet gjelder bare der EØS-
statsborgeren har utøvet sin rett til fri bevegelighet i henhold til EØS-avtalen, jf. EFTA-
domstolens rådgivende uttalelse 27. juni 2014 i E-26/13 Gunnarsson. 
Unionsborgerskapsrettighetene beskyttes heller ikke som sådanne av EMK, jf. EMDs 
storkammerdom i Jeunesse mot Nederland 3. oktober 2014 avsnitt 110 [EMD-2010-12738].

(30) Utvisningsvedtaket er ikke uforholdsmessig, jf. utlendingsloven § 70. Verken mor eller B har noen 
reell tilknytning til Norge. B har ikke kontakt med sin far. Forholdene i Kenya er ikke til hinder 
for utvisning av mor eller for at B kan bli med henne. B er i en tilpasningsdyktig alder. 
Utvisningen er tidsbegrenset. At B er norsk statsborger og vil få endrede levekår i Kenya 
sammenlignet med i Norge, er ikke til hinder for utvisning av mor. Brudd på utlendingsloven er et 
betydelig samfunnsproblem. Bruk av uriktige og villedende opplysninger om identitet er særlig 
alvorlig.

(31) Utvisningsvedtaket representerer overhodet ikke et inngrep i familie- eller privatlivet, slik dette 
må forstås i Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 nr. 1: Mor og B kan fortsette familielivet i 
Kenya. Og verken mor eller B har etablert et privatliv i Norge som er beskyttet av Grunnloven 
eller menneskerettskonvensjonene.

(32) Utvisningsvedtaket utgjør uansett ikke noen krenkelse av retten til privat- eller familieliv etter 
Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Vedtaket har lovhjemmel, det er begrunnet i et legitimt 
formål og er forholdsmessig. Ettersom verken mor eller B er såkalte «settled immigrants» i Norge, 
vil utvisning av mor, i henhold til etablert praksis fra EMD, bare være uforholdsmessig i 
«exceptional circumstances». Verken Bs statsborgerskap eller andre forhold i saken utgjør slike 
«exceptional circumstances». Hensynet til Bs beste er vurdert og forsvarlig avveid mot de 
kontrollhensyn som med avgjørende tyngde taler for utvisningen av mor, jf. Grunnloven § 104 og 
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.

(33) Staten v/Utlendingsnemnda har lagt ned slik påstand:
«I hovedsaken:

1. Krav om fastsettelsesdom for at utvisningsvedtaket er i strid med EMK artikkel 8 og 
EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 3 avvises.
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2. For øvrig forkastes anken.
3. Staten v/Utlendingsnemnda tilkjennes sakskostnader for alle instanser.

I forføyningssaken:
Prinsipalt:
Anken forkastes.
Subsidiært:
Saken heves.»

(34) Jeg er kommet til at anken fører frem.

(35) Saken gjelder gyldigheten av UNEs to vedtak 15. mai 2013 om å utvise A og om å nekte henne 
familiegjenforening med datteren B i Norge. Den omfatter dessuten et håndhevelsessøksmål med 
krav om dom for at vedtakene mot A krenker datteren Bs rettigheter etter EMK artikkel 8 og/eller 
4. protokoll artikkel 3.

(36) Før jeg går inn på de materielle spørsmålene saken reiser, bemerker jeg følgende om Bs rettslige 
interesse i henholdsvis gyldighets- og håndhevelsessøksmålet, jf. tvisteloven § 1-3:

(37) Staten har ikke påstått avvisning av gyldighetssøksmålet. Domstolene må imidlertid av eget 
initiativ ta stilling til om det foreligger rettslig interesse.

(38) Høyesteretts kjæremålsutvalg la i Rt-1995-139 til grunn at den utvistes samboer ikke alene kunne 
anke over dommen i det gyldighetssøksmålet som paret hadde anlagt i fellesskap. Det gis i 
kjennelsen uttrykk for at et utvisningsvedtak er «av så personlig art» at «bare den som er utvist, 
bør kunne angripe det». Jeg finner det vanskelig å likestille B med den ankende samboeren i 
kjennelsen fra 1995, ettersom B i rettslig og faktisk henseende er vesentlig mer avhengig av moren 
sin enn det en voksen samboer normalt vil være av sin partner. Kjennelsen gir dessuten ikke svar 
på om det også måtte ha blitt avvisning dersom samboeren hadde gjort gjeldende at vedtaket 
krenket hennes egen rett til familieliv med den utviste. Etter mitt syn kan et slikt søksmål i hvert 
fall ikke i dag avvises med den begrunnelse at utvisningsvedtak er av «personlig art». For så vidt 
som det er familielivet etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 som står på spill ved 
utvisningen, er jo nettopp poenget at vedtaket ikke bare gjelder den utviste.

(39) Bs tilknytning til det angrepne utvisningsvedtaket er umiddelbar og sterk. Hun gjør gjeldende at 
det er truffet i strid med hennes egne statsborgerrettigheter og hennes egen rett til privat- og 
familieliv etter Grunnloven og EMK. Avvisning av gyldighetssøksmålet for Bs del ville da – etter 
mitt syn – innebære en rettsfornektelse som vanskelig kunne forenes med norske 
prosesstradisjoner. Også retten til domstolsbehandling etter Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 
nr. 1, og retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13, taler med tyngde for at 
gyldighetssøksmålet må fremmes for Bs del.

(40) Jeg finner det på denne bakgrunn klart at B har rettslig interesse i gyldighetssøksmålet, jf. 
tvisteloven § 1-3.

(41) Staten har krevd avvisning av Bs søksmål for så vidt som hun krever å få dom for at vedtakene er i 
strid med EMK artikkel 8 og/eller protokoll 4 artikkel 3. Det er gjort gjeldende at hun ikke vil ha 
rettslig interesse i å få slått dette fast ved dom, ettersom spørsmålet om krenkelse foreligger eller 
ikke, kan avklares prejudisielt i gyldighetssøksmålet, jf. Rt-2009-477.

(42) Jeg er ikke enig med staten. I Rt-2011-1666 avsnitt 32 er det fremholdt som sikker rett at det kan 
kreves fastsettelsesdom for brudd på EMK – at dette utgjør et «rettskrav» i prosessuell forstand. 
Det samme er fremhevet i plenumsdommen i Rt-2012-2039 avsnitt 94-99. Spørsmålet om 
konvensjonsbrudd har åpenbart også aktuell interesse for B, ettersom en dom i hennes favør 
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innebærer at det ville være rettstridig overfor henne å effektuere vedtakene, jf. Grunnloven § 92. 
Håndhevelsessøksmålet kan da ikke avvises etter tvisteloven § 1-3. At et eventuelt 
konvensjonsbrudd – etter omstendighetene – også vil kunne komme til å utgjøre et prejudisielt 
rettsforhold i et parallelt gyldighetssøksmål, reduserer ikke den rettslige interessen som hun i 
utgangspunktet har i håndhevelsessøksmålet. Tidligere fremgikk adgangen til å få dom for 
prejudisielle rettsforhold uttrykkelig av tvistemålsloven § 58 nr. 1. Nå følger den av den 
alminnelige bestemmelsen om objektiv kumulasjon i tvisteloven § 15-1.

(43) Jeg går nå over til gyldighetsspørsmålet. I utvisningssaker har domstolene full kompetanse, også 
når det gjelder de skjønnsmessige elementene, jf. Rt-2005-229 avsnitt 34, Rt-2009-534 avsnitt 46 
og Rt-2013-449 avsnitt 103. Men prøvingen skal foretas med utgangspunkt i forholdene på 
vedtakstidspunktet, jf. plenumsdommen i Rt-2012-1985.

(44) Utlendingsmyndighetens saksbehandling er angrepet. Det gjøres gjeldende at B skulle ha vært 
part ved behandlingen i UDI og i UNE, og at feilen må lede til ugyldighet.

(45) Utlendingsloven har ikke egne bestemmelser om hvem som er part i et utvisningsvedtak. Den 
alminnelige regelen i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e sier at «part» er den «som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». Utvisningsvedtaket retter seg mot 
A. Men det griper også inn i Bs familieliv med moren. Det utfordrer dessuten omsorgssituasjonen 
på en måte som kan få helt grunnleggende betydning for Bs oppvekst og fremtid. Hun befinner 
seg derfor i en slik situasjon som lovens ordlyd beskriver – saken gjelder B direkte. Og hun er, så 
vidt jeg kan forstå dette, også berørt slik man må ha hatt i tankene da forvaltningslovens 
partsdefinisjon ble utformet. I forarbeidene til utlendingsloven uttrykkes det rett nok tvil med 
hensyn til om andre familiemedlemmer enn den utviste bør ha partsrettigheter. Jeg viser til 
Ot.prp.nr.75 (2006–2007) side 321, hvor man også refererer blant annet følgende fra en uttalelse 
fra Justisdepartementets lovavdeling 22. juli 2004:

«Spørsmålet ... fremstår som tvilsomt. Ordlyden i partsdefinisjonen i § 2 første ledd 
bokstav e, sett i lys av formålet med reglene ... trekker i retning av å anse dem som parter. 
I motsatt retning trekker den ganske faste tradisjon i saker av personlig art, 
kjæremålsutvalgets kjennelse av 1995 og den praksis som utlendingsmyndighetene hittil 
har ført.»

(46) Den kjennelsen fra 1995 som det er vist til, er Rt-1995-139, som jeg var inne på når det gjaldt Bs 
rettslige interesse i å anlegge gyldighetssøksmålet. Som det fremgikk av det jeg da sa, har 
kjennelsen – etter mitt syn – begrenset interesse for problemstillingene i vår sak. Og mener man, 
som meg, at B har anledning til å anlegge gyldighetssøksmål, er det nærliggende at hun også 
burde hatt partsrettigheter allerede i forbindelse med den administrative behandlingen. Jeg viser til 
Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave 2015, som på side 382 drøfter spørsmålet om øvrige 
familiemedlemmers partsstatus i utvisningssaker og i saker om familiegjenforening:

«Familien er beskyttet mot oppsplitting etter retten til familieliv i EMK artikkel 8. Dette 
er en rett som ikke bare tilkommer den som utvises, men også dennes familiemedlemmer. 
Hvert familiemedlem må ha krav på individuell beskyttelse av denne retten uavhengig av 
hvordan de andre familiemedlemmene velger å følge sin rett opp overfor domstolene. 
Hvis gjenværende familiemedlemmer ikke får adgang til å overprøve vedtaket, vil dette 
frata dem deres rett til å få prøvet om vedtaket innebærer en krenkelse av deres 
konvensjonsfestede rettigheter.

Vurderingstemaet i en utvisningssak vil omfatte om vedtaket er forholdsmessig også 
overfor familien. Familiemedlemmenes situasjon og interesser er således direkte tema i de 
vurderinger som etter loven skal foretas. Det riktige etter min mening må derfor være å gi 
familiemedlemmene partsrettigheter allerede i forvaltningssaken. Samme synspunkter kan 
anlegges i saker om familiegjenforening. Til dette kan det innvendes at saken kan berøre 
personlige forhold for den som utvises, som han eller hun kan ønske ikke skal gjøres kjent 
for sine familiemedlemmer. Disse hensyn kan imidlertid varetas innenfor rammen av 
reglene om begrensninger i partsinnsyn etter forvaltningsloven § 19.»
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(47) Jeg slutter meg til dette. Etter mitt syn var det derfor en saksbehandlingsfeil at B ikke var part ved 
utlendingsmyndighetenes behandling.

(48) Feilen leder imidlertid ikke til ugyldighet dersom det ikke er grunn til å regne med at den kan ha 
virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. I sin alminnelighet vil trolig 
denne typen feil lett kunne lede til ugyldighet, ettersom konsekvensen gjerne er at noen som 
direkte berøres av vedtaket, ikke har blitt hørt, eller at saken på annen måte ikke har blitt 
tilstrekkelig opplyst på grunn av feilen ved partsforholdet. Men i dette tilfellet har 
utlendingsmyndighetene utvilsomt vært kjent med Bs stilling, og det er ikke noe som konkret 
trekker i retning av at saken ville ha blitt bedre opplyst dersom B hadde vært part. Mor og B har 
heller ikke motstridende interesser. Ettersom jeg mener at vedtaket er ugyldig av andre grunner, 
lar jeg konklusjonen stå åpen.

(49) Jeg ser nå på de materielle spørsmålene i saken, og starter med anførselen om at 
utvisningsvedtaket rettet mot mor, de facto også er en utvisning av B i strid med hennes 
statsborgerrettigheter.

(50) Det er vist til utlendingsloven § 69, Grunnloven § 106 andre ledd andre punktum og EMK 
protokoll 4 artikkel 3. Felles for disse reglene er at de forbyr at statsborgeren selv utvises. Det 
sentrale elementet ved utvisning er at enhver tillatelse til opphold opphører, jf. utlendingsloven § 
71. B har imidlertid alle sine statsborgerrettigheter i behold, også retten til å oppholde seg i Norge. 
Jeg er enig med de ankende parter i at utvisningen av A skaper en tvangssituasjon som rent faktisk 
og i sin virkning innebærer at B må forlate Norge. Med det er ikke vist til, og jeg har heller ikke 
funnet, holdepunkter i rettskildene for at utvisningsforbudet – som er absolutt – omfatter slike 
situasjoner. For så vidt gjelder EMK protokoll 4 artikkel 3, viser jeg til Lorenzen mfl., Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 10-59 samt 
tillægsprotokollerne), 3. utgave 2011, side 1342.

(51) EU-domstolens praksis knyttet til Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte (TEUF) 
artikkel 20 og 21 om unionsborgerskap er interessant og ganske vidtrekkende. Jeg viser spesielt til 
EU-domstolens dom 8. mars 2011 i sak C-34/09, Zambrano avsnitt 36-45 og dom 10. oktober 
2013 i sak C-86/12, Alokpa mfl. avsnitt 20-37. Men jeg er enig med staten i at denne rettspraksisen 
fra EU-domstolen ikke har virkning for EØS-statsborgere. Jeg viser til Felleserklæring til EØS-
komiteens beslutning om innlemming av Rådsdirektiv 2004/38/EF, hvor det blant annet heter:

«Begrepet unionsborgerskap som innført ved Maastrich-traktaten ... [nå TEUF artikkel 
20 og 21] har ingen parallell i EØS-avtalen. Innlemmingen av direktiv 2004/38/EF i EØS 
avtalen skal ikke berøre vurderingen av EØS-relevansen av framtidige EU-rettsakter eller 
framtidig rettspraksis fra EF-domstolen basert på begrepet unionsborgerskap. EØS-avtalen 
medfører ikke et rettslig grunnlag for EØS-borgernes politiske rettigheter.

Avtalepartene er enige om at innvandringspolitikk ikke er omfattet av EØS-avtalen. 
Bosettingsrettigheter for tredjelandsborgere faller utenfor avtalens anvendelsesområde, 
med unntak av rettigheter som gis gjennom direktivet til tredjelandsborgere som er 
familiemedlemmer av en EØS-statsborger som utøver sin rett til fri bevegelighet i henhold 
til EØS-avtalen, da disse rettighetene er knyttet til retten til fri bevegelighet for EØS-
borgere ...»

(52) Dette er fulgt opp i EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 27. juni 2014 i E-26/13 Gunnarsson 
avsnitt 74.

(53) Min konklusjon er på denne bakgrunn at den faktiske tvangssituasjonen som utvisningsvedtaket 
mot A setter B i, ikke i rettslig forstand kan sidestilles med et vedtak om å utvise B i strid med 
nasjonale eller internasjonale forbud mot utvisning av egne statsborgere.
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(54) Jeg går så over til spørsmålet om utvisningsvedtaket er ugyldig fordi det krenker Bs 
menneskerettigheter.

(55) De ankende parter gjør gjeldende at utvisningsvedtaket strider mot Grunnloven § 102 
sammenholdt med EMK artikkel 8, Grunnloven § 104 sammenholdt med barnekonvensjonen 
artikkel 3 nr. 1 og utlendingsloven § 70. Det er nødvendig å si noe om disse rettsgrunnlagene og 
om sammenhengen mellom dem.

(56) Grunnloven § 102 første ledd første punktum slår fast:
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin 

kommunikasjon.»

(57) Bestemmelsen kom inn ved grunnlovsreformen i mai 2014, og bygger blant annet på FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 17 og EMK artikkel 8. Likhetstrekkene 
med EMK er store. Jeg legger til grunn at § 102 skal tolkes i lys av de folkerettslige forbildene, 
men likevel slik at fremtidig praksis fra de internasjonale håndhevingsorganene ikke har samme 
prejudikatsvirkning ved grunnlovstolkningen som ved tolkningen av de parallelle 
konvensjonsbestemmelsene: Det er etter vår forfatning Høyesterett – ikke de internasjonale 
håndhevingsorganene – som har ansvaret for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens 
menneskerettsbestemmelser.

(58) Uttrykket «privatliv» favner vidt – noen uttømmende definisjon finnes ikke, jf. plenumsdommen i 
Rt-2012-2039 avsnitt 70. Men sentralt i den foreliggende praksis fra EMD står blant annet 
menneskets fysiske og psykiske integritet, alle de ulike elementene i den enkeltes identitet i 
videste forstand, og den personlige autonomi. Med «familieliv» siktes det etter EMDs nokså 
omfattende praksis til mer spesifikke relasjoner mellom mennesker, som for eksempel i etablerte 
parforhold og gjennom båndene mellom foreldre og barn. Grensen mellom de menneskelige 
relasjoner som utgjør et familieliv, og de som inngår i privatlivet, er ikke skarp.

(59) Retten til «respekt» for privatliv og familieliv innebærer i første rekke et vern mot uberettigede 
offentlige inngrep. I en viss utstrekning utgjør kravet om respekt også positive forpliktelser for det 
offentlige, i den forstand at det må iverksettes tiltak for å sikre mot inngrep fra andre private, jf. 
Rt-2013-588 avsnitt 41-49 med videre referanser. Sikringsplikten er nå også forankret i 
Grunnloven § 92.

(60) Til forskjell fra SP artikkel 17 og EMK artikkel 8, inneholder Grunnloven § 102 ingen anvisning 
på om det overhodet kan gjøres lovlige begrensninger i privat- og familielivet. Men 
grunnlovsvernet kan ikke være – og er heller ikke – absolutt. I tråd med de folkerettslige 
bestemmelsene som var mønster for denne delen av § 102, vil det være tillatt å gripe inn i 
rettighetene etter første ledd første punktum dersom tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et 
legitimt formål og er forholdsmessig, jf. Rt-2014-1105 avsnitt 28. Forholdsmessighetsvurderingen 
må ha for øye balansen mellom de beskyttede individuelle interessene på den ene siden og de 
legitime samfunnsbehovene som begrunner tiltaket på den andre.

(61) Grunnloven § 104 lyder:
«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som 

gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder 
og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige 
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.»
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(62) Også denne paragrafen kom inn i Grunnloven ved reformen i 2014. I Innst. 186 S (2013–2014) 
side 29 forklarer kontroll- og konstitusjonskomiteen bakgrunnen:

«Komiteen mener det er en svakhet ved den norske grunnloven at den ikke speiler det 
særlige vern barn har i norsk og europeisk rett. Alle sårbare grupper kan ikke ha særvern i 
en grunnlov. Barn er imidlertid i en særstilling. Ikke bare er de sårbare og har særlige 
behov for vern for å kunne leve frie, trygge og verdige liv; de er også i en spesiell 
avhengighetsstilling, og det i en særlig formativ fase av det liv de skal bruke til å utøve de 
friheter og rettigheter som tilkommer alle. Barndommens særlige avhengige stilling angår 
oss alle ...

Tross Norges status som foregangsland nettopp for barns rettigheter har Norge ikke 
villet anerkjenne individuell klageadgang under Barnekonvensjonen, blant annet med den 
begrunnelse at vi ivaretar barns rettigheter godt nok her hjemme. Dette resonnementet vil 
fremstå som inkonsekvent dersom Norge ikke nå beskytter barns rettigheter i 
Grunnloven.»

(63) Paragraf 104 andre ledd om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, er bærebjelken i 
bestemmelsen. Regelen har sin parallell i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, som lyder:

«In all actions concerning children, whether undertaken by public or private welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best 
interests of the child shall be a primary consideration.»

(64) I General Comment No. 14 (2013) «on the right of the child to have his or her best interests taken 
as a primary consideration» [ GC-2013-14-CRC], har FNs Barnekomité redegjort for regelens 
bakgrunn og funksjon, og foretatt en konsoliderende gjennomgang av en rekke tolkningsspørsmål. 
Det Barnekomiteen gir uttrykk for her, utgjør etter mitt syn et naturlig utgangspunkt ved 
tolkningen av artikkel 3 nr. 1 – og dermed også ved tolkningen av Grunnloven § 104 andre ledd. 
Jeg viser til Dok. 16 (2011–2012) side 192, hvor det går frem at man valgte å utforme § 104 andre 
ledd etter mønster av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 for å kunne trekke veksler på 
internasjonal tolkningspraksis. Jeg viser for øvrig til det jeg sa i tilknytning til Grunnloven § 102 
om Høyesteretts selvstendige ansvar for grunnlovstolkningen.

(65) Barnekomiteen fremhever i General Comment No. 14 at artikkel 3 nr. 1 gir en rett for det enkelte 
barn som er «directly applicable (self-executing) and can be invoked before a court», jf. avsnitt 6. 
Det fremheves samme sted at bestemmelsen dessuten virker som et tolkningsprinsipp, og gir 
preferanse for «the interpretation which most effectively serves the child's best interests». Artikkel 
3 nr. 1 er også en prosedyrebestemmelse, i den forstand at avgjørelser som gjelder barn, både må 
vise at barnets interesser er identifisert, og hvordan de er veiet mot andre hensyn. I avsnitt 36-40 
utdyper Barnekomiteen selve normen. Det fremgår at hensynet til barnet ikke er det eneste, og 
heller ikke alltid det avgjørende, jf. her også plenumsdommen i Rt-2012-1985 avsnitt 134-136. 
Men komiteen understreker at ved avveiningen mot andre interesser skal hensynet til barnets beste 
ha stor vekt – det er ikke bare ett av flere momenter i en helhetsvurdering: Barnets interesser skal 
danne utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i forgrunnen.

(66) Det er en nær forbindelse mellom privat- og familielivet og regelen om at barnets beste skal være 
et grunnleggende hensyn. Grunnloven § 102 og § 104 er på dette området komplementære, slik at 
barnets interesser inngår som et tungtveiende element ved forholdsmessighetsvurderingen etter 
Grunnloven § 102.

(67) EMK inneholder ingen bestemmelse som svarer til Grunnloven § 104 eller barnekonvensjonen 
artikkel 3 nr. 1. Men det følger av EMDs praksis i de senere år at hensynet til barnets beste likevel 
har en helt sentral plass i proporsjonalitetsvurderingen under EMK artikkel 8 nr. 2, også i 
utlendingssaker. Jeg viser til EMDs dom i Nunez mot Norge 28. juni 2011 avsnitt 84 [EMD-2009-
55597] og Kaplan mot Norge 24. juli 2014 avsnitt 88 [EMD-2011-32504]. I storkammerdommen i 
Jeunesse mot Nederland 3. oktober 2014 [EMD-2010-12738] utrykkes dette slik i avsnitt 109:

«On this particular point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including 
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in international law, in support of the idea that in all decisions concerning children, their 
best interests are of paramount importance (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland, 
cited above, § 135, and X v. Latvia, cited above, § 96). Whilst alone they cannot be 
decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. Accordingly, 
national decision-making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in 
respect of the practicality, feasibility and proportionality of any removal of a non-national 
parent in order to give effective protection and sufficient weight to the best interests of the 
children directly affected by it.»

(68) Det jeg her har sagt om Grunnloven § 102 og § 104 og EMK artikkel 8, jf. barnekonvensjonen 
artikkel 3 nr. 1, virker også styrende for forholdsmessighetsvurderingen etter utlendingsloven § 
70.

(69) Med dette som utgangspunkt og bakgrunn ser jeg nå på utvisningsvedtaket mot A.

(70) At vedtaket griper inn i et vernet rettsgode på Bs hånd, er udiskutabelt: Ved utvisningsvedtaket 
oppstår en situasjon der B enten må oppgi kontakten med mor eller for en lang periode slippe taket 
i den norske tilknytningen hun har, og har rett til å ha, gjennom sitt statsborgerskap. Det første 
utgjør et inngrep i Bs rett til respekt for sitt familieliv med moren; det andre er et inngrep i Bs rett 
til respekt for sitt privatliv.

(71) Det er på det rene at utvisningsvedtaket har hjemmel i lov. Det er også helt klart at de hensyn som 
har begrunnet utvisningen – behovet for å sanksjonere overtredelser av utlendingslovgivningen – 
er legitime, jf. for eksempel EMDs dom i Kaplan mot Norge 24. juli 2014 avsnitt 83 [EMD-2011-
32504]. Det springende punktet i saken er om utvisning av A er forholdsmessig.

(72) Det følger av det jeg har sagt om Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 at også 
Høyesterett må starte sin vurdering med B og hva som er i hennes interesse.

(73) B er best tjent med å ha moren som sin viktigste omsorgsperson. Dette støttes ikke bare av den 
alminnelige presumsjonen for at barn har det best når de kan vokse opp med sine foreldre. Det 
materialet som har vært lagt frem for Høyesterett, tilsier at mor og datter er sterkt forbundet, og at 
A ivaretar sine omsorgsforpliktelser overfor B på den beste måte, forholdene tatt i betraktning. For 
B finnes det ikke noen alternativ til morens omsorg. Utvisning av moren alene, kombinert med at 
barnevernet overtar omsorgen for B, legger jeg i det videre til grunn som uaktuelt.

(74) B er født i Norge. Da utvisningsvedtaket ble truffet i 2013, var hun godt og vel tre år. I dag er hun 
snart fem. Det er en svakhet ved UDIs og UNEs vedtak at Bs faktiske situasjon er dårlig belyst. 
Men det er ingenting som tyder på at B frem til treårs-alderen hadde knyttet spesielt sterke bånd til 
andre enn moren. Dette er det imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på. Det er nemlig andre 
elementer som etter mitt syn fortjener spesiell oppmerksomhet i denne saken; elementer som man 
overraskende nok knapt finner spor av i utlendingsmyndighetenes vedtak.

(75) For mitt syn på saken er det helt sentralt at B er norsk statsborger. Jeg har allerede vært inne på at 
utlendingsloven § 69, Grunnloven § 106 andre ledd andre punktum og EMK protokoll 4 artikkel 3 
ikke er til hinder for utvisning av A, selv om dette innebærer at B i realiteten tvinges til å forlate 
Norge. Bs norske statsborgerskap trumfer ikke alt. Men statsborgerskapet har likevel spesiell 
betydning ved forholdsmessighetsvurderingen: Barnekonvensjonen artikkel 7 anerkjenner alle 
barns rett til å ha et statsborgerskap. Og artikkel 8 gir alle barn rett til å ivareta sin identitet, 
herunder sin nasjonalitet. Bestemmelsene er uttrykk for det grunnsyn at statsborgerskapet er 
viktig, også for barn.

(76) Et norsk statsborgerskap er ikke bare en formalitet. Kommunalkomiteen fremhever i Innst.O.nr.86 
(2004–2005) om statsborgerloven, punkt 2.2 at «norsk statsborgerskap har en viktig symbolsk 
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betydning ved at det markerer en tilhørighet til det norske samfunnet og dets grunnleggende 
verdier». Komiteen viser også til at «statsborgerskapet gir viktige rettigheter og plikter som har 
betydning for innbyggernes deltakelse i det norske samfunnet». Statsborgerskap utgjør, etter mitt 
syn, et grunnleggende rettslig, sosialt og psykologisk bånd, som kan være av avgjørende 
betydning for et menneskes identitet og utvikling gjennom hele livet, fra fødsel til død.

(77) B er norsk statsborger. Hun har derfor rett til opphold og beskyttelse i Norge, til å ha sin barndom 
og ungdom her og til å få skolegang her. Som andre norske barn har hun rett til å utvikle sin 
norske identitet – språklig, kulturelt, sosialt og følelsesmessig. B har i det hele, som norsk 
statsborger, rett til å få nyte godt av å vokse opp og etter hvert virke i det norske samfunnet, med 
alt hva det innebærer av muligheter og tilgang til sosialt sikkerhetsnett, velferds- og helsetilbud. 
Utvisningsvedtaket vil i realiteten avskjære B fra alt dette i minimum fem identitetsformende år, i 
praksis kanskje for alltid.

(78) Ved den samlede vurderingen ser jeg også hen til omsorgssituasjonen for B dersom hun må reise 
til Kenya sammen med moren. Situasjonen der – generelt, og for B og moren spesielt – er, etter 
det utlendingsmyndighetene har lagt til grunn, ikke til hinder for effektuering av 
utvisningsvedtaket. Men det materialet som har vært presentert for Høyesterett, i første rekke fra 
Landinfo, viser at retur til Kenya uten tvil vil representere massive utfordringer for B og moren. 
Det er usikkert om A har noe familienettverk å støtte seg på i Kenya, hun er HIV-positiv og er 
uten utdannelse. Hun har dårlige utsikter til å skaffe arbeid for å kunne forsørge B. Ettersom 
bidragsforskudd bare ytes til barn som bor og oppholder seg i Norge, vil B i praksis også stå uten 
forsørgelse fra faren. Muligheten for at mor og datter ender opp i Nairobis slumområder er reell, 
med de vidtrekkende konsekvenser dette må forventes å få for Bs sikkerhet, utdanning og velferd. 
En realistisk tilnærming tilsier at Bs fremtid i Kenya trolig vil bli barsk, risikofylt og i alle fall 
høyst uviss.

(79) Bs interesser taler etter mitt syn klart og med stor tyngde for at B må bli værende i Norge og at 
moren, som hennes eneste omsorgsperson, ikke kan utvises. Det skal svært gode og tungtveiende 
grunner til for å oppveie dette.

(80) Som jeg var inne på helt innledningsvis, er A besluttet utvist fordi hun har gitt uriktige 
identitetsopplysninger, fordi hun hadde «unndratt seg effektuering av et vedtak ved ikke å forlate 
Norge innen utreisefristen, samt oppholdt seg ulovlig i Norge» i en periode på omkring ett år og to 
måneder. Det er ikke bestridt at forholdene kvalifiserer til utvisning etter utlendingsloven § 66 
første ledd bokstav a. Men de nærmere omstendigheter, herunder overtredelsenes alvor, har 
betydning for forholdsmessighetsvurderingen, jf. Rt-2011-948 avsnitt 38. Overtredelsene er, så 
vidt jeg forstår, ganske typiske og har etter sin art reell betydning for utlendingsforvaltningens 
virksomhet og kontrollmuligheter, jf. Rt-2009-534 avsnitt 51, Rt-2010-1430 avsnitt 80 og Rt-
2011-948 avsnitt 48. Men det dreier seg utelukkende om brudd på utlendingsloven – der 
hovedregelen etter utlendingsforskriften § 14-2 er innreiseforbud i inntil fem år – og ikke om 
annen alvorlig kriminalitet, som til sammenligning kunne ha gitt grunnlag for varig utvisning.

(81) Det er en åpenbar spenning mellom behovet for en effektiv og rettferdig utlendingsforvaltning på 
den ene siden, og kravet etter Grunnloven § 104 andre ledd og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 
om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn på den andre siden. Jeg har imidlertid 
vondt for å se at de grunnene som uten tvil taler for at det reageres overfor A og hennes lovbrudd, 
i dette tilfellet har den tyngden som skal til for å oppveie de individuelle byrdene for B ved at 
moren utvises til Kenya. Det har for meg betydning ved den samlede avveiningen her at det er den 
aldeles uskyldige parten – B – som rammes hardest av sanksjonen.

(82) Utvisningsvedtaket er dermed ugyldig. Som en virkning av dette, er også vedtaket om avslag på 
søknaden om familiegjenforening ugyldig.
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(83) Det er krevd dom for at utvisningsvedtaket og avslaget på søknaden om familiegjenforening er i 
strid med EMK artikkel 8 og protokoll 4 artikkel 3. Jeg viser til det jeg tidligere har sagt om Bs 
rettslige interesse i å få slik dom. Ved håndhevelsessøksmål er det situasjonen når saken tas opp til 
doms som er avgjørende, jf. plenumsdommen i Rt-2012-2039 avsnitt 65 flg.

(84) Med hensyn til om det materielt sett foreligger konvensjonsbrudd i saken her, viser jeg til det jeg 
har sagt i tilknytning til gyldighetssøksmålet. Det er dermed ikke grunnlag for å konstatere brudd 
på EMK protokoll 4 artikkel 3. Men Bs rettigheter etter EMK artikkel 8 krenkes ved vedtakene.

(85) Anken har ført frem, og de ankende parter skal etter tvistelovens hovedregel tilkjennes erstatning 
for sine sakskostnader for alle instanser. Dette gjelder også sakskostnader knyttet til begjæringen 
om midlertidig forføyning, ettersom staten for Høyesterett aksepterte – i tråd med begjæringen – at 
utvisningsvedtaket foreløpig ikke skulle effektueres. Sakskostnadene knyttet til begjæringen er 
angitt å utgjøre 10 prosent av det totale kravet. Det samlede kravet utgjør 574 109 kroner, som 
inkluderer merverdiavgift. Jeg legger dette til grunn for avgjørelsen, jf. tvisteloven § 20-5 første 
ledd. I tillegg kommer rettsgebyrer i tre instanser med 55 470 kroner.

(86) Forføyningssaken blir å heve.

(87) Jeg stemmer for denne

dom og kjennelse:
1. Utlendingsnemndas to vedtak 15. mai 2013 er ugyldige.
2. Utlendingsnemndas to vedtak 15. mai 2013 er i strid med Den europeiske 

menneskerettskonvensjon artikkel 8.
3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler staten 

v/Utlendingsnemnda til A og B i fellesskap 629 579 – 
sekshundreogtjuenitusenfemhundreogsyttini – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen 
av dommen og kjennelsen.

4. Forføyningssaken heves.

(88) Dommer Normann: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(89) Dommer Arntzen: Likeså.

(90) Dommer Bergsjø: Likeså.

(91) Dommer Skoghøy: Likeså.

(92) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

dom og kjennelse
1. Utlendingsnemndas to vedtak 15. mai 2013 er ugyldige.
2. Utlendingsnemndas to vedtak 15. mai 2013 er i strid med Den europeiske 

menneskerettskonvensjon artikkel 8.
3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler staten 

v/Utlendingsnemnda til A og B i fellesskap 629 579 – 
sekshundreogtjuenitusenfemhundreogsyttini – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen 
av dommen og kjennelsen.

4. Forføyningssaken heves.
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Norges Høyesterett - HR-2015-1757-A - Rt-2015-921 
 

 

Instans Norges Høyesterett - Dom. 

Dato 2015-08-26 

Publisert HR-2015-1757-A - Rt-2015-921 

Stikkord Straffegjennomføring. Overføring til lukket fengsel. Beviskrav. 

Sammendrag En innsatt i et åpent fengsel, som var mistenkt for narkotikaforbrytelse i fengslet, 

ble besluttet overført til fengsel med høyere sikkerhetsnivå, jf. 

straffegjennomføringsloven § 14 første ledd bokstav a og d. Høyesterett kom til at 

det etter loven er tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt for at en 

innsatt har begått en straffbar handling, for å begrunne overføring til fengsel med 

høyere sikkerhetsnivå. Slik overføring og virkningene av den er heller ikke av en 

slik karakter at overføringen er å regne som straff etter EMK artikkel 6. Et skjerpet 

beviskrav kan heller ikke utledes av Grunnloven § 96 eller av alminnelige 

sivilprosessuelle prinsipper. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2012-177593 - Borgarting lagmannsrett LB-2014-9545 - 

Høyesterett HR-2015-1757-A, (sak nr. 2014/2352), sivil sak, anke over dom. 

Begjæring om gjenåpning forkastet, HR-2015-2125-U. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet 

(Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth - til prøve). 

Forfatter Tønder, Webster, Bergsjø, Bull, Stabel. 

 

 
 

 

 

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder gyldigheten av vedtak om overføring av en innsatt fra et åpent 

fengsel til et lukket fengsel. Den reiser særlig spørsmål om hvilket beviskrav som gjelder ved 

overføring til et fengsel med høyere sikkerhetsnivå. 
 

 

(2) A soner to dommer for narkotikalovbrudd på fengsel i 5 år og 12 år. I juli 2011 ble han overført til det 

åpne fengslet på Bastøy. Om soningsforholdene på Bastøy heter det i tingrettens dom, som 

lagmannsretten viser til: 

«De innsatte bor i grupper i forskjellige hus, hvorav et hus er en såkalt rusmestringsenhet. 

Soningen er særlig innrettet mot vellykkede løslatelser uten tilbakefall. Fengselet har en 

forholdsvis lav bemanning, og driften bygger i stor grad på at det må være et minimum av 

tillit mellom ansatte og innsatte. Det er plass til 115 innsatte, hvorav plass til 8 ved 

rusmestringsenheten. Til enhver tid er det om lag 60 til 70 innsatte som kommer fra et 

kriminelt miljø og er belastet med tidligere narkotikabruk. Fengselets drift er derfor avhengig 

av at det er et betydelig antall innsatte spredt rundt på boenhetene som ikke er avhengig av 

narkotika eller knyttet til et tradisjonelt kriminelt miljø, og som derfor vil gripe inn overfor 

eller rapportere om rusmiddelbruk.» 
 

 

(3) Om As overføring til Bastøy heter det i tingrettens dom:  

«Da saksøker ble overført til Bastøy var han i gang med studier, og arbeidet målrettet mot å 
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forandre sin situasjon, og kvalifisere seg med tanke på et kriminalitetsfritt liv etter løslatelse. 

Han ble derfor ansett som en positiv ressurs. Han sa ja til å bo på rusmestringsenheten ut ifra 

at det var et behov for ham der.» 
 

 

(4) Etter permisjon i oktober 2011 testet A positivt for metamfetamin. Han ble likevel gitt en sjanse til å 

fortsette å sone på Bastøy. 
 

 

(5) Ved utgangen av 2011 ble det rapportert om bruk av narkotika blant de innsatte på 

rusmestringsenheten. Etter en ransaking av huset ble det funnet syntetisk cannabinoid. A ble avhørt, 

men nektet å ha noe med funnet å gjøre. 
 

 

(6) Den 4. januar 2012 fattet Bastøy fengsel vedtak om overføring av A til et fengsel med høyere 

sikkerhetsnivå. I vedtaket ble det vist til straffegjennomføringsloven § 14 første ledd bokstav d, som 

gir adgang til overføring dersom «overføring er nødvendig for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i 

fengslet». Av vedtaket framgår at fengselsledelsen ikke festet lit til As forklaring om at han ikke 

hadde hatt befatning med stoffet. 
 

 

(7) A påklaget vedtaket, som ble opprettholdt av Kriminalomsorgen region sør 25. april 2012. I vedtaket 

er det i tillegg til § 14 første ledd bokstav d også vist til bokstav a, som gir adgang til overføring 

dersom «det er sannsynlig at innsatte har begått eller vil begå en straffbar handling». 
 

 

(8) Senere viste det seg at vedtaket, på grunn av straffens lengde, skulle ha vært truffet av 

Kriminalomsorg region sør som første instans. Vedtaket ble derfor klaget inn for Kriminalomsorgens 

sentrale forvalting (heretter KSF) - nå Kriminalomsorgsdirektoratet - som opprettholdt vedtaket 18. 

april 2013. Også dette vedtaket bygger på at både bokstavene a og d i straffegjennomføringsloven § 

14 første ledd kommer til anvendelse. I begrunnelsen heter det: 

«Ved vurderingen legges det vekt på at flere innsatte, uavhengig av hverandre og på 

forskjellige tidspunkter, har informert fengselstilsatte om at tre innsatte ved Bastøy fengsel, 

deriblant A, har innført, omsatt og/eller brukt syntetiske cannabinoider (SC). Grunnen til 

informasjonen er i hovedsak bekymring for tilgang av narkotika i fengselet som er en stor 

utfordring å motstå for disse og andre innsatte med rusavhengighet, og som ønsker behandling 

for det. Kildene til informasjonen er unntatt partsinnsyn i medhold av 

straffegjennomføringsloven § 7 bokstav d, jf § 7 bokstav c. Det har vært tatt spyttest av 

innsatte på fengselet som har testet positiv på SC. Videre ble det den 3.01.12, funnet SC på 

badet i rusmestringsenheten hvor A gjennomfører straff. Han ble utpekt som personen bak 

stoffet. KSF finner det etter dette overveiende sannsynlig at A forsettlig har omsatt narkotika i 

fengselet, eller medvirket til dette.» 
 

 

(9) A tok ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at KSFs vedtak var ugyldig. Ved Oslo tingretts 

dom 1. november 2013 [TOSLO-2012-177593] ble staten v/Justis- og beredskapsdepartementet 

frifunnet. Retten var i tvil om avgjørelsen, og sakskostnader ble ikke tilkjent. 
 

 

(10) A anket tingrettens dom direkte til Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-2. Direkte anke ble ikke tillatt ved 

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. januar 2014 [HR-2014-64-U]. 
 

 

(11) Under saksforberedelsen for lagmannsretten oppsto det tvist om føring av to innsatte fra Bastøy 

fengsel som vitner for retten. De to hadde gitt opplysninger i saken til fengselsbetjenter. A ønsket å få 

kjennskap til deres navn for å kunne stevne dem som vitner. KSF viste til at dette var underlagt 

taushetsplikt. Det ble ikke gitt samtykke fra departementet til å gjøre unntak fra taushetsplikten. 

Borgarting lagmannsrett avsa 4. september 2014 kjennelse der vitnebeviset ikke ble tillatt ført, jf. 

tvisteloven § 22-3 tredje ledd. Kjennelsen ble anket til Høyesterett, som forkastet anken ved 

ankeutvalgets kjennelse 24. september 2014 [HR-2014-1892-U]. 
 

 

(12) For lagmannsretten la A ned påstand om brudd på EMK art. 6 nr. 2 i tillegg til ugyldighetspåstanden. 
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(13) Borgarting lagmannsrett avsa 10. november 2014 dom [LB-2014-9545] med slik domsslutning: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. As krav om dom for at staten ved Kriminalomsorgens vedtak av 18. april 2013 ikke har overholdt 

sine forpliktelser etter EMK art 6 nr 2, avvises. 
 

3. Sakskostnader idømmes ikke, verken for tingett eller lagmannsrett.» 
 

 

 

(14) Lagmannsretten kom til at det ved overføring til fengsel med høyere sikkerhetsnivå ikke stilles 

strengere krav til bevisene enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, og fant det sannsynliggjort at A var 

involvert i narkotikaomsetning på Bastøy, også som selger av stoffet. A hadde ikke rettslig interesse i 

å få særskilt dom for brudd på EMK artikkel 6 nr. 2, og kravet ble derfor avvist. 
 

 

(15) A anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken rettet seg mot lagmannsrettens rettsanvendelse i 

gyldighetsspørsmålet og lagmannsrettens avvisning av kravet om særskilt dom for brudd på EMK 

artikkel 6 nr. 2. Videre gjaldt anken saksbehandlingen og rettsanvendelsen «så langt det er avskåret 

bevistilbud knyttet til sakens faktiske side». Ankeutvalget traff 27. februar 2015 følgende beslutning 

om henvisning av saken: 

«Anken tillates fremmet for så vidt gjelder spørsmålet om lagmannsretten har benyttet et for 

mildt beviskrav for å anvende straffegjennomføringsloven § 14 første ledd ved prøvingen av 

gyldigheten av Kriminalomsorgens vedtak 18. april 2013. Anketillatelsen omfatter også 

spørsmålet om det var rett av lagmannsretten å avvise påstanden om fastsettelsesdom for at 

staten ved dette vedtaket ikke har overholdt sine forpliktelser etter EMK art. 6 nr. 2. For øvrig 

tillates ikke anken fremmet.» 
 

 

(16) Den ankende part - A - har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 

(17) Lagmannsrettens dom bygger på feil rettsanvendelse når det er lagt til grunn at det er tilstrekkelig for 

overføring til fengsel med strengere regime at det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for at 

A har begått en straffbar handling. Det må gjelde et skjerpet beviskrav for det faktum som vedtaket 

bygger på. 
 

 

(18) Prinsipalt anføres at vedtaket innebærer straff etter EMK artikkel 6 nr. 2, og at det strafferettslige 

beviskravet må gjelde. Dette må avgjøres ut fra de såkalte Engel-kriteriene. 
 

 

(19) For det første har overflyttingen et klart strafferettslig preg. Det dreier seg om en reaksjon knyttet til 

en antatt begått straffbar handling. I vedtaket foretas således en konkret skyldkonstatering ved at KSF 

har funnet det overveiende sannsynlig at A «forsettlig har omsatt narkotika i fengsel, eller medvirket 

til dette». En slik skyldkonstatering krever at det strafferettslige beviskravet er oppfylt. 
 

 

(20) Også sanksjonens innhold bærer preg av straff. Det er vesensforskjell på å sone i lukket og i åpent 

fengsel med hensyn til kontroll, bevegelsesfrihet og adgang til aktiviteter som bruk av data og telefon. 

Det kan også få betydning for adgangen til permisjoner. Sanksjonens inngripende karakter kan 

likestilles med tilfeller hvor prøveløslatelse nektes, jf. Campbell og Fell mot Storbritannia (EMD-

1977-7819). Lovens system bygger da også på at sanksjoner etter straffegjennomføringsloven § 14 

første ledd er mer inngripende enn refselser og reaksjoner etter § 37 og § 40. 
 

 

(21) I alle fall må en helhetsvurdering av Engel-kriteriene lede til at vi i dette tilfellet står overfor straff i 

EMKs forstand, og dermed et beviskrav som i strafferetten. Lagmannsrettens dom bygger derfor på 

feil rettsanvendelse. 
 

 

(22) Det samme beviskravet må i dag utledes av Grunnloven § 96 andre ledd, som har en tilsvarende 

bestemmelse om uskyldspresumsjonen som i EMK artikkel 6 nr. 2. Det følger av forarbeidene at den 

nærmere grensedragning av rekkevidden blant annet skal trekkes opp etter «internasjonal praksis på 
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området», jf. Dokument 16 (2011-2012) side 130 [Dok.nr. 16 (2011-2012)] og Innst. 186 S (2013-

2014) side 24. Det må innebære at det er EMKs straffebegrep som gjelder. 
 

 

(23) Det vises også til Grunnloven § 98 om likhet for loven. De som er innsatt i fengsel, må ha den samme 

rettsbeskyttelsen som andre. 
 

 

(24) Subsidiært anføres at det etter tradisjonelle norske sivilprosessuelle prinsipper må kreves kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt, siden vedtaket bygger på et belastende faktum. Det foreligger langvarig og 

sikker praksis for en slik bevisregel i norsk rett. At ordlyden i § 14 første ledd bokstav a indikerer at 

beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt, er ikke avgjørende, da praksisen er av en slik 

karakter at den i dag må anses å ha grunnlovs rang som konstitusjonell sedvanerett. 
 

 

(25) Det er grunnlag for en gradering av det skjerpede beviskravet ut fra omstendighetene i den konkrete 

saken. I vårt tilfelle - hvor grunnlaget for vedtaket er en påstått straffbar handling av meget alvorlig 

art, og konsekvensen svært belastende for A - har sanksjonen klare likhetstrekk med tradisjonell straff. 

Dette tilsier at beviskravet ligger nært opp mot det strafferettslige beviskravet. 
 

 

(26) Lagmannsretten skulle ikke avvist påstanden om fastsettelsesdom for at staten har brutt sine 

forpliktelser etter EMK. Dette gjelder uavhengig av om EMK-spørsmålet blir behandlet i tilknytning 

til gyldighetsprøvingen av vedtaket, og uten hensyn til om Høyesterett skulle komme til at krenkelsen 

ikke har betydning for vedtakets gyldighet. Det EMK-stridige vedtaket kan også bli lagt til grunn i 

framtidige vedtak, jf. Rt-2015-93 avsnitt 42. 
 

 

(27) A har lagt ned slik påstand: 

«Prinsipalt: 

1. Kriminalomsorgens vedtak av 18.04.2013 kjennes ugyldig 
 

2. Staten har ved Kriminalomsorgens vedtak av 18.04.2013 ikke overholdt sine forpliktelser etter 

EMK Art 6(2) 
 

3. A tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og Høyesterett 
 

Subsidiært: 

1. Lagmannsrettens dom - domsslutningens punkt 1 - oppheves 
 

2. Lagmannsrettens kjennelse - domsslutningens punkt 2 - oppheves og kravene fremmes for 

lagmannsretten 
 

3. A tilkjennes sakens omkostninger for Høyesterett.» 
 

 

 

(28) Ankemotparten - staten v/Justis- og beredskapsdepartementet - har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 

(29) Lagmannsrettens dom bygger på en korrekt rettsanvendelse når den har lagt til grunn at det ikke 

gjelder et skjerpet beviskrav for faktum ved vedtak om overføring etter straffegjennomføringsloven § 

14 første ledd bokstav a. 
 

 

(30) Av ordlyden i § 14 første ledd bokstav a følger et krav om at det er «sannsynlig» at den innsatte har 

begått eller vil begå en straffbar handling. Dette må forstås slik at loven ikke krever mer enn 

alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det samme må gjelde for alternativet i bokstav d. 
 

 

(31) Det kan ikke utledes et skjerpet beviskrav i disse tilfellene ut  fra alminnelige sivilprosessuelle 

prinsipper. Den praksisen som foreligger, har ikke grunnlovs rang. Selv om det i andre sammenhenger 

vil gjelde et slikt krav når det bygges på at det er begått en straffbar handling, gjelder ikke det når 

loven uttrykkelig sier noe annet. Reelle hensyn taler heller ikke for et skjerpet krav. Overføringen er 

blant annet begrunnet i hensynet til de øvrige innsatte. Det er akseptert at det ikke opereres med et 

skjerpet beviskrav hvor hensynet til tredjemann gjør seg gjeldende, jf. Rt-2014-1161 avsnitt 24. 
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(32) Vedtak om overføring gjelder ikke ileggelse av straff, og EMK artikkel 6 nr. 2 kommer derfor ikke til 

anvendelse. Praksis fra EMD viser at det skal mye til for at disiplinærsanksjoner overfor innsatte i 

fengsler skal bli karakterisert som straff i konvensjonens forstand. Selv om overføringen er begrunnet 

i en straffbar handling, har handlingsnormen ikke straffekarakter. Formålet med 

overføringsbestemmelsen er å sikre ro, orden og sikkerhet i fengslene. Den skal dessuten gi 

Kriminalomsorgen mulighet til å organisere fengselsvesenet på en effektiv måte og dermed legge til 

rette for en hensiktsmessig plassering av innsatte. 
 

 

(33) Heller ikke innholdet og alvoret i vedtaket om overføring bringer forholdet inn under EMKs 

straffebegrep. I vår sak er det for eksempel ikke tale om overføring til særanstalt, men derimot et 

fengsel med ordinære soningsforhold som gjelder for de fleste innsatte. Det er heller ikke tale om en 

forlengelse av soningstiden. Verken praksis fra EMD eller intern norsk rettspraksis gir grunnlag for å 

karakterisere overføringen som straff, jf. Rt-2003-1100. 
 

 

(34) Subsidiært anføres at selv om overføringen må karakteriseres som straff i EMKs forstand, betyr ikke 

det uten videre at det må gjelde et skjerpet beviskrav, jf. Lucky Dev mot Sverige (EMD-7356/10) 

[EMD-2010-7356], hvor alminnelig sannsynlighetsovervekt ble akseptert. De spesielle forholdene ved 

sikkerheten i fengsler tilsier at det her må gjelde det samme. 
 

 

(35) Uskyldspresumsjonen i Grunnloven § 96 andre ledd kommer ikke til anvendelse. Det følger av 

forarbeidene, lest i sammenheng, at straffebegrepet i andre ledd skulle være det samme som i første 

ledd, med andre ord det tradisjonelle straffebegrepet etter norsk rett. 
 

 

(36) Lagmannsretten har korrekt avvist kravet om særskilt fastsettelsesdom for påstand om EMK-

krenkelse. Hensynet til effektivt rettsmiddel i tilfelle konvensjonsbrudd blir tilstrekkelig ivaretatt ved 

at spørsmålet drøftes i forbindelse med gyldighetsprøvingen, jf. Rt-2009-477. I Rt-2015-93 forelå det 

spesielle forhold som begrunnet at det ble gitt særskilt dom. Slike forhold foreligger ikke i denne 

saken. 
 

 

(37) Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet har lagt ned slik påstand: 

«Prinsipalt: 

Anken forkastes. 

Subsidiært: 

1. Anken over lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 1 forkastes. 
 

2. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes for krav om særskilt fastsettelsesdom for 

brudd på EMK artikkel 6 nr. 2 i form av bruk av et for mildt beviskrav i Kriminalomsorgens 

sentrale forvaltnings vedtak av 18. april 2013.» 
 

 

 

(38) Jeg er kommet til at anken må forkastes. 
 

 

(39) Hovedspørsmålet i saken er hvilket beviskrav som gjelder for det faktiske forholdet som ligger til 

grunn for et vedtak om overføring av en innsatt til et fengsel med et strengere sikkerhetsregime. I vår 

sak er spørsmålet spesielt knyttet til vedtakets henvisning til straffegjennomføringsloven § 14 bokstav 

a, det vil si at det bygger på at det er begått en straffbar handling. 
 

 

(40) Straffegjennomføringsloven § 14 har overskriften «Overføring mellom gjennomføringsformer». I første 

ledd er det i bokstavene a til g angitt ulike kriterier som gir grunnlag for overflytting. Første ledd lyder:  

«Kriminalomsorgen kan overføre innsatte til et annet fengsel dersom 

a) det er sannsynlig at innsatte har begått eller vil begå en straffbar handling, 
 

b) det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen, 
 

c) det er nødvendig for å hindre at innsatte, til tross for at adferdssamtale er gjennomført, 

fortsetter å påvirke miljøet i fengslet på en særlig negativ måte, 
 

829

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2003-1100
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/emd-2010-7356
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1814-05-17/§96
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2009-477
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-93
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2001-05-18-21/§14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2001-05-18-21/§14


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:26 

  

HR-2015-1757-A - Rt-2015-921 

Side 6 

d) overføring er nødvendig for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengslet, 
 

e) bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold eller plassmangel gjør det nødvendig, 
 

f) når særlige forhold foreligger som gjør overføring nødvendig av hensyn til en tilsatt eller 

vedkommendes tjenesteutøvelse eller omstendighetene for øvrig gjør det påkrevet, eller 
 

g) det er nødvendig for å unngå en uheldig sammensetning av innsatte.» 
 

 

 

(41) I vedtaket fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning er beviskravet i bokstav a spesielt omtalt:  

«KSF bemerker at både bokstav a) og d) i straffegjennomføringsloven § 14 første ledd, 

kommer til anvendelse i dette tilfellet. Det er tilstrekkelig for å kunne beslutte overføring, at 

vilkårene i ett av alternativene er oppfylt. For overføring etter bokstav a) kreves det 

alminnelig sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 %) for at innsatte har begått en straffbar 

handling, jf. retningslinjene punkt 3.10. Det må foreligge konkrete og troverdige opplysninger 

eller omstendigheter som taler for at en straffbar handling er eller vil bli begått.» 
 

 

(42) KSF legger altså til grunn at det er tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt ved 

overføring som begrunnes med at den innsatte har begått eller vil begå en straffbar handling. Som det 

framgår av det jeg innledningsvis har sitert fra vedtakets begrunnelse, fant KSF det «overveiende 

sannsynlig» at A forsettlig hadde omsatt narkotika i fengslet, eller medvirket til dette, jf. siste setning i 

sitatet. Partene er uenige om det i denne formuleringen ligger noe mer enn en alminnelig overvekt av 

sannsynlighet. Dette er ikke tema for Høyesterett. For Høyesterett er problemstillingen utelukkende 

om lagmannsretten har lagt til grunn en riktig rettsanvendelse når den konkluderer med at det er 

tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt. 
 

 

(43) I vedtaket viser KSF til retningslinjene til loven, jf. Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff 

mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven, fastsatt av KSF 16. mai 2002 side 40. Det 

heter her at overføring etter første ledd bokstav a kan skje «når det er alminnelig 

sannsynlighetsovervekt for (mer enn 50 %) at han har begått en straffbar handling». 
 

 

(44) Verken straffegjennomføringsloven § 14 eller proposisjonen gir noen generell anvisning om hvilket 

beviskrav som gjelder ved overføring mellom fengsler. Derimot følger det av lovteksten at alternativ a 

kan anvendes når det er «sannsynlig» at straffbar handling er eller vil bli begått. 
 

 

(45) A anfører at ordlyden ikke avgjør hvilken grad av sannsynlighet som må foreligge, og at denne må 

fastlegges ut fra det konkrete faktum. Etter min mening må ordlyden mest naturlig forstås som et krav 

om alminnelig sannsynlighetsovervekt, jf. Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utgave side 890. Dette er også 

best i overensstemmelse med forarbeidene. I lovens § 40 er inntatt bestemmelse om reaksjon på brudd 

ved gjennomføring av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner. Bestemmelsen 

inneholder ingen angivelse av hvilket beviskrav som gjelder for at de ulike former for reaksjon kan 

iverksettes. Derimot heter det om dette i merknadene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.5 (2000-2001) side 

243: 

«Forutsetningsvis kreves det at det er sannsynlig at det er begått en handling som kvalifiserer 

til en reaksjon (alminnelig sannsynlighetsovervekt) for at reaksjon kan ilegges. Tilfeller der 

påstand står mot påstand, og hvor ikke tilleggsmomenter gjør den ene påstand mer sannsynlig 

enn den andre, skal ikke medføre reaksjon.» 
 

 

(46) Når «sannsynlig» betyr «alminnelig sannsynlighetsovervekt» i relasjon til lovens § 40, må ordet ha det 

samme språklige innholdet i § 14 første ledd bokstav a. Jeg konkluderer derfor med at det etter loven 

er tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt for at den innsatte har begått en straffbar 

handling. 
 

 

(47) Spørsmålet er så om det er andre rettskilder som tilsier at lovens ordlyd ikke kan følges i et tilfelle 

som dette. A har i denne forbindelse vist til tre kilder - Grunnloven § 96 andre ledd, EMK artikkel 6 

nr. 2 og prinsippet utviklet i rettspraksis om skjerpet krav til bevis ved vedtak som bygger på et 
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belastende faktum. Selv om det kunne være mest naturlig å starte med Grunnloven, velger jeg å ta for 

meg EMK-anførselen først, siden argumentasjonen for Grunnlovens del bygger på at det er EMKs 

straffebegrep som er grunnlovsfestet. 
 

 

(48) Straffebegrepet i EMK artikkel 6 er autonomt og er vesentlig videre enn det straffebegrepet som 

legges til grunn i intern norsk rett. Blant annet vil administrative sanksjoner kunne falle inn under 

straffebegrepet. Det følger videre av EMDs praksis at straffebegrepet i EMK artikkel 6 er det samme 

som i tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 (P 7-4), som gjelder forbud mot dobbeltstraff. Dersom 

overføringen fra Bastøy til et fengsel med høyere sikkerhetsnivå er å anse som straff i EMKs forstand, 

kommer rettssikkerhetsgarantier som følger av artikkel 6 til anvendelse, hvilket igjen aktualiserer 

spørsmål om et skjerpet krav til bevisene. 
 

 

(49) Om en handling skal karakteriseres som straff i EMKs forstand må avgjøres ut fra de såkalte Engel-

kriteriene, jf. sak Engel mfl. mot Nederland (EMD-1971-5100). I Rt-2015-392 avsnitt 29 siteres 

sammenfatningen av kriteriene i Rt-2012-921 avsnitt 19: 

«Ved vurderingen av om et forhold skal anses som straff skal det legges vekt på om 

sanksjonen er klassifisert som straff i nasjonal rett, normens karakter og sanksjonens innhold 

og alvor, jf. blant annet Rt-2010-1121 avsnitt 32. Kriteriene er alternative, slik at det er 

tilstrekkelig at ett av dem er til stede for at sanksjonen skal anses som straff. Men et forhold 

kan bli å anse som straff også etter en helhetsvurdering av normens karakter og sanksjonens 

innhold og alvor.» 
 

 

(50) Det er etter min mening ikke noe som peker i retning av at straffegjennomføringsloven § 14 første 

ledd kan klassifiseres som en straffebestemmelse, slik bestemmelsen lyder. Som nevnt er 

bestemmelsen i overskriften angitt å gjelde «[o]verføring mellom gjennomføringsformer». Slik 

overføring er heller ikke angitt som disiplinærreaksjon i lovens § 40. Og selv om § 14 første ledd 

bokstav a gjelder der innsatte har begått en straffbar handling, er det tilstrekkelig for overføring at 

handlingen kan konstateres med alminnelig overvekt av sannsynlighet, noe som klart indikerer at 

overføringen i lovens forstand ikke er ment å være straff. 
 

 

(51) Jeg vurderer så om normens karakter tilsier at overføringen må karakteriseres som straff. Etter EMDs 

praksis skal det foretas en sammensatt vurdering der formålet med bestemmelsen og om den har 

strafferettslig preg vil stå sentralt, se Rt-2015-392 avsnitt 33. Her henviser førstvoterende til Rt-2012-

1051 avsnitt 38, hvor det heter: 

«Forutsetter normen en skyldkonstatering, vil det trekke i retning av at sanksjonen er straff. 

Også annen tilknytning til nasjonal strafferett vil kunne gi bestemmelsen et strafferettslig 

preg. Bestemmelsens historiske bakgrunn, hvilken prosessform som følges, og om regelen er 

generell eller bare kan anses som disiplinærreaksjon rettet mot en bestemt gruppe, er også 

forhold som kan ha betydning.» 
 

 

(52) At overføringen til et strengere fengselsregime er begrunnet i at A har begått en straffbar handling - 

omsetning av narkotika i fengslet - trekker isolert sett i retning av at overføringen har karakter av 

straff. Riktignok er det ikke tale om en skyldkonstatering i strafferettslig forstand i og med at det 

strafferettslige beviskravet ikke er lagt til grunn. Det kan likevel ikke være avgjørende, så lenge det er 

tale om et tiltak fra fengselsmyndigheten som begrunnes med at det er begått en straffbar handling. 
 

 

(53) Når jeg likevel er kommet til at overføringen ikke har straffekarakter, har det sammenheng med 

formålet bak bestemmelsen. Et grunnleggende hensyn bak straffegjennomføringsloven er ivaretakelse 

av behovet for en effektiv organisering av fengselsvesenet med sikte på en hensiktsmessig plassering 

av innsatte, samtidig som kravet til sikkerhet opprettholdes. I Ot.prp.nr.5 (2000-2001) side 68-69 heter 

det om dette: 

«Hovedformålet med en differensiert gjennomføring er å styrke den domfeltes evne og 

muligheter til å leve et lovlydig liv etter løslatelse. Mulighet til differensiering og overføring 

fra fengsler med høyt sikkerhetsnivå til gjennomføringsformer med lavere sikkerhetsnivå er 
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etter departementets oppfatning den metoden som på sikt vil gi den største samfunnsmessige 

trygghet. Gjennomføring i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan nok rent kortsiktig gi 

allmennheten den tro at samfunnsbeskyttelsen er best ivaretatt, men en gradvis overgang til 

mer ansvarskrevende gjennomføringsformer vil i større grad gi domfelte mestringsevne og 

derved kunne bidra til at faren for tilbakefall til ny kriminalitet reduseres. 

Flere høringsinstanser fremhever uttrykkelig at straffegjennomføringen må være 

sikkerhetsmessig betryggende og ikke være i strid med publikums alminnelige rettsfølelse. 

Departementet finner i denne sammenheng grunn til å presisere at samtlige beslutninger om 

innsettelse og senere overføringer mellom de forskjellige gjennomføringsformene alltid skal 

være betinget av at disse grunnleggende forutsetninger er oppfylt.» 
 

 

(54) Når karakteren av handlingsnormen skal fastlegges, må dette ses i sammenheng med det som her 

uttales. Hvor overføring skjer etter en straffbar handling, som for eksempel salg av narkotika til 

medfanger, foreligger det et klart tegn på at den innsatte ikke er kvalifisert for soning i et mildere 

sikkerhetsregime, slik som soningsforholdene er på Bastøy, og at vedkommende derfor bør sone et 

annet sted med høyere sikkerhetsnivå. Overføringen er således et ledd i en hensiktsmessig innretning 

av soningen foranlediget av den innsattes egen atferd, og er ikke iverksatt for å «straffe» den innsatte. 

Jeg er på denne bakgrunn kommet til at overføring etter straffegjennomføringsloven § 14 bokstav a, til 

tross for at bestemmelsen viser til en begått straffbar handling, ikke har straffekarakter, men må ses på 

som en administrativ bestemmelse som har til formål å tilpasse soningsforholdene til den enkelte 

innsatte. 
 

 

(55) Også praksis fra EMD viser at det gjelder en stor grad av frihet for organisering av 

fengselsvirksomhet og innretning av soning for innsatte uten at forholdet får karakter av straff. 

Kommisjonsavgjørelsen X mot Østerrike (Application No 7034/75) [EMD-1975-7034] gjaldt en 

overflytting fra arbeidsfengsel til et fengsel for farlige tilbakefallsforbrytere. Den innsatte anførte at 

den rettslige behandlingen var i strid med artikkel 6. Om dette uttaler kommisjonen: 

«The Commission cannot follow the applicant' opinion that this procedure corners under Art. 

6 of the Convention, as this Article is only applicable where the case concerns the 

determination of civil rights and obligations or of a criminal charge. The above proceedings, 

however, did not concern the applicant' civil rights and obligations, nor a criminal charge 

against him, but only the question in which way a judgment which had already been 

pronounced should be carried out.» 
 

 

(56) I storkammerdom Enea mot Italia (EMD-74912/01) [EMD-2001-74912] uttaler EMD i avsnitt 97 

generelt om forholdet til artikkel 6: 

«The Court is of the view that Article 6 § 1 of the Convention is not applicable under its 

criminal head, as the proceedings concerning the prison system did not relate in principle to 

determination of a 'criminal charge'.» 
 

 

(57) Når det spesielt gjelder regulering av soningsforhold, uttales i avsnitt 105 og 106: 

«The Court is well aware that it is essential for States to retain a wide discretion with regard 

to the means of ensuring security and order in the difficult context of prison. However, it 

reiterates that 'justice cannot stop at the prison gate and there is ... no warrant for depriving 

inmates of the safeguards of Article 6' (see Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC], 

nos. 39665/98 and 40086/98, § 83, ECHR 2003-X). 

... By this means it is possible to achieve the fair balance which must be struck between the 

constraints facing the State in the prison context on the one hand and the protection of 

prisoners' rights on the other.» 
 

 

(58) Jeg konkluderer med at handlingsnormen i dette tilfellet er i samsvar med det som av EMD har vært 

ansett å ligge utenfor EMKs straffebegrep. 
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(59) Jeg ser så på om innholdet og alvoret av overføringen til et strengere fengselsregime er av en slik 

karakter at forholdet faller inn under EMKs straffebegrep. 
 

 

(60) Det er på det rene at de soningsforholdene A ble overført til, er mer belastende for ham enn 

forholdene på Bastøy. Dette gjelder blant annet forhold som kontroll, bevegelsesfrihet innenfor 

fengslet og adgang til goder som telefon og data. A er av den oppfatning at det også har betydning for 

adgang til permisjoner. I Ot.prp.nr.5 (2000-2001) side 75 heter det imidlertid at det stilles de samme 

krav og tidsgrenser for permisjoner, frigang eller andre utganger i fengsler med lavere sikkerhetsnivå 

som i fengsler med høyt sikkerhetsnivå. 
 

 

(61) Selv om soningsforholdene er mer belastende, kan jeg ikke se at de er av en slik karakter at de faller 

inn under EMKs straffebegrep. Det dreier seg ikke om soning i en særanstalt begrunnet i den 

handlingen som har forårsaket overflyttingen. Tvert imot dreier det seg om ordinære soningsforhold 

som vil være det normale utgangspunktet for en som begynner soningen, jf. 

straffegjennomføringsloven § 11 første ledd. Det er videre opplyst at to av tre innsatte soner i fengsel 

med høyt sikkerhetsnivå. Overføringen innebærer heller ingen forlenging av soningstiden, jf. EMD-

dommene Campbell og Fell mot Storbritannia (EMD-1977-7819) og Ezeh og Connors mot 

Storbritannia (EMD-1998-39665) [EMD-1998-39665-1 / EMD-1998-39665-2], og har som sådan 

ingen betydning for prøveløslatelse, jf. Rt-2004-927. I Rt-2003-1100, som gjaldt disiplinærforføyning 

etter straffegjennomføringsloven § 40, foretok førstvoterende en grundig analyse av praksis fra EMD, 

blant annet med gjennomgang av de nevnte sakene mot Storbritannia. I avsnitt 53 oppsummerer han 

rettstilstanden med følgende: 

«Det er et viktig kjennetegn for disiplinærreaksjoner at de er rettet mot en begrenset 

personkrets med lydighetsplikt. Selv om disiplinærreaksjoner etter 

straffegjennomføringsloven § 40 har en allmenn- og individualpreventiv virkning, er formålet 

ikke først og fremst av pønal karakter, men å opprettholde ro og orden innenfor fengselet. For 

at en disiplinærreaksjon med et slikt formål skal anses som straff i forhold til EMK, må de 

etter EMDs praksis være av en forholdsvis sterkt inngripende karakter, og - som 

førstvoterende i Høyesteretts plenumsavgjørelse i Rt-2002-509 på side 520 bemerker - i 

praksis bestå i frihetsberøvelse.» 
 

 

(62) Jeg kan ikke se at det siden denne dommen har vært truffet avgjørelse i EMD som stiller spørsmålet i 

en annen stilling. Etter dette må jeg konkludere med at heller ikke virkningen av overføringen er av en 

slik karakter at den må karakteriseres som straff i EMKs forstand. 
 

 

(63) Etter Engel-kriteriene skal det også foretas en helhetsvurdering av normens karakter og sanksjonens 

innhold og alvor. En samlet vurdering kan ikke tilsi en annen konklusjon. Det sentrale i vurderingen 

er at overflytting av innsatte mellom fengsler med ulik sikkerhetsgrad framstår som et virkemiddel i 

styringen av fengselsvirksomheten for å tilpasse soningsforholdene til den enkelte innsatte, samtidig 

som hensynet til de øvrige innsatte og sikkerhet, ro og orden i anstalten blir ivaretatt. 
 

 

(64) Jeg konkluderer derfor med at et skjerpet beviskrav ikke kan utledes av EMK artikkel 6 nr. 1. 
 

 

(65) Jeg ser så på om Grunnloven § 96 andre ledd får anvendelse i saken. 
 

 

(66) Ved Stortingets vedtak 13. mai 2014 fikk Grunnloven § 96 andre ledd følgende bestemmelse om 

uskyldspresumsjonen: 

«Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.» 
 

 

(67) Grunnlovsvedtaket ble truffet vel ett år etter at vedtaket som er til prøving, ble truffet. Det kan derfor 

ikke få noen direkte virkning for vedtakets gyldighet. Spørsmålet om hvordan bestemmelsen er å 

forstå har imidlertid vært grundig prosedert fra begge sider. Jeg finner det derfor formålstjenlig å gi 

uttrykk for min oppfatning. 
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(68) Spørsmålet er om andre ledd er begrenset til forhold som faller inn under det interne norske 

straffebegrepet, eller om det er EMKs straffebegrep som gjelder. Det er på det rene at første ledd, som 

sier at ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom, kun gjelder det internrettslige 

straffebegrepet. 
 

 

(69) At andre ledd har fått en utforming som ligger tett opp til den norske formuleringen i EMK artikkel 6 

nr. 2, kan peke i retning av at det er tale om det samme straffebegrepet som i EMK. På den annen side 

kan plasseringen sammen med § 96 første ledd tilsi at det er det tradisjonelle norske straffebegrepet 

som gjelder. 
 

 

(70) A har spesielt vist til at det i innstillingen fra Lønningutvalget, Dokument 16 (2011-2012) på side 130 

[Dok.nr. 16 (2011-2012)] heter om bestemmelsen: 

«Den nærmere grensen for når uskyldspresumsjonen er overtrådt, må fortsatt trekkes opp på 

bakgrunn av nasjonal og internasjonal praksis på området». 
 

 

(71) Samme formulering er inntatt i kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling, Innst. 186 S (2013-

2014) på side 24. 
 

 

(72) På den annen side heter det samme sted i Dokument 16 (2011-2012) vedrørende spørsmålet om 

bestemmelsen heller burde ha vært plassert i tilknytning til § 95 om rettferdig rettergang: 

«Det er riktignok en utvilsom sammenheng mellom retten til rettferdig rettergang og 

uskyldspresumsjonen, men retten til rettferdig rettergang gjelder for alle rettssaker, mens 

uskyldspresumsjonen kun kommer til anvendelse i straffesaker. De særlige strafferettslige 

forhold bør da samles i en utvidet § 96, mens de generelle reglene som gjelder for alle saker, 

bør omtales i ny § 95.» 
 

 

(73) Siden § 96 første ledd som nevnt kun gjelder for det internrettslige straffebegrepet, kan det være 

naturlig å forstå utvalgets bruk av ordet «straffesaker» slik at begrepet skal avgrenses på samme måte. 

Det er grunn til å tro at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har forstått innstillingen på denne 

måten. Dette følger av komiteens behandling av forslaget til grunnlovsbestemmelse om dobbeltstraff. 

Bestemmelsen var tenkt inntatt som tredje ledd i § 96. Da komiteen ble gjort oppmerksom på at 

Lønningutvalget hadde forutsatt at det var EMK og EMDs forståelse som skulle legges til grunn for 

dette leddets vedkommende, droppet komiteen forslaget med følgende begrunnelse: 

«To ulike straffebegrep i samme bestemmelse kan skape usikkerhet, ikke minst hos 

domstolene. Det er også uryddig å legge opp til at det skal skje to ulike tolkninger av samme 

begrep.» 
 

 

(74) Når ikke tilsvarende skjedde med forslaget til § 96 andre ledd, er det nærliggende å anta at komiteen 

har oppfattet forslaget til bestemmelse om uskyldspresumsjonen slik at det er det internrettslige 

straffebegrepet som skal anvendes. Tilsvarende er hevdet av Skoghøy i Jussens Venner 05/2014 på 

side 336. 
 

 

(75) I Rt-2014-1292 avsnitt 14 uttales under henvisning til FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter artikkel 14 nr. 2 og EMK artikkel 6 nr. 2, at innholdet og rekkevidden av Grunnloven § 96 

andre ledd må fastlegges i lys av disse internasjonale parallellene. I dommen er det vist til en uttalelse 

i Rt-2014-1161 avsnitt 29. Jeg kan ikke se at verken Rt-2014-1161 eller Rt-2014-1292 drøfter den 

spesielle problemstillingen som gjelder innholdet av straffebegrepet i andre ledd sammenholdt med 

første ledd. Jeg finner derfor ikke å kunne legge avgjørende vekt på disse uttalelsene. 
 

 

(76) Etter dette er min konklusjon at et skjerpet beviskrav heller ikke kan utledes av Grunnloven § 96 

andre ledd. 
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(77) Det gjenstår å vurdere om et skjerpet beviskrav følger av alminnelige sivilprosessuelle prinsipper. De 

prinsipper det her er tale om, er nærmere beskrevet i NOU 2003:15 Fra bot til bedring, side 185. I Rt-

2014-1161 avsnitt 21 er det gitt følgende generelle redegjørelse for praksis med skjerpet beviskrav i 

sivile saker, som jeg slutter meg til: 

«Det alminnelige utgangspunktet i sivilretten er at retten skal legge til grunn det faktum som 

det er sannsynlighetsovervekt for. I rettspraksis er det imidlertid slått fast at beviskravet kan 

skjerpes for faktiske omstendigheter som er særlig belastende for en part. Et typetilfelle her er 

avslag på krav om forsikringsutbetaling fordi skaden hevdes fremkalt forsettlig, se Rt-1990-

1082 med henvisning til tidligere praksis. Beviskravet skjerpes også ved krav om 

oppreisningserstatning etter frifinnelse for alvorlige straffbare forhold, som for eksempel 

seksuelle overgrep, se Rt-2005-1322 hvor også tidligere dommer på området gjennomgås. Jeg 

viser også til HR-2014-2324-A avsnitt 44-48, som gjaldt erstatningsansvar for dødsfølge i 

forbindelse med straffbare handlinger.» 
 

 

(78) I det tilfellet denne saken gjelder - overføring på grunn av begått straffbar handling - følger det av 

loven selv at skyldgraden skal være alminnelig sannsynlighetsovervekt. A har i den forbindelse anført 

at nevnte praksis er så langvarig og har en slik fasthet at det er tale om en sedvane med grunnlovs rang 

som derfor må gå foran loven. Han har imidlertid ikke påvist tilfelle der et skjerpet beviskrav er lagt 

til grunn til tross for at loven uttrykkelig fastslår at beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt. 

Jeg kan heller ikke se at det er noe som tilsier at ikke lovgiver, til tross for at det utløsende faktum er 

sterkt belastende, må kunne holde seg til den alminnelige hovedregelen hvor forholdene tilsier det. 

Situasjoner hvor dette kan være aktuelt i avskjedssaker, er påpekt av førstvoterende i Rt-2014-1161, 

hvor han i avsnitt 24 uttaler følgende: 

«Jeg nevner at selv om avskjedssaker ofte vil være basert på sterkt belastende omstendigheter 

for arbeidstakeren, kan det tenkes at det i enkelte tilfeller foreligger forhold som gjør at det 

likevel vil være riktig å anvende det alminnelige beviskravet. Ett typetilfelle er saker hvor 

hensynet til tredjeparter veier tungt, for eksempel ved mistanke om at en ansatt har begått 

overgrep mot barn eller har opptrådt uforsvarlig overfor pasienter eller klienter. Dette er ikke 

situasjonen i vår sak, og jeg går derfor ikke inn på de spørsmål som her kan reises.» 
 

 

(79) Selv om jeg ikke finner grunnlag for en praksis av konstitusjonell karakter, vil jeg ikke utelukke at 

forholdene i helt spesielle tilfelle kan ligge slik an at det kan gi grunnlag for et skjerpet beviskrav til 

tross for at den relevante loven opererer med alminnelig sannsynlighetsovervekt. Slike forhold er det 

ikke tale om i vår sak. Tvert imot er det etter min mening gode grunner for at 

straffegjennomføringsloven ikke stiller strengere krav til bevisene. Som tidligere nevnt, er det en del 

av lovens målsetting å tilrettelegge for et liv i frihet uten kriminalitet. Spesielt gjelder dette for 

fengsler med lav sikkerhetsgrad. Skal denne målsettingen lykkes, må de innsatte vernes mot at det 

drives straffbar virksomhet innenfor institusjonen. Ikke minst gjelder dette bruk og omsetning av 

narkotika. Det er for så vidt illustrerende at det i begrunnelsen for overføringsvedtaket er vist til at 

innsatte som informerte om bruken og omsetningen av narkotika, oppga som grunn at de var bekymret 

for tilgang av narkotika, som vil være en stor utfordring å motstå for innsatte med rusavhengighet, og 

med ønske om behandling for dette. Jeg viser til det jeg tidligere har sitert fra begrunnelsen. I slike 

situasjoner er det gode grunner som taler for at fengselsmyndigheten må kunne gripe inn overfor 

innsatte når det er en overvekt av sannsynlighet for at de står bak den straffbare handlingen. 
 

 

(80) Jeg er etter dette kommet til at lagmannsretten ikke har bygd på feil rettsanvendelse når den har 

kommet til at KSFs vedtak er gyldig. Anken må på dette punkt forkastes. 
 

 

(81) A har også anket over lagmannsrettens avvisning av hans krav om særskilt dom for brudd på EMK 

artikkel 6 nr. 2. 
 

 

(82) Om et slikt krav skal tas til behandling, beror på om kravet til rettslig interesse er oppfylt, jf. 

tvisteloven § 1-3. Det er ikke tvilsomt at vi her har å gjøre med et rettskrav som det potensielt kan 

avsies dom for, jf. Rt-2011-1666 avsnitt 32, Rt-2012-2039 avsnitt 66 og Rt-2015-93 avsnitt 42. Men 

835

http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/nou-2003-15
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2014-1161/a21
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2014-1161/a21
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1990-1082
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1990-1082
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2005-1322
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2014-2324-a/a44
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2014-1161
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§1-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2011-1666/a32
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2012-2039/a66
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-93/a42


Utskrift fra Lovdata - 31.10.2017 13:26 

  

HR-2015-1757-A - Rt-2015-921 

Side 12 

kravet til aktualitet i tvisteloven § 1-3 andre ledd må være oppfylt. Jeg kan ikke se at A har påvist noe 

reelt behov for å få særskilt dom her. Saken ligger dermed annerledes an enn Rt-2015-93, som A 

særlig har påberopt seg. 
 

 

(83) Jeg er etter dette kommet til at det var rett av lagmannsretten å avvise påstanden om fastsettelsesdom 

for at staten ved vedtaket ikke hadde overholdt sine forpliktelser etter EMK artikkel 6 nr. 2. 
 

 

(84) Staten har vunnet saken, men har ikke påstått sakskostnader for noen instans. 
 

 

(85) Jeg stemmer for denne 

dom: 

Anken forkastes. 

 
 

 

(86) Dommer Webster: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 

(87) Dommer Bergsjø: Likeså. 
 

 

(88) Dommer Bull: Likeså. 
 

 

(89) Dommer Stabel: Likeså. 
 

 

(90) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 

Anken forkastes.  
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Borgarting lagmannsrett - LB-1995-2823 
 

 

Instans Borgarting lagmannsrett - Dom. 

Dato 1996-10-21 

Publisert LB-1995-2823 

Stikkord Skatterett 

Sammendrag En skatteyter mente hans ligning for 1992 var ugyldig fordi den var i strid med 

grunnloven § 110. Ilignet skatt var større enn den alminnelige inntekt. Dette 

skyldtes at næringsinntekten etter delingsmodellen ble splittet i en lønnsdel og en 

næringsdel samt at brutto beskatningen reduserte virkningen av fremført 

underskudd. Lagmannsretten frifant staten idet grunnloven § 110 ikke gir borgerne 

individuelle rettigheter. Retten til å fremføre underskudd ved ligningen er ikke 

grunnlovensbeskyttet. Anførslene knyttet til Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen førte heller ikke fram. 

Saksgang Oslo byrett Nr. 95-02032 A/35 - Borgarting lagmannsrett LB-1995-2823 A. Anke 

til Høyesterett nektet fremmet, HR-1997-82-K. 

Parter Ankende part: Reiel Folven (Prosessfullmektig: Advokat Anders Folkman). 

Hjelpeintervenient: Norsk Bedriftsforbund (Prosessfullmektig: Advokat Anders 

Folkman). Motpart: Staten v /Finansdepartementet (Prosessfullmektig: 

Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen). 

Forfatter Lagdommer Hans Petter Lundgaard, formann, Lagdommer Sverre Mitsem, 

Lagdommer Ragnhild Dæhlin. 

 

 
 

 

Dom: 

Saken gjelder gyldigheten av Reiel Folvens ligning for 1992. 

Reiel Folven er daglig leder og aksjeeier i Curo AS som driver patentkontor. Han er også eier av selskapet 

Nova Fagforlag Reiel Folven. Folven mottok i 1992 en lønnsinntekt fra patentkontoret på kr 227.810. Samme 

år oppebar han en næringsinntekt på kr 541.348 fra forlaget. 

Folvens inntektsfradrag utgjorde minstefradraget på kr 27000, reiseutgifter kr 3900, renteutgifter kr 249.218 

og et fremførbart underskudd i forlaget på kr 388.015. Ved ligningen ble Folvens alminnelige inntekt satt til kr 

105.400. Utlignet skatt og trygdeavgift var til sammen kr 137.406. 

Folven påklaget ikke ligningen, men søkte to ganger om ettergivelse av skatten etter skattebetalingsloven § 

41. Skatteutvalget i Melhus avslo søknaden i vedtak av 19 mai og 14 desember 1994.  

Reiel Folven tok ut stevning ved Oslo byrett 14 mars 1995 med påstand om at ligningen for 1992 var ugyldig 

fordi den var i strid med grunnloven § 110. 

Oslo byrett avsa dom 26 september 1995 med slik domsslutning: 

1. Staten v/Finansdepartementet frifinnes. 
 

2. Reiel Folven dømmes til innen 2 -to- uker etter dommens forkynnelse å erstatte Staten 

v/Finansdepartementets saksomkostninger med kr 14.360 - fjortentusentrehundreogseksti - .Reiel Folven 

har i rett tid påanket byrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandlingen ble holdt 1 oktober 
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1996. Reiel Folven møtte og avga forklaring. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. 
 

Det nærmere saksforhold fremgår av byrettens dom og av  lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. 

Den ankende part, Reiel Folven og hjelpeintervenienten, Norsk Bedriftsforbund, har i det vesentlige anført: 

Den foretatte ligning er basert på korrekte tall og riktig lovanvendelse. 

Beregningsgrunnlaget for inntektsskatt til staten, toppskatt av personinntekt er satt til kr 622200. 

Beregningsgrunnlaget for trygdeavgift av næringsinntekten er satt til kr 394400. Etter delingsmodellen, som ble 

innført i 1990, skal inntekten fra forlaget deles i en fiktiv lønnsdel og en næringsdel. Dette medfører en ligning 

for Folven som innebærer at han må betale mer i skatt enn sin alminnelige inntekt. Den alminnelige inntekt 

utgjorde kr 105.300 og utlignet skatt kr 137406. Grunnen til dette ligningsresultat er at det ved skattelegging av 

bruttoinntekten ikke tas hensyn til det fremførbare underskudd. 

De nye skattereglene fører til svært urimelige resultater. Folven har en berettiget forventning om å få trekke 

fra tidligere års underskudd i inntekten. Det er uholdbart at han må betale skatt selv om han reelt sett ikke har 

hatt noen inntekt for 1992. Den ilignede skatt har skapt store problemer for Folven. Han har måttet låne penger 

for å forsørge seg selv og for å dekke gamle underskudd. 

Ligningsresultatet for 1992 er i strid med grunnloven § 110. Denne bestemmelse verner om retten til å skaffe 

seg utkomme ved arbeid. 

Det hevdes ikke at det generelt vil være grunnlovsstridig å nekte rett til fremføring av underskudd. Men det er 

i strid med grunnloven § 110 å beskatte en fiktiv personinntekt, som delingen mellom lønnsdel og 

næringsinntekt innebærer, med den følge at Folven, på grunn av bruttobeskatningen, ikke får nødvendig 

utkomme av sitt arbeid. 

Det bestrides at grunnloven § 110 kun er en fanebestemmelse. Ordlyden i § 110 må forstås slik at den gir 

borgerne rettigheter. Denne forståelse underbygges av lovforarbeidene til bestemmelsen. Det vises til 

forhandlinger i Stortinget 16 november 1954, forslag til ny § 110 i grunnloven og forhandlinger i Stortinget nr 

191 den 5 mai 1980. 

Som tolkningsmoment påberopes avgjørelse i Rt-1993-321. Det følger av denne dom at en annen 

grunnlovsbestemmelse, nemlig grunnloven § 110 b som beskytter miljøet, trekkes inn ved fortolkningen av 

reglene om erstatning for rådighetsinnskrenkninger etter naturvernloven. Det vises også til avgjørelse i Rt-

1993-528 som gjaldt utslippstillatelse etter forurensningsloven. 

Det vises videre til Fredrik Zimmer: Skattereform og skatterettspensum side 14. Som tolkningsmoment vises 

også til at professor Carl August Fleischer har uttalt at Folvens forståelse av grunnloven § 110 er riktig. 

At grunnloven § 110 gir borgerne en rettighet, underbygges også av artikkel 1 i protokoll nr 1 til Den 

europeiske menneskerettskonvensjon. I denne forbindelse vises til avgjørelser fra Den europeiske 

menneskerettskommisjon av 2 desember 1985 og 14 desember 1988. Det vises også til tysk rett, nemlig 

Bundessteuerblatt 1993, del II. 

Reelle hensyn taler også for å forstå bestemmelsen slik at den gir borgerne rettigheter. Det vises til at Folven 

driver en liten bedrift. Med de nye skattereglene vil han få problemer med å overleve.  

Norsk Bedriftsforbund har erklært hjelpeintervensjon i saken. Forbundet har mange medlemmer som er i 

samme situasjon som Folven, og forbundet ser det slik at de nye skattereglene vil ødelegge virksomheten for en 

rekke mindre bedrifter. 

Byrettens domsgrunner er mangelfulle nå det gjelder spørsmålet om domstolenes prøvingsrett og forholdet til 

Den europeiske menneskerettskonvensjon. Det må være åpenbart at domstolene har full prøvelsesrett.  

Dersom retten skulle komme til at ligningen er ugyldig, kan det ved ny ligning legges til grunn at Folven 

minst må ha igjen kr 3.600 pr måned av sin alminnelige inntekt. Et annet alternativ er at skatten ikke settes 

høyere enn kr 105000. 

Det er nedlagt slik påstand: 

1. Reiel Folvens ligning for 1992 er ugyldig. 
 

2. Reiel Folven tilkjennes sakens omkostninger for byrett og lagmannsrett. 
 

Ankemotparten, Staten v/Finansdepartementet har i det vesentlige anført: 
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Ligningen for 1992 av Folven er ordinær og i tråd med regelen om bruttobeskatning og delingsmodellen. 

Disse regler ble innført i henholdsvis 1987/1988 og 1990. Delingsmodellen ble innført for å skape likestilling 

mellom lønnstakere og næringsdrivende når det gjelder personlig inntekt og fradrag. Hensikten med 

bruttobeskatningen var å unngå at fradragene skulle være helt bestemmende for skattens størrelse. Det bestrides 

at Folven ikke kan forsørge seg selv som en følge av skattereglene. Hans næring gikk dårlig noen år og det ble 

opparbeidet underskudd. Dette er grunnen til de problemer Folven måtte ha. Folven har fått fradrag for tidligere 

opparbeidet underskudd. Det er de fremførte underskudd som er årsaken til at den alminnelige inntekt ble satt 

så lavt som kr 105400. 

Det må være klart at ligningen ikke er ugyldig på grunn av grunnlovsstrid. § 110 er en politisk faneparagraf 

som retter seg mot statsmaktene. Det må være åpenbart at denne bestemmelse ikke kan påberopes av den 

enkelte borger. Bestemmelsen pålegger myndighetene en aktivitetsplikt med hensyn til tiltak på 

arbeidsmarkedet. Det må være klart at domstolene ikke kan overprøve de politiske beslutninger som måtte være 

tatt på dette området. Hvis myndighetene ikke respekterer grunnloven § 110, vil det kunne reises riksrettssak. 

Allerede ordlyden viser at den enkelte borger ikke kan påberope seg grunnloven § 110. 

Det fremgår av forarbeidene til grunnloven § 110 at bestemmelsen har utgangspunkt i de politiske partiers 

fellesprogram av 1945. Det var ingen uenighet om at grunnloven § 110 var en politisk fanebestemmelse. Den 

uenighet som fremkommer i lovforarbeidene gjaldt spørsmålet om hensiktsmessigheten av å ta en slik 

programerklæring inn i grunnloven. Den ankende part har således misforstått lovforarbeidene. 

De reelle hensyn tilsier også at bestemmelsen ikke var ment som basis for en rettighet. Domstolene kan ikke 

overprøve myndighetenes sysselsettingspolitikk.  

Tysk rett kan ikke kaste lys over nærværende problemstilling. Henvisningene til avgjørelsene i forhold til 

Menneskerettighetskonvensjonen er irrelevante. 

Høyesterettsavgjørelsene i Rt-1993-321 og Rt-1993-528 gjaldt spørsmål om forholdet til grunnloven § 110 b. 

Det følger av forarbeidene at denne bestemmelse har et rettslig innhold som retningslinje for lovgiver, 

forvaltningen og domstolene. I førstnevnte dom var spørsmålet erstatning for rådighetsinnskrenkninger som 

følge av at et område var fredet til landskapsvernområde i medhold av naturvernloven. Høyesterett uttalte at det 

ikke kunne trekkes noen direkte slutning fra grunnloven § 110 b for erstatningsplikten, men at bestemmelsen 

neppe kunne være uten betydning ved erstatningsvurderingen. I sistnevnte dom var det spørsmål om det var tatt 

utenforliggende hensyn eller om det var lagt vekt på miljøvernhensyn. Disse to dommer gjelder følgelig helt 

andre spørsmål enn i nærværende sak. 

Det ble nedlagt slik påstand: 

1. Byrettens dom stadfestes. 
 

2. Staten tilkjennes saksomkostninger for lagmannsrett med tillegg av 12% rente p.a. fra forfall til betaling 

skjer. 
 

Lagmannsretten bemerker: 

Reiel Folven har erkjent at hans ligning for 1992 er foretatt i overensstemmelse med de faktiske forhold og 

gjeldende lovregler. Det lagmannsretten skal ta stilling til er hvorvidt hans ligning for 1992 er i strid med 

grunnloven § 110. 

Grunnloven § 110 første ledd som grunnlovfester borgernes rett til arbeid lyder: 

Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan 

skaffe sig Udkomme ved sit 

Arbeide. 

Etter lagmannsrettens oppfatning viser allerede ordlyden i § 110 at den ikke tar sikte på å gi borgerne 

individuelle rettigheter slik  som andre bestemmelser i grunnloven, f eks grunnloven § 96 om at ingen kan 

dømmes uten lov eller straffes uten dom. Bestemmelsen retter seg til myndighetene. Den pålegger 

myndighetene en plikt til å føre en aktiv sysselsettingspolitikk. Denne forståelse av bestemmelsen følger også 

av lovforarbeidene. Det vises videre til Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg: Grunnloven, 

kommentarutgave, side 150. 

Etter lagmannsrettens oppfatning kan grunnloven § 110 ikke påberopes i forhold til skattereglene om retten til 

å fremføre underskudd. Denne rett er ikke grunnlovsbeskyttet. I lovforarbeidene til skattereformen, som blant 
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annet innførte delingsmodellen, er ikke inntatt noe om forholdet til grunnloven § 110 første ledd, og etter 

lagmannsrettens syn var det heller ikke noen foranledning til å vurdere spørsmålet. En eventuell skranke for 

hvilket innhold skattereglene kan ha, måtte være å finne grunnloven § 105, men heller ikke denne bestemmelse 

har relevans i nærværende sak. 

Lagmannsretten er enig med staten i at Høyesteretts avgjørelser inntatt i Rt-1993-321 og 528 ikke er 

relevante i saken. Allerede ordlyden i grunnloven § 110 b viser at denne er vesensforskjellig fra grunnloven § 

110. Hertil kommer at det i den første avgjørelsen var spørsmål om retten til erstatning ved fredning etter 

naturvernloven. I den sistnevnte rettsavgjørelse var spørsmål om det var tatt utenforliggende hensyn ved 

vedtaket. Disse problemstillinger er uten betydning for spørsmålet i nærværende sak. 

Reiel Folvens anførsler knyttet til Den europeiske menneskerettskonvensjon kan heller ikke føre frem. 

Konvensjonen gir de enkelte land vidt spillerom for den skattepolitikk den enkelte stat vil føre. De påberopte 

avgjørelser er uten betydning i nærværende sak. 

Lagmannsretten nevner til slutt at søksmål om gyldigheten av en ligning må reises innen seks måneder etter 

utleggingen av skattelisten, jf skattebetalingsloven § 48 nr 5. Søksmålet synes reist for sent i nærværende sak. 

Da partene ikke har gått inn på spørsmålet, vil betydningen av dette etter omstendighetene ikke bli nærmere 

vurdert. 

Anken har vært forgjeves, og etter tvistemålsloven § 180 første ledd bør Reiel Folven ilegges 

saksomkostninger for lagmannsretten idet bestemmelsens unntaksregel ikke er anvendelig. 

Regjeringsadvokaten ved advokat Ola Haugen har fremlagt omkostningsoppgave på kr 10.000 som i helhet 

utgjør salær. Saksomkostningene fastsettes til kr 10000. Byrettens saksomkostningsavgjørelse stadfestes idet 

saken ikke har voldt tvil. 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 

1. Byrettens dom stadfestes. 
 

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Reiel Folven til staten 10.000 -titusen- kroner innen 2 -to- 

uker fra forkynnelsen av denne dom og med tillegg av 12 % rente p.a. fra forfall til betaling skjer. 
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Borgarting lagmannsrett - LB-2007-14564 - RG-2008-577 
 

 

Instans Borgarting lagmannsrett - Dom. 

Dato 2008-01-16 

Publisert LB-2007-14564 - RG-2008-577 

Stikkord Forvaltningsrett. Rovdyr. Gyldighet av vedtak om lisenskvotejakt på ulv. 

Sammendrag Interesseorganisasjon for rovdyr påstod at vedtak om lisenskvotejakt på ulv var 

ugyldig. Prinsipalt ble det anført at vedtaket manglet hjemmel på grunn av feil 

forståelse av begrensningen i viltloven, lisenskvotejaktforskriften og Bern-

konvensjonen om at jakt ikke måtte true bestandens overlevelse, ved at 

myndighetene hadde lagt til grunn den norsk-svenske felles ulvestammen og ikke 

bare den norske. Subsidiært ble det anført ugyldighet på grunn av mangelfull 

begrunnelse og brudd på forvaltningens utredningsplikt, herunder at det burde vært 

foretatt en DNA-analyse av de dyr som skulle felles, slik at man ved DNA-analyse 

kunne avklare om de var genetisk verdifulle. Lagmannsretten stadfestet tingrettens 

dom, som frifant staten. Lagmannsretten fant at uttrykket "bestand" i 

lisensjaktforskriften refererer seg til den svensknorske fellesbestanden. 

Lagmannsretten kom videre til at manglende DNA-analyse iikke utgjorde brudd på 

utredningsplikten og at det i dette tilfellet ikke kunne oppstilles noen strengere 

krav til begrunnelse enn den som direkte følger av forvaltningsloven § 25. 

Eventuelle mangler ved begrunnelsen ga ikke grunnlag for å anta at mangelen 

kunne ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jfr. forvaltningsloven § 41. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2005-18299 - Borgarting lagmannsrett LB-2007-14564 (07-

014564ASI-BORG/03).  Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2008-926-U. 

Parter Foreningen Våre Rovdyr (Advokat Hans Peder Hvide Bang) mot 

Miljøverndepartementet (Advokat Elisabeth Stenwig). 

Forfatter Lagdommer Carl August Heilmann, kst. lagdommer Lars Olav Askheim og Tilkalt 

dommer, sorenskriver Knut Sandvik. 

 

 
 

 

Saken gjelder gyldigheten av Miljøverndepartementets stadfestelse 21. januar 2005 av Direktoratet for 

Naturforvaltnings vedtak av 6. januar 2005 om lisensjakt på fem ulv i Hedmark. 
 

1. BAKGRUNN 

Før lagmannsretten går inn på den konkrete bakgrunnen for de aktuelle vedtakene og hjemlene for dem, er 

det hensiktsmessig å gi en oversikt over utviklingen i ulvebestanden i Norge, prinsippene for forvaltning av ulv 

i Norge og rettsregler av betydning for ulveforvaltningen, herunder internasjonale regelverk. Utfallet av saken 

har størst betydning i form av avklaring av prinsipielle og uavklarte spørsmål som vil kunne ha betydning for 
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fremtidige lignende saker, jfr. det som sies under pkt. 1.9 nedenfor om begrunnelsen for at saken ikke ble avvist 

fra domstolene på grunn av manglende rettslig interesse. 
 

1.1 Utgangspunkter 

Som følge av mer effektive jaktmetoder og skuddpremier falt ulvebestanden i Norge til et meget lavt nivå på 

midten av 1800-tallet. Dette tillot fremveksten av et omfattende sauehold basert på beiting i utmark uten tilsyn.  

Da ulven ble fredet i Norge i 1971, var den tilnærmet utryddet i både Norge og Sverige. I de følgende årene 

forekom det kun enkelte tilfeldige streifdyr. 

Viltloven fra 1981 videreførte fredningen av ulv, jfr. kgl. resolusjon av 2. april 1982. Loven fikk imidlertid en 

bestemmelse i § 12 som hjemlet at det kunne gis fellingstillatelse for rovvilt som gjorde skade. Det påpekes i 

Ot.prp.nr.9 (1980-1981) s. 51 på den ene side at Norge har særlig forpliktelse til varsom forvaltning av de fire 

artene av stort rovvilt bjørn, jerv, ulv og gaupe, men på den annen side at hensynet til å holde skadene på 

beitedyr og tamrein nede også vil være viktig i rovdyrpolitikken. Hovedbekymringen ser ut til å ha vært jerv og 

bjørn, hvor det var økning i bestanden og enkelte fellingstillatelser var gitt. Ved kgl. resolusjon av 24. februar 

1983 ble vilkårene for å gi fellingstillatelse presisert noe nærmere. Formålet var fortsatt dobbeltsidig: Sikre 

levedyktige bestander i Norge av bjørn, ulv og jerv, samt holde skadene på bufe og tamrein på et rimelig nivå. 

Et ulvepar som hadde innvandret fra finskrussiske fellesbestanden, ynglet i Sverige i 1983. Den svenske 

bestanden vokste imidlertid langsomt og holdt seg under 10 dyr. 
 

1.2 Bernkonvensjonen 

Norge var et av de land som opprinnelig aksepterte i Europarådets konvensjon av 19. september 1979 om 

vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder («Convention on the conservation of 

European wildlife and natural habitats»). Konvensjonen trådte i kraft 1. juni 1982. Den norske ratifikasjonen 

fant først sted i 1986, med virkning fra 1. september 1986. Konvensjonen er inngått på engelsk og fransk, men i 

det følgende vil lagmannsretten i hovedsak legge til grunn den norske oversettelsen som er inntatt i St.prp.nr.12 

(1985-1986) om samtykke til ratifikasjon. Konvensjonen er en minimumskonvensjon, jfr. art. 12, og hindrer 

således ikke partene å ha strengere vernetiltak. 

Bernkonvensjonen innebærer for det første folkerettslige forpliktelser for den enkelte stat i dens 

naturforvaltning. For det annet har konvensjonen til formål å verne arter og leveområder hvor det er nødvendig 

med samarbeid mellom flere stater - typisk fordi det er tale om en felles bestand - og å fremme slikt samarbeid. 

Som det fremgår av fortalen til konvensjonen er tilbakegang og truende utryddelse av mange arter en sentral del 

av bakgrunnen for konvensjonen. 

Den generelle bestemmelsen i art. 2 har et bevaringsmål idet partene skal treffe nødvendige tiltak for å 

opprettholde bestandene av vill flora og fauna, samt et oppbyggingsmål ved at partene skal treffe slike tiltak for 

å tilpasse bestandene til et nivå som svarer til de økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav, hensyntatt en 

rekke forhold nevnt i bestemmelsen. 

Artikkel 6 inneholder et generelt forbud mot blant annet felling av dyrearter som er angitt i konvensjonens 

vedlegg II. Dette inkluderer ulv. Det sentrale i denne saken er unntaksbestemmelsen i art. 9 nr. 1, som tillater 

statene å gjøre unntak fra art. 6 forutsatt at to generelle vilkår og et av de spesielle vilkårene er oppfylt. De to 

generelle vilkårene er at «unntaket ikke vil være skadelig for bestandens overlevelse» («the exception will not 

be detrimental to the survival of the population concerned») og at det ikke finnes noen annen tilfredsstillende 

løsning. Det relevante spesielle vilkåret er at det aktuelle tiltaket skjer for «å avverge alvorlig skade på avling, 

husdyr, ....», jfr. annet strekpunkt i art. 9 nr. 1. 

Tiltak som en stat iverksetter etter art. 9 nr. 1 skal i henhold til art. 9 nr. 2 rapporteres hvert annet år. 

Når det gjelder samarbeid mellom stater, pålegger art. 11 nr. 1 samarbeid der dette er hensiktsmessig, særlig 

hvor dette vil øke effektiviteten av tiltak under andre artikler i konvensjonen, samt å fremme og samordne 

forskning. I tillegg til dette inneholder art. 10 en bestemmelse om plikt til samordning av innsats for vern av 

trekkende arter. 

Med henblikk på oppfølgning av konvensjonen etablerer art. 13 en permanent komité hvor alle parter har rett 

til representasjon og har én stemme. Europarådets administrasjon fungerer som sekretariat for komiteen. En 

rekke arbeidsformer har vokst frem over tid, som rapporter utarbeidet av ekspertgrupper og/eller på basis av 

seminarer, utarbeidelse av anbefalinger («Recommendations»), beslutninger («Resolutions»), handlingsplaner 
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(«Action plans»), erklæringer («Declarations») og vedtak («Decisions»). Tvister mellom to parter i 

konvensjonen skal etter art. 18 løses ved voldgift hvis en av de aktuelle parter krever dette. 

St.prp.nr.12 (1985-1986) om ratifikasjon er knapp. Det sies generelt at norsk lovgivning er eller vil bli 

tilpasset de krav konvensjonen stiller, men uten at det gis noen detaljer. Når det gjelder ulv, heter det at alle 

berørte landpattedyr er fredet i medhold av viltloven. Artikkel 9 nevnes kun i relasjon til Norges muligheter for 

kontroll av jervebestanden. Det ble foreslått at Norge bare skulle ta reservasjoner på et par punkter som er uten 

interesse her. I Innst.S.nr.92 (1985-1986) fremkommer det at utenriks- og konstitusjonskomiteen mener at det 

ikke var motstrid mellom art. 9 og viltloven eller forskriftene fra 1983. Det ble understreket at et formål med 

begge norske regelverk var å sikre levedyktig bestand av ulv i Norge. 
 

1.3 Perioden 1986 - 2001 

Etter innvandring av en ny ulv fra den finsk/russiske fellesbestanden til Sverige i 1991 begynte bestanden å 

vokse merkbart raskere og kom opp i rundt 20 dyr i 1992/1993. Gjennom hele 1990-tallet var det en årlig 

vekstrate på ca. 30%. 

St.meld.nr.27 (1991-1992) om forvaltning av bjørn, jerv ulv og gaupe er den første rovviltmeldingen som er 

utarbeidet. På dette tidspunkt var det to familiegrupper i Skandinavia; en av disse holdt til i Värmland med et 

område som strakte seg inn i Hedmark. Når det gjelder forvaltning av ulv, er hovedmålet angitt på s. 46 som 

... å sikre ulven som en del av den skandinaviske fauna ved at det i samarbeid med svenske myndigheter 

legges vekt på å ivareta en ulvestamme i norsksvenske grensetrakter, samt tillate eventuelle forekomster i 

områder hvor arten ikke vil medføre vesentlig skade. 

Når det gjelder beskatning, heter det på s. 48 at bestandssituasjonen i Skandinavia tilsier en svært restriktiv 

holdning, og at det ved vurdering av eventuell fellingstillatelse må legges avgjørende vekt på 

bestandssituasjonen i Skandinavia. I Innst.S.nr.182 (1991-1992) ble det uttalt at ved vurdering av 

levedyktigheten av en bestand, måtte den norske bestanden sees i sammenheng med bestanden i tilstøtende 

områder i nabolandene. 

I 1992 vedtok EU det såkalte habitatdirektivet (rådsdirektiv 92/43) om bevaring av livsmiljøer og ville dyr og 

planter. Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen og er således ikke bindende for Norge, men er bindende for 

Sverige og Finland som medlemsland i EU. Direktivet svarer langt på vei til Bernkonvensjonen, men er i noen 

henseende klarere og noe mer vidtgående. Artikkel 16 tilsvarer art. 9 i Bernkonvensjonen, men er noe klarere 

når det gjelder grunnvilkåret knyttet til bestandens overlevelse: «Provided that .. . and the derogation is not 

detrimental to the maintenance of the populations of the species concerned at a favourable conservation status 

in their natural range ....». Direktivets bestemmelser kan i motsetning til Bernkonvensjonens gjøres gjeldende 

direkte for domstolene. 

St.meld.nr.35 (1996-1997) om rovviltforvaltning kan ses som en oppfølgning av St.meld.nr.27 (1991-1992). 

Når det gjelder ulvebestand, la meldingen til grunn en samlet skandinavisk bestand på 30 - 40 dyr, hvorav 5 -7 

hadde tilhold i Norge. Det var tre ynglende familiegrupper i Sverige, ingen i Norge, men noen revirmarkerende 

par var påvist her, med potensiale for yngling. Det defineres for første gang et konkret forvaltningsmål. Det sies 

på s. 284 at departementet «i tråd med norske plikter» har som mål å etablere reproduksjon av ulv i Norge, og 

det vises til norske og svenske myndigheters felles arbeidsmål om etablering av «minst 8-10 familiegrupper i 

Sør-Skandiavia i første omgang.» Inntil dette målet er nådd, må ulven ha et svært strengt vern. Flertallet i 

energi- og miljøvernkomiteen sluttet seg til dette målet, jfr. Innst.S.nr.301 (1996-1997). 

I 1998 utarbeidet Direktoratet for naturalforvaltning og dets svenske motstykke Naturvårdsvärket et felles 

dokument kalt «Forvaltning av den skandinaviske ulvebestanden». Dokumentet var ikke folkerettslig bindende 

og etablerte ikke noen fellesforvaltning eller omforente mål. Det ble uttrykkelig sagt at myndighetene i begge 

land må fatte sine forvaltningsvedtak i medhold av sine nasjonale lovverk og de internasjonale forpliktelser de 

er underlagt. Det ble lagt opp til samarbeid i form av drøftelser av strategisaker, høring ved 

regelverksendringer, innsamling av grunnlagsdata, informasjonsutveksling m.v. Det er vokst frem et 

omfattende forskningssamarbeid som koordineres gjennom Skandulv (det skandinaviske 

ulveforskningsprosjektet). 

Økningen i ulvebestanden i Norge utløste konflikter mellom verneinteressene og de lokalsamfunn som var 

mest utsatt for tap av husdyr, især sau. 

Ved lov nr. 65/2000 ble viltloven § 12 endret slik at den fikk sin nåværende ordlyd. Bakgrunnen for 

endringen var, jfr. Ot.prp.nr.37 (1999-2000), foruten et ønske om å avklare noen tolkningsspørsmål som hadde 
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oppstått i praksis, at den eksisterende utformingen ikke var et tilstrekkelig redskap til å møte kommende 

utfordringer i forvaltning av store rovdyr, særlig ut fra veksten i bestandene. Et sentralt aspekt var differensiert 

forvaltning, slik at myndighetene aktivt kunne forhindre etablering av rovdyr i visse områder uten at det var 

oppstått skade på bufe eller tamrein. Dette kan ses på bakgrunn av Oslo byretts dom av 20. desember 1999 

(inntatt i RG-2000-1125). Her ble en fellingstillatelse for to ulver kjent ugyldig fordi retten fant at inntil det 

skandinavisk bestandsmålet på 8 - 10 familiegrupper var nådd, hjemlet viltloven § 12 først felling av ulv 

dersom det hadde skjedd omfattende skade. 

Lovgiver anså det videre som verdifullt at kriteriet fra Bernkonvensjonen med hensyn til bestandens 

overlevelse kom til uttrykk i viltloven, og både Miljøverndepartementet og Stortinget la til grunn at den norske 

viltlovgivningen ikke var i strid med Bernkonvensjonen, jfr. Ot.prp.nr.37 (1999-2000) side 14 og Innst.O.nr.80 

(1999-2000) s. 3. Den nye ordlyden av § 12 første ledd ble: 

Etter nærmere forskrift som Kongen fastsetter kan departementet, uten hensyn til de regler som ellers 

gjelder, iverksette felling av eget tiltak eller gi tillatelse til felling av et bestemt antall individer av bjørn, 

jerv, ulv og gaupe for å forhindre skade på bufe eller tamrein. Forskriften skal gi regler om differensiert 

forvaltning. For å sikre bestandens overlevelse skal det i forskrift fastsettes særskilte kriterier for adgangen 

til felling i nærmere bestemte områder. 

Med hjemmel i blant annet viltloven § 12 ble det ved kgl. resolusjon av 30. juni 2000 gitt forskrift om 

forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe (forvaltningsforskriften). Formålet var etter § 1 å sikre overlevelsen av 

de fire store rovdyrartene på lang sikt, og innenfor denne rammen skal skadene på bufe og tamrein holdes 

lavest mulig. I følge forskriftens § 2 var tillatelse for felling av ulv betinget av «fellingen ikke ville være 

skadelig for bestandens overlevelse». § 3 med overskriften «felling for å forhindre skade på bufe og tamrein» 

åpnet for for det første for felling rettet mot enkeltindivider, knyttet til bestemte situasjoner. Vedtak ville typisk 

bli fattet etter søknad fra den aktuelle kommune. Felling skulle forutsetningsvis foretas av utpekte jegere. For 

det annet åpnet forskriften for felling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand. For slik felling 

skulle det fastsettes kvoter, og fellingen kunne organiseres som lisensjakt, det vil si at jakten var åpen for 

kvalifiserte jegere som løste lisens. 

Vinteren 2001 ga Direktoratet for naturforvaltning fellingstillatelse for 9 dyr i den såkalte Atndalsflokken og 

et mulig ulvepar i Imsdalen. De tre saksøkerne i nærværende sak fremsatte begjæring til Oslo namsrett om at 

iverksettelse av vedtaket skulle utstå inntil gyldigheten av vedtaket var blitt rettskraftig avgjort. Ved Oslo 

namsretts kjennelse av 16. februar 2001 ble begjæringen forkastet. Uttaket av disse ulvene førte til at den 

norske bestanden sank fra 28 dyr i 2000-2001 sesongen til 13 - 18 i 2001-2002 sesongen. 

Den svenske riksdagen fastsatte i 2001 nye målsetninger for den svenske rovviltpolitikken, jfr. Prop. 

2000/01:57 «Sammanhållen rovdjurspolitik». Minimumsnivået for den svensknorske ulvestammen ble satt til 

200 individer. For Sveriges del fastsatte man et etappemål på 20 årlige ynglinger (tilsvarende ca. 200 dyr). Når 

dette målet ble nådd, skulle det foretas en ny vurdering av målsetningene. 
 

1.4 Utviklingen frem til rovviltforliket i 2004 

I første halvpart av 2000-tallet stagnerte økningen av den svensknorske ulvestammen. Hovedtyngden var 

lokalisert i midtsvenske skogområder i Värmland og Dalarne, med mindre bestander i Hedmark og i revirer 

som krysser riksgrensen. Det var allment erkjent at bestanden var sårbar og utsatt for innavl. 

Motsetningsforholdet mellom verneinteressene og lokalsamfunn med forekomst av ulv vedvarte. 

Den 12. desember 2003 fremla Bondevik II-regjeringen den tredje rovviltmeldingen, St.meld.nr.15 (2003-

2004) om rovvilt i norsk natur. Meldingen er langt mer omfattende enn de tidligere stortingsmeldingene, og det 

var utarbeidet et 30-talls rapporter og utredninger som grunnlag for meldingen. 

Det sentrale grunnlagsdokument i relasjon til denne sak er NINA Fagrapport 61 «Utredninger i forbindelse 

med ny rovviltmelding. Ulv - bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak» (Trondheim, februar 

2003), som det er vist til i oversikten over rapporter og utredninger på s. 133-34 i stortingsmeldingen. 

Bakgrunnen for denne rapporten var den uenighet som hadde oppstått om hvor stor en levedyktig bestand av 

ulv i Skandinavia måtte være, og om det for tiden var mulig å tillate uttak av ulv som gjør skade på husdyr. Gitt 

at den skandinaviske bestanden var isolert, med 900 kilometer til nærmeste kildebestand av ulv i østre Finland, 

utgjorde de genetiske aspektene den viktigste utfordringen for bestandens levedyktighet. Rapporten redegjør for 

konklusjonene fra en lukket forskerkonferanse holdt i mai 2002 på Färna herregård i Sverige, hvor det deltok et 

internasjonalt ekspertpanel med tre genetikere, en teoretisk populasjonsøkolog og to ulveøkologer. De viktigste 

konklusjonene i relasjon til nærværende sak fremgår på s. 33: 
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Den skandinaviske halvøya (Norge og Sverige) er sannsynligvis for liten til på lang sikt å kunne 

opprettholde levedyktige bestander av ulv alene. Derfor bør tiltak som fremmer innvandringer fra Finland 

og Russland ha høyeste prioritet. 

Det nåværende genetiske utgangspunktet for bestanden med kun tre grunnleggende ulver gjør slike tiltak 

ekstra viktige. 

En til to innvandrende ulv pr generasjon (omtrent hvert 5. år) garanterer bestandens overlevelse også i et 

langt tidsperspektiv. 

... 

Med dagens bestand på rundt 100 dyr, vil ikke et uttak på én til to ulv pr år true bestandens overlevelse, 

med mindre disse dyrene er av spesiell genetisk interesse. Hvis mulig bør derfor denne verdien bestemmes 

før en eventuell felling igangsettes. Nøyaktige levedyktighetsanalyser bør gjennomføres før oppstart av 

større kontrollprogram hvor det tas ut flere ulv enn dette. 

Lagmannsretten bemerker at tilsvarende konklusjoner også finnes på s. 45 - 46, men med visse 

nyanseforskjeller som lagmannsretten ikke kan se får avgjørende betydning. 

Arbeidet med rapporten ble forsert slik at den skulle kunne inngå i grunnlaget for St.meld.nr.15. Den endelige 

rapporten med tittelen «Genetiv aspects of viability in small wolf populations» ble utgitt av Naturvårdsverket i 

2005. Konklusjonene var i hovedsak de samme, men det er noen forskjeller i forhold til det siste avsnittet 

gjengitt ovenfor. Det het nå: 

Removal of one or a few wolves (less than five) per year, e.g. to control damage, is possible to perform 

without seriously threatening its viability. If the operation concerns specific individuals, try first to rank the 

importance of these individuals for the rest of the population using demographic and molecular data. 

Kinship relations to the rest of the population is more important than inbreeding coefficients. If a planned 

control operation concerns more wolves, it was recommended that the culling should be foregone by a 

viability analysis, including evaluation of management alternatives. If several animals are to be taken out, it 

was recommended to distribute the culling over many packs, rather than taking all in one pack. 

I stortingsmeldingen var bestanden av ulv i Norge angitt som 2 - 3 årlige ynglinger (5 - 6 dersom man 

medregnet ulver i revirer som krysser riksgrensen). Det ble foreslått satt et nasjonalt bestandsmål på «noen 

årlige ynglinger». Landet ble foreslått delt inn i seks forvaltningsregioner, hvor det bare skulle legges til rette 

for etablering av familiegrupper eller revirmarkerende par i den del av forvaltningsregion Øst-Norge, grovt sagt 

bestående av de områdene i Østfold, Akershus og Hedmark som ligger øst for Glomma, og unntatt kommunene 

Alvdal, Tynset, Tolga og Os. 

Under stortingsbehandlingen nådde Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti 

frem til enighet om hovedelementene i rovdyrforvaltningen. Dette såkalte rovviltforliket fremgår av 

Innst.S.nr.174 (2003-2004). De sentrale elementene i denne sammenheng er et nasjonalt bestandsmål for ulv på 

tre årlige ynglinger innenfor det nye forvaltningsområdet for ynglende ulv. Denne «ulvesonen» har 

tyngdepunktet lenger syd enn regjeringens forslag og omfatter fylkene Østfold og Oslo i sin helhet, sydlige 

deler av Akershus og sydlige og østlige deler av Hedmark. Når det gjelder ulv i med revirer som krysser 

riksgrensen, ble de forutsatt forvaltet i samarbeid med Sverige og ble derfor ikke lagt inn i et norsk 

bestandsmål. 

Når det gjelder felling, bemerket flertallet at det må  

... gjennom egen forskrift åpnes for lisensjakt på ulv når det finnes et overskudd utover det fastsatte 

bestandsmål. Lisensjakt for ulv kan også iverksettes etter nærmere fastsatte kriterier innenfor 

forvaltningsområdet dersom dette er hensiktsmessig for å regulere bestanden. Utenfor forvaltningsområdet 

for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par dersom bestandssituasjonen tillater 

dette. 

Hele komiteen sluttet seg til innføring av lisensjakt på ulv og understreket at arbeidet med en forskrift om 

dette burde sluttføres raskt. Man så det slik at ulv burde forvaltes mer på linje med andre arter, og en slik 

forskrift ville bidra til alminneliggjøring av ulveforvaltningen. 
 

1.5 Høsten 2004 

Stor-Elvdal kommune søkte 19. juli 2004 Direktoratet for naturforvaltning om fellingstillatelse for ulv på 

Koppangkjølen, begrunnet med ulv hadde drept storfe. Kommunen påpekte at området lå utenfor den 

forvaltningssonen for ulv som Stortinget hadde vedtatt tidligere samme år. Direktoratet avslo søknaden i brev 

av 20. juli 2004. Direktoratet viste til forvaltningsforskriften §§ 1-3 og det nasjonale bestandsmålet for ulv, og 
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konkluderte med at uttak av ulv i Koppangreviret ikke var aktuelt i den aktuelle situasjon. Det ble også påpekt 

at familiegruppen bestod av et nyetablert par med unger, og at felling av voksne dyr ville innebære felling av 

dyr fra alfaparet. Kommunen påklaget avslaget til Miljøverndepartementet og sendte også en ny søknad 27. juli 

2004 om felling, begrunnet i ny skade på storfe. 

I oversendelsen av klagen til Miljøverndepartementet 28. juli 2004 ga Direktoratet den tilleggsbegrunnelse at 

ut fra bestandssituasjonen for ulv var det nødvendig å verne ulver også utenfor forvaltningsområdet for å sikre 

det nasjonale bestandsmålet. Direktoratet ga også uttrykk for at skadene var begrensede, og anbefalte at klagen 

ikke ble tatt til følge. I sitt brev av 3. august 2004 til Stor-Elvdal kommune la Miljøverndepartementet til grunn 

at kommunen var utenfor forvaltningsområdet og at situasjonen på Koppangskjølen burde bringes i samsvar 

med det nye forvaltningssystemet så raskt som mulig. Etter departementets mening burde dette skje gjennom en 

ny vurdering av fellingssøknaden når det nye forskriften om lisensjakt var vedtatt. Departementet tok med dette 

ikke stilling til klagen. 

Rendalen kommune søkte 17. september 2004 Direktoratet for naturforvaltning i om fellingstillatelse for ulv 

på bakgrunn av skader på sau i kommunen. Ved brev av 20. september 2004 avslo Direktoratet søknaden, under 

henvisning til at søknaden måtte ses i sammenheng med eventuell felling på Koppangkjølen. Direktoraret 

utdypet begrunnelsen i brev av 24. september 2004, hvor det blant annet ble fremhevet at å felle et eller flere 

alfadyr i en familiegruppe ville få virkninger for hele familiegruppen og bestanden, ut over felling av det 

enkelte individ. 

Avslaget ble påklaget av kommunen i brev av 28. september 2004. I oversendelsen til 

Miljøverndepartementet av 30. september 2004 fant ikke Direktoratet for naturforvaltning grunnlag for å ta 

klagen til følge. Direktoratet opplyste at avslaget var begrunnet med bestandssituasjonen for ulv i Skandinavia, 

registrerte og potensielle ulveskader på sau, områdets betydning som beitemark og mulighetene for 

forebyggende tiltak. Det ble også henvist til Miljøverndepartementets avgjørelse av 3. august 2004 i klagesaken 

fra Stor-Elvdal om at vurdering av felling av ulv først ville bli foretatt når reglene for forvaltning av området og 

ordning for lisensjakt var på plass. 

Miljøverndepartementet tok stilling til klagen i brev av 8. oktober 2004 hvor Rendalen og Store-Elvdal 

kommuner ble tillatelse til felling av én ulv. Fellingstillatelsen anga det området og det tidsrom tillatelsen 

gjaldt, og det ble sagt at felling etter tillatelsen ikke truet bestandens overlevelse. Videre ville departementet 

vurdere å åpne for lisensjakt på ulv, som ble oppfattet å være i samsvar med føringene fra Stortinget i forhold 

til det nye forvaltningsområdet for ynglende ulv. 
 

1.6 Lisensjaktforskriften 

Ved kgl. resolusjon av 17. desember 2004 ble det gitt forskrift om lisensjakt av ulv (lisensjaktforskriften). Det 

fremgår av foredraget at Miljøverndepartementet anså det som viktig å få etablert et regelverk om lisensjakt på 

ulv raskt, slik at lisensjakt kunne gjennomføres vinteren 2004/2005. Departementet hadde derfor valgt å forsere 

arbeidet med en slik forskrift i forhold til den generelle forskriften om viltforvaltning, som var sendt på høring i 

september 2004. 

Forskriften ble gitt i medhold av en rekke bestemmelser i viltloven hvor § 12 om preventiv skadefelling er 

den sentrale. Formålet er angitt slik i forskriftens § 1: 

Formålet med forskriften er å sikre at de skader ulv kan forårsake på sau, geit, storfe, hest og tamrein blir 

minst mulig innenfor rammen av en helhetlig og bærekraftig forvaltning av ulv. Forvaltningen skal være 

differensiert slik at hensynet til vern av ulv og hensynet til beitebruk vektlegges forskjellig i ulike områder. 

§ 2 om bestandsmål og forvaltningsområde reflekterer rovviltforliket i Innst.S.nr.174 (2003-2004) og lyder: 

Det skal være 3 årlige ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, der 

familiegruppens revir i sin helhet ligger i Norge. 

Forvaltningsområde for ynglende ulv består av fylkene Østfold, Oslo, Akershus med unntak av 

kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva, Hedmark med unntak av 

kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, 

Alvdal, Tynset, Tolga og Os, samt de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, 

Elverum og Åmot. 

Dersom hoveddelen av reviret ligger utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, skal reviret regnes 

som utenfor forvaltningsområdet. Når en del av reviret ligger i Sverige skal familiegruppen ikke regnes 

med i målet på 3 årlige ynglinger. 
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Den sentrale bestemmelsen i denne sak er § 3 om vedtak om fellingskvote, som lyder: 

Direktoratet for naturforvaltning fatter vedtak om fellingskvote på ulv og avgrensning av 

lisensjaktområdet. Vedtak om fellingskvote må ikke true bestandens overlevelse. 

Det skal tilstrebes at kvote tildeles de regioner og kommuner hvor behovet for å forhindre skader på sau, 

geit, storfe, hest eller tamrein er størst. Kvotens størrelse og fordeling fastsettes på bakgrunn av kunnskap 

om bestandsstørrelse og skadebildet. Kvoten skal være spesifisert til antall ulv som kan felles. Kvoten skal 

fordeles på ulike områder, og kan spesifiseres på kjønn og alder. 

All avgang av ulv som skjer etter kvotevedtaket skal belastes lisenskvoten.  

Direktoratet for naturforvaltning kan til en hver tid stanse lisensjakten, endre fastsatt kvote dersom nye 

bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. 

Det fremgår av § 9 at Direktoratet for naturalforvaltnings vedtak om kvotejakt kunne påklages til 

Miljøverndepartementet i samsvar med forvaltningslovens regler. Forskriften ble opphevet fra 1. april 2005, da 

den ble erstattet av forskrift av 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt. 
 

1.7 Bestandssituasjonen for ulv vinteren 2004/2005 

Redegjørelsen her bygger på rapporten «Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2003-2004» utarbeidet 

av Høgskolen i Hedmark i samarbeid med svenske samarbeidspartnere. Rapporten er datert 10. november 2004 

og bygger på sporingsdata fra vinteren 2003-2004, telemetri og DNA-analyser av innsamlet prøvemateriale, 

samt påviste ynglinger sommeren 2004. Det er uomstridt at rapporten utgjorde den best tilgjengelige 

informasjon på det tidspunkt den ble avgitt. 

I hele Skandinavia var det registrert 101 - 120 ulv, hvorav 23 - 26 i Norge. Samlet var det registrert 11 

familiegrupper og 11 revirmarkende par. I Norge var det registrert to familiegrupper (Gråfjell og Julussa) og to 

revirmarkerende par (Koppang og Mangen). Videre var det registrert to familiegrupper og to revirmarkerende 

par på tvers av riksgrensen. Det var foreløpig registrert 11 ynglinger i 2004 i Skandinavia, hvorav tre i Norge, 

og det var forventet mellom 11 og 15 ynglinger i hele Skandinavia. Hver yngling antas gjennomsnittlig å 

tilsvare ca. 10 dyr. 
 

1.8 Vedtaket om lisensjakt 

Direktoratet for naturforvaltning hadde i 2004 gitt betinget fellingstillatelse for fire ulv for 2004/2005. 

Den 6. januar 2005 vedtok Direktoratet for naturforvaltning å åpne for lisensjakt på fem ulv i to nærmere 

avgrensede områder i Hedmark i perioden 8. januar 2005 til 15. februar 2005. Når det gjaldt informasjon om 

bestand, bygget vedtaket på rapporten omtalt i pkt. 1.7. 

Det nordlige lisensjaktområdet bestod av hele Engerdal komme, i tilegg kommunene Stor-Elvdal og 

Rendalen med unntak av de delene av disse kommunene som ligger øst for riksvei 3 fra Hovda bruk til 

Koppang, øst for Moraveien fra Koppang til Åkrestrømmen og syd for riksvei 217 fra Åkrestrømmen til 

grensen Rendalen - Engerdal. Grovt sagt ligger dette lisensjaktområdet nord for ulvesonen, og omfatter området 

på Koppangkjølen som er omtalt i Miljøverndepartementets brev fra august 2004. Det kunne felles tre ulv i 

dette lisensjaktområdet, men bare én ulv innenfor Engerdal kommune.  

Det sydlige lisensjaktområdet omfattet kommunene Åmot, Elverum, Løten, Hamar og Ringsaker nord for E6/ 

riksvei 25 og vest for riksvei 3. Dette lisensjaktområdet ligger vest for den nordlige del av ulvesonen. Her 

kunne det felles to ulv. Bakgrunnen for at det ble åpnet for lisensjakt her, var at det nylig var registrert et 

potensielt revirmarkerende par i Åsta/Løtenområdet vest for Glomma, hvor det på grunn av den store 

sauebestanden i området var betydelig skadepotensiale. Det ble ikke ansett som ønskelig med yngling og 

etablering av ny familiegruppe i dette området, som ligger utenfor ulvesonen. 

Vedtaket ble påklaget av World Wildlife Fund - Norge og Norges Naturvernforbund i separate brev av 7. 

januar 2005. Foreningenes anførsler var i stor grad like innholdsmessig og kan oppsummeres slik: For det 

første var vedtaket i strid med de norske reglene for ulveforvaltning, ettersom man ikke kunne starte avskyting 

av ulv utenfor forvaltningsområdet før målet om tre ynglinger i året i forvaltningsområdet var nådd. For det 

annet var det oppsiktsvekkende, og faglig uholdbart å sette i gang omfattende beskatning av den svensknorske 

bestanden når dens langsiktige overlevelsesevne var usikker, både på grunn av dens størrelse og meget 

begrensede genetiske base. For det tredje ble det hevdet at skadepotensialet var moderat og ikke kunne 

begrunne felling. Endelig ble det anført at kravet i Bernkonvensjonen og forvaltningsforskriften om at det ikke 

fantes andre tilfredsstillende løsninger, ikke var oppfylt. 
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Foreningen Våre Rovdyr varslet til Direktoratet for naturforvaltning i brev av 8. januar 2005 om at den ville 

klage, og på samme måte som de to andre foreningene ba Foreningen Våre Rovdyr om at iverksettelsen ble 

utsatt. Kravene om oppsettende virkning ble avslått av Direktoratet for naturforvaltning i brev av 7. januar og 

18. januar 2005. 

Klagene ble sendt fra Direktoratet til Miljøverndepartementet ved brev av 19. januar 2005. I brevet gjøres det 

rede for begrunnelsen og klagernes anførsler. Direktoratet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å ta 

klagene til følge. Det ble vist til at departementet selv hadde gjort gjeldende at det var viktig med en streng 

praktisering av forvaltningsområdet for ynglende ulv for at det skulle skapes størst mulig forutsigbarhet. 

Revirhevdende dyr utenfor dette området burde felles så raskt som mulig for å unngå fremtidige skader på 

husdyr og tamrein. Det ble også lagt vekt på Stortingets føringer vedrørende forvaltning av ulv og 

lisensjaktforskriften. 

Miljøverndepartementet besluttet i sitt vedtak av 21. januar 2005 å stadfeste vedtaket fra Direktoratet for 

naturforvaltning av 6. januar 2005. Begrunnelsen er oppsummert slik på brevets s. 1: 

Klagen er ikke tatt til følge fordi lisensjakt ikke vil true bestandens overlevelse samtidig som 

skadepotensialet er relativt stort. Det er også lagt vekt på at lisensjakt i samsvar med viltloven og 

lisensjaktforskriften er en oppfølgning av Stortingets ønske om at ulv skal forvaltes mer på linje med andre 

arter. 

Når det gjelder vurderingene knyttet til bestand, la departementet for det første til grunn at det kunne åpnes 

for lisensjakt utenfor forvaltningsområdet selv om det nasjonale bestandsmålet ikke var nådd, forutsatt at slik 

jakt ikke truet bestandens overlevelse. For det annet la man til grunn at lisensjakten ikke ville true bestandens 

overlevelse, ut fra den totalvurdering som Direktoratet for naturforvaltning hadde foretatt, på basis av de siste 

tilgjengelige bestandsdata. 

Jakten ble gjennomført. Det ble skutt til sammen fem ulver på følgende datoer: 16. januar, 21. januar, 23. 

januar, 29. og 31. januar 2005. Ulven som ble skutt den 21. januar, tilhørte Gråfjellsreviret, som lå syd for det 

nordlige lisensjaktområdet. Den hadde imidlertid kommet inn i lisensjaktområdet og blitt skutt der. Denne 

ulven var ledertispen i den ynglende Gråfjellsgruppen, og at den ble skutt, førte til at denne gruppen gikk i 

oppløsning. 

Foreningen Våre Rovdyr, Norges Naturvernforbund og World Wildlife Fund - Norge fremsatte 25. januar 

2005 begjæring om midlertidig forføyning med krav om at jakten på de to ulvene i det sydlige 

lisensjaktområdet ble stanset inntil det forelå rettskraftig avgjørelse av om lisensjaktvedtaket var gyldig. 

Begjæringen falt bort da de siste to ulvene ble skutt 29. og 31. januar 2005. 

Etter lisensjakten i 2005 var det i Norge bare én familiegruppe igjen, og den samlede bestanden i Norge var 

13 -16 ulver. Utviklingen i den norske bestanden (eks. ulver i revir som krysser riksgrensen) kan oppsummeres 

slik: 

 

Sesong Antall Ynglinger 

2004-2005 22-24 3 (2004) 

2005-2006 15-17 2 (2005) 

2006-2007 19-23 1 (2006) 

 
 

Den svenske bestanden har økt slik at den samlede skandinaviske bestanden har utviklet seg slik: 

 

Sesong Antall Ynglinger 

2004-2005 135-152 14 (2004) 

2005-2006 141-160 15 (2005) 

2006-2007 136-169 16 (2006) 

 
 

1.9 Søksmålet og anken 

Ved stevning datert 8. februar 2005 reiste de tre foreningene søksmål mot staten ved Oslo tingrett med 

påstand om at Miljøverndepartementets vedtak av 21. januar 2005 var ugyldig. I tilsvaret påstod staten 
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prinsipalt saken avvist på grunn av manglende rettslig interesse ettersom de fem ulvene lisensjaktvedtaket åpnet 

for jakt på, var felt. Subsidiært ble det påstått frifinnelse. 

Tingretten avviste saken ved kjennelse av 1. desember 2005. Kjennelsen ble påkjært til Borgarting 

lagmannsrett som ved kjennelse av 22. mars 2006 (06-023415KSI-BORG/04) tillot saken fremmet. 

Lagmannsretten la vekt på at det faktiske grunnlag og de vurderinger som vedtaket bygget på, ville være 

relevant ved eventuelle nye fellingstillatelser. Videre ble det lagt vekt på at søksmålet dreide seg om 

gyldigheten av vedtak på et viktig miljøpolitisk område av vesentlig offentlig interesse, samt på at det er behov 

for å avklare grensene for domstolsprøving. Lagmannsretten fremhevet også at en gyldighetsprøving, ut fra den 

korte effektueringstid for denne type vedtak, nødvendigvis måtte skje i etterhånd, og at ugyldighet ikke ville ha 

rettsfølger som kunne danne basis for krav, hvor domstolene ville kunne prøve gyldigheten prejudisielt. Staten 

påkjærte ikke kjennelsen. 

Oslo tingrett avsa 8. november 2006 dom med slik domsslutning: 

1. Staten ved Miljødepartementet er frifunnen. 
 

2. Sakskostnader er ikkje tilkjende. 
 

Foreningen Våre Rovdyr har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Det er opplyst at de to andre 

foreningene ikke anket av økonomisk årsaker. Staten har tatt til motmæle.  

Under ankeforberedelsen har Foreningen Våre Rovdyr frafalt anførselen om at fellingskvotevedtaket innebar 

at overlevelsen til ulvebestanden var truet uansett om man tolket «bestand» i lisensjaktforskriften § 3 som den 

felles norsksvenske bestanden eller bare som den norske. I forhold til denne bestemmelsen gjenstår kun 

anførselen om at «bestand» refererer seg til ulvene innenfor Norges grenser. 

Ankeforhandling er holdt 13. til 16. november 2007 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen 

med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt åtte vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til 

rettsboken. 
 

2. DEN ANKENDE PARTS (FORENINGEN VÅRE ROVDYR) ANFØRSLER I HOVEDSAK  

Miljøverndepartementets vedtak av 21. januar 2005 vedtak om å stadfeste Direktoratet for naturforvaltnings 

vedtak av 6. januar 2005 mangler materiell hjemmel og er dermed ugyldig. Vedtaket er truffet i strid med 

viltlovens § 12 med tilhørende forskrifter, som må tolkes på bakgrunn av folkeretten. Ved å medregne 

ulvebestanden både på svensk og norsk side når det ble vurdert om fellingstillatelsen ville true ulvebestandens 

overlevelse bygget Miljøverndepartementet på feil rettsforståelse. Vedtaket om fellingstillatelse krenket 

suverenitetsprinsippet som er hjemlet i folkerettslig sedvanerett, og er i strid med Bernkonvensjonen.  

Rovviltforvaltningsmyndighetenes tolkning er i strid med prinsippet om at norsk rett presumeres å være i 

overensstemmelse med folkeretten, bryter med prinsippet om at norske lover begrenses til å virke på norsk 

statsterritorium, og krenker grunnloven § 110 b. Det folkerettslige suverenitetsprinsipp, som er internasjonal 

sedvanerett og derfor bindende for Norge, medfører at begrepet «bestanden» i viltloven og dens forskrift 

utelukkende knytter seg til norsk statsterritorium. Norge har krenket alle tre elementer i suverenitetsprinsippet: 

Statenes eksklusive jurisdiksjon over sine territorier, statenes har en plikt til ikkeintervensjon på områder der 

andre stater har eksklusiv jurisdiksjon, og overholdelse av forpliktelser som følger av folkerettslig sedvane 

og/eller folkerettslige avtaler. 

Miljøverndepartementet feiltolker Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Dermed tolker departementet 

også viltloven og ulvefellingsforskriften feil. Norge er forpliktet til å ha en ulvebestand på norsk territorium 

hvis overlevelsesevne ikke trues eller skades. Ved å ikke sørge for å ha en levedyktig ulvebestand på krenker 

Norge også pliktene etter konvensjonen om biologisk mangfold art. 1 jfr. 2, 1. ledd samt art. 8, særlig litra (f), 

til å bevare det biologiske mangfold i Norge. 

Miljøverndepartementets tolkning av «bestanden» som felles norsksvensk strider på ovennevnte bakgrunn 

mot prinsippet om at norsk rett presumeres å være i overensstemmelse med folkeretten. 

Miljøverndepartementet har ikke utøvet forvaltningsmyndighet på en måte som samsvarer med de krav 

folkeretten stiller. Lagmannsretten må derfor legge til grunn at bestandsbegrepet er begrenset til norsk 

territorium. 

Det grunnleggende prinsipp i norsk rett om at norske lover er begrenset til å gjelde «i riket», medfører at ulv 

på svensk side ikke kan medregnes ved avgjørelser av om ulvefellingstillatelser skal gis i Norge. Viltloven og 
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ulvefellingsforskriften må leses slik at tillatelse til felling av ulv bare kan treffes hvis det ikke truer ulvens 

overlevelse i Norge. 

Det hevdes videre og være en naturlig forståelse av grunnloven § 110 b at ulv på svensk side ikke kan tas 

med ved avgjørelser av om fellingstillatelse skal gis i Norge. 

Det anføres subsidiært at fellingstillatelsen er ugyldig fordi det foreligger svikt i de faktiske premissene for 

skjønnet. Miljøverndepartementet hadde ikke et tilfredsstillende faglig grunnlag for å vurdere konsekvensene 

av vedtaket, og fakta er ikke tilstrekkelig utredet. Under enhver omstendighet fremgår det ikke av vedtaket at 

Miljøverndepartementet hadde tilstrekkelig faglig grunnlag og hadde foretatt nødvendige utredninger av 

vedtaket. Vedtaket er følgelig ikke tilstrekkelig begrunnet. 

Miljøverndepartementet har ikke foretatt noen levedyktighetsanalyser for ulvebestanden. 

Miljøverndepartementet har heller ikke undersøkt de genetiske kvalitetene til ulvene omfattet av 

fellingstillatelsen. Dette er i strid med anbefalinger i den såkalte «Färna"-rapporten», Fagrapport 61 fra Norsk 

Institutt for Naturforskning (NINA). 

Både utredningsplikten, begrunnelsesplikten og beviskravet knyttet til innvirkning på vedtakets innhold er 

rettslige standarder. Det må på miljørettens område stilles skjerpede krav til kvaliteten på det faktiske 

grunnlaget som forvaltningen skal bygge sitt vedtak på, jfr. «føre var"-prinsippet som blant annet er kommet til 

uttrykk i § 9 i utkastet til naturmangfoldslov. Dette gjelder særlig i nærværende sak, hvor levedyktigheten til 

bestanden er marginal, og det kan dreie seg om et irreversibelt inngrep. Det er videre vist til 

miljøinformasjonslovens § 8 og de generelle prinsippene i forvaltningsloven § 17 og § 24 om forvaltningens 

utredningsplikt og begrunnelsesplikt. 

Det er nedlagt slik påstand: 

1. Miljøverndepartementet vedtak av 21. januar 2005 er ugyldig. 
 

2. Foreningen Våre Rovdyr tilkjennes sakens omkostninger for  tingretten og lagmannsretten. 

 
 

3. ANKEMOTPARTENS (STATEN V/MILJØVERNDEPARTEMENTET) ANFØRSLER I 

HOVEDSAK 

Tingrettens dom bygger i alt vesentlig på korrekt rettsanvendelse og bevisvurdering. Staten tar imidlertid 

avstand fra uttalelsen på s. 9 om at domstolene fullt ut kan prøve vilkåret om at felling ikke må «true 

bestandens overlevelse». Denne vurderingen hører under forvaltningens skjønn, og kan ikke overprøves av 

domstolene. 

Viltloven gjelder på norsk territorium, og Miljøverndepartementets vedtak gjelder ulv i Norge. Staten har 

ikke utøvet jurisdiksjon i Sverige eller overtrådt folkerettslige forpliktelser med hensyn til ulvestammen i 

Sverige. 

Det bestrides ikke fra statens side at arten ulv skal bevares i norsk fauna, eller at Norge har et selvstendig 

ansvar for å bidra til en levedyktig ulvebestand i Sør-Skandinavia på lang sikt. Bestanden skal ha - og har - en 

positiv utvikling. Hvor raskt bestanden skal vokse, og hvilket vern ulven skal ha i de ulike deler av landet, er 

politiske spørsmål Stortinget har tatt stilling til. Domstolen kan ikke overprøve Stortingets vedtak.  

Ulvene i Norge er en del av den sydskandinaviske bestanden. Ved vurderingen av om en fellingstillatelse skal 

gis, er det ikke tilstrekkelig å vurdere effekten på den norske delen av den felles skandinaviske ulvebestanden. 

Både viltloven og Bernkonvensjonen forutsetter at forvaltningen vurderer hvilke konsekvenser en 

fellingstillatelse vil ha for bestanden som sådan, dvs. for den sydskandinaviske ulvebestanden som helhet. 

Svenske myndigheter deler denne rettsoppfatningen. Miljøverndepartementets vedtak bygger på slike 

vurderinger. 

Miljøverndepartementets vedtak bygger på en riktig forståelse av viltloven med forskrifter. Videre ivaretar 

viltloven Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Stortinget har ved vedtakelsen av loven vurdert Norges 

ansvar etter denne konvensjonen. Bernkonvensjonens organer har behandlet klager over norsk  ulveforvaltning, 

men har ikke funnet grunn til å reise kritikk mot Norge. 

Viltloven må tolkes på bakgrunn av Stortingets behandling, og den oppfatning Stortinget har lagt til grunn når 

det gjelder Norges internasjonale forpliktelser. Dersom retten skulle komme til at Stortinget ved vedtakelsen av 

viltloven har bygget på en feil forståelse av Bernkonvensjonen, vil norsk lov gå foran (dualisme).  
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Miljøverndepartementets vedtak bygger på omfattende kunnskap om den sydskandinaviske ulvebestanden 

som helhet og situasjonen for den delen av bestanden som befant seg innenfor Norges grenser. Vedtaket bygger 

på forsvarlige prognose over hvilke konsekvenser fellingen ville få for bestanden. 

Vedtaket er ikke et enkeltvedtak. Saksbehandlingen har vært forsvarlig. Eventuelle saksbehandlingsfeil har 

ikke har betydning for vedtakets innhold, jfr. prinsippet i forvaltningsloven § 41. 

Det er nedlagt slik påstand: 

1. Oslo tingretts dom stadfestes. 
 

2. Staten tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten. 

 
 

4. LAGMANNSRETTENS BEMERKNINGER 
 

4.1 Innledning 

Som korrekt påvist av staten er ikke Miljøverndepartementets vedtak et enkeltvedtak i forvaltningslovens 

forstand ettersom det ikke gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer, jfr. 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dette får imidlertid ikke betydning her. 

For det første er plikten til å sørge for at saken blir opplyst så godt som mulig uansett et alminnelig 

forvaltningsrettslig prinsipp, som er reflektert i forvaltningsloven § 17 hva gjelder enkeltvedtak, se Graver: 

Alminnelig forvaltningsrett (3. utg) s. 467. At avgjørelser begrunnes, er en sentral del av det generelle 

prinsippet om forsvarlig saksbehandling, jfr. forvaltningsloven § 24 og § 25, se Graver s. 505 og 506-507. 

Dette må også gjelde i forhold til vedtak som nærværende sak gjelder. 

For det annet heter det i lisensjaktforskriften § 9 at vedtak om lisenskvotejakt kan påklages til 

Miljøverndepartementet» i samsvar med forvaltningslovens regler». I dette må det ligge at forvaltningslovens 

regler om enkeltvedtak, herunder reglene om krav til saksbehandlingen, kommer til anvendelse. Dette 

innebærer at bestemmelsen i forvaltningsloven § 24 annet ledd om at det i klagesaker alltid skal gis 

begrunnelse, samtidig med vedtaket, kommer til anvendelse. 
 

4.2 Ugyldighet på grunn av materiell kompetansemangel 

I lisensjaktforskriften § 3 er det en betingelse for at lisensjakten ikke må «true bestandens overlevelse». 

Foreningen Våre Rovdyr hevder at uttrykket «bestand» må oppfattes som den norske bestanden og at 

Miljøverndepartementet feilaktig har lagt til grunn at den relevante bestanden er den svensknorske 

fellesbestanden. Departementet bygger dermed på en feilaktig lovforståelse som innebærer at vedtaket er 

ugyldig. 

Foreningen har ikke gjort gjeldende innsigelser vedrørende de mer skjønnsmessige aspektene knyttet til 

ordene «true» eller «overlevelse». Den har heller ikke gjort innsigelser mot det grunnleggende prinsippet i 

lisensjaktforskriften om preventiv skadefelling utenfor forvaltningsområdet eller mot den konkrete 

utformningen av vedtaket når det gjelder forhold som området for lisensjakt, varigheten av lisensjakten og 

størrelsen på fellingskvoten. 

Tvistetemaet for lagmannsretten vedrørende rettsanvendelsen er dermed begrenset til et generelt 

tolkningsspørsmål: Omfatter «bestand» bare ulver som holder til i Norge, slik at det ikke er adgang til å ta 

hensyn til den svenske ulvebestanden, eller skal ulvebestandene i Norge og Sverige ses under ett? 

Ut fra statens prosessfullmektigs prosedyre legger lagmannsretten til grunn at staten har akseptert at dersom 

lagmannsretten gir Foreningen Våre Rovdyr medhold i dens forståelse av bestandsbegrepet, er vedtaket 

ugyldig. Lagmannsretten konstaterer at både Direktoratet for naturalforvaltning i oversendelsesbrevet av 19. 

januar 2005 og Miljøverndepartementet i sitt vedtak har foretatt vurderingen av effekten for bestandens 

overlevelse ut fra den skandinaviske ulvebestanden. 

Slik lisensjaktforskriften § 3 er formulert, innebærer den at det ikke kan gis tillatelse til felling dersom 

fellingen truer bestandens overlevelse. Viltloven § 12, som er hovedhjemmelen for lisensjaktforskriften § 3, 

bruker også uttrykket «bestandens overlevelse», som kommer inn som en begrensning for innholdet av 

forskrifter om preventiv felling. Bestandsbegrepet må oppfattes som det samme i begge bestemmelser.  

Før lagmannsretten går videre, er det grunn til å påpeke at realiteten i Foreningen Våre Rovdyrs syn på 

bestandsbegrepet at antall ulver i Norge skal kunne øke betydelig, helt til ulvestammen har nådd et nivå hvor 

den er levedyktig om man tenkte den seg isolert fra den svenske ulvestammen.  
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Den vanlige språklige forståelsen av «bestand» gir liten veiledning for tolkningsspørsmålet i denne saken. 

Lagmannsretten viser her til definisjonen i Norsk ordbok (2. utg. 2005): «mengde av dyr på et visst område». 

Ut fra den definisjonen kan man tale både om en norsk, en svensk og en skandinavisk bestand - og for den saks 

skyld også om bestander på mindre områder innenfor disse tre områdene eller større områder som innbefatter 

dem. 

Som påpekt i pkt. 1.3 var viltloven § 12 ment å reflektere Bernkonvensjonen art. 9 som benytter uttrykket 

«population». Lagmannsretten kan ikke se at dette uttrykket i seg selv kaster noe særlig lys over 

bestandsbegrepet i den norske bestemmelsene. 

Innen biologien er «bestand» et sentralt begrep, og det brukes om grupper av dyr av samme art med 

innbyrdes kontakt. I et biologisk perspektiv er grensen mellom Norge og Sverige vilkårlig. Det er ingen 

genetisk forskjell mellom norske og svenske ulver, og ulver flytter seg også fritt over grensen. Videre har de 

svenske ulveforekomstene til nå fungert som kilde for de norske forekomstene av ulv. Uten innvandring av ulv 

fra Sverige ville det ikke ha oppstått noen norsk ulvestamme, og den norske ulvestammen er avhengig av 

innvandring av ulv fra Sverige for å overleve. 

Det er videre på det rene at de norske og svenske rovviltsforvaltningsmyndighetene gjennomgående ser 

svenske og norske ulver i sammenheng og omtaler dem som en skandinavisk bestand i de dokumenter de 

utarbeider. Det er også på det rene at Bernkonvensjonens organer i de etter hvert ganske mange tilfelle hvor 

norsk ulveforvaltning har vært behandlet, har lagt til grunn at det er en skandinavisk ulvestamme. I denne 

sammenheng bør det også nevnes at det norsksvenske samarbeidet om forskning på ulv nettopp tar som 

utgangspunkt at det er en felles bestand. 

Det kan derfor hevdes at det er naturlig å legge til grunn et biologisk bestandsbegrep i lisensjaktforskriften § 

3 og viltloven § 12. Men ettersom kjernepunktet i denne saken springer ut av at begrepet «bestand» brukes i en 

rettslig sammenheng, er det ikke gitt at man uten videre i den sammenhengen kan legge det biologiske 

bestandsbegrepet til grunn. Dette forsterkes av at de aktuelle norske reglene gjelder bare i Norge, og 

Bernkonvensjonen pålegger statene handleplikter på sine respektive territorier. Det er derfor nødvendig å 

vurdere bestandsbegrepet - som fungerer som en begrensning for felling av ulv - med basis i vanlige rettskilder. 

Det finnes ingen relevante høyesterettsdommer. Bestandsbegrepet berøres i dommen fra Oslo byrett fra 1999 

omtalt i pkt. 1.3 ovenfor, uten at lagmannsretten finner å kunne legge avgjørende vekt på denne. 

Lagmannsretten har vurdert formålsbestemmelsene i forvaltningsforskriften og lisensjaktforskriften (referert 

ovenfor i pkt. 1.3 og 1.6) samt formålsangivelsen i viltloven § 1 om at vilt og dets leveområder skal forvaltes 

slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Lagmannsretten kan ikke se at disse bestemmelsene gir 

noen veiledning med hensyn til forståelsen av bestandsbegrepet. 

Lagmannsretten har også vurdert forarbeidene til viltloven og endringsloven fra 2000 (jfr. pkt. 1.1 og 1.3 

ovenfor) samt stortingsdokumentene i forbindelse med ratifikasjonen av Bernkonvensjonen (jfr. pkt. 1.2 

ovenfor), men kan ikke se at noen av disse tar opp spørsmålet om forståelsen av bestandsbegrepet i forhold til 

arter med tilhold på tvers av landegrenser. Det finnes dog enkelte uttalelser knyttet til samarbeid med naboland 

som kan tas til inntekt at man så spørsmålet om bestandens overlevelse i sammenheng med samarbeid, jfr. 

Innst.S.nr.82 (1985-1986) s. 2 og Ot.prp.nr.37 (1999-2000) s. 14 og 15. 

Utgangspunktet fra norsk side er at det er presumert at norsk rett er i samsvar med Bernkonvensjonen, jfr. 

Ot.prp.nr.37 (1999-2000) s. 13-15 og Innst.S.nr.92 (1985-1986) s. 2. Det er derfor også nødvendig å vurdere 

bestandsbegrepet i lys av Bernkonvensjonen. 

Fra statens side er det anført at Bernkonvensjonen bare tar sikte på å beskytte eksisterende individer og ikke 

etablerer noen plikt til å øke bestanden. Det er vist til at art. 6 som art. 9 er et unntak fra, beskytter arter, ikke 

bestander. Nå bruker imidlertid art. 9 uttrykket bestand, og uttrykket er også sentralt i den generelle 

bestemmelsen i art. 2 om beskyttelse av bestander. Lagmannsretten finner derfor at Bernkonvensjonen må 

oppfattes slik at målsetningen er å øke og trygge utbredelsen av truede arter, og dette får betydning for 

forståelsen av ordet «bestand» i art. 9: Selv om Bernkonvensjonen ikke etablerer minimumsbestandsnivåer, står 

ikke partene fritt i forhold til vilkåret art. 9 om bestandens overlevelse fordi bestandsnivået er steget siden 

vedkommende land ratifiserte. 

Foreningen Våre Rovdyr har på sin side anført at det følger av Bernkonvensjonens karakter av traktat mellom 

suverene stater at dens forpliktelser med hensyn til bestand påhviler enkeltlandene. Dermed vil Norge ha en 

generell forpliktelse til å bygge opp en egen, levedyktig ulvebestand, og bestandsbegrepet i art. 9 må tolkes i 
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tråd med dette, slik at det er risikoen for den norske ulvebestandens overlevelse som skal legges til grunn. Dette 

er en vidtrekkende tolkning. 

Både staten og Foreningen Våre Rovdyr har lagt stor vekt på å vise at uttalelser og saksbehandling i 

Bernkonvensjonens organer støtter deres syn, og de tar til dels de samme forholdene til inntekt for sitt syn. For 

sin del er lagmannsretten tilbakeholdende med å legge stor vekt på disse forhold. For det første skyldes dette 

institusjonelle omstendigheter. Utenforstående klagere som interesseorganisasjoner som Foreningen Våre 

Rovdyr har ikke rett til å ta opp saker; de er avhengig av et medlemsland gjør dette. Det kan være mange 

grunner til at et medlemsland ikke ønsker å ta opp en sak som er vel fundert. Mange av de aktuelle uttalelsene 

er avgitt av eller på vegne av sekretariatet, som ikke kan forplikte medlemslandene. For det annet kommer at 

mange av sakene og uttalelsene har hovedfokus på generelle spørsmål om norsk eller skandinavisk 

rovviltforvaltning, og kaster derfor lite lys over forståelsen av bestandsbegrepet i art. 9. 

Begge parter har påberopt seg et brev datert 17. juni 1996 fra Bernkonvensjonens sekretariat til Direktoratet 

for naturforvaltning. Brevet dreier seg om forvaltning av gaupe, men har betydning også for ulv. De to første 

konklusjonene i brevet er uten betydning for saken her. Det sentrale er slutten av den tredje konklusjonen som 

lyder: 

All Nordic states have obligations to keep populations of all species occuring in their territory, 

irrespective of the positive conservation actions carried out by the neighbouring States. 

Lagmannsretten kan ikke se at dette rimeligvis kan leses som at Norge skulle være forpliktet til å bygge opp 

en levedyktig bestand av ulv i Norge. Vel er det så at Norges forpliktelser er uavhengig av Sveriges oppfyllelse 

av sine forpliktelser, men skulle dette gå lenger enn til å ta en forholdsmessig del av ansvaret for ulv i 

Skandinavia, måtte man forvente at dette kom langt tydeligere frem. 

I forbindelse med møtet i den permanente komité i 2000 «Recommendation No. 82 (2000) of the Standing 

Committee on urgent measures concerning the implementation of action plans for large carnivores in Europe» 

(T-PVS 2000 75) anbefales Norge og Sverige å 

continue their present policy aimed at the maintenance in the south of the peninsula, of a viable 

population of wolf shared between the two states, while at the same time minimising conflicts with sheep 

farming and traditional reindeer herding. 

Dette fremstår som et policymål, ikke en tolkning av hva som ligger i bestandsbegrepet i art. 9, men det er 

likevel klart at anbefalingen harmonerer mest med statens oppfatning av bestandsbegrepet. 

I referatet fra den permanente komités møte i 2001 (T-PVS 2001 89) under pkt. 5.4 «Items for information - 

Wolf (Canis lupus) management in Norway» kommer spørsmålet om forståelsen av bestandsbegrepet mer 

direkte opp. Det fremgår her på s. 26 og 27 at åtte frivillige organisasjoner i Sverige, Finland og Norge hadde 

blant annet reist spørsmål om norsk ulveforvaltning og regelverk i knyttet til den burde vært relatert til den 

norske bestanden og ikke den skandinaviske. Konteksten var at byrået ikke hadde funnet grunnlag for å åpne en 

sak, men Sverige ønsket diskutert ulike sider ved den norske rovviltpolitikken som Sverige mente stred mot 

Bernkonvensjonen. Ettersom saken var en informasjonssak, ble utfallet kun at møteleder uttrykte at han håpet 

informasjonsutvekslingen hadde tillatt en bedre forståelse av de svenske og norske posisjonene, og at partene 

kunne innlede kontakt med henblikk på et fornyet samarbeid. 

Som det har fremgått, tok man ikke stilling til tolkningsspørsmålet, og man kan heller ikke ut fra 

sammenhengen lese noe syn på dette. 

Etter dette må det konkluderes med at de fremlagte rettskilder gir begrenset veiledning med hensyn til 

forståelsen av bestandsbegrepet i art. 9. Synspunktene overfor om det biologiske bestandsbegrep i de norske 

regelverkene vil imidlertid også være relevante i forhold til art. 9 i Bernkonvensjonen. 

Foreningen Våre Rovdyr anfører at Miljøverndepartementets forståelse av bestandsbegrepet er i strid med 

Stortingets forståelse av Bernkonvensjonen. Det er vist til Innst.S.nr.301 (1996-1997) hvor komitéflertallet 

uttaler, i tilknytning til brevet fra Bernkonvensjonens sekretariat av 17. juni 1996, at «Norge ifølge 

Bernkonvensjonen innehar en klar forpliktelse til å verne om truede arter som sikrer deres levedyktighet over 

tid innenfor våre grenser.» Det er også vist til Innst.S.nr.174 (2003-04) hvor komitéflertallet «viser til at Norge 

etter Bernkonvensjonen har en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur.» 

Leser man disse uttalelsene i den sammenheng de fremkommer, er det etter lagmannsrettens oppfatning klart at 

de bare går på at Norge plikter å bidra til opprettholdelsen av en skandinavisk ulvebestand og at Norge ikke 

ensidig eller ved avtale med Sverige, kan overlate ansvaret for opprettholdelsen av en skandinavisk ulvebestand 

til Sverige. 
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Foreningen Våre Rovdyr har også anført at Regjeringen i forbindelse med ratifikasjonen av 

Bernkonvensjonen la til grunn det syn på bestandsbegrepet som Foreningen Våre Rovdyr nå gjør gjeldende. 

Det er vist til uttalelsene i St.meld.nr.35 (1996-1997) s. 14 om at Norge er forpliktet til å treffe tiltak for å 

bygge opp en ulvebestand. Lagmannsretten er av den oppfatning at dette ikke er det samme som at denne 

bestanden skal være så stor at den er levedyktig over tid på isolert basis. Mer betydningsfullt kan det være når 

det litt lenger ned på samme side i relasjon til art. 9 og vilkåret om at unntak ikke må true vedkommende 

bestands overlevelse uttales: 

Ettersom partslanda pliktar å halde oppe bestandar av naturleg førekomande artar innanfor eigne grenser, 

må «bestand» i denne samanhengen tolkast som den bestand eller del av ein sams bestand som finst i det 

landet som set i verk unntaket. 

Dette kan imidlertid etter lagmannsrettens vurdering ikke oppfattes som at det følger av Bernkonvensjonen at 

Norge er forpliktet til å la vokse en ulvebestand som er levedyktig over tid vurdert for seg selv. Det meste man 

kan legge i uttalelsen, er at Norge ikke har adgang til å treffe tiltak som reduserer eksisterende bestand. Slik 

denne saken ligger an, trenger ikke lagmannsretten gå nærmere inn på betydningen av et slikt kriterium og hva 

det i større detalj skulle innebære. 

Foreningen Våre Rovdyr har videre hevdet at statens forståelse av bestandsbegrepet strider mot en svenske 

tolkningen av Bernkonvensjonen. Det er vist til SOU 1999:146 «Sammanhållen rovdjurspolitik» s. 187 og 

miljøvernminister Kjell Larssons brev til miljøvernminister Siri Bjerke av 15. januar 2001. Lagmannsretten 

oppfatter disse brevene som utsagn om rovdyrspolitikk, og ikke som uttalelser om svensk forståelse av 

Bernkonvensjonen. 

Foreningen Våre Rovdyr hevder å ha funnet støtte for sitt syn på Bernkonvensjonens krav i innstillingen 

NOU 2004:28 «Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold». Ledende miljørettseksperter som 

Inge Lorange Backer og Ole Kristian Fauchald var med i lovutvalget. I lovutkastets § 18 foreslås uttak betinget 

av at det ikke truer artens overlevelse i Norge, og i kommentarene på s. 589 til bestemmelsen sies det at dette 

vilkåret etter utvalgets oppfatning samsvarer med Bernkonvensjonens krav om at uttaket ikke skal være 

skadelig for vedkommende bestand. Lagmannsretten kan ikke legge noe særlig vekt på denne uttalelsen fordi 

den ikke tar eksplisitt stilling til grenseoverskridende bestander. 

Lagmannsretten er ikke kjent med norsk eller utenlandsk juridisk teori som har betydning for spørsmålet om 

bestandsbegrepet, men begrepet er drøftet av Geir Ulfstein i hans utredning fra 2001: Bernkonvensjonen som 

ramme for norsk rovdyrpolitikk. Han legger til grunn på s. 8-9 og 17 at ulvene i Sverige og Norge er å anse som 

én bestand i forhold til art. 9 i Bernkonvensjonen. Drøftelsen er imidlertid ganske knapp.  

Lagmannsretten har etter en helhetsvurdering foreløpig kommet til at det er overlevelsen til den 

skandinaviske ulvebestanden som er relevant i forhold til lisensjaktforskriften § 3, viltloven § 12 og art. 9 i 

Bernkonvensjonen. Den har da lagt størst vekt på det ikke er tilstrekkelige holdepunkter i Bernkonvensjonen 

eller de relevante nasjonale norske rettskildene for den alternative løsningen at ulv i Norge må forvaltes ut fra et 

mål om å la vokse frem en selvstendig norsk ulvebestand. 

I det følgene skal lagmannsretten behandle en del anførsler som kan tilsi modifikasjoner i forhold til denne 

foreløpige konklusjonen. Disse anførslene bygger i hovedsak på folkerettslige regler. 

Foreningen Våre Rovdyr har anført at statens tolkning av bestandsbegrepet krenker det folkerettslige 

suverenitetsprinsipp som innebærer at norsk rett bare gjelder på norsk territorium. Å trekke inn svenske ulver i 

vurderingen av bestandens overlevelse blir en ulovlig intervensjon over svensk territorium. I samsvar med 

presumsjonsprinsippet må derfor «bestand» i de aktuelle norske regelverk tolkes som en referanse til den 

norske ulvebestanden. Denne anførselen kan etter lagmannsretten oppfatning ikke føre frem. Lisensjakten var 

begrenset til norsk territorium. At norske myndigheter kan se hen til faktiske forhold i Sverige når de vurderer 

et tiltak i Norge, er ikke det samme som at Sverige er krenket. Selv om man fra svensk side har hatt til dels 

betydelige innvendinger mot norsk rovviltpolitikk, foreligger det lagmannsretten bekjent ingen innsigelser fra 

svensk side som bygger på krenkelse av suverenitet. 

I forlengelse av den forrige anførselen har Foreningen Våre Rovdyr hevdet at Miljøverndepartementets 

forståelse av bestandsbegrepet ville stride mot det generelle prinsipp i norsk rett om at norske lover er begrenset 

til å gjelde i riket. Men lisenskvoten gjelder jakt i Norge, og lagmannsretten kan ikke se at det innebærer at 

norsk viltlovgivning gjelder i Sverige fordi norske viltmyndigheter vurderer effekten av uttaket på den 

skandinaviske ulvebestanden. Dette gjelder selv om uttak av ulver i Norge kan forsterke utvandringen av ulv 

fra Sverige til Norge slik at den svenske ulvebestanden svekkes. 
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Det er også gjort gjeldende at Grunnloven § 110 b tilsier at ulv på svensk side ikke kan tas med i 

betraktningen ved avgjørelser om fellingstillatelse for ulv i Norge. I denne grunnlovsbestemmelsen er preget av 

generelle og nokså abstrakte målsetninger og hensyn såpass sterkt at den etter lagmannsrettens oppfatning ikke 

har noen direkte betydning for spørsmålet om bestandsbegrepet. 

Endelig er det hevdet at konvensjonen om biologisk mangfold av 22. mai 1992 art. 8 (f) om plikt til å 

rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer og gjenoppbygging av truede arter tilsier at bestandsbegrepet 

bare omfatter ulv i Norge. Lagmannsretten kan ikke se at dette kan ha avgjørende betydning. Retten viser her til 

innledningen i art. 8: «Hver kontraherende Part skal så langt det er hensiktsmessig» foreta de tiltak som er 

nevnt i underpunktene (a) - (m). Gjenoppbyggingsformålet kan med andre avveies mot andre hensyn.  

Avslutningsvis på dette punkt vil lagmannsretten legge til at selv om Norge ikke har noen folkerettslig 

forpliktelse til etablering av en egen levedyktig ulvebestand i Norge, vil Bernkonvensjonen innebære visse 

forpliktelser for Norge overfor Sverige når det gjelder ulveforvaltning, jfr. Geir Ulfsteins utredning fra 2001: 

Bernkonvensjonen som ramme for norsk rovdyrpolitikk s. 18. Norge må  for det første ta en del av byrdene ved 

en felles ulvebestand, og Sverige må for det annet sikres tilsvarende handlingsrom som Norge i 

ulveforvaltningen. Norge kan således ikke ensidig uttømme det fellingspotensialet som den skandinaviske 

ulvebestanden har. Hvor grensene går i så måte, ligger utenfor denne saken. 

Lagmannsretten har således kommet til i uttrykket «bestandens overlevelse» § 3 i lisensjaktforskriften, 

refererer «bestand» seg til den svensknorske fellesbestanden. 
 

4.3 Ugyldighet på grunn av utilstrekkelig faktisk beslutningsgrunnlag 

Lagmannsretten tar her utgangspunkt i forvaltningsorganers utredningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 

17. Det påligger det aktuelle forvaltningsorgan å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 

treffes. Hvor langt utredningsplikten går, avhenger av en skjønnsmessig vurdering hvor en rekke forhold kan 

spille inn, jfr. Graver: Alminnelig forvaltningsrett (3. utg.) s. 469-471. 

Foreningen Våre Rovdyr har vist til forvaltningsorganers plikt etter miljøinformasjonsloven § 8 til å ha 

miljøinformasjon som er relevant i forhold til deres ansvarsområder og funksjoner. Bestemmelsen dreier seg 

bare om miljøinformasjon på «overordnet nivå», og lagmannsretten kan ikke se at den får selvstendig betydning 

her. Foreningen har også vist til § 7 i utkastet til naturmangfoldslov (NOU 2004:28) hvor det sies at 

myndighetsutøvelse som berører det biologiske mangfoldet, i størst mulig omfang skal bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon og naturtypers økologiske tilstand. Lagmannsretten kan heller ikke se at 

denne bestemmelsen får noen betydning. Ulvens bestandssituasjon er meget godt kartlagt gjennom de 

norsksvenske ulveforskningsprogrammene.  

Det sentrale elementet i utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 i denne saken er de fremtidige 

konsekvenser av vedtaket om lisenskvotejakt, ettersom det etter de aktuelle bestemmelser i 

lisensjaktforskriften, viltloven og Bernkonvensjonen er en betingelse for å tillate jakt at jakten ikke vil «true» 

eller «være skadelig for» bestandens overlevelse. Prognoser om fremtidig utvikling vil være usikre. Dette 

forhindrer imidlertid ikke at man må søke å avklare risikobildet, jfr. uttalelsene i plenumsdommen i Altasaken 

(Rt-1982-241 på s. 266). Dersom prognosene er forsvarlige ut fra forholdene på det tidspunkt de ble foretatt, er 

utredningsplikten oppfylt. Om begivenhetene tar et annet forløp enn forventet, er da uten betydning.  

Før lagmannsretten går over til å vurdere konkret de to påberopte bruddene på utredningsplikten, er det 

hensiktsmessig å trekke frem noen generelle forhold av betydning for omfanget av denne. Først er det 

imidlertid grunn til å påpeke at det generelle kunnskapsnivået om ulv i Direktoratet for naturforvaltning eller 

Miljøverndepartementet var og er høyt, blant annet ut fra den omfattende innsatsen innenfor forskning og 

bestandsovervåkning. Det sentrale her blir dermed forhold som knytter seg direkte til konsekvensene av 

vedtaket. Følgelig er det naturlig å starte med den utsatte stilling den norske ulvebestanden var i, ut fra dens 

lave størrelse, smale genetiske basis og den nokså begrensede ulvesonen. «Føre var"-prinsippet som i dag har 

stor generell betydning i norsk miljørett, jfr. Inge Lorange Backer: Innføring i naturressurs- og miljørett (4. 

utg.) s. 62 flg., tilsier også at det er en omfattende utredningsplikt. I tillegg kommer at det ikke finnes noen 

privat part med slik direkte, umiddelbar interesse i saken at det kan forventes at han vil fremskaffe faktiske 

opplysninger, enten av seg selv eller etter oppfordring fra myndighetene. 

Foreningen Våre Rovdyr har hevdet at Direktoratet for naturforvaltning eller Miljøverndepartementet burde 

ha foretatt en fullstendig levedyktighetsanalyse. Den har vist til anbefalingen i Färnarapporten fra 2003 om at 

hvis det skal foretas uttak av mer enn én eller noen få ulver, bør det gjennomføres en slik analyse på forhånd.  
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Lagmannsretten er enig i at en felles anbefaling fra ledende forskere vil ha stor vekt. Det er imidlertid tre 

forhold som reduserer vekten. 

For det første har Direktoratet for naturforvaltning i sitt vedtak om lisenskvotejakt av 6. januar 2005 lagt til 

grunn en bestand vinteren 2003-2004 på 101 - 120 dyr, og at antall ynglinger i 2004 vil bli mellom 11 og 15, 

dvs. tilsvarende en bestand på mellom ca. 110 og ca. 150 dyr. Bestanden må dermed antas å ha vært noe høyere 

enn lagt til grunn i Färnarapporten fra 2003. 

For det annet kommer at i den endelige Färnarapporten fra 2005, er grensen for behovet for 

levedyktighetsanalyse hevet noe, selv ut fra en bestand på ca. 100 dyr. Denne rapporten må oppfattes slik at 

levedyktighetsanalyse først anbefales dersom det skal felles fem eller flere ulver. Den endelige rapporten antas 

først å ha kommet etter vedtaket om lisenskvotejakt og har dermed ikke kunne spille inn ved vurderingene i 

Direktoratet for naturforvaltning eller Miljøverndepartementet, men har likevel betydning for den vurdering 

som lagmannsretten foretar i ettertid. Det er slående at avviket mellom den anbefalte grensen i rapporten og det 

antall dyr som det ble gitt åpnet for kvotejakt på, kun er ett dyr. 

For det tredje kommer at lagmannsretten etter bevisførselen må legge til grunn at dersom en 

levedyktighetsanalyse hadde blitt gjennomført, ville myndighetene bedt Skandulv om å gjennomføre den, og 

svaret ville sannsynligvis vært at det ikke var avgjørende hensyn mot felling. Lagmannsretten viser her til 

forklaringene til seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning og professor Nils Olof Liberg, 

koordinator for Skandulv. 

Etter en helhetsvurdering, hvor lagmannsretten også har sett hen til de generelle forholdene vedrørende 

utredningsplikt omtalt ovenfor, er lagmannsretten kommet til at unnlatt levedyktighetsanalyse ikke er et brudd 

på utredningsplikten. Lagmannsretten trenger da ikke ta stilling til om et brudd ville ha medført at vedtaket var 

ugyldig, jfr. forvaltningsloven § 41. 

Foreningen Våre Rovdyr har videre hevdet at det burde vært foretatt en genetisk undersøkelse av de dyr som 

skulle felles, slik at man ved DNA-analyse kunne avklare om de var genetisk verdifulle. Betydningen av dette 

ligger i den økte sannsynligheten for overlevelse over tid for den innavlede skandinaviske ulvestammen dersom 

ulver med sjeldne genmateriale får formere seg. Foreningen har vist til anbefalingen i Färnarapporten fra 2003 

om gjennomføring av DNA analyse før felling, samt til at Naturvårdsvärket i Sverige har som prinsipp å 

gjennomføre DNA analyse før alle fellinger. 

Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at det i Norge og Sverige hver vinter samles inn materiale 

som ekskrementer og blodspor som gir grunnlag for DNA-analyse. Videre tas det også prøver av døde dyr. På 

basis av dette foretas det så hver høst, i forbindelse med den årlige bestandsanalysen, analyse av innsamlet 

DNA materiale. Dette har gjort det mulig å etablere en full oversikt over DNA og slektskapsforhold for 

størstedelen av den skandinaviske ulvebestanden. 

Anførselen om DNA-analyse er bare aktuell for Åsta/Løtenparet - for dyrene på Koppangkjølen forelå denne 

genetiske informasjonen allerede. Det er ubestridt at Koppangdyrene ikke var spesielt verdifulle genetisk sett, 

slik at genetiske forhold ikke talte mot at disse dyrene ble felt. Hva gjelder Åsta/Løtenparet, sa seksjonssjef 

Terje Bø fra Direktoratet for naturforvaltning i sin vitneforklaring at man anså det som usannsynlig at noen av 

disse ulvene var innvandrere fra den finskrussiske ulvestammen. Han forklarte videre at det forekommer at det 

foretas DNA analyse før felling, men som regel gjøres det ikke.  

Etter fellingen av Åsta/Løtenparet ble det konstatert at ingen av dem var innvandrere, men hannen hadde mer 

verdifullt genmateriale enn vanlig for ulver i den svensknorske bestanden. Saken kommer dermed i en nokså 

spesiell stilling fordi resultatet av den undersøkelse Foreningen Våre Rovdyr krever, foreligger etter at 

fellingene er gjennnomført. Lagmannsretten mener imidlertid at dette forholdet må inngå i vurderingen av om 

en eventuell saksbehandlingsfeil har hatt betydning for vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 41, og ikke i drøftelsen 

av om det foreligger saksbehandlingsfeil. Det vises til de nokså parallelle uttalelsene i Altasaken, Rt-1982-241, 

omtalt ovenfor, om forsvarligheten av prognoser. 

Spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil at det ikke ble foretatt DNA analyse før vedtaket om kvotejakt 

ble gjort, kan formuleres på forskjellige måter. For det første om det alltid bør gjøres, for det annet om det bør 

gjøres som hovedregel, og for det tredje om det forelå særlige indikasjoner som tilsa at DNA analyse skulle 

vært foretatt. 

Det siste alternativet er det ikke grunnlag for å gå inn på i denne saken. Lagmannsretten kan ikke se at det 

forelå noen slike konkrete indikasjoner på forhånd som skulle tilsi at de to aktuelle ulvene var spesielt genetisk 
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verdifulle. Selv om det ikke kunne utelukkes at en av dem var innvandrer, fremsto dette som mindre sannsynlig 

ut fra den ganske brede kunnskapen man har om enkeltulver på vandring. Lagmannsretten kan heller ikke se at 

det første alternativet er aktuelt. Det vises i så måte til at anbefalingen i Färnarapportene fremstår som noe 

forbeholden, og at heller ikke Naturvårdsvärket har lagt et slikt unntaksfritt prinsipp til grunn. 

Det gjenstående alternativet er dermed at det i utgangspunktet skulle foretas DNA analyse. For dette taler 

anbefalingen i Färnarapportene, men dette svekkes av forbeholdene («hvis mulig», «try first») som er tatt. 

Alternativet støttes også av at Naturvårdsvärket har lagt seg på denne linjen. Svensk ulveforvaltning skiller seg 

imidlertid fra norsk på mange måter, og det er derfor noe usikkert hvor stor vekt man kan legge på dette 

argumentet uten at det foretas en mer omfattende analyse, som lagmannsretten ikke har grunnlag for. 

Foreningen Våre Rovdyr har lagt stor vekt på at DNA-analyse ville avklart om de ulvene som det ble 

overveid å felle, hadde verdifullt genmateriale som kunne gi øket sannsynligheten for at den norske 

ulvestammen, og eventuelt også den skandinaviske, ville overleve over tid. Lagmannsretten bemerker her at 

alle skandinaviske ulver i 2005 var innavlet i varierende grad. Det bevismaterialet lagmannsretten har fått seg 

forelagt når det gjelder genetisk variasjon, er ikke tilstrekkelig til å overbevise den om at Åsta/Løten hannen 

skilte seg så meget ut fra den øvrige skandinaviske ulvebestand at den ville kunne ha øket sannsynligheten for 

overlevelse av bestanden i betydningsfull grad dersom den hadde kunnet få formere seg. 

Ved gjennomføring av DNA analyse før felling, ville man kunne avklart om det var en innvandrer fra den 

finskrussiske ulvestammen. En innvandrer derfra ville kunne styrke overlevelsesevnen betydelig, og burde ikke 

vært felt før den fikk anledning til å formere seg. Slike innvandringer til Skandinavia er imidlertid meget 

sjeldne, og det skal formodentlig en del til for at en slik innvandrer ville bevege seg helt frem til Øst-Norge 

uten å ha blitt registrert i på sin vei til området. Ingen slik innvandrer er visstnok felt i Norge siden 

ulvebestanden begynte å ta seg opp på 1980-tallet. Dette underbygger at et generelt prinsipp om at det må 

foretas DNA analyser før felling av ulv i Norge ville være uforholdsmessig. Saken stiller seg annerledes 

dersom det foreligger indikasjoner på at et dyr er genetisk viktig. Slike opplysninger forelå etter 

lagmannsrettens oppfatning ikke i forhold til de ulvene som kvotejakten var rettet mot.  

Hvordan fellingen organiseres, er et visst poeng i forhold til utredningsplikten. Genetiske undersøkelser hvor 

man identifiserer de individer som kan felles, harmonerer godt med rettet felling som praktisert i Norge før 

lisensjaktforskriften og i Sverige. Med et kvotejaktsystem kan det bli vanskeligere å oppnå like stor 

treffsikkerhet. 

Fra statens side er det også vist til at DNA analyse vil ta tid og dermed kan vanskeliggjøre fellingen. Slik de 

genetiske undersøkelsene har vært organisert så langt, vil det nødvendige analysematerialet imidlertid ofte være 

innhentet på forhånd, det er bare selve analysen som gjenstår. Det er imidlertid fullt mulig å foreta analysen 

tidligere. Det kan for øvrig også her være en sammenheng med strukturering av fellingen: Lagmannsretten har 

oppfattet det slik at lisenskvotejakt praktisk sett må foregå på sporsnø og derfor er begrenset til vintertiden. 

Dersom felling kan struktureres som rettet felling, hvilket gjennomgående vil være situasjonen, har 

tidsmomentet mindre betydning. 

Etter dette er lagmannsretten kommet til at manglende DNA analyse i dette tilfelle ikke utgjorde brudd på 

utredningsplikten. 

Det er følgelig ikke nødvendig for lagmannsretten å vurdere om vedtaket uansett ville vært gyldig på grunn 

av prinsippet i forvaltningsloven § 41 om at man ser bort fra saksbehandlingsfeil det er grunn til å regne med 

ikke kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold. 
 

4.4 Ugyldighet på grunn av mangelfull begrunnelse 

Kravene til begrunnelse i forvaltningsloven § 25 må betraktes som relativt beskjedne. Det skal vises til de 

regler vedtaket bygger på og de faktiske forhold vedtaket bygger på skal nevnes. Videre «bør» nevnes de 

hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvelsen av skjønn. Miljøverndepartementets vedtak tilfredsstiller 

utvilsomt disse kravene. 

Foreningen Våre Rovdyr har anført at kravet til begrunnelse må skjerpes på grunn av vedtakets karakter, og 

har vist til Rt-2000-1066, som etter lagmannsrettens oppfatning må ses sammen med Rt-2000-1056. Konkret 

anføres det at ut fra ulvebestandens sårbarhet og effekten av vedtaket er irreversibel, må det fremgå at alle 

relevante miljømessige hensyn er kjent og vurdert. Det bestrides ikke at Miljøverndepartementet hadde bred 

kunnskap om mange forhold, inkludert innavl, men vedtaket inneholder ikke noen omtale eller vurdering av 
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risikoen for innavlsdepresjon. Dette er et vesentlig forhold, ettersom dette innebærer at ulvebestanden blir 

vesentlig mer sårbar, på grunn av lavere kullstørrelse og større utsatthet for sykdom.  

Lagmannsretten anser det som noe usikkert i hvilken utstrekning kravet til begrunnelse skjerpes i denne 

saken. De avgjørelsene det er vist til, tar sikte på tiltak rettet mot enkeltmennesker, og legger til grunn at det er 

først hvor tiltaket har mer dramatiske konsekvenser enn ordinære vedtak av den aktuelle type at det kommer på 

tale å stille strengere krav til begrunnelsen, typisk at det må fremgå at alle momenter av betydning har vært 

avveid. Som uttalt i Rt-2000-1056 på s. 1063 må kravet «avpasses etter hvor inngripende vedtaket er». 

Vedtaket i denne saken dreier seg om tiltak som kan ha betydning for opprettholdelsen av levedyktighet til en 

bestand av dyr. Tiltaket har dermed ikke umiddelbar negativ effekt for enkeltmennesker, og selv virkningen for 

dyr er av mer generell og til dels langsiktig og usikker karakter. Lagmannsretten har derfor kommet til at det i 

denne saken ikke kan oppstilles noen strengere krav til begrunnelse enn dem som direkte følger av 

forvaltningsloven § 25. 

Etter vitneforklaringene fra seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning og tidligere 

seniorrådgiver i Miljøverndepartementet Øivind Holm må det for øvrig legges til grunn at begge disse organene 

var klar over innavlen i den skandinaviske ulvebestanden og at innavlen innebar en risiko i forhold til 

bestandens levedyktighet på sikt. Eventuelle mangler ved begrunnelsen gir derfor ikke grunnlag for å anta at 

mangelen kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jfr. forvaltningsloven § 41. 
 

4.5 Saksomkostninger 

Anken har vært forgjeves, og etter tvml. § 180 skal da Foreningen Våre Rovdyr dekke statens 

saksomkostninger, med mindre det foreligger særlige omstendigheter som tilsier fritak. Lagmannsretten har 

ikke funnet saken spesielt tvilsom, og ser i utgangspunktet heller ikke andre omstendigheter som tilsier at 

partene skal bære sine egne omkostninger. 

Foreningen Våre Rovdyr har imidlertid anført at Århuskonvensjonen (konvensjonen av 25. juni 1988 om 

tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltagelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og 

domstolsprøving) art. 9 nr. 4 tilsier at staten må bære sine egne saksomkostninger. Denne bestemmelsen, lest 

sammen med art. 9 nr. 3, innebærer at det skal være adgang til rettslig overprøving av myndighetsvedtak 

vedrørende miljø, og slik overprøvinger ikke skal være uforholdsmessig dyre («prohibitively expensive» i den  

engelske originalteksten). 

I Ot.prp.nr.116 (2001-02) vedrørende miljøinformasjonsloven heter det på s. 196 at de ordinære 

saksomkostningsreglene i tvistemålsloven gir rom for praksis som er forenlig med konvensjonen, og at det 

generelle omkostningsnivået ved føring av saker for domstolene i Norge ikke er i strid med art. 9.  

Regjeringsadvokaten har fremlagt en omkostningsoppgave på kr 122.000 hvorav kr 115.000 utgjør salær. 

Lagmannsretten finner at utgiftene var nødvendige for å få saken betryggende utført, jfr. tvml. § 176 jfr. § 180. 

Lagmannsretten kan ikke se at dette omkostningskravet strider mot Århuskonvensjonens krav.  

Tingretten tilkjente ikke staten saksomkostninger for tingretten. For lagmannsretten har ikke staten krevet å 

bli tilkjent dette. 
 

****** 
 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
 

1. Tingrettens dom stadfestes. 
 

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Foreningen Våre Rovdyr innen 2 - to - uker fra dommens 

forkynnelse til staten v/Miljøverndepartementet 122.000 - etthundreogtyvetotusen - kroner med tillegg av 

forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall og til betaling skjer. 
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Borgarting lagmannsrett - Kjennelse - LB-2018-11792

Instans Borgarting lagmannsrett – Kjennelse
Dato 2018-03-01
Publisert LB-2018-11792
Stikkord Miljørett. Lisensfelling. Ulv. Naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b og c 

og annet ledd.
Sammendrag Krav om midlertidig forføyning for å stanse lisensfelling av ulv i henhold til to 

vedtak fra Klima- og miljødepartementet og en beslutning om ekstraordinært uttak 
av ulv. Kravene ble ikke tatt til følge. Kravene til søksmålsinteresse i tvisteloven § 
1-3 var bortfalt for de midlertidige forføyningene som rettet seg mot ett av 
vedtakene og beslutningen (som begge var hjemlet i naturmangfoldloven § 18 
første ledd bokstav c). Ulvene, som var omfattet av dette vedtaket og beslutningen, 
var skutt. Det forelå da ikke et tilstrekkelig aktuelt behov for å få midlertidig 
forføyning. Det andre vedtaket hjemlet lisensfelling av ulv i naturmangfoldloven § 
18 første ledd bokstav b. Her var ikke alle ulvene skutt. Den ankende part hadde da 
rettslig interesse i å få stanset den felling av ulv som var omfattet av vedtaket. Det 
var imidlertid ikke «sannsynliggjort» at vedtaket var ugyldig. Den ankende part 
fikk derfor ikke medhold i kravet om midlertidig forføyning. Uttalelser om 
rekkevidden til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b og annet ledd. Det 
ble blant annet lagt til grunn at det under naturmangfoldloven § 18 første ledd 
bokstav b ikke var nødvendig å påvise at det var fare for at konkrete ulver kunne 
påføre skade på husdyr eller tamrein. Tilstrekkelig at det forelå en reell fare for at 
slik skade kunne inntreffe. En slik reell fare kunne påvises gjennom historisk 
erfaring. Det var heller ikke grunnlag for å innfortolke et generelt 
forholdsmessighetskrav i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b eller 
annet ledd. Det ble også lagt til grunn at kravet i naturmangfoldloven § 18 annet 
ledd om at «bestandens overlevelse» ikke kan trues utelukkende, knytter seg til den 
sørskandinaviske ulvebestanden og ikke den norske delbestanden.

Saksgang Oslo tingrett – Borgarting lagmannsrett LB-2018-11792 (18-011792ASK-
BORG/04).

Parter Stiftelse WWF Verdens Naturfond (advokat Carl Philip Funder Fleischer) mot 
Staten v/Klima- og miljødepartementet (advokat Elisabeth Stenwig).Partshjelpere: 
Norskog, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Utmarkskommunenes 
sammenslutning (for disse: advokat Stein Erik Stinessen).

Forfatter Lagdommer Michael Reiertsen, lagmann Torkjel Nesheim og lagdommer Thomas 
Chr. Poulsen.

Sist oppdatert 2018-08-14
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Saken gjelder anke over avslag på begjæring om midlertidig forføyning med krav om stans av felling av ulv i 
henhold til to vedtak og en beslutning fra Klima- og miljødepartementet.

Rovviltnemnda i region 4 og 5 fattet 26. juni 2017 følgende vedtak:

Ut fra den foreliggende bestandssituasjonen for ulv som er basert på seneste tilgjengelig kunnskap, finner 
rovviltnemndene at det for lisensfellingsperioden 2017/2018 bør åpnes for en lisensfellingskvote på 12 
ulver utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark og samtidig utenfor områdene som benyttes av hhv. 
Julussaflokken og Osdalsflokken (jf. vedlagt kart – vedlegg 1).

Samme dag vedtok rovviltnemnda i region 4 og 5 også slikt vedtak:

«Det fastsettes en kvote for lisensfelling på inntil 24 ulver innenfor følgende to helnorske revirer, Osdalen 
og Julussa, og grensereviret Slettås. Uttak av alle individer innenfor disse revirene anses ikke å true 
overlevelsen av ulvebestanden på lang sikt, jf naturmangfoldloven § 5, jf. også rovviltforskriften §§ 3 og 
7.»

Det første vedtaket gjelder lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen og utenfor revir. Lisensfellingsperioden 
er fra 1. oktober 2017 til 31. mars 2018.

Det andre vedtaket gjelder lisensfelling av inntil 24 ulver innenfor revir (Osdalen, Julussa og Slettås). Revirene 
er delvis innenfor og delvis utenfor ulvesone, jf. rovviltforskriften § 2 første ledd bokstav d. 
Lisensfellingsperioden er fra 1. januar til 15. februar 2018.

Flere organisasjoner, herunder stiftelsen Verdens Naturfond (WWF), påklaget vedtakene. Rovviltnemnda 
omgjorde ikke vedtakene og sendte klagene til Klima- og miljødepartementet.

I vedtak 25. september 2017 opprettholdt Klima- og miljødepartementet rovviltnemndas første vedtak 
(lisensfelling utenfor ulvesone og revir). WWF tok 2. november 2017 ut stevning for Oslo tingrett med påstand 
om at Klima- og miljødepartementets vedtak var ugyldig og begjærte samtidig midlertidig forføyning med 
påstand om at pågående lisensjakt måtte stanses frem til rettskraftig avgjørelse forelå.

Klima- og miljødepartementet hadde ikke tatt stilling til klagen på det andre vedtaket (lisensfelling innenfor 
revir) når stevningen og begjæringen om midlertidig forføyning vedrørende det første vedtaket ble tatt ut.

I kjennelse 21. november 2017 [TOSLO-2017-172521-1] ga Oslo tingrett WWF medhold i begjæringen om 
midlertidig forføyning slik at lisensfelling i henhold til det første vedtaket skulle stanses til rettskraftig 
avgjørelse forelå i hovedsøksmålet. Rettens begrunnelse var at departementets vedtak led av rettsanvendelses- 
og saksbehandlingsfeil, idet det ikke var mulig å se av vedtaket hvorvidt Stortingets politisk fastsatte nasjonale 
bestandsmål var i overensstemmelse med vilkåret i naturmangfoldloven § 18 andre ledd om at bestandsmålet 
«ikke truer bestandens overlevelse». Retten fant det følgelig sannsynliggjort at vedtaket var ugyldig og at det 
forelå sikringsgrunn, slik at vilkårene for midlertidig forføyning var oppfylt, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd 
første punktum.

Staten anket ikke kjennelsen.

Den 1. desember 2017 traff Klima- og miljødepartementet vedtak i den andre klagesaken og samtidig nytt 
vedtak vedrørende den første klagesaken.

I det nye vedtaket vedrørende den første klagesaken (lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesone og revir), 
konkluderte Klima- og miljødepartementet slik:

Klima- og miljødepartementet fatter med dette nytt vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulver utenfor 
etablerte ulverevir i region 4 og 5 inneværende lisensfellingsperiode. Departementet har i sin vurdering lagt 
vekt på skadehistorikk og skadepotensiale, og at det ut fra prinsippet om geografisk differensiert 
forvaltning er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen. Departementet mener en 
effektuering av den vedtatte kvoten ikke truer bestandens overlevelse, og kan ikke se at det foreligger andre 
tilfredsstillende løsninger enn felling i de aktuelle områdene utenfor ulvesonen.

Vedtakets resultat er det samme som det opprinnelige vedtaket – med tillatelse til lisensfelling av 12 ulver 
utenfor ulvesone og utenfor ulverevir i region 4 og 5 i samme lisensfellingsperiode. Det ble imidlertid gitt en 
utfyllende begrunnelse for vedtakets resultat, som ble ansett å utbedre «de forhold som ble påpekt av 
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tingretten». Iverksettelsesdatoen ble også utsatt til 21. desember 2017. Lisensfellingsperioden løper fortsatt til 
31. mars 2018.

I vedtaket i den andre klagesaken (lisensfelling i revir – Osdalen og Julussa) konkluderte Klima- og 
miljødepartementet slik:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak av 26. juni 2017 for så vidt gjelder 
ulverevirene Osdalen og Julussa, og åpner for lisensfelling av inntil 16 ulver i disse revirene. 
Departementet endrer rovviltnemndenes vedtak når det gjelder ulvereviret Slettås, og åpner ikke for 
lisensfelling av ulv i dette reviret.

Det er departementets vurdering at skadeomfang og skadepotensial for samtlige revirer er begrenset og at 
det ikke er rettslig grunnlag for lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b. For de to 
revirene som i hovedsak ligger utenfor ulvesonen, Osdalen og Julussa, anser departementet at det særlig 
med bakgrunn i prinsippet om differensiert forvaltning og Stortingets etterarbeider, jf. Innst.257 L (2016–
2017), foreligger offentlige interesser av vesentlig betydning som tilsier felling, slik at vilkåret for 
lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c er oppfylt. Departementet har videre 
kommet til at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling, når det gjelder ulvene i 
revirene Osdalen og Julussa. Departementet har etter en vurdering også kommet til at felling av inntil 16 
ulver i disse to revirene ikke vil true bestandens overlevelse. Enkelte av klagene er dermed tatt delvis til 
følge.

Fylkesmannen bes foreta den konkrete avgrensingen av lisensfellingsområdet. Avgrensningen skal så langt 
det er mulig sikre at det ikke blir felt ulver i tilgrensende ulverevir.

Det ble gjort visse endringer i det opprinnelige vedtaket. Etter klagevedtaket kan bare ulv fra revirene Osdalen 
og Julussa felles, ikke Slettås, og det totale antallet ulv som kan felles ble redusert fra 24 til 16. Det ble også 
gitt en utfyllende begrunnelse, som på samme vis som det første vedtaket tar sikte på å tilfredsstille 
innvendingene i kjennelsen fra Oslo tingrett. Lisensfellingsperioden løper fortsatt til 15. februar 2018.

Det ble ikke innvilget oppsettende virkning for vedtakene.

WWF tok 13. desember 2017 ut stevning for Oslo tingrett mot staten v/Klima- og miljødepartementet med 
følgende påstand:

1. Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir i region 4 og 5 er 
ugyldig.

2. Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av revirene Julussa og Osdalen er ugyldig.
3. WWF tilkjennes sakens omkostninger.

WWF begjærte samtidig midlertidig forføyning mot staten v/Klima- og miljødepartementet med følgende 
påstand:

1. Lisensfelling utenfor etablerte revir region 4 og 5 stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i 
hovedsøksmålet.

2. Lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i 
hovedsøksmålet.

3. WWF tilkjennes sakens omkostninger.

Staten tok til motmæle og anførte at vedtakene var gyldige og at begjæringen om midlertidig forføyning ikke 
skulle tas til følge.

Til støtte for staten erklærte Utmarkskommunenes sammenslutning, NORSKOG, Norges skogeierforbund og 
Norges Bondelag partshjelp. Ved kjennelse 19. desember 2017 tillot Oslo tingrett partshjelp for disse fire 
organisasjonene.

Oslo tingrett avsa 5. januar 2018 kjennelse med slik slutning:
1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.
2. Hver av partene bærer sine sakskostnader.

WWF anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett 10. januar 2018. På dette tidspunktet var 15 av 16 ulver 
omfattet av lisensfellingskvoten for revirene Julussa og Osdalen skutt. Staten v/Klima- og miljødepartementet 
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tok til motmæle i anketilsvar 18. januar 2018. I anketilsvaret informerte staten om at alle ulvene som var 
omfattet av kvoten på 16 ulv for vedtaket om lisensfelling i revirene Julussa og Osdalen nå var tatt ut. Det ble 
anført at den ankende part derfor ikke hadde rettslig interesse i å få midlertidig forføyning for å stanse 
lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen frem til rettskraftig avgjørelse i hovedsaken forelå. I 
prosesskrift 25. januar 2018 redegjorde den ankende part for hvorfor man fortsatt anså at det forelå rettslig 
interesse.

I prosesskrift 7. februar 2018 informerte staten om at Klima- og miljødepartementet ved beslutning av samme 
dag hadde besluttet at det skulle foretas et «ekstraordinært uttak» av ulv i revirene Osdalen og Julussa. 
Beslutningen omfattet uttak av to ulver (årsvalper født våren 2017) i Osdalsreviret og en ulv (årsvalp født våren 
2017) i Julussareviret. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn skal gjennomføre uttaket. I brev 8. februar 2018 
ba lagmannsretten om en tilbakemelding på hvordan dette eventuelt påvirket spørsmålet om rettslig interesse i å 
få midlertidig forføyning for å stanse «lisensfelling» av ulv i revirene Julussa og Osdalen frem til rettskraftig 
avgjørelse i hovedsaken forelå. Partene ga tilbakemelding i prosesskrift 9. februar 2018. Staten opplyste 
samtidig om at årsvalpen i Julussareviret nå var skutt. I brev 12. februar 2018 ba lagmannsretten om en 
tilbakemelding fra partene på om det gjaldt en fellingsperiode for ulvene omfattet av beslutningen 7. februar 
2018 og om den ankende part hadde begjært gyldigheten av beslutningen 7. februar 2018 trukket inn i 
hovedsaken for Oslo tingrett. I prosesskrift 14. februar 2018 informerte den ankende part om at beslutningen 7. 
februar 2018 var begjært trukket inn i hovedsaken for Oslo tingrett. I prosesskrift 15. februar 2018 informerte 
staten om at beslutningen 7. februar 2018 var tidsubegrenset slik at det ikke gjaldt noen fellingsperiode for 
ulvene omfattet av beslutningen. I brev 19. februar 2018 informerte lagmannsretten om at den ville ta stilling til 
spørsmålet om kravet om stans av fellingen som kommer til uttrykk i beslutningen 7. februar 2018 kan trekkes 
inn i ankesaken for lagmannsretten i samme kjennelse som avgjør realiteten. Samtidig ble det opplyst at 
lagmannsretten la til grunn at statens anførsler i tilsvaret til Oslo tingrett var dekkende også for statens syn på 
spørsmålet om det kunne begjæres midlertidig forføyning mot fellingen som fremkommer av beslutningen 7. 
februar (om det var sannsynliggjort at beslutningen var ugyldig). Staten bekreftet dette i prosesskrift 20. februar 
2018. I prosesskrift 27. februar 2018 opplyste staten at de tre ulvene som var omfattet av beslutningen nå var 
skutt.

I prosesskrift 16. januar 2018 erklærte Utmarkskommisjonenes sammenslutning (USS), NORSKOG, Norges 
Skogeierforbund og Norges Bondelag partshjelp i ankesaken til støtte for staten v/Klima- og 
miljødepartementet. Lagmannsretten satte frist til 26. januar 2018 med å bestride partshjelpen, jf. tvisteloven § 
32-2, jf. § 15-7 andre ledd tredje punktum. Erklæringen ble ikke bestridt. Ved beslutning 27. januar 2018 ga 
lagmannsretten organisasjonene tillatelse til å opptre som partshjelpere til fordel for staten v/Klima- og 
miljødepartementet.

Den ankende part, stiftelsen Verdens Naturfond (WWF), har i korte trekk 
gjort gjeldende:
Tingrettens avgjørelse er feil. Det ankes over rettsanvendelsen, bevisbedømmelsen og saksbehandlingen.

WWF har rettslig interesse i å begjære midlertidig forføyning med påstand om at lisensfelling av ulv i revirene 
Julussa og Osdalen stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsøksmålet, selv om kvoten på 16 ulv er 
skutt. Det foreligger rettslig interesse så lenge det pågår lisensjakt og så lenge det er risiko for utvidelse av 
kvotene for lisensjakt. Det medfører ingen begrensning i adgangen til å kreve midlertidig forføyning at 
påstanden i hovedkravet går ut på at vedtaket er ugyldig. Midlertidig forføyning kan gå ut på at saksøkte skal 
«unnlate [ ... ] en handling», jf. tvisteloven § 34-3.

Innholdet i forføyningen begrenses ikke av hovedkravet etter § 34-2. Påstandsutformingen er gjort bevisst for å 
hindre at staten unngår en forføyning ved å fatte nytt vedtak før rettskraftig avgjørelse foreligger.

Dersom påstanden punkt 2 ikke tas til følge på grunn av manglende rettslig interesse, begjæres deling av 
kravene slik at kravet i påstanden punkt 2 avgjøres etter at departementet har avgjort om kvoten for Julussa og 
Osdalen skal utvides, jf. tvisteloven § 32-2, jf. § 16-1 første ledd.

Den ankende part har uansett rettslig interesse i å få midlertidig forføyning for å stoppe fellingen av ulv som 
fremgår av beslutningen 7. februar 2018.
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Det er lovstridig å innføre et forvaltningsregime som i praksis innebærer at Grunnloven § 112, 
naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen ikke gjelder for 95 prosent av Norges fastland.

Lisensfellingskvotene og beslutningen 7. februar 2018 er ikke proporsjonale med skadepotensial og 
bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. andre ledd, Bernkonvensjonen og praksis 
fra EU-domstolen om EUs arts- og habitatsdirektiv. Hverken tingretten eller departementet har foretatt en slik 
forholdsmessighetsvurdering. Det foreligger ikke skadepotensiale som rettferdiggjør fellingene. 
Normalsituasjonen er at skade må oppstå før det tillates felling. Felling kan ikke tillates rent preventivt. 
Fellingen i Julussa og Osdalen har dessuten kun som formål å redusere den kritisk truede ulvebestanden. Den er 
utelukkende begrunnet med at familiegruppene har revir (delvis) utenfor ulvesonen. Dette blir særlig synlig for 
ulvene omfattet av beslutningen 7. februar. Stortingets bestandsmål må uansett være en nedre, ikke øvre grense. 
Vedtakene er ikke proporsjonale med naturmangfoldlovens formål om vern av ulvebestanden. Vedtakene 
innebærer at ulven blir utryddet utenfor ulvesonen.

Vedtaket om felling av 12 ulv utenfor sone og revir er i strid med den midlertidige forføyningen 21. november 
2017. Anførselen ble ikke behandlet av tingretten, noe som er en saksbehandlingsfeil.

Naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c gir ikke hjemmel for felling av ulv i henhold til vedtaket om 
lisensfelling i Julussa og Osdalen og beslutningen 7. februar. Det foreligger ikke andre offentlige interesser av 
vesentlig betydning. Ingen av interessene som drøftes, er konkret vurdert for Julussa og Osdalen. Hensynet til 
soneforvaltning er det eneste anførte hensynet, noe som ikke er relevant i forbindelse med bokstav c. 
Soneforvaltning har sammenheng med alternativet i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b – det er et 
virkemiddel for å unngå skade på «avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom». Julussa og 
Osdalen er rovviltprioriterte områder hvor det ikke foreligger skadepotensial.

Slik Klima- og miljødepartementet tolker naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, gjelder den for all ulv 
utenfor ulvesone til enhver tid. Bestemmelsen blir da en hovedregel, ikke en unntakshjemmel med karakter av å 
være en sikkerhetsventil. En slik tolkning strider mot lovens system og formål og Bernkonvensjonen artikkel 9. 
Det fører til uforutsigbarhet og bryter ned tillit.

Negative virkninger av revirene i Julussa og Osdalen er ikke dokumentert. Vedtaket og beslutningen strider mot 
naturmangfoldloven og forutsetningene i Innst.257 L (2016–2017) s. 10.

Vedtaket for Osdalen medfører at dette er fjerde familiegruppe som blir skutt i revirområdet. 
Naturmangfoldloven gir under enhver omstendighet ikke hjemmel for vedvarende utskyting av alle dyr i et 
område, jf. Ot.prp.nr.52 (2008–2009) s. 389.

Vedtakene tilfredsstiller ikke naturmangfoldloven § 18 andre ledd lest i lys av Grunnloven § 112, 
Bernkonvensjonen og naturmangfoldlovens formål og system.

Det må vurderes om vedtakene og beslutningen truer «bestandens overlevelse» i Norge. Både Grunnloven § 
112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen inneholder et nasjonalt perspektiv og en nasjonal forpliktelse, 
jf. for eksempel HR-2016-1857-A. Slik Klima- og miljødepartementet og tingretten tolker naturmangfoldloven, 
overlates hele ansvaret for naturmangfoldet de facto til Sverige. Effekten i Norge må under enhver 
omstendighet vurderes konkret. Det finnes ingen vitenskapelig/biologisk vurdering av hva som er en levedyktig 
bestand i Norge, hva som er gunstig bevaringsstatus i Norge eller hvor stort uttak bestanden tåler. Den norske 
rødlista utgjør det naturlige utgangspunktet for vurderingen av om bestandens overlevelse er truet, jf. også 
Bernkonvensjonen artikkel 6. At Sverige tar et større ansvar for beskyttelse av ulven, kan ikke brukes som et 
argument for mer inngripende jakt i Norge. Det folkerettslige utgangspunktet om fordeling av forpliktelser etter 
Bernkonvensjonen, er likedeling av ansvar og byrder. Til tross for at Sverige tar et større ansvar enn Norge, 
møter Sverige kritikk for at de ikke varetar sine forpliktelser etter Bernkonvensjonen og EUs arts- og 
habitatsdirektiv og ville fugledirektiv. Vedtakene reduserer ikke bare den norske bestanden, men hele den 
sørskandinaviske bestanden på en måte som ikke varetar Norges folkerettslige forpliktelser etter 
Bernkonvensjonen overfor Sverige. Norges selvstendige ansvar følger også av Grunnloven § 112 og 
naturmangfoldloven §§ 1, 5 og 18 andre ledd. Tingretten feiltolker dessuten det norske bestandsmålet som et 
intervallmål. Stortingets bestandsmål kan kun benyttes som et minimum, ikke et maksimum.

Vedtakene og beslutningen gjør det genetiske mangfoldet av ulv for ensidig, noe som truer «bestandens 
overlevelse».
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Vedtakene og beslutningen er også ugyldige fordi formålet «kan nås på annen tilfredsstillende måte», jf. 
naturmangfoldloven § 18 andre ledd. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det er mulig å iverksette 
alternative virkemidler. Slik Klima- og miljødepartementet nå praktiserer loven, vurderes ikke alternative 
virkemidler utenfor ulvesonen. En slik praktisering av loven er i strid med Bernkonvensjonen artikkel 9. 
Kvotene er dessuten ikke innrettet mot spesifikke individer, noe som gjør at det kan skytes genetisk viktig ulv. 
Et alternativt tiltak er å starte jakten 1. januar i stedet for 1. oktober, slik at genetisk viktig ulv kan registreres 
og unntas fra kvoten før jaktstart. Departementets vurdering av alternative tiltak er særlig feilslått for Julussa og 
Osdalen. Her finnes ikke skadepotensial. Den eneste begrunnelsen for felling, er at man er utenfor sone. Både 
naturmangfoldloven § 18 andre ledd og Bernkonvensjonen krever at konkrete alternative tiltak vurderes, også 
utenfor sone.

Det foreligger sikringsgrunn. Jakten på ulv må stanses frem til konsekvensene for bestanden blir klargjort. 
Skadene på ulvebestanden kan ikke bli større, både utenfor og innenfor ulvesone og revir. Ulvebestanden i 
Norge er kritisk truet og på rød liste. Det er nødvendig med midlertidig forføyning både for å hindre videre 
skyting av ulv i henhold til vedtakene og beslutningen og for å hindre at kvotene utvides på kort varsel etter at 
det foreløpige kvoteantallet er skutt.

Staten og partshjelperne har nedlagt avvikende påstander. Partshjelperne har ikke anledning til å nedlegge 
selvstendige påstander.

Det er nedlagt slik påstand:
1. Lisensfelling utenfor etablerte revir region 4 og 5 stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i 

hovedsøksmålet.
2. Lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i 

hovedsøksmålet.
3. WWF tilkjennes sakens omkostninger.

Ankemotparten, staten v/Klima- og miljødepartementet, har i korte trekk 
gjort gjeldende:
Den ankende part har ikke rettslig interesse i forføyningskravet mot vedtaket om lisensfelling innenfor revir 
(Julussa og Osdalen), jf. tvisteloven § 1-3. Kvoten på 16 ulv er tatt ut. En kjennelse som forbyr iverksettelse av 
vedtaket, vil ikke ha rettslig eller praktisk betydning for ankende part.

Kravene om midlertidig forføyning kan uansett ikke gå lengre enn hovedkravene i saken. Den midlertidige 
forføyningen kan derfor bare rette seg mot vedtakene 1. desember 2017, eventuelt også beslutningen 7. februar 
2018. Den midlertidige forføyningen kan ikke nedlegge generelt forbud mot lisensfelling.

Den ankende parts rettslige interesse beror uansett ikke på om staten avgir en garanti om at 
lisensfellingskvotene ikke vil bli utvidet. Domstolene skal løse konkrete tvister, basert på et foreliggende 
faktum og gjeldende rett. Lagmannsretten kan ikke fravike dette utgangspunktet basert på antakelser om at det 
vil bli truffet nytt vedtak om utvidelse av kvoten. Lagmannsretten har få forutsetninger for å forskuttere hva et 
nytt vedtak vil gå ut på, sml. Rt-1998-300. Før eventuelle nye vedtak om utvidelser av kvoter eller annet uttak 
eventuelt kan fattes, må det blant annet fremskaffes ny dokumentasjon på antall ulv i områdene og deres 
opprinnelse. Et nytt vedtak eller beslutning kan uansett gjøres til søksmålsgjenstand og eventuelt nytt krav om 
midlertidig forføyning.

Dersom den ankende part trekker gyldigheten av beslutningen 7. februar 2018 inn i hovedsaken for Oslo 
tingrett, kan det imidlertid begjæres midlertidig forføyning om utsatt iverksettelse av denne beslutningen. 
Staten motsetter seg ikke at lagmannsretten behandler dette kravet, jf. tvisteloven § 29-4 fjerde ledd, jf. § 32-2. 
Den ankende part vil da ha rettslig interesse i å få midlertidig forføyning om utsatt iverksettelse av beslutningen 
7. februar 2018 så lenge de tre ulvene ikke er tatt ut.

Den ankende part har uansett ikke sannsynliggjort noe krav.

Både vedtakene og beslutningen er gyldige. Domstolene bør være tilbakeholdne med å prøve vedtakenes 
gyldighet. Tingretten har korrekt kommet til at vilkårene for lisensfelling er oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 
18 og rovviltforskriften § 10, jf. § 7.
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Vilkåret i naturmangfoldloven § 18 andre ledd om bestandens overlevelse knytter seg til den sørskandinaviske 
ulvebestanden, jf. også Ot.prp.nr.52 (2008–2009) s. 388 og Borgarting lagmannsretts dom inntatt i RG-2009-
577. HR-2016-1857-A er ikke avgjørende for forståelsen av bestandsbegrepet i naturmangfoldloven. 
Grunnloven og Bernkonvensjonen tilsier ikke en annen løsning. Tingretten har korrekt lagt til grunn at det 
samlede uttak av ulv ikke truer bestandens overlevelse. Heller ikke uttaket i beslutningen 7. februar 2018 truer 
bestandens overlevelse.

Skadevilkåret i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b er oppfylt for vedtaket om lisensfelling av 12 
ulv utenfor sone og utenfor revir. Det er ikke fattet noe vedtak om totalsanering av ulv utenfor ulvesonen. 
Vedtaket bygger på konkrete vurderinger av vilkårene i lov og forskrift. Ordlyden i bokstav b gir ikke 
anvisning på en forholdsmessighetsvurdering, men gir Kongen kompetanse til i forskrift å tillate uttak av 
rovvilt. Forskriften skal sikre en bærekraftig utvikling av rovvilt. De nasjonale bestandsmålene er fastsatt etter 
en grundig behandling i Stortinget. Prinsippet om geografisk differensiert forvaltning innebærer at terskelen for 
å gi fellingstillatelser er lavere utenfor ulvesonene enn innenfor.

Det foreligger andre vesentlige offentlige interesser som gjør fellingen av Osdalen- og Julussaflokken 
nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c.

Det foreligger ikke alternative tiltak som oppnår formålet på annen tilfredsstillende måte, jf. 
naturmangfoldloven § 18 andre ledd. Heller ikke WWF har vist til andre tilfredsstillende alternative tiltak. 
Jaktperiodens lengde, oppstart og avslutning er ikke et alternativt tiltak etter naturmangfoldloven § 18 andre 
ledd.

Det foreligger uansett ikke sikringsgrunn.

Vilkåret om å «avverge en vesentlig skade eller ulempe», jf. tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b, må 
vurderes i lys av vedtakenes betydning for den sørskandinaviske ulvebestanden som helhet. Dersom retten 
finner hovedkravet sannsynliggjort på det grunnlag at uttakene av ulv truer den sørskandinaviske bestanden 
som helhet, bestrides ikke at det foreligger sikringsgrunn. Dersom retten derimot finner hovedkravet 
sannsynliggjort på annet grunnlag, foreligger ikke sikringsgrunn.

Midlertidig forføyning påfører under enhver omstendighet staten skade og ulempe som står i åpenbart 
misforhold til den interesse ankende part har i at forføyning blir besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.

Det er nedlagt slik påstand:
1. Ankesaken heves for så vidt gjelder punkt 2 i påstanden i ankende parts ankeerklæring.
2. For øvrig: Anken forkastes.
3. Staten v/Klima- og miljødepartementet tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Partshjelperne, Utmarksskogens sammenslutning (USS), NORSKOG, 
Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag, har i korte trekk gjort 
gjeldende:
WWF har ikke rettslig interesse i få midlertidig forføyning for å stanse vedtaket om å felle 16 ulver i Osdalen 
og Julusa. Det er felt 16 ulver. Jakten er opphørt. Partshjelperne kommenterer derfor bare begjæringen om 
midlertidig forføyning mot vedtaket om lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir i region 4 og 5.

Det er ikke en saksbehandlingsfeil at tingretten ikke har vurdert WWFs anførsel om at vedtaket er i strid med 
tingrettens forføyning 21. november 2017. Retten har konkludert med at vedtakene er gyldige. Det er ikke krav 
om at alle rettens vurderinger beskrives i detalj. En eventuell saksbehandlingsfeil har uansett ikke innvirket på 
vedtaket. Slutningen i tingrettens kjennelse 21. november 2017 var at jakt i medhold av departementets vedtak 
25. september 2017 skal stanses inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i hovedsaken. Kjennelsen regulerer 
ikke adgangen til å treffe nye vedtak.

Tingretten har korrekt lagt til grunn at «bestandens overlevelse», jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd, 
refererer til den sørskandinaviske ulvebestanden som helhet. Forståelsen er i samsvar med Bernkonvensjonen. 
HR-2016-1857-A gir ikke anvisning på en annen løsning.
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Vedtaket er begrunnet med at det skal avverge alvorlig skade på husdyr og tamrein, jf. naturmangfoldloven § 
18 første ledd bokstav b. Det er ikke noe krav om at lisenskvoten må være proporsjonal med skadepotensial og 
bestandsstatus. Lisensfellingskvoten retter seg uansett mot enslige streifdyr. Uttaket påvirker derfor i liten grad 
oppnåelsen av bestandsmålet. Enslige streifdyr kan ta livet av et stort antall beitedyr i løpet av kort tid.

Det foreligger ikke sikringsgrunn. Ulvebestanden er ikke truet. Det har vært 13 ynglinger i 2017, hvorav minst 
7 i helnorske revir. Stortingets bestandsmål er 4-6 ynglinger i året, hvorav minst 3 i helnorske revir. Rovdatas 
ulveteller viser per 16. januar 2018 at det er bekreftet 73 ulv i Norge. Det er antatt at det totale antallet er 97-98. 
Det gjenstår 6 ulver av kvoten på 12 utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Det pågår ikke aktiv jakt. Kvoten gir 
adgang til jakt dersom det skulle komme ulv inn i området, men det er ikke et mål i seg selv at kvoten blir fylt. 
Det er ikke nødvendig å stanse jakt for å hindre skade.

Det er nedlagt slik påstand:
1. Anken, påstanden punkt 2, avvises.
2. Anken forkastes.
3. Utmarkskommisjonens sammenslutning, NORSKOG, Norsk Skogeierforbund og Norges Bondelag 

tilkjennes sakens omkostninger.

Lagmannsrettens bemerkninger:
Anken avgjøres etter skriftlig behandling i samsvar med hovedregelen om anker over kjennelser i tvisteloven § 
29-15 første ledd, jf. § 32-2. Hensynet til en forsvarlig og rettferdig rettergang tilsier ikke at muntlig 
forhandling holdes, jf. tvisteloven § 29-15 andre ledd første punktum. Det er heller ikke krevd av partene eller 
partshjelperne.

Midlertidig forføyning for kravene som kommer til uttrykk i den ankende parts 
påstand punkt 2 og mot beslutningen 7. februar 2018 (felling av ulv i revirene 
Julussa og Osdalen)
Lagmannsretten må først ta stilling til om den ankende part har rettslig interesse i å få behandlet disse kravene 
om midlertidig forføyning, jf. tvisteloven § 32-2, jf. § 1-3.

I anken er påstanden punkt 2 utformet slik:

«Lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i 
hovedsøksmålet».

Påstanden er ikke senere formelt endret av den ankende part.

Påstanden gir uttrykk for et «rettskrav», jf. tvisteloven § 1-3 første ledd, men det kan være uklart hvilket eller 
hvilke krav påstanden gir uttrykk for. De mulige kravene omtales nærmere nedenfor.

Den ankende part må påvise et «reelt behov» for å få kravene avgjort i forhold til staten, jf. tvisteloven § 1-3 
andre ledd ledd første punktum. Det avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets «aktualitet» og «partenes 
tilknytning til det», jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd andre punktum. Partene har utvilsomt tilstrekkelig 
tilknytning til kravene, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd andre punktum. Det avgjørende er om kravene har 
tilstrekkelig «aktualitet» på det tidspunkt lagmannsretten avgjør saken. Kravene til rettslig interesse, herunder 
aktualitet, må være oppfylt på avgjørelsestidspunktet i hver instans. Selv om WWF hadde rettslig interesse når 
tingretten traff sin avgjørelse, kan den rettslige interessen i å få realitetsavgjørelse være bortfalt når saken står 
for lagmannsretten. Ved den konkrete vurderingen av om den rettslige interessen har falt bort, har det imidlertid 
betydning at den ankende part tidligere har hatt rettslig interesse, jf. for eksempel Rt-2011-335 avsnitt 21.

På tidspunktet anken ble innlevert til lagmannsretten, hadde den ankende part klart nok rettslig interesse i å få 
midlertidig forføyning for å stanse lisensfellingen av den ene ulven som da ikke var skutt i henhold til vedtaket 
1. desember 2017. Lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen i henhold til vedtaket er imidlertid ikke 
lenger aktuelt. Det følger for det første av at hele kvoten på 16 ulv nå er skutt. For det andre utløp 
fellingsperioden 15. februar 2018, jf. også rovviltforskriften § 10 femte ledd bokstav d og e. Den ankende part 
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har derfor ikke lenger behov for å få midlertidig forføyning for å stanse «lisensfelling» av ulv i revirene 
Osdalen og Julussa i henhold til vedtaket 1. desember 2017, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.

Den ankende part har også krevd midlertidig forføyning mot eventuelle nye vedtak om lisensfelling, eventuelt 
en utvidelse av lisensfellingskvoten i vedtaket 1. desember 2017, i revirene Julussa og Osdalen, frem til 
rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsøksmålet.

For at et krav skal ha tilstrekkelig aktualitet i henhold til tvisteloven § 1-3 andre ledd, må det som utgangspunkt 
medføre rimelig konkrete, reelle og aktuelle virkninger for WWF. For å ha tilstrekkelig rettslig interesse i en 
begjæring om midlertidig forføyning, må det videre foreligge rettslig interesse i å få dom for både hovedkravet 
og kjennelse for selve forføyningen, jf. for eksempel Flock, Midlertidig sikring (2011) på s. 235. Kravet i 
hovedsøksmålet er utformet som et fastsettelsessøksmål; for å få rettskraftig fastsatt at departementets vedtak 1. 
desember 2017 om lisensfelling i revirene Julussa og Osdalen er ugyldig. Forføyningskravet som kommer til 
uttrykk i påstanden punkt 2, er utformet som et fullbyrdelsessøksmål; for å få tvangskraft for å stanse all 
lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen til rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsøksmålet. 
Forføyningen retter seg således mot at staten skal «unnlate» å gjøre noe, jf. tvisteloven § 34-3 første ledd første 
punktum.

Hvorvidt lisensfelling av ulv skal tillates, beror på en sammensatt vurdering som tar utgangspunkt i 
naturmangfoldloven §§ 15 og 18, og som må leses i lys av, blant annet, øvrige bestemmelser i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften, Grunnloven § 112 og Bernkonvensjonen. Utgangspunktet for 
vurderingen er at det bare kan foretas uttak av ulv og annet «vilt» etter naturmangfoldloven § 18 første ledd 
bokstav b og c for «å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom» og/eller 
for å vareta «allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning». 
Etter naturmangfoldloven § 18 andre ledd kan slike vedtak bare treffes hvis uttaket ikke truer «bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte». Alene disse utgangspunktene fordrer 
konkrete vurderinger som domstolene ikke kan foreta abstrakt uten noen tilknytning til et underliggende vedtak 
(hvor slike vurderinger er foretatt). Den rettslige interessen i å få midlertidig forføyning består derfor ikke 
uavhengig av det underliggende vedtaket. Når realiteten i det underliggende vedtaket er oppfylt (kvoten er 
oppfylt og lisensfellingsperioden er utløpt), har derfor den ankende part, som det klare utgangspunkt, ikke 
rettslig interesse i å få midlertidig forføyning for eventuelle nye vedtak om lisensfelling. Helt unntaksvis kunne 
man kanskje se for seg at dette stilte seg annerledes dersom det forelå helt konkrete indikasjoner på at det i nær 
fremtid ville fattes nytt vedtak med mer eller mindre tilsvarende begrunnelse som i det aktuelle underliggende 
vedtaket. Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at det foreligger slike helt konkrete indikasjoner i inneværende 
sak. Det innebærer samtidig at det ikke er hensiktsmessig å dele behandlingen av kravene i denne saken, jf. 
tvisteloven § 16-1, og deretter utsette avgjørelsen av kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand 
punkt 2 til etter at departementet eventuelt har tatt stilling til om kvoten, eventuelt også lisensfellingsperioden, 
skal utvides, slik ankende part har krevd.

Når det er avsagt realitetsavgjørelse i første instans, og den rettslige interessen er falt bort før lagmannsrettens 
avgjørelse, skal saken heves, ikke avvises, jf. for eksempel Schei m.fl., Tvisteloven Kommentarutgave Bind 1, 
2. utg. (2013) s. 54.

Lagmannsretten bemerker at den ankende part fortsatt kan ha rettslig interesse i å få dom i samsvar med 
hovedsøksmålets påstand punkt 2. Selv om det som utgangspunkt kreves at kravet medfører rimelig konkrete, 
reelle og aktuelle virkninger for saksøkeren, er det ikke utelukket at det kan anlegges søksmål om lovligheten 
av både fortidige og fremtidige handlinger, se mer generelt, for eksempel, Skoghøy, Tvisteløsning 3. utg. 
(2017) s. 412-418. Det avgjørende må være om det fortsatt foreligger et reelt behov for avklaring. Selv om 
ulvene nå er skutt, kan en tilsvarende situasjon oppstå i fremtiden, sml. for eksempel Rt-1957-860 og Rt-2008-
873 avsnitt 28. Det kan da ha prinsipiell betydning og bidra til avklaring for fremtidige situasjoner å få dom for 
gyldigheten av det fortidige vedtaket.

Selv om ikke påstanden er formelt endret, må det legges til grunn at den ankende part også har krevd 
midlertidig forføyning for å stanse fellingen av ulv i revirene Julussa og Osdalen som følger av beslutningen 7. 
februar 2018 frem til rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsøksmålet. Selv om beslutningen er nært knyttet 
opp mot vedtaket 1. desember 2017, gir beslutningen uttrykk for et selvstendig krav som det, i alle fall som det 
klare utgangspunkt, må begjæres særskilt midlertidig forføyning mot, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd første 
punktum. Lagmannsretten viser blant annet til at det gjelder ulik fellingsperiode under vedtaket og beslutningen 
og at vedtaket hjemler lisensfelling med de konsekvenser det har, blant annet vedrørende hvem som kan delta i 
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fellingen, jf. for eksempel rovviltforskriften § 15, mens beslutningen hjemler et ekstraordinært uttak, som er 
fastsatt med særlig hjemmel i naturmangfoldloven § 18 tredje ledd, og hvor fellingen foretas av Statens 
naturoppsyn. Den ankende part har i prosesskrift 14. februar 2018 begjært kravet trukket inn i hovedsøksmålet 
for Oslo tingrett med påstand om at beslutningen er ugyldig, og i prosesskrift 9. februar 2018 må den ankende 
part, som nevnt, anses å ha begjært at lagmannsretten behandler kravet om midlertidig forføyning mot fellingen 
av ulvene som er omhandlet av beslutningen i ankesaken. De tre ulvene som er omfattet av beslutningen er 
imidlertid nå skutt, jf. statens prosesskrift 27. februar 2018. Den ankende part har da ikke behov for å få 
kjennelse for å stanse den felling av ulv som er omfattet av beslutningen, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd. Det 
innebærer at kravet må avvises fra behandling i lagmannsretten. Det er da heller ikke nødvendig for 
lagmannsretten å ta stilling til om kravet skal trekkes inn i ankesaken, jf. tvisteloven § 29-4, jf. § 32-2.

Midlertidig forføyning for kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts 
påstand punkt 1 (stans av lisensfelling utenfor ulvesone og revir i region 4 og 
5)
Lagmannsretten går så over til å vurdere om den ankende part kan få medhold i kravet om midlertidig 
forføyning som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 1.

Kravet som kommer til uttrykk i påstanden punkt 1 må leses i sammenheng med det underliggende vedtaket. 
Den ankende part har ikke rettslig interesse i å stanse enhver felling av ulv utenfor etablerte revir i region 4 og 5 
ved midlertidig forføyning, jf. tvisteloven § 1-3, jf. § 32-2. Den ankende part kan bare ha rettslig interesse i å 
stanse fellingen av ulv som fremkommer av vedtaket 1. desember 2017.

Vedtaket 1. desember 2017 ga tillatelse til lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesone og utenfor ulverevir i 
region 4 og 5 i tidsrommet 21. desember 2017 til 31. mars 2018. Det er for lagmannsretten opplyst at syv ulver 
er skutt. WWF har klart nok rettslig interesse i å få midlertidig forføyning for å stanse felling av de fem siste 
ulvene, jf. tvisteloven § 1-3, jf. § 32-2.

Midlertidig forføyning kan som utgangspunkt bare besluttes dersom kravet det begjæres forføyning for og 
sikringsgrunn er sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-1 første ledd første punktum. Kravet må imidlertid ikke 
sannsynliggjøres dersom «det er fare ved opphold», jf. tvisteloven § 34-2 andre ledd, men sikringsgrunnen må 
likevel fortsatt sannsynliggjøres. I vurderingen av om det foreligger tilstrekkelig «fare ved opphold», må 
imidlertid også sannsynlighetsgraden for hovedkravet tas hensyn til, jf. Ot.prp.nr.65 (1990–1991) s. 293. 
Lagmannsretten må derfor først ta stilling til om hovedkravet – at vedtaket 1. desember 2017 er ugyldig – er 
sannsynliggjort.

Det er den ankende part som har bevisbyrden. I sivile saker er beviskravet normalt sannsynlighetsovervekt. Det 
gjelder også ved domstolenes prøving av forvaltningsvedtak. Ved prøving av forvaltningsvedtak kan imidlertid 
forvaltningsmyndighetene ha et visst skjønn som ikke kan overprøves (fritt skjønn) utover å kontrollere om 
grensene for skjønnsutøvelsen er overtrådt. Det kan også tenkes at domstolene av andre grunner bør utvise 
tilbakeholdenhet ved prøvingen av forvaltningsvedtakene.

Lagmannsretten må nå, i saken om den midlertidig forføyningen, prejudisielt vurdere om hovedkravet er 
sannsynliggjort. Det innebærer at lagmannsretten må finne det mer sannsynlig at den ankende part vil nå frem 
med sitt hovedkrav i den etterfølgende rettssaken, enn at han ikke vil det, jf. Ot.prp.nr.65 (1990–1991) s. 293 
og for eksempel Rt-2012-277. Denne prejudisielle vurderingen må ta utgangspunkt i de samme rettslige 
utgangspunkter som hovedsaken, herunder krav til bevisbyrde, beviskrav og begrensninger ved prøving av 
forvaltningsvedtak. Sakens opplysning kan imidlertid være ulik. Det ligger i den midlertidige forføyningens 
natur at saken ofte vil være dårligere opplyst enn under hovedsaken med full bevisførsel og muntlig 
forhandling.

Den ankende part har anført at en rekke ulike forhold gjør vedtaket ugyldig og har anket over tingrettens 
rettsanvendelse, bevisbedømmelse og saksbehandling.

Når det gjelder saksbehandlingen, forstår lagmannsretten den ankende parts anførsler slik at dette knytter seg til 
at det ikke kommer frem av tingrettens kjennelse om tingretten har vurdert om vedtaket strider mot den 
midlertidige forføyningen 21. november 2017. Lagmannsretten bemerker at hverken tradisjonell norsk 
sivilprosess, eller for eksempel EMK artikkel 6 nr. 1, krever at alle partenes anførsler må kommenteres 
uttrykkelig i rettens avgjørelse. Lagmannsretten bemerker videre at tingrettens kjennelse 21. november 2017 
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fastsatte at lisensfelling i region 4 og 5 i medhold av Klima- og miljødirektoratets vedtak 25. september 2017 
stanses til rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsøksmålet. Denne midlertidige forføyningen retter seg mot et 
annet vedtak enn vedtaket i foreliggende sak. Det innebærer som et klart utgangspunkt at den tidligere 
midlertidige forføyningen ikke kan sperre for det nye vedtaket. Unntaksvis kan det kanskje tenkes tilfeller hvor 
det nye vedtaket fremstår som en ren omgåelse av den midlertidige forføyningen, slik at den midlertidige 
forføyningen også må anses å rette seg mot det nye vedtaket.

Bakgrunnen for at det ble innvilget midlertidig forføyning i kjennelsen 21. november 2017 var at tingretten 
anså at det forelå en rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil ved vedtaket 25. september 2017. Hovedkravet 
(ugyldig vedtak) var derfor sannsynliggjort. Både rettsanvendelsesfeilen og saksbehandlingsfeilen knyttet seg 
til helt konkrete feil ved vedtaket – rettsanvendelsesfeilen til hvordan vilkåret «bestandens overlevelse» i 
naturmangfoldloven § 18 andre ledd var tolket og anvendt, saksbehandlingsfeilen til at innholdet i det samme 
vilkåret ikke var uttrykkelig drøftet. I det nye vedtaket 1. desember 2017, som er gjenstand for midlertidig 
forføyning i denne saken, har imidlertid departementet foretatt en bredere drøftelse av vilkåret «bestandens 
overlevelse», herunder gått nærmere inn på forholdene som ble påpekt av tingretten i kjennelsen 21. september 
2017. Drøftelsen fremstår ikke som et forsøk på omgåelse av den midlertidige forføyningen. At tingretten ikke 
har kommentert denne anførselen særskilt, har derfor uansett ikke hatt innvirkning på avgjørelsen, jf. 
tvisteloven § 29-21 første ledd.

Når det gjelder anken over rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen, forstår lagmannsretten den ankende parts 
anførsler slik at de primært retter seg mot rettsanvendelsen. Det avgjørende for om anken kan føre frem, er 
derfor i første omgang om det er sannsynliggjort at vedtaket 1. desember 2017 er ugyldig.

Vedtaket tillater lisensfelling av inntil 12 ulver utenfor ulvesonen og utenfor etablerte ulverevir i region 4 og 5. 
Lisensfellingsperioden løper til 31. mars 2018.

Utgangspunktet etter naturmangfoldloven er at «uttak av viltlevende dyr skal følge lov eller vedtak med 
hjemmel i lov», jf. naturmangfoldloven § 15 første ledd. Vilkårene for å tillate lisensfelling av ulv følger av 
naturmangfoldloven § 18.

Vedtaket hjemler lisensfellingen i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b. Departementet la til grunn at 
uttak av ulv var nødvendig «for å avverge skade» på «husdyr» og «tamrein». Departementet la videre til grunn 
at vedtaket ikke truet «bestandens overlevelse» og at formålet ikke kunne nås «på annen tilfredsstillende måte», 
jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd.

Lagmannsretten tar først stilling til om det er sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig fordi skadevilkåret i 
naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b ikke er oppfylt.

Både departementet og tingretten legger, i lys av Bernkonvensjonen (Europarådskonvensjon 19. september 
1979 om ville europeiske planter og dyr og deres leveområder) artikkel 9 nr. 1, til grunn at skadepotensialet må 
være av kvalifisert alvorlighet. Det er etter lagmannsrettens syn riktig, jf. også Lovavdelingens uttalelse 15. 
desember 2016 (JDLOV-2016-7869 [skal nok være JDLOV-2016-7859]) punkt 2.3. Departementet la videre til 
grunn at dette skadepotensialet er oppfylt på grunn av at det er fare for tap av beitedyr av et visst omfang. I 
denne vurderingen er det også lagt vekt på at det gjelder lisensfelling utenfor sonen, der terskelen for felling 
skal være lavere. Lagmannsretten er enig i at tap av beitedyr i det omfang som legges til grunn av 
departementet vil være en alvorlig skade som oppfyller kravet til skadepotensial både etter naturmangfoldloven 
§ 18 første ledd bokstav b og Bernkonvensjonen artikkel 9 nr. 1.

Ordlyden «for å avverge skade» i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b forutsetter videre at det må 
foreligge en viss grad av sannsynlighet for at slik alvorlig skade vil inntreffe. Ordlyden forutsetter også at saken 
er tilstrekkelig opplyst for å kunne ta stilling til om skade faktisk vil bli avverget, jf. også forvaltningsloven § 
17 første ledd første punktum. Disse to forutsetningene kan påvirke hverandre. Manglende opplysning av saken 
kan føre til at det bør kreves høyere grad av sannsynlighet for at skade faktisk vil inntreffe, mens en sak som er 
godt opplyst kan føre til at graden av sannsynlighet som kreves vil være noe lavere. Ordlyden gir ikke noen 
nærmere veiledning for hvilken grad av sannsynlighet og hvilket faktagrunnlag som må foreligge før 
sannsynlighetsgraden kan sies å være oppfylt.

Departementets vedtak viser til «sekretariatets redegjørelse der det fremgår at det årlig er registrert skader 
forårsaket av ulv». Departementet legger deretter til grunn (vedtaket s. 15):
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at det er tap av beitedyr til ulv av et visst omfang og at lovens vilkår er oppfylt på dette punktet 
[naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b]. Det er også tatt hensyn til at dette gjelder lisensfelling 
utenfor sonen der terskelen for felling skal være lavere.

Vedtaket er med andre ord begrunnet i et generelt skadepotensial basert på historisk erfaring: Det befinner seg 
ulv i området. Basert på tidligere erfaring er det sannsynlig at ulv i området vil gjøre skade. Det er slikt sett 
ikke vurdert nærmere om det er sannsynlig at konkrete ulver faktisk kan påføre skade, og i så fall hvor stor 
risikoen er for at disse konkrete ulvene vil påføre skade. Det er heller ikke satt som vilkår for felling at det 
fremkommer konkrete indikasjoner på at ulv i området kan tenkes å påføre skade.

Spørsmålet blir da om et slikt generelt skadepotensial, basert på historisk erfaring, er tilstrekkelig for å 
tilfredsstille kravet om «å avverge skade».

I Ot.prp.nr.52 (2008–2009) på s. 389 uttaler departementet:

Uttrykket «avverge» innebærer at fellingen kan skje som et forebyggende tiltak. Bestemmelsen er dermed 
noe videre enn dagens praksis etter gjeldende viltlov § 14, der det er lagt til grunn at en viss skade allerede 
skal ha oppstått før felling kan iverksettes. Departementet vil understreke at dette normalt også bør være 
praksis etter § 18, men at unntak kan tenkes, f.eks. at det tillates å fjerne en beverbolig eller dam for å 
hindre alvorlig skade ved oversvømmelse, jf. gjeldende viltlov § 13 annet ledd. Er skaden allerede skjedd, 
må det være en reell mulighet for at den vedvarer eller vil gjenta seg.

Trekkende arter kan gjøre skade enten når arten er på trekk og bruker en lokalitet som rasteplass, eller når 
lokaliteten brukes som overvintringsbiotop. I begge disse tilfeller vil skadefelling normalt ikke gi den 
ønskede effekt, med mindre det åpnes for intensiv og vedvarende avskyting. En slik løsning ligger klart 
utenfor hjemmelsgrunnlaget i § 18. For de fleste slike arter bør man først og fremst benytte forebyggende 
tiltak, f.eks. flytting av dyr.

Sitatet kunne tilsi, slik som anført av den ankende part, at det må foreligge konkrete og reelle indikasjoner på at 
identifiserte individer vil påføre skade, for eksempel fordi de allerede har påført skade. Bestemmelsen 
viderefører imidlertid, og bygger på, et langvarig forvaltningsregime med differensiert geografisk 
rovviltforvaltning. Selv om ikke forarbeidene til naturmangfoldloven drøfter den geografisk differensierte 
rovviltforvaltningen særskilt, er det på det rene at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b i hovedsak 
viderefører forvaltningsregimet som baserte seg på viltloven § 12, jf. for eksempel Ot.prp.nr.52 (2008–2009) s. 
388. Ved lov 30. juni 2000 nr. 65 ble den tidligere viltloven § 12 endret fra følgende ordlyd:

Etter nærmere regler som Kongen fastsetter kan departementet, uten hensyn til de regler som ellers gjelder, 
gi tillatelse til felling av et bestemt antall individer av en rovviltart som gjør skade av vesentlig betydning 
på bufe eller tamrein. [Lagmannsrettens uthevning] til denne ordlyden:

Etter nærmere forskrift som Kongen fastsetter kan departementet, uten hensyn til de regler som ellers 
gjelder, iverksette felling av eget tiltak eller gi tillatelse til felling av et bestemt antall individer av bjørn, 
jerv, ulv og gaupe for å forhindre skade på bufe eller tamrein. [Lagmannsrettens uthevning]

Endringen fra «som gjør skade» til «for å forhindre skade» ble i Ot.prp.nr.37 (1999–2000) på s. 49 begrunnet 
slik:

Uttrykket for å forhindre skade gjør det klart at bestemmelsen kan anvendes uten at skade har oppstått på 
vedtakstidspunktet, se også punkt 4.1 om dette. Rovdyrangrep som kan medføre/medfører et vesentlig 
antall skadde dyr, kan kvalifisere til felling på linje med drepte dyr. Som tidligere, vil også den nye § 12 gi 
anledning til å felle utenom beitesesong for bufe, på grunnlag av vurdering av flere beitesesonger i 
sammenheng. Felling vil dessuten etter omstendighetene kunne iverksettes på grunnlag av skadepotensialet 
for fremtidige beitesesonger, selv om det tidligere ikke har vært skader i det aktuelle området. Dette siste 
vil imidlertid bare være aktuelt utenfor de områder hvor rovdyrene skal underlegges et strengere vern enn 
ellers (kjerneområder/forvaltningssoner). Dette har sammenheng med prinsippet om differensiert 
forvaltning, som ved den nye bestemmelsen introduseres som begrep i lovteksten, jf første ledd annet 
punktum.

Sitatet viser at det i alle fall fra lovendringen i 2000 kunne foretas lisensfelling alene på grunn av historisk 
erfaring med at vilt påfører skade utenfor prioriterte områder. Lagmannsretten kan ikke se at det har vært 
meningen å fravike dette ved innføringen av naturmangfoldloven. Vilkåret må imidlertid være at det utenfor det 
prioriterte området, i dette tilfellet ulvesonen, og basert på den historiske erfaringen, eventuelt også i lys av 
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andre faktorer, foreligger en «reell mulighet for at skade vil inntreffe dersom ikke felling tillates», jf. for 
eksempel Lovavdelingens uttalelse 15. desember 2016 (JDLOV-2016-7859) punkt 2.2. Lagmannsretten anser 
at vedtaket 1. desember 2017, basert på flere års historisk erfaring, dokumenterer at det er en reell mulighet for 
at skade vil inntreffe dersom ikke lisensfelling i henhold til vedtaket tillates.

Det er derfor ikke «sannsynliggjort» at vedtaket er ugyldig fordi det ikke har hjemmel i naturmangfoldloven § 
18 første ledd bokstav b, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd første punktum.

Når det gjelder tolkningen og anvendelsen av vilkåret om at uttaket ikke må true «bestandens overlevelse» i 
naturmangfoldloven § 18 andre ledd, kan lagmannsretten i det vesentlige slutte seg til tingrettens begrunnelse 
og resultat. Vilkåret knytter seg til den sørskandinaviske ulvebestanden, ikke den norske delbestanden. 
Lagmannsretten kan ikke se at Grunnloven § 112, Bernkonvensjonen eller HR-2016-1857-A skulle tilsi en 
annen løsning. Det er ikke ført bevis for at uttaket truer overlevelsen til den sørskandinaviske bestanden. 
Lagmannsretten finner ikke grunn til å betvile det som er lagt til grunn i vedtaket på side 12 og 20 om at 
lisensfellingskvoten hovedsakelig innretter seg mot enslige streifdyr av ulv, hvor uttaket i liten grad påvirker 
bestandsmåloppnåelsen. I vedtaket side 13 og 16 er det videre lagt til grunn at det samlede uttaket ikke 
medfører at bestanden kommer under Naturvårdsverkets anbefalte referanseverdi på 340 individer.

Lagmannsretten har etter dette kommet til at det ikke er sannsynliggjort at vedtaket truer bestandens 
overlevelse, jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd første punktum.

Lagmannsretten tilføyer at Bernkonvensjonen bygger på et folkerettslig prinsipp om fordeling av ansvar og 
byrder for den felles bestanden. Bernkonvensjonen har ikke nærmere regler om hvordan en slik fordeling 
nøyaktig skal skje. Den folkerettslige forpliktelsen må imidlertid, som et minimum, medføre en forpliktelse til 
lojalt samarbeid. Dersom en stat påtar seg en uforholdsmessig stor andel av ansvaret og byrdene, uten at den 
andre parten viser tilstrekkelig vilje til å påta seg det nødvendige minimum av ansvar og byrder, må 
forpliktelsen anses brutt. Det kan i så fall få betydning også for tolkningen av «bestandens overlevelse» i 
naturmangfoldloven § 18 andre ledd. Det er i anken ikke sannsynliggjort at en slik forpliktelse til lojalt 
samarbeid er brutt.

Det neste spørsmålet er om det er «sannsynliggjort» at vedtaket er ugyldig fordi formålet «kan nås på annen 
tilfredsstillende måte», jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd. Formålet i denne sammenheng er å avverge 
skade på husdyr eller tamrein, slik som angitt i vedtaket. Som eksempler på alternative tiltak som kan tenkes å 
tilfredsstille et slikt formål, viser Ot.prp.nr.52 (2008–2009) s. 38 til innhegning av husdyr eller andre 
forebyggende tiltak. Vilkåret må vurderes ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning, jf. for 
eksempel NOU 2004:28 s. 232 og Lovavdelingens uttalelse 15. desember 2016 (JDLOV-2016-7859) med 
videre henvisninger. For lisensfelling fastsetter også rovviltforskriften § 10 andre ledd uttrykkelig at felling kan 
bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning «ut fra prinsippet om geografisk 
differensiert forvaltning». Det innebærer kort fortalt at naturmangfoldloven § 18 andre ledd stiller strengere 
krav til å finne alternative løsninger innenfor ulvesonen enn utenfor ulvesonen. En slik differensiering er ikke i 
seg selv i strid med Bernkonvensjonen artikkel 9 første ledd. Som påpekt i Lovavdelingens uttalelse 15. 
desember 2016 (JDLOV-2016-7859) punkt 2.4, må imidlertid forutsetningen være at:

differensieringen er lojal mot konvensjonens formål og innebærer en rimelig avveining mellom 
vernebehovet på den ene siden og kostnadene og ulempene ved å oppstille de samme krav om alternative 
tiltak for et større eller mindre område på den andre siden.

Departementet har i vedtaket side 21-22 vurdert alternative tiltak som for eksempel inngjerding av beitedyr og 
radiomerking for å følge konkrete ulvers bevegelser og eventuelt senere flytting. Det er deretter oppsummert 
slik:

Det er verken praktisk mulig, særlig målrettet eller samfunnsøkonomisk fornuftig å gjennomføre konkrete 
tiltak som inngjerding eller flytting av individer av ulv for å unngå skade på beitedyr. Dette vedtaket dreier 
seg i hovedsak om streifulv som beveger seg over store områder. Departementet er derfor kommet til at 
vilkåret om at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte enn ved uttak, må anses som oppfylt for 
ulvene utenfor sonen i region 4 og 5.

Lagmannsretten finner departementets vurdering grundig og lojal mot Bernkonkvensjonens formål og at den 
innebærer en rimelig avveining mellom vernebehovet og kostnadene og ulempene ved å oppstille alternative 
tiltak.
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Det er derfor ikke sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig fordi formålet kan nås på annen tilfredsstillende måte, 
jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd.

Lagmannsretten tar så stilling til den ankende parts overordnede anførsel om at lisensfellingskvoten må være 
proporsjonal med både skadepotensial og bestandsstatus. Den ankende part synes å anføre at et slikt generelt 
forholdsmessighetskrav må innfortolkes i både naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b og § 18 andre 
ledd. Lagmannsretten anser det mest naturlig å vurdere om et slikt krav kan innfortolkes i § 18 andre ledd. Den 
ankende part anfører videre at det må foretas en slik generell forholdsmessighetsvurdering i hvert enkelt tilfelle 
hvor det fastsettes en lisensfellingskvote.

En forholdsmessighetsvurdering kan inneholde flere elementer, men forutsetter i alle fall at det foretas en 
avveining mellom mål og middel. Lagmannsretten forstår at det er en slik forholdsmessighet den ankende part 
sikter til, og ikke for eksempel om middelet er egnet og nødvendig for å oppnå målet mer isolert sett. En slik 
forholdsmessighetsvurdering fordrer at det klargjøres hva som er målet og hva som er middelet. 
Forholdsmessighetsvurderingen kan også, i alle fall i teorien, foretas på ulike plan og av ulike aktører. Den 
ankende part synes å anføre at departementet i hvert enkelt tilfelle det fastsettes en lisensfellingskvote må foreta 
en vurdering av om lisensfellingskvoten er forholdsmessig med skadepotensial og bestandsstatus, at 
departementet ikke har foretatt en slik vurdering, og at en slik vurdering uansett tilsier at vedtaket er 
uforholdsmessig og derfor ugyldig.

Lagmannsretten kan ikke kan se at ordlyden i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b eller § 18 andre 
ledd tilsier at det i hvert enkelt tilfelle, når det fastsettes en lisensfellingskvote, må foretas en slik 
forholdsmessighetsvurdering. Ordlyden tilsier kun at det må foretas en vurdering av om uttaket er nødvendig 
«for å avverge skade», jf. naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b. I den forbindelse må det vurderes om 
kravene som stilles til skadens alvorlighet, faktagrunnlag og sannsynlighet for at det faktisk vil inntreffe skade, 
er oppfylt. Dernest tilsier ordlyden at uttaket ikke kan true bestandens overlevelse og at formålet ikke kan nås 
på annen tilfredsstillende måte. Disse kravene fordrer konkrete vurderinger i det enkelte tilfelle, målt opp mot 
de terskler som kan utledes av ordlyden lest i lys av øvrige rettskildefaktorer, slik som gjennomgått av 
lagmannsretten ovenfor.

Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å innfortolke en slik generell forholdsmessighetsvurdering 
som den ankende part synes å etterspørre, hverken i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b eller § 18 
andre ledd. Et slikt forholdsmessighetskrav følger heller ikke av Bernkonvensjonen artikkel 9. At en slik 
forholdsmessighetsvurdering eventuelt er innfortolket i EU-retten av EU-domstolen i tilknytning til EUs arts- 
og habitatsdirektiv og direktivet om ville fugler, er i denne sammenheng uten betydning. Riktignok 
gjennomfører direktivene Bernkonvensjonen i EU-retten, men fordi EU-domstolen har innfortolket EU-rettens 
generelle forholdsmessighetsprinsipp i direktivene, går direktivene etter lagmannsrettens oppfatning lenger enn 
forpliktelsene etter Bernkonvensjonen krever. Direktivene er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og er derfor ikke 
bindende for Norge. En annen sak er at EU-rettens forholdsmessighetsprinsipp synes å ha påvirkning på den 
anbefalte tolkningen av Bernkonvensjonen. I uttalelse 27. oktober 2010 fra Bernkonvensjonens Permanente 
Komité om tolkningen av artikkel 9, heter det at inngrep må være forholdsmessige. Innledningsvis i uttalelsen 
er det vist til EU-domstolens praksis. Men som påpekt i Lovavdelingens uttalelse 15. desember 2016 (JDLOV-
2016-7859), er denne uttalelsen klart ikke bindende for Bernkonvensjonens parter. Lagmannsretten kan heller 
ikke se at føre var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 eller Grunnloven § 112 skulle tilsi at det må foretas en 
slik forholdsmessighetsvurdering.

Lagmannsretten bemerker at den forholdsmessighetsvurdering som den ankende part etterlyser, langt på vei er 
foretatt av lovgiver. Både den tidligere viltloven § 12 og naturmangfoldloven § 18 bygger på prinsippet om 
geografisk differensiert forvaltning. Dette prinsippet har også fått bred tilslutning i en rekke rovviltforlik. I 
proposisjonsdelen inntatt i Prop.63 L (2016–2017) på s. 63-64 uttales for eksempel:

Det er naturlig også innledningsvis å nevne prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Ved 
behandlingen av rovviltforlikene i 2004 og 2011 sluttet Stortinget seg til at prinsippet om en geografisk 
differensiert rovviltforvaltning fortsatt skal legges til grunn i forvaltningen. Prinsippet om geografisk 
differensiert forvaltning går for ulv ut på at det på den ene siden er utpekt et kjerneområde for ulv 
(ulvesonen), også kalt prioritert yngleområde for rovvilt, der man fortrinnsvis skal oppfylle regionens 
bestandsmål. På den annen side har man prioriterte beiteområder, der hensynet til beitedyr skal veie tyngst. 
Gjennom lisensfelling og kvotejakt skal bestandene av rovvilt reguleres slik at konfliktene med husdyr og 
tamrein blir minst mulig. I prioriterte beiteområder skal terskelen for iverksetting av fellingstillatelser være 
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lav, mens i prioriterte rovviltområder vil terskelen for uttak av rovdyr være tilsvarende høyere, og 
beitenæringen og andre interesser skal tilpasse seg rovdyrenes tilstedeværelse i disse områdene.

Lignende uttalelser finnes i for eksempel Innst.330 S (2015–2016) s. 2, 6 og 9 og Innst.257 L (2016–2017) s. 2.

Lovgiver har altså bevisst etablert kjerneområder for ulv (ulvesoner), hvor tanken blant annet er at innenfor 
ulvesone skal terskelen for felling være høy, mens utenfor skal terskelen være lav. Det medfører, slik 
lagmannsretten ser det, at sentrale elementer i den forholdsmessighetsvurderingen som den ankende part 
etterlyser at departementet må gjøre for hvert enkelt vedtak om lisensfelling, allerede er foretatt av lovgiver. 
Denne forhåndsvurderingen innebærer ikke en totalsanering av ulv utenfor ulvesone, som anført av den 
ankende part. Vilkårene som gjennomgått over må fortsatt være oppfylt utenfor ulvesonen, men slik at 
terskelen for felling vil være annerledes enn innenfor ulvesonen. Felling utenfor ulvesonen kan heller ikke 
under noen omstendighet føre til at bestandens overlevelse trues, slik som også fremhevet i for eksempel 
kommentarene til rovviltforskriften § 1.

Lagmannsretten kan mot denne bakgrunn ikke se at det er grunnlag for å innfortolke et forholdsmessighetskrav, 
av den art som anføres av den ankende part, i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b eller § 18 andre 
ledd.

Det er etter dette ikke sannsynliggjort at vedtaket 1. desember 2017 er ugyldig, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd 
første punktum.

Selv om det ikke er sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig, kan det besluttes midlertidig forføyning dersom 
sikringsgrunnen er sannsynliggjort og det det i tillegg er «fare ved opphold», jf. tvisteloven § 34-2 andre ledd. 
Faren må være kvalifisert, jf. for eksempel Schei m.fl., Kommentarutgave Tvisteloven Bind II, 2. utg. (2013) på 
s. 1243. Om det foreligger tilstrekkelig «fare», må vurderes konkret. I vurderingen må blant annet 
sannsynlighetsgraden for hovedkravet og konsekvensene av en avgjørelse i den ene eller annen retning tas 
hensyn til, jf. for eksempel Ot.prp.nr.65 (1990–1991) på s. 293. Konsekvensene av en uriktig avgjørelse for den 
ankende part, er at ulv blir uriktig skutt. Det er en alvorlig konsekvens, særlig sett i lys av utgangspunktet om at 
ulv er fredet etter naturmangfoldloven § 15. På den annen side er konsekvensen av en uriktig avgjørelse for 
staten at de interesser som skal beskyttes av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, og da særlig 
hensynet til husdyr og tamrein, kan bli skadelidende. Også dette er en alvorlig konsekvens. Sett i lys av at 
lagmannsretten har funnet det nokså klart at det ikke er sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig, finner 
lagmannsretten at det heller ikke foreligger tilstrekkelig «fare ved opphold», slik at midlertidig forføyning ikke 
bør besluttes når kravet ikke er sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-2 andre ledd.

Anken blir etter dette å forkaste for kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 1.

Sakskostnader
Anken har ikke ført frem.

For kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 1, har staten ved v/Klima- og 
miljødepartementet fått medhold fullt ut, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd første alternativ. For kravet som 
kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 2, er ankesaken hevet ettersom den rettslige interessen 
falt bort etter tingrettens avgjørelse, og etter inngivelse av anken, men før lagmannsretten traff sin avgjørelse. 
Resultatet er imidlertid i samsvar med statens påstand punkt 1, og den ankende part har i senere prosesskrift, 
innlevert etter anken, anført at kravet måtte fremmes ettersom den rettslige interessen ikke var falt bort. Staten 
må derfor i ankesaken anses å ha fått medhold i det vesentlige for kravene som kommer til uttrykk i disse to 
påstandene, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd. Kravet om midlertidig forføyning for å stanse fellingen som er 
omfattet av beslutningen 7. februar 2018, avvises videre på grunn av manglende rettslig interesse på det 
tidspunkt lagmannsretten avgjør saken. Staten må mot denne bakgrunn anses for å ha fått medhold i det 
vesentlige, og derfor vunnet ankesaken i sin helhet, jf. tvisteloven § 20-2 andre, jf. første ledd. Staten har derfor 
som utgangspunkt krav på full erstatning for sine sakskostnader i ankesaken, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd.

Lagmannsretten skal legge sitt resultat til grunn når den avgjør spørsmålet om erstatning for sakskostnader for 
tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd. For kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand 
punkt 1, må den ankende part anses å ha fått medhold fullt ut, også for tingretten, jf. tvisteloven § 20-2 andre 
ledd første alternativ. For kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 2, stiller dette seg 
annerledes, ettersom ankesaken er hevet for så vidt gjelder detter kravet. I et slikt tilfelle, må lagmannsretten 
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legge til grunn resultatet i tingretten, jf. Schei m.fl., Kommentarutgave Tvisteloven Bind I, på s. 749. For 
tingretten fikk staten medhold fullt ut hva gjelder dette kravet. Det innebærer at staten som utgangspunkt har 
krav på full erstatning for sine sakskostnader, også for tingretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd.

Tingretten fant imidlertid at det forelå tungtveiende grunner som gjorde det rimelig å frita WWF for 
erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd første punktum. Tingretten viste særlig til tvisteloven § 20-2 
tredje ledd andre punktum bokstav c og at det var god grunn for WWF å få prøvd saken. Lagmannsretten er 
enig i at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita WWF for erstatningsansvar, både for 
tingretten og lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd første punktum. Lagmannsretten viser til at saken 
er av stor velferdsmessig betydning for naturmangfoldet generelt, og ulvene spesielt. Lagmannsretten viser 
videre til at spørsmålene som er reist i saken, er prinsipielle, og ikke kan ses å være prøvd for domstolene i en 
slik bredde tidligere. Det har slikt sett vært god grunn til å få prøvd saken, både for tingretten og 
lagmannsretten.

Sakskostnader erstattes etter dette ikke, hverken for tingrett eller lagmannsrett.

Det foreligger ikke forhold som tilsier en annen løsning for partshjelperne, jf. tvisteloven § 20-1 tredje ledd, jf. 
§ 20-6 første ledd.

Kjennelsen er enstemmig.

 Slutning:
1. Ankesaken heves for så vidt gjelder kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 2.
2. Krav om midlertidig forføyning for å stanse felling av ulv i henhold til beslutning 7. februar 2018 fra 

staten v/Klima- og miljødepartementet avvises.
3. Anken forkastes for så vidt gjelder kravet som kommer til uttrykk i den ankende parts påstand punkt 1.
4. Sakskostnader erstattes ikke. 
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  United Nations Framework Convention on Climate Change 

 The Parties to this Convention, 

 Acknowledging that change in the Earth’s climate and its adverse effects are a 

common concern of humankind, 

 Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric 

concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural greenhouse 

effect, and that this will result on average in an additional warming of the Earth’s surface 

and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and humankind, 

 Noting that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse 

gases has originated in developed countries, that per capita emissions in developing 

countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in 

developing countries will grow to meet their social and development needs, 

 Aware of the role and importance in terrestrial and marine ecosystems of sinks and 

reservoirs of greenhouse gases, 

 Noting that there are many uncertainties in predictions of climate change, 

particularly with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof, 

 Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible 

cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate 

international response, in accordance with their common but differentiated responsibilities 

and respective capabilities and their social and economic conditions, 

 Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations 

Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, 

 Recalling also that States have, in accordance with the Charter of the United Nations 

and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources 

pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to 

ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the 

environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction, 

 Reaffirming the principle of sovereignty of States in international cooperation to 

address climate change, 

 Recognizing that States should enact effective environmental legislation, that 

environmental standards, management objectives and priorities should reflect the 

environmental and developmental context to which they apply, and that standards applied 

by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to 

other countries, in particular developing countries, 

 Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 22 December 

1989 on the United Nations Conference on Environment and Development, and resolutions 

43/53 of 6 December 1988, 44/207 of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 

46/169 of 19 December 1991 on protection of global climate for present and future 

generations of mankind, 

 Recalling also the provisions of General Assembly resolution 44/206 of 22 

December 1989 on the possible adverse effects of sea-level rise on islands and coastal 

areas, particularly low-lying coastal areas and the pertinent provisions of General Assembly 

resolution 44/172 of 19 December 1989 on the implementation of the Plan of Action to 

Combat Desertification, 
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 Recalling further the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 

1985, and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, as 

adjusted and amended on 29 June 1990, 

 Noting the Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference adopted 

on 7 November 1990, 

 Conscious of the valuable analytical work being conducted by many States on 

climate change and of the important contributions of the World Meteorological 

Organization, the United Nations Environment Programme and other organs, organizations 

and bodies of the United Nations system, as well as other international and 

intergovernmental bodies, to the exchange of results of scientific research and the 

coordination of research, 

 Recognizing that steps required to understand and address climate change will be 

environmentally, socially and economically most effective if they are based on relevant 

scientific, technical and economic considerations and continually re-evaluated in the light 

of new findings in these areas, 

 Recognizing that various actions to address climate change can be justified 

economically in their own right and can also help in solving other environmental problems, 

 Recognizing also the need for developed countries to take immediate action in a 

flexible manner on the basis of clear priorities, as a first step towards comprehensive 

response strategies at the global, national and, where agreed, regional levels that take into 

account all greenhouse gases, with due consideration of their relative contributions to the 

enhancement of the greenhouse effect, 

 Recognizing further that low-lying and other small island countries, countries with 

low-lying coastal, arid and semi-arid areas or areas liable to floods, drought and 

desertification, and developing countries with fragile mountainous ecosystems are 

particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, 

 Recognizing the special difficulties of those countries, especially developing 

countries, whose economies are particularly dependent on fossil fuel production, use and 

exportation, as a consequence of action taken on limiting greenhouse gas emissions, 

 Affirming that responses to climate change should be coordinated with social and 

economic development in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on 

the latter, taking into full account the legitimate priority needs of developing countries for 

the achievement of sustained economic growth and the eradication of poverty, 

 Recognizing that all countries, especially developing countries, need access to 

resources required to achieve sustainable social and economic development and that, in 

order for developing countries to progress towards that goal, their energy consumption will 

need to grow taking into account the possibilities for achieving greater energy efficiency 

and for controlling greenhouse gas emissions in general, including through the application 

of new technologies on terms which make such an application economically and socially 

beneficial, 

 Determined to protect the climate system for present and future generations, 

 Have agreed as follows: 
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  Article 1 

Definitions* 

 For the purposes of this Convention: 

1. “Adverse effects of climate change” means changes in the physical environment or 

biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the 

composition, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the 

operation of socio-economic systems or on human health and welfare. 

2. “Climate change” means a change of climate which is attributed directly or 

indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which 

is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. 

3. “Climate system” means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and 

geosphere and their interactions. 

4. “Emissions” means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the 

atmosphere over a specified area and period of time. 

5. “Greenhouse gases” means those gaseous constituents of the atmosphere, both 

natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation. 

6. “Regional economic integration organization” means an organization constituted by 

sovereign States of a given region which has competence in respect of matters governed by 

this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance with its 

internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments concerned. 

7. “Reservoir” means a component or components of the climate system where a 

greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas is stored. 

8. “Sink” means any process, activity or mechanism which removes a greenhouse gas, 

an aerosol or a precursor of a greenhouse gas from the atmosphere. 

9. “Source” means any process or activity which releases a greenhouse gas, an aerosol 

or a precursor of a greenhouse gas into the atmosphere. 

  Article 2 

Objective 

 The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the 

Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant 

provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the 

atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the 

climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow 

ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not 

threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. 

  Article 3 

Principles 

 In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its 

provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following: 

  
 * Titles of articles are included solely to assist the reader. 
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1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future 

generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but 

differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed 

country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects 

thereof. 

2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, 

especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, 

and of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a 

disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full 

consideration. 

3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize 

the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of 

serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a 

reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal 

with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest 

possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different 

socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs 

of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address 

climate change may be carried out cooperatively by interested Parties. 

4. The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies 

and measures to protect the climate system against human-induced change should be 

appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with national 

development programmes, taking into account that economic development is essential for 

adopting measures to address climate change. 

5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open international 

economic system that would lead to sustainable economic growth and development in all 

Parties, particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the 

problems of climate change. Measures taken to combat climate change, including unilateral 

ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a 

disguised restriction on international trade. 

  Article 4 

Commitments 

1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and 

their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, 

shall: 

 (a) Develop, periodically update, publish and make available to the Conference 

of the Parties, in accordance with Article 12, national inventories of anthropogenic 

emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the 

Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference 

of the Parties; 

 (b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where 

appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change by 

addressing anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse 

gases not controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate 

adaptation to climate change; 

 (c) Promote and cooperate in the development, application and diffusion, 

including transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent 
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anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all 

relevant sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste 

management sectors; 

 (d) Promote sustainable management, and promote and cooperate in the 

conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse 

gases not controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as 

well as other terrestrial, coastal and marine ecosystems; 

 (e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change; 

develop and elaborate appropriate and integrated plans for coastal zone management, water 

resources and agriculture, and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in 

Africa, affected by drought and desertification, as well as floods; 

 (f) Take climate change considerations into account, to the extent feasible, in 

their relevant social, economic and environmental policies and actions, and employ 

appropriate methods, for example impact assessments, formulated and determined 

nationally, with a view to minimizing adverse effects on the economy, on public health and 

on the quality of the environment, of projects or measures undertaken by them to mitigate 

or adapt to climate change; 

 (g) Promote and cooperate in scientific, technological, technical, socio-economic 

and other research, systematic observation and development of data archives related to the 

climate system and intended to further the understanding and to reduce or eliminate the 

remaining uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of climate 

change and the economic and social consequences of various response strategies; 

 (h) Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange of relevant 

scientific, technological, technical, socio-economic and legal information related to the 

climate system and climate change, and to the economic and social consequences of various 

response strategies; 

 (i) Promote and cooperate in education, training and public awareness related to 

climate change and encourage the widest participation in this process, including that of 

non-governmental organizations; and 

 (j) Communicate to the Conference of the Parties information related to 

implementation, in accordance with Article 12. 

2. The developed country Parties and other Parties included in Annex I commit 

themselves specifically as provided for in the following: 

 (a) Each of these Parties shall adopt national
1
 policies and take corresponding 

measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of 

greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. 

These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead 

in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the objective of 

the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels 

of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by 

the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account the 

differences in these Parties’ starting points and approaches, economic structures and 

resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available 

technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and 

appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that 

  

 1 This includes policies and measures adopted by regional economic integration organizations. 
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objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other 

Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of 

the Convention and, in particular, that of this subparagraph; 

 (b) In order to promote progress to this end, each of these Parties shall 

communicate, within six months of the entry into force of the Convention for it and 

periodically thereafter, and in accordance with Article 12, detailed information on its 

policies and measures referred to in subparagraph (a) above, as well as on its resulting 

projected anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases 

not controlled by the Montreal Protocol for the period referred to in subparagraph (a), with 

the aim of returning individually or jointly to their 1990 levels these anthropogenic 

emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal 

Protocol. This information will be reviewed by the Conference of the Parties, at its first 

session and periodically thereafter, in accordance with Article 7; 

 (c) Calculations of emissions by sources and removals by sinks of greenhouse 

gases for the purposes of subparagraph (b) above should take into account the best available 

scientific knowledge, including of the effective capacity of sinks and the respective 

contributions of such gases to climate change. The Conference of the Parties shall consider 

and agree on methodologies for these calculations at its first session and review them 

regularly thereafter; 

 (d) The Conference of the Parties shall, at its first session, review the adequacy 

of subparagraphs (a) and (b) above. Such review shall be carried out in the light of the best 

available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as well 

as relevant technical, social and economic information. Based on this review, the 

Conference of the Parties shall take appropriate action, which may include the adoption of 

amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b) above. The Conference of 

the Parties, at its first session, shall also take decisions regarding criteria for joint 

implementation as indicated in subparagraph (a) above. A second review of subparagraphs 

(a) and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter at regular 

intervals determined by the Conference of the Parties, until the objective of the Convention 

is met; 

 (e) Each of these Parties shall: 

(i) Coordinate as appropriate with other such Parties, relevant economic and 

administrative instruments developed to achieve the objective of the Convention; 

and 

(ii) Identify and periodically review its own policies and practices which 

encourage activities that lead to greater levels of anthropogenic emissions of 

greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol than would otherwise 

occur; 

 (f) The Conference of the Parties shall review, not later than 31 December 1998, 

available information with a view to taking decisions regarding such amendments to the 

lists in Annexes I and II as may be appropriate, with the approval of the Party concerned; 

 (g) Any Party not included in Annex I may, in its instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify the Depositary that it 

intends to be bound by subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform the 

other signatories and Parties of any such notification. 

3. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II 

shall provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred 

by developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, 

paragraph 1. They shall also provide such financial resources, including for the transfer of 
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technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental 

costs of implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article and that are 

agreed between a developing country Party and the international entity or entities referred 

to in Article 11, in accordance with that Article. The implementation of these commitments 

shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the 

importance of appropriate burden sharing among the developed country Parties. 

4. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II 

shall also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the 

adverse effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects. 

5. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II 

shall take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer 

of, or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties, 

particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the 

Convention. In this process, the developed country Parties shall support the development 

and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing country Parties. 

Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in facilitating the 

transfer of such technologies. 

6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 above, a certain 

degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties to the Parties 

included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy, in order to 

enhance the ability of these Parties to address climate change, including with regard to the 

historical level of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the 

Montreal Protocol chosen as a reference. 

7. The extent to which developing country Parties will effectively implement their 

commitments under the Convention will depend on the effective implementation by 

developed country Parties of their commitments under the Convention related to financial 

resources and transfer of technology and will take fully into account that economic and 

social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the 

developing country Parties. 

8. In the implementation of the commitments in this Article, the Parties shall give full 

consideration to what actions are necessary under the Convention, including actions related 

to funding, insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs and 

concerns of developing country Parties arising from the adverse effects of climate change 

and/or the impact of the implementation of response measures, especially on: 

 (a) Small island countries; 

 (b) Countries with low-lying coastal areas; 

 (c) Countries with arid and semi-arid areas, forested areas and areas liable to 

forest decay; 

 (d) Countries with areas prone to natural disasters; 

 (e) Countries with areas liable to drought and desertification; 

 (f) Countries with areas of high urban atmospheric pollution; 

 (g) Countries with areas with fragile ecosystems, including mountainous 

ecosystems; 

 (h) Countries whose economies are highly dependent on income generated from 

the production, processing and export, and/or on consumption of fossil fuels and associated 

energy-intensive products; and 
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 (i) Landlocked and transit countries. 

Further, the Conference of the Parties may take actions, as appropriate, with respect to this 

paragraph. 

9. The Parties shall take full account of the specific needs and special situations of the 

least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology. 

10. The Parties shall, in accordance with Article 10, take into consideration in the 

implementation of the commitments of the Convention the situation of Parties, particularly 

developing country Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of the 

implementation of measures to respond to climate change. This applies notably to Parties 

with economies that are highly dependent on income generated from the production, 

processing and export, and/or consumption of fossil fuels and associated energy-intensive 

products and/or the use of fossil fuels for which such Parties have serious difficulties in 

switching to alternatives. 

  Article 5 

Research and systematic observation 

 In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (g), the Parties shall: 

 (a) Support and further develop, as appropriate, international and 

intergovernmental programmes and networks or organizations aimed at defining, 

conducting, assessing and financing research, data collection and systematic observation, 

taking into account the need to minimize duplication of effort; 

 (b) Support international and intergovernmental efforts to strengthen systematic 

observation and national scientific and technical research capacities and capabilities, 

particularly in developing countries, and to promote access to, and the exchange of, data 

and analyses thereof obtained from areas beyond national jurisdiction; and 

 (c) Take into account the particular concerns and needs of developing countries 

and cooperate in improving their endogenous capacities and capabilities to participate in the 

efforts referred to in subparagraphs (a) and (b) above. 

  Article 6 

Education, training and public awareness 

 In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (i), the Parties shall: 

 (a) Promote and facilitate at the national and, as appropriate, subregional and 

regional levels, and in accordance with national laws and regulations, and within their 

respective capacities: 

(i) The development and implementation of educational and public awareness 

programmes on climate change and its effects; 

(ii) Public access to information on climate change and its effects; 

(iii) Public participation in addressing climate change and its effects and 

developing adequate responses; and 

(iv) Training of scientific, technical and managerial personnel; 

 (b) Cooperate in and promote, at the international level, and, where appropriate, 

using existing bodies: 
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(i) The development and exchange of educational and public awareness material 

on climate change and its effects; and 

(ii) The development and implementation of education and training programmes, 

including the strengthening of national institutions and the exchange or secondment 

of personnel to train experts in this field, in particular for developing countries. 

  Article 7 

Conference Of The Parties 

1. A Conference of the Parties is hereby established. 

2. The Conference of the Parties, as the supreme body of this Convention, shall keep 

under regular review the implementation of the Convention and any related legal 

instruments that the Conference of the Parties may adopt, and shall make, within its 

mandate, the decisions necessary to promote the effective implementation of the 

Convention. To this end, it shall: 

 (a) Periodically examine the obligations of the Parties and the institutional 

arrangements under the Convention, in the light of the objective of the Convention, the 

experience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological 

knowledge; 

 (b) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by 

the Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing 

circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective 

commitments under the Convention; 

 (c) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures 

adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the differing 

circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective 

commitments under the Convention; 

 (d) Promote and guide, in accordance with the objective and provisions of the 

Convention, the development and periodic refinement of comparable methodologies, to be 

agreed on by the Conference of the Parties, inter alia, for preparing inventories of 

greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, and for evaluating the 

effectiveness of measures to limit the emissions and enhance the removals of these gases; 

 (e) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with 

the provisions of the Convention, the implementation of the Convention by the Parties, the 

overall effects of the measures taken pursuant to the Convention, in particular 

environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the 

extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved; 

 (f) Consider and adopt regular reports on the implementation of the Convention 

and ensure their publication; 

 (g) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of 

the Convention; 

 (h) Seek to mobilize financial resources in accordance with Article 4, paragraphs 

3, 4 and 5, and Article 11; 

 (i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the 

implementation of the Convention; 
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 (j) Review reports submitted by its subsidiary bodies and provide guidance to 

them; 

 (k) Agree upon and adopt, by consensus, rules of procedure and financial rules 

for itself and for any subsidiary bodies; 

 (l) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and 

information provided by, competent international organizations and intergovernmental and 

non-governmental bodies; and 

 (m) Exercise such other functions as are required for the achievement of the 

objective of the Convention as well as all other functions assigned to it under the 

Convention. 

3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own rules of 

procedure as well as those of the subsidiary bodies established by the Convention, which 

shall include decision-making procedures for matters not already covered by decision-

making procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified 

majorities required for the adoption of particular decisions. 

4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened by the interim 

secretariat referred to in Article 21 and shall take place not later than one year after the date 

of entry into force of the Convention. Thereafter, ordinary sessions of the Conference of the 

Parties shall be held every year unless otherwise decided by the Conference of the Parties. 

5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other 

times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any 

Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by 

the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties. 

6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy 

Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not Party to the 

Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties as observers. 

Anybody or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, 

which is qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the 

secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties as an 

observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The 

admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted 

by the Conference of the Parties. 

  Article 8 

Secretariat 

1. A secretariat is hereby established. 

2. The functions of the secretariat shall be: 

 (a) To make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and its 

subsidiary bodies established under the Convention and to provide them with services as 

required; 

 (b) To compile and transmit reports submitted to it; 

 (c) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties, 

on request, in the compilation and communication of information required in accordance 

with the provisions of the Convention; 
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 (d) To prepare reports on its activities and present them to the Conference of the 

Parties; 

 (e) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant 

international bodies; 

 (f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into 

such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective 

discharge of its functions; and 

 (g) To perform the other secretariat functions specified in the Convention and in 

any of its protocols and such other functions as may be determined by the Conference of 

the Parties. 

3. The Conference of the Parties, at its first session, shall designate a permanent 

secretariat and make arrangements for its functioning. 

  Article 9 

Subsidiary body for scientific and technological advice 

1. A subsidiary body for scientific and technological advice is hereby established to 

provide the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with 

timely information and advice on scientific and technological matters relating to the 

Convention. This body shall be open to participation by all Parties and shall be 

multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant 

field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of 

its work.  

2. Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing upon existing 

competent international bodies, this body shall: 

 (a) Provide assessments of the state of scientific knowledge relating to climate 

change and its effects; 

 (b) Prepare scientific assessments on the effects of measures taken in the 

implementation of the Convention; 

 (c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how 

and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such 

technologies; 

 (d) Provide advice on scientific programmes, international cooperation in 

research and development related to climate change, as well as on ways and means of 

supporting endogenous capacity-building in developing countries; and 

 (e) Respond to scientific, technological and methodological questions that the 

Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body. 

3. The functions and terms of reference of this body may be further elaborated by the 

Conference of the Parties. 

  Article 10 

Subsidiary body for implementation 

1. A subsidiary body for implementation is hereby established to assist the Conference 

of the Parties in the assessment and review of the effective implementation of the 

Convention. This body shall be open to participation by all Parties and comprise 
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government representatives who are experts on matters related to climate change. It shall 

report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work. 

2. Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall: 

 (a) Consider the information communicated in accordance with Article 12, 

paragraph 1, to assess the overall aggregated effect of the steps taken by the Parties in the 

light of the latest scientific assessments concerning climate change; 

 (b) Consider the information communicated in accordance with Article 12, 

paragraph 2, in order to assist the Conference of the Parties in carrying out the reviews 

required by Article 4, paragraph 2 (d); and 

 (c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the preparation and 

implementation of its decisions. 

  Article 11 

Financial mechanism 

1. A mechanism for the provision of financial resources on a grant or concessional 

basis, including for the transfer of technology, is hereby defined. It shall function under the 

guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its 

policies, programme priorities and eligibility criteria related to this Convention. Its 

operation shall be entrusted to one or more existing international entities. 

2. The financial mechanism shall have an equitable and balanced representation of all 

Parties within a transparent system of governance. 

3. The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted with the operation 

of the financial mechanism shall agree upon arrangements to give effect to the above 

paragraphs, which shall include the following: 

 (a) Modalities to ensure that the funded projects to address climate change are in 

conformity with the policies, programme priorities and eligibility criteria established by the 

Conference of the Parties; 

 (b) Modalities by which a particular funding decision may be reconsidered in 

light of these policies, programme priorities and eligibility criteria; 

 (c) Provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the 

Parties on its funding operations, which is consistent with the requirement for 

accountability set out in paragraph 1 above; and 

 (d) Determination in a predictable and identifiable manner of the amount of 

funding necessary and available for the implementation of this Convention and the 

conditions under which that amount shall be periodically reviewed. 

4. The Conference of the Parties shall make arrangements to implement the above-

mentioned provisions at its first session, reviewing and taking into account the interim 

arrangements referred to in Article 21, paragraph 3, and shall decide whether these interim 

arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the Conference of the 

Parties shall review the financial mechanism and take appropriate measures. 

5. The developed country Parties may also provide and developing country Parties 

avail themselves of, financial resources related to the implementation of the Convention 

through bilateral, regional and other multilateral channels. 
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  Article 12 

Communication of information related to implementation 

1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall communicate to the 

Conference of the Parties, through the secretariat, the following elements of information: 

 (a) A national inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by 

sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, to the extent its 

capacities permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the 

Conference of the Parties; 

 (b) A general description of steps taken or envisaged by the Party to implement 

the Convention; and 

 (c) Any other information that the Party considers relevant to the achievement of 

the objective of the Convention and suitable for inclusion in its communication, including, 

if feasible, material relevant for calculations of global emission trends. 

2. Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall 

incorporate in its communication the following elements of information: 

 (a) A detailed description of the policies and measures that it has adopted to 

implement its commitment under Article 4, paragraphs 2 (a) and 2 (b); and 

 (b) A specific estimate of the effects that the policies and measures referred to in 

subparagraph (a) immediately above will have on anthropogenic emissions by its sources 

and removals by its sinks of greenhouse gases during the period referred to in Article 4, 

paragraph 2 (a). 

3. In addition, each developed country Party and each other developed Party included 

in Annex II shall incorporate details of measures taken in accordance with Article 4, 

paragraphs 3, 4 and 5.  

4. Developing country Parties may, on a voluntary basis, propose projects for 

financing, including specific technologies, materials, equipment, techniques or practices 

that would be needed to implement such projects, along with, if possible, an estimate of all 

incremental costs, of the reductions of emissions and increments of removals of greenhouse 

gases, as well as an estimate of the consequent benefits. 

5. Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall make 

its initial communication within six months of the entry into force of the Convention for 

that Party. Each Party not so listed shall make its initial communication within three years 

of the entry into force of the Convention for that Party, or of the availability of financial 

resources in accordance with Article 4, paragraph 3. Parties that are least developed 

countries may make their initial communication at their discretion. The frequency of 

subsequent communications by all Parties shall be determined by the Conference of the 

Parties, taking into account the differentiated timetable set by this paragraph. 

6. Information communicated by Parties under this Article shall be transmitted by the 

secretariat as soon as possible to the Conference of the Parties and to any subsidiary bodies 

concerned. If necessary, the procedures for the communication of information may be 

further considered by the Conference of the Parties. 

7. From its first session, the Conference of the Parties shall arrange for the provision to 

developing country Parties of technical and financial support, on request, in compiling and 

communicating information under this Article, as well as in identifying the technical and 

financial needs associated with proposed projects and response measures under Article 4. 
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Such support may be provided by other Parties, by competent international organizations 

and by the secretariat, as appropriate. 

8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the Conference of the 

Parties, and to prior notification to the Conference of the Parties, make a joint 

communication in fulfilment of their obligations under this Article, provided that such a 

communication includes information on the fulfilment by each of these Parties of its 

individual obligations under the Convention.  

9. Information received by the secretariat that is designated by a Party as confidential, 

in accordance with criteria to be established by the Conference of the Parties, shall be 

aggregated by the secretariat to protect its confidentiality before being made available to 

any of the bodies involved in the communication and review of information. 

10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of any Party to 

make public its communication at any time, the secretariat shall make communications by 

Parties under this Article publicly available at the time they are submitted to the Conference 

of the Parties. 

  Article 13 

Resolution of questions regarding implementation 

 The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of 

a multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of 

questions regarding the implementation of the Convention. 

  Article 14 

Settlement of disputes 

1. In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the 

interpretation or application of the Convention, the Parties concerned shall seek a 

settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own 

choice. 

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time 

thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in 

a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning 

the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto 

and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation: 

 (a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or 

 (b) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of 

the Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration. 

A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with 

like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in 

subparagraph (b) above. 

3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in 

accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has 

been deposited with the Depositary. 

4. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in 

any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral 

tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree. 
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5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following 

notification by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties 

concerned have not been able to settle their dispute through the means mentioned in 

paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the 

dispute, to conciliation. 

6. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to 

the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed 

by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each 

party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall 

consider in good faith. 

7. Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of 

the Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation. 

8. The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the 

Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise. 

  Article 15 

Amendments to the Convention 

1. Any Party may propose amendments to the Convention. 

2. Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary session of the 

Conference of the Parties. The text of any proposed amendment to the Convention shall be 

communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at 

which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed 

amendments to the signatories to the Convention and, for information, to the Depositary. 

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment 

to the Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no 

agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths 

majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment 

shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all 

Parties for their acceptance. 

4.  Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the 

Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into 

force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the 

Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to the 

Convention. 

5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after 

the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the 

said amendment.  

6. For the purposes of this Article, “Parties present and voting” means Parties present 

and casting an affirmative or negative vote. 

  Article 16 

Adoption and amendment of annexes to the Convention 

1. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise 

expressly provided, a reference to the Convention constitutes at the same time a reference 

to any annexes thereto. Without prejudice to the provisions of Article 14, paragraphs 2 (b) 
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and 7, such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive 

nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character. 

2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in accordance with the 

procedure set forth in Article 15, paragraphs 2, 3 and 4. 

3. An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 above shall enter 

into force for all Parties to the Convention six months after the date of the communication 

by the Depositary to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties that 

have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the 

annex. The annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-

acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has 

been received by the Depositary. 

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to the 

Convention shall be subject to the same procedure as that for the proposal, adoption and 

entry into force of annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above.  

5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to 

the Convention, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such 

time as the amendment to the Convention enters into force. 

  Article 17 

Protocols 

1. The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt protocols to the 

Convention. 

2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the 

secretariat at least six months before such a session. 

3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that 

instrument. 

4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol. 

5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol 

concerned. 

  Article 18 

Right to vote 

1. Each Party to the Convention shall have one vote, except as provided for in 

paragraph 2 below. 

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, 

shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their 

member States that are Parties to the Convention. Such an organization shall not exercise its 

right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa. 

  Article 19 

Depositary 

 The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of the 

Convention and of protocols adopted in accordance with Article 17. 
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  Article 20 

Signature 

 This Convention shall be open for signature by States Members of the United 

Nations or of any of its specialized agencies or that are Parties to the Statute of the 

International Court of Justice and by regional economic integration organizations at Rio de 

Janeiro, during the United Nations Conference on Environment and Development, and 

thereafter at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19 June 1993. 

  Article 21 

Interim arrangements 

1. The secretariat functions referred to in Article 8 will be carried out on an interim 

basis by the secretariat established by the General Assembly of the United Nations in its 

resolution 45/212 of 21 December 1990, until the completion of the first session of the 

Conference of the Parties. 

2. The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above will cooperate 

closely with the Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure that the Panel can 

respond to the need for objective scientific and technical advice. Other relevant scientific 

bodies could also be consulted. 

3. The Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, 

the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction 

and Development shall be the international entity entrusted with the operation of the 

financial mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this connection, the 

Global Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made 

universal to enable it to fulfil the requirements of Article 11.  

  Article 22 

Ratification, acceptance, approval or accession 

1. The Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by 

States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession 

from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of 

ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary. 

2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to the 

Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the 

obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose 

member States is a Party to the Convention, the organization and its member States shall 

decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the 

Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to 

exercise rights under the Convention concurrently. 

3.  In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional 

economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect 

to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the 

Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the 

extent of their competence. 
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  Article 23 

Entry into force 

1. The Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of 

the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

2.  For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or 

approves the Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the 

ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration 

organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

3.  For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a 

regional economic integration organization shall not be counted as additional to those 

deposited by States members of the organization. 

  Article 24 

Reservations 

 No reservations may be made to the Convention. 

  Article 25 

Withdrawal 

1. At any time after three years from the date on which the Convention has entered into 

force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written 

notification to the Depositary. 

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of 

receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be 

specified in the notification of withdrawal. 

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having 

withdrawn from any protocol to which it is a Party. 

  Article 26 

Authentic texts 

 The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-

General of the United Nations. 

 In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have 

signed this Convention. 

 Done at New York this ninth day of May one thousand nine hundred and ninety-

two. 
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  Annex I 

Australia 

Austria 

Belarus
a
 

Belgium 

Bulgaria
a
 

Canada 

Croatia
a 
* 

Cyprus*** 

Czech Republic
a 
* 

Denmark 

European Economic Community 

Estonia
a
 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary
a
 

Iceland 

Ireland 

Italy 

Japan 

Latvia
a
 

Liechtenstein* 

Lithuania
a
 

Luxembourg 

Malta** 

  

 a Countries that are undergoing the process of transition to a market economy. 

 * Publisher’s note: Countries added to Annex I by an amendment that entered into force on 13 August 

1998, pursuant to decision 4/CP.3 adopted at COP 3. 

 ** Publisher’s note: Country added to Annex I by an amendment that entered into force on 26 October 

2010, pursuant to decision 3/CP.15 adopted at COP 15. 

 *** Publisher’s note: Country added to Annex I by an amendment that entered into force on 9 January 

2013, pursuant to decision 10/CP.17 adopted at COP 17. 
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Monaco* 

Netherlands 

New Zealand 

Norway 

Poland
a
 

Portugal 

Romania
a
 

Russian Federation
a
 

Slovakia
a 
* 

Slovenia
a 
* 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

Ukraine
a
 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

United States of America 
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  Annex II 

Australia 

Austria 

Belgium 

Canada 

Denmark 

European Economic Community 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Iceland 

Ireland 

Italy 

Japan 

Luxembourg 

Netherlands 

New Zealand 

Norway 

Portugal 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

United States of America 

Publisher’s note: Turkey was deleted from Annex II by an amendment that entered into 

force 28 June 2002, pursuant to decision 26/CP.7 adopted at COP7. 
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Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring

Original tekst  
Ident 11-12-1997 nr 3 Multilateral
Tittel (Norsk) Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring
Korttittel (Norsk)
Tittel (originalspråk) Kyoto protocol to the United Nations framework convention on climate change
Emne Miljø
Avtalens 
undertegningsdato

11-12-1997

Avtalens 
undertegningssted

Kyoto

Avtalens 
ikrafttredelsesdato

16-02-2005

Undertegningsdato Norge 29-04-1998
Ikrafttredelsesdato Norge 16-02-2005
Depositar FNhttp://treaties.un.org
Fullmakt til undertegning 20-04-1998 kgl.res.
Stortinget St.prp.nr.49 (2001-2002)Innst.S.nr.185 (2001-2002)Stortingsvedtak 21. mai 2002
Fagdepartement Miljøverndepartementet
Ratifikasjon, 
godkjennelse, godtakelse

27-05-2002 kgl.res.

Dato for dep av rat.dok 
el.likn

30-05-2002

Publisert Overenskomster 2005 s 1
Endret/tillegg TRA-2006-11-17-44 TRA-2012-12-08-38
Endrer/tillegg Rammekonvensjon av TRA-1992-05-09-1
Merknad For oppdatert liste over partsforhold se internett-adressen ovenfor. Endring i 

vedlegg B av 17. november 2006 inkluderer Hviterussland i  listen over stater som 
har påtatt seg utslippsforpliktelser. Endringen ble  godkjent av Norge i 
departementsvedtak 5. august 2008 og  godkjenningsinstrument ble deponert i FN 
26. august 2008.

Parter Part:  Norge
Undertegningsdato:  29-04-1998
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc.:  30-05-2002
Ikrafttredelsesdato: 16-02-2005
Fratredelsesdato:
Merknad:

JO LOVDATA 
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Side 4

I henhold til kgl.res. av 20. april 1998 ble protokollen undertegnet. I henhold til kgl.res. 27. mai 2002 ble protokollen ratifisert. 
Protokollen trådte i kraft 16. februar 2005. Det vises til St.prp.nr.49 (2001-2002), Innst.S.nr.185 (2001-2002) og til Stortingsvedtak 21. 
mai 2002. Opprinnelig tekst publisert i Overenskomster 1994, s. 630.

Kyotoprotokollen til FN's rammekonvensjon om klimaendring
Partene i denne protokoll,

som er parter i FNs rammekonvensjon om klimaendring, heretter kalt «konvensjonen»,

som arbeider mot konvensjonens endelige mål som bestemt i konvensjonens artikkel 2,

som minner om konvensjonens bestemmelser,

som er rettledet av konvensjonens artikkel 3,

som i samsvar med Berlin-mandatet vedtatt i beslutning 1/CP.1 under konvensjonens første Partskonferanse,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Definisjonene gitt i konvensjonens artikkel 1 gjelder for denne protokoll. I tillegg betyr:
1. «Partskonferansen»: møte mellom partene i konvensjonen.
2. «Konvensjonen»: FNs rammekonvensjon om klimaendring vedtatt i New York 9. mai 1992.
3. «FNs klimapanel»: det mellomstatlige panel for klimaendringer, opprettet i 1988 av Verdens 

meteorologiske organisasjon og FNs miljøprogram i fellesskap.
4. «Montrealprotokollen»: Montrealprotokollen om stoffer som reduserer ozonlaget, vedtatt i Montreal 16. 

september 1987 med senere justeringer og endringer.
5. «Parter som er til stede og som avgir stemme»: de parter som er til stede og som avgir en positiv eller en 

negativ stemme.
6. «Part»: en part i denne protokoll, med mindre annet fremgår av sammenhengen.
7. «Part oppført i vedlegg I» : en part oppført i vedlegg I til konvensjonen, med eventuelle endringer, eller en 

part som har gitt en underretning i henhold til konvensjonens artikkel 4, 2. ledd, nummer (g).

Artikkel 2
1. Hver part oppført i vedlegg I skal i forbindelse med gjennomføringen av sine kvantitative forpliktelser om 

begrensning og reduksjon av utslipp etter artikkel 3, med sikte på å fremme en bærekraftig utvikling:
a. iverksette og/eller videreutvikle virkemidler og tiltak i samsvar med nasjonale forhold, som f. eks.:

i. øke energieffektivisering innenfor relevante sektorer i den nasjonale økonomi,
ii. beskytte og øke opptak og reservoarer av klimagasser som ikke reguleres av Montrealprotokollen, 

idet det tas hensyn til de forpliktelser som er inngått etter relevante internasjonale 
miljøvernavtaler; fremme bærekraftig skogforvaltning, gjenreising og nyplanting av skog,

iii. fremme bærekraftige former for landbruk i lys av vurderinger av klimaendringer,
iv. drive forskning om, samt fremme, utvikle og øke bruken av nye og fornybare former for energi, 

teknologier for utskilling og deponering av karbondioksid (CO₂ ) og avanserte og nyskapende 
miljøvennlige teknologier,

v. gradvis redusere og fase ut markedsimperfeksjoner, skattemessige incentiver, skatte- og 
avgiftsfritak og subsidier innen alle sektorer som forårsaker utslipp av klimagasser og som 
motvirker konvensjonens mål og anvendelse av markedsbaserte virkemidler,

vi. oppmuntre til hensiktsmessige reformer innenfor relevante sektorer som tar sikte på å fremme 
virkemidler og tiltak som begrenser eller reduserer utslipp av klimagasser som ikke reguleres av 
Montrealprotokollen,

vii. innføre tiltak for å begrense og/eller redusere utslipp av klimagasser som ikke reguleres av 

902

http://www.regjeringen.no/id/STP200120020049000DDDEPIS
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/inns-s-185-200102


Utskrift fra Lovdata - 30.10.2017 13:33

 
Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring

Side 5

Montrealprotokollen innenfor transportsektoren,
viii. begrense og/eller redusere metanutslipp gjennom gjenvinning og bruk i avfallshåndtering samt i 

produksjon, transport og distribusjon av energi,
b. Samarbeide med andre slike parter for at de virkemidler og tiltak som innføres etter denne artikkel, i 

samsvar med konvensjonens artikkel 4, 2. ledd, nummer (e)(i), får økt effektivitet hver for seg og 
samlet. Disse partene skal for dette formål iverksette tiltak for å dele sine erfaringer og utveksle 
informasjon om slike virkemidler og tiltak, herunder utvikle metoder for å bedre deres 
sammenlignbarhet, åpenhet og effektivitet. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for 
denne protokoll, skal under sin første sesjon eller så snart det praktisk lar seg gjøre deretter, vurdere 
måter å tilrettelegge for slikt samarbeid, idet det tas hensyn til all relevant informasjon.

2. Partene oppført i vedlegg I skal søke å begrense eller redusere utslipp av klimagasser som ikke reguleres 
av Montrealprotokollen og som stammer fra drivstoff fra fly og skip, ved å arbeide gjennom henholdsvis 
Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon og Den internasjonale skipsfartsorganisasjon.

3. Partene oppført i vedlegg I skal bestrebe seg på å iverksette virkemidler og tiltak etter denne artikkel på en 
måte som minimaliserer skadevirkninger, herunder skadevirkninger av klimaendringer, virkninger på 
internasjonal handel, samt sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvenser for andre parter, særlig 
utviklingsland og spesielt de som er nevnt i artikkel 4, 8. og 9. ledd i konvensjonen, idet det tas hensyn til 
artikkel 3 i konvensjonen. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, kan 
iverksette ytterligere tiltak, der det er hensiktsmessig, for å fremme gjennomføringen av bestemmelsene i 
dette ledd.

4. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal, dersom den finner at det vil 
være fordelaktig å koordinere de virkemidler og tiltak som er nevnt i 1. ledd, nummer (a) ovenfor, idet det 
tas hensyn til ulike nasjonale forhold og potensielle effekter, vurdere hvordan koordinering av slike 
virkemidler og tiltak kan utarbeides.

Artikkel 3
1. Partene oppført i vedlegg I skal, hver for seg eller sammen, sikre at deres samlede menneskeskapte CO₂ -

ekvivalente utslipp av klimagasser som er oppført i vedlegg A, ikke overskrider deres tildelte mengder, 
utregnet i henhold til deres kvantitative forpliktelser om begrensning og reduksjon i utslipp nedfelt i 
vedlegg B og i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel, med sikte på å redusere deres samlede 
utslipp av slike gasser med minst 5 prosent i forhold til 1990-nivået i forpliktelsesperioden 2008 til 2012.

2. Hver part oppført i vedlegg I skal innen år 2005 ha gjort påviselige fremskritt når det gjelder å oppfylle 
sine forpliktelser etter denne protokoll.

3. Netto-endringer i utslipp av klimagasser fra kilder og opptak (i sluk) som følger av direkte 
menneskeskapte arealendringer og skogbruksaktiviteter, begrenset til skogreising, nyplanting og 
avskogning siden 1990, målt som verifiserbare endringer i karbonbeholdningene innenfor hver 
forpliktelsesperiode, skal benyttes til å oppfylle forpliktelsene i henhold til denne artikkel for hver enkelt 
part oppført i vedlegg I. Utslipp av klimagasser fra kilder og opptak (i sluk) forbundet med slike 
aktiviteter, skal rapporteres på en åpen og verifiserbar måte og skal gjennomgås i samsvar med artikkel 7 
og 8.

4. Forut for den første sesjonen i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal 
hver enkelt part oppført i vedlegg I fremskaffe data for vurdering av Underkomiteen for vitenskapelig og 
teknologisk rådgivning, med henblikk på å etablere partens karbonbeholdningsnivå i 1990 og for å gjøre 
det mulig å foreta et anslag over partens endringer i karbonbeholdning i påfølgende år. Partskonferansen 
når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal under sin første sesjon eller så snart det praktisk 
lar seg gjøre deretter, fastsette nærmere bestemmelser, regler og retningslinjer for hvordan og hvilke andre 
menneskeskapte aktiviteter forbundet med endringer i utslipp av klimagasser fra kilder og opptak i 
landbruksjord og arealbruksendringer og skogbrukskategorier som skal tilføyes eller trekkes fra de 
mengder som er tildelt partene oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til usikkerhet, åpenhet rundt 
rapportering, verifiserbarhet, det metodologiske arbeidet utført av FNs klimapanel, råd gitt av 
Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning i samsvar med artikkel 5 og Partskonferansens 
beslutninger. En slik beslutning skal gjelde i den andre og de påfølgende forpliktelsesperioder. En part kan 
velge å anvende en slik beslutning på andre menneskeskapte aktiviteter, i sin første forpliktelsesperiode, 
forutsatt at slike aktiviteter har funnet sted etter 1990.
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5. Parter oppført i vedlegg I som er i ferd med å omstille seg til markedsøkonomi og hvis referanseår eller 
referanseperiode ble fastsatt i henhold til beslutning 9/CP.2 vedtatt av Partskonferansen under dens andre 
sesjon, skal benytte dette referanseår eller denne referanseperiode i forbindelse med gjennomføringen av 
sine forpliktelser etter denne artikkel. Enhver annen part oppført i vedlegg I som er i ferd med å omstille 
seg til markedsøkonomi og som ennå ikke har fremlagt sin første nasjonale rapport i henhold til artikkel 12 
i konvensjonen, kan også gi underretning til Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne 
protokoll, om at den har til hensikt å benytte et annet historisk referanseår eller referanseperiode enn 1990 
i forbindelse med gjennomføringen av sine forpliktelser etter denne artikkel. Partskonferansen når den 
fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal ta stilling til om en slik underretning skal godtas.

6. Idet det tas hensyn til artikkel 4, 6. ledd, i konvensjonen, skal partene oppført i vedlegg I som er i ferd med 
å omstille seg til markedsøkonomi, under gjennomføringen av øvrige forpliktelser i henhold til denne 
protokoll enn de som er nevnt i denne artikkel, innrømmes en viss grad av fleksibilitet av Partskonferansen 
når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll.

7. I den første forpliktelsesperioden for kvantitative begrensninger og reduksjoner av utslipp fra år 2008 til 
2012, skal den tildelte mengden for hver enkelt part oppført i vedlegg I være den samme som den 
prosentsats som er oppført for denne part i vedlegg B over dens samlede menneskeskapte utslipp av 
klimagasser i CO₂ -ekvivalenter, oppført i vedlegg A i 1990, eller referanseåret eller referanseperioden 
fastsatt i samsvar med 5. ledd ovenfor, multiplisert med 5. De parter som er oppført i vedlegg I og hvis 
endring i arealbruk og skogsbruk utgjorde en nettokilde for utslipp av klimagasser i 1990, skal inkludere i 
sitt 1990-referanseår eller -periode for utslipp, de samlede menneskeskapte utslipp i CO₂ -ekvivalenter fra 
kilder minus opptak (i sluk) i 1990 som følger av arealbruksendringer, med henblikk på beregning av 
deres tildelte mengde.

8. Enhver part oppført i vedlegg I kan benytte 1995 som sitt referanseår for hydrofluorkarboner, 
perfluorkarboner og svovelheksafluorid i forbindelse med beregningen omtalt i 7. ledd ovenfor.

9. Forpliktelser for partene oppført i vedlegg I i de påfølgende perioder skal fastsettes gjennom endringer i 
vedlegg B til denne protokoll, som skal vedtas i samsvar med bestemmelsene i artikkel 21, 7. ledd. 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal innlede en vurdering av slike 
forpliktelser minst syv år før utgangen av den første forpliktelsesperioden nevnt i 1. ledd ovenfor.

10. Enhver utslippsreduksjonsenhet eller andel av en tildelt mengde som en part erverver fra en annen part i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 eller artikkel 17, skal legges til den mengde som er tildelt den 
ervervende part.

11. Enhver utslippsreduksjonsenhet eller andel av en tildelt mengde som en part overfører til en annen part i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 eller artikkel 17, skal trekkes fra den mengde som er tildelt den 
overførende part.

12. Enhver sertifisert utslippsreduksjon som en part erverver fra en annen part i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 12, skal legges til den mengde som er tildelt den ervervende part.

13. Dersom utslippene til en part oppført i vedlegg I i en forpliktelsesperiode er mindre enn dens tildelte 
mengde i henhold til denne artikkel, skal denne forskjellen etter anmodning fra vedkommende part legges 
til den mengde som er tildelt denne part for påfølgende forpliktelsesperioder.

14. Hver part oppført i vedlegg I skal bestrebe seg på å gjennomføre forpliktelsene nevnt i 1. ledd ovenfor på 
en måte som minimaliserer de negative samfunnsmessige, sosiale og økonomiske konsekvenser for parter 
som er utviklingsland, spesielt de som er nevnt i artikkel 4, 8. og 9. ledd i konvensjonen. I tråd med de 
relevante beslutninger fattet av Partskonferansen om gjennomføringen av nevnte paragrafer, skal 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, under sin første sesjon vurdere 
hvilke tiltak som er nødvendige for å minimalisere skadevirkninger av klimaendringer og/eller de 
konsekvenser som mottiltak får på partene nevnt under disse ledd. Blant de spørsmål som skal vurderes er 
finansiering, forsikring og overføring av teknologi.

Artikkel 4
1. Parter oppført i vedlegg I som har kommet fram til en avtale om å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 

3 i fellesskap, skal anses å ha oppfylt disse forpliktelser, forutsatt at deres samlede menneskeskapte CO₂ -
ekvivalente utslipp av klimagasser som er oppført i vedlegg A, ikke overskrider deres samlede tildelte 
mengder beregnet i henhold til deres kvantitative forpliktelser om begrensning og reduksjon av utslipp 
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oppført i vedlegg B og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 3. Det respektive utslippsnivå som er 
tildelt hver enkelt avtalepart, skal nedfelles i denne avtalen.

2. Partene i en slik avtale skal underrette sekretariatet om vilkårene i avtalen på den dag deres dokumenter 
vedrørende ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning av denne protokoll, eller tiltredelse til denne 
protokoll, blir deponert. Sekretariatet skal i sin tur informere partene og signatarene av konvensjonen om 
vilkårene i avtalen.

3. Enhver slik avtale skal gjelde for hele forpliktelsesperioden spesifisert i artikkel 3, 7. ledd.
4. Dersom parter som opptrer i fellesskap gjør dette innenfor rammen av og sammen med en regional 

organisasjon for økonomisk integrasjon, skal enhver endring i sammensetningen av organisasjonen etter at 
denne protokoll er vedtatt, ikke berøre de eksisterende forpliktelser i henhold til denne protokoll. Enhver 
endring i sammensetningen av organisasjonen skal kun gjelde for de forpliktelser etter artikkel 3 som er 
vedtatt etter den nevnte endringen.

5. Dersom partene i en slik avtale ikke klarer å nå sitt samlede mål for utslippsreduksjoner, skal hver part i 
nevnte avtale stå ansvarlig for sitt eget utslippsmål slik dette er nedfelt i avtalen.

6. Dersom parter som opptrer i fellesskap gjør dette innenfor rammen av og sammen med en regional 
organisasjon for økonomisk integrasjon, som selv er en part i denne protokoll, skal hver enkelt 
medlemsstat i denne regionale organisasjon for økonomisk integrasjon hver for seg og sammen med den 
regionale organisasjon for økonomisk integrasjon som opptrer i samsvar med artikkel 24, stå ansvarlig for 
sitt eget utslippsmål som det er gitt underretning om i samsvar med denne artikkel, dersom partene ikke 
klarer å nå sitt samlede mål for utslippsreduksjoner.

Artikkel 5
1. Hver part oppført i vedlegg I skal senest innen ett år før den første forpliktelsesperioden starter, ha 

opprettet et nasjonalt system for beregning av menneskeskapte utslipp fra kilder og opptak av alle 
klimagasser som ikke reguleres av Montrealprotokollen. Retningslinjer for slike nasjonale systemer, som 
skal omfatte metodene spesifisert i 2. ledd nedenfor, skal fastsettes under den første sesjon av 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte mellom partene i protokollen.

2. Metoder for beregning av menneskeskapte utslipp fra kilder og opptak av alle klimagasser som ikke 
reguleres av Montrealprotokollen, skal være de metoder som er godkjent av FNs klimapanel og som 
Partskonferansen har gitt samtykke til under sin tredje sesjon. I tilfeller hvor slike metoder ikke benyttes, 
skal egnede korreksjoner anvendes i henhold til de metoder det er enighet om i Partskonferansen når den 
fungerer som Partsmøte for denne protokoll, under dets første sesjon. På grunnlag av det arbeid som er 
utført bl.a. av FNs klimapanel og etter råd fra Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning 
skal Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, regelmessig gjennomgå og 
eventuelt revidere slike metoder og korreksjoner, idet det tas fullt hensyn til enhver relevant beslutning 
fattet av Partskonferansen. Enhver revisjon av metodene eller korreksjonene skal kun benyttes for å sikre 
at forpliktelsene i artikkel 3 etterleves i forbindelse med forpliktelsesperioden vedtatt etter den nevnte 
revisjon.

3. Globale oppvarmingspotensialer som benyttes for å beregne CO₂ -ekvivalens for menneskeskapte utslipp 
fra kilder og opptak av klimagasser oppført i vedlegg A, skal være de som er godtatt av FNs klimapanel og 
som Partskonferansen ble enig om under sin tredje sesjon. På grunnlag av det arbeid som er utført bl.a. av 
FNs klimapanel og etter råd fra Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning, skal 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, regelmessig gjennomgå og 
eventuelt revidere det globale oppvarmingspotensialet for hver slik klimagass, idet det tas fullt hensyn til 
enhver relevant beslutning fattet av Partskonferansen. Enhver revisjon av et globalt oppvarmingspotensiale 
skal gjelde kun for forpliktelser i artikkel 3 i forbindelse med forpliktelsesperioden vedtatt etter nevnte 
revisjon.

Artikkel 6
1. For å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 3 kan enhver part oppført i vedlegg I overføre til eller 

erverve fra enhver annen slik part utslippsreduksjonsenheter som er et resultat av prosjekter som tar sikte 
på å redusere menneskeskapte utslipp fra kilder eller øke opptak av menneskeskapte klimagasser innen 
enhver sektor av økonomien, forutsatt:
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a. at ethvert slikt prosjekt er blitt godkjent av de berørte parter,
b. at ethvert slikt prosjekt gir en reduksjon i utslipp fra kilder eller en økning av opptak, som kommer i 

tillegg til det som ellers ville ha funnet sted,
c. at parten ikke erverver noen utslippsreduksjonsenheter dersom den ikke etterlever sine forpliktelser i 

henhold til artikkel 5 og 7 og
d. at ervervelsen av utslippsreduksjonsenhetene kommer i tillegg til innenlandske tiltak for å oppfylle 

forpliktelsene etter artikkel 3.
2. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, kan under sin første sesjon eller så 

snart som det praktisk lar seg gjøre deretter, videreutvikle retningslinjer for gjennomføringen av denne 
artikkel, herunder for verifikasjon og rapportering.

3. En part oppført i vedlegg I kan autorisere rettssubjekter til å delta, under partens ansvar, i tiltak som fører 
til at utslippsreduksjonsenheter skapes, overføres eller erverves i henhold til denne artikkel.

4. Dersom det for en part oppført i vedlegg I reises spørsmål angående gjennomføringen av krav omhandlet i 
denne artikkel, i samsvar med relevante bestemmelser i artikkel 8, kan overføringer og ervervelser av 
utslippsreduksjonsenheter fortsatt skje, forutsatt at slike enheter ikke kan benyttes av en part for å oppfylle 
sine forpliktelser etter artikkel 3 inntil ethvert spørsmål om overholdelse av forpliktelsene er løst.

Artikkel 7
1. Enhver part oppført i vedlegg I skal i sitt årlige regnskap over menneskeskapte utslipp fra kilder og opptak 

av klimagasser som ikke reguleres av Montrealprotokollen, fremlagt i samsvar med relevante beslutninger 
fattet av Partskonferansen, ta med de nødvendige tilleggsopplysninger, som vil bli fastsatt i samsvar med 
4. ledd nedenfor, for å sikre at artikkel 3 etterleves.

2. Hver part oppført i vedlegg I skal i sin nasjonale rapport fremlagt i henhold til artikkel 12 i konvensjonen, 
ta med de nødvendige tilleggsopplysninger, som vil bli fastsatt i samsvar med 4. ledd nedenfor, for å 
påvise at den etterlever sine forpliktelser i henhold til denne protokoll.

3. Enhver part oppført i vedlegg I skal hvert år fremlegge den informasjon som kreves etter 1. ledd ovenfor, 
fra og med det første regnskapet som skal fremlegges i henhold til konvensjonen for det første året av 
forpliktelsesperioden etter at denne protokoll er trådt i kraft for vedkommende part. Hver slik part skal 
fremlegge den informasjon som kreves i 2. ledd ovenfor som ledd i den første nasjonale rapport som skal 
fremlegges i henhold til konvensjonen etter at denne protokoll er trådt i kraft for denne part og etter at 
retningslinjene omtalt i 4. ledd nedenfor er vedtatt. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for 
denne protokoll, skal bestemme hvor ofte den informasjon som kreves etter denne artikkel senere skal 
fremlegges, idet det tas hensyn til enhver tidsplan som Partskonferansen har fastsatt for fremleggelse av 
nasjonale rapporter.

4. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal under sin første sesjon vedta 
og deretter med jevne mellomrom gjennomgå retningslinjer for utarbeidelse av den informasjon som 
kreves etter denne artikkel, idet det tas hensyn til de retningslinjer som Partskonferansen har vedtatt for 
utarbeidelse av nasjonale rapporter av partene oppført i vedlegg I. Partskonferansen når den fungerer som 
Partsmøte for denne protokoll, skal også, forut for den første forpliktelsesperioden, fastsette nærmere 
bestemmelser for beregning av tildelte mengder.

Artikkel 8
1. Den informasjon som er fremlagt i henhold til artikkel 7 av hver part oppført i vedlegg I, skal gjennomgås 

av ekspertgrupper i samsvar med relevante beslutninger fattet av Partskonferansen og i samsvar med de 
retningslinjer som er vedtatt for dette formål av Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for 
denne protokoll, i henhold til 4. ledd nedenfor. Den informasjon som er fremlagt i henhold til artikkel 7, 1. 
ledd av hver enkelt part oppført i vedlegg I, skal gjenomgås som ledd i den årlige innsamling og beregning 
av utslipp og tildelte mengder. I tillegg skal den informasjon som er fremlagt i henhold til artikkel 7, 2. 
ledd av hver enkelt part oppført i vedlegg I, gjennomgås som del av gjennomgangen av rapportene.

2. Ekspertgrupper skal koordineres av sekretariatet og skal bestå av eksperter som er utvalgt blant dem som 
er nominert av konvensjonspartene og, der det er hensiktsmessig, av mellomstatlige organisasjoner i 
samsvar med de retningslinjer Partskonferansen har gitt for dette formål.
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3. I forbindelse med gjennomgangen skal det foretas en grundig og omfattende teknisk vurdering av alle 
sider ved en protokollparts gjennomføring. Ekspertgruppene skal utarbeide en rapport til Partskonferansen 
når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, som vurderer partens gjennomføring av forpliktelsene 
og som påpeker eventuelle potensielle problemer med oppfyllelsen av forpliktelsene samt faktorer som 
påvirker dette. Sekretariatet skal oversende slike rapporter til alle konvensjonspartene. Sekretariatet skal 
sette opp en liste over spørsmål om gjennomføring reist i slike rapporter for videre behandling i 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll.

4. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal under sin første sesjon vedta 
og deretter med jevne mellomrom gjennomgå retningslinjer for ekspertgruppenes gjennomgang av 
gjennomføringen av denne protokoll, idet det tas hensyn til relevante beslutninger fattet av 
Partskonferansen.

5. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal med bistand fra 
Underkomiteen for gjennomføring og eventuelt Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk 
rådgivning behandle:

a. den informasjon som er fremlagt av partene i henhold til artikkel 7 og rapportene fra ekspertgruppenes 
gjennomgang av denne informasjon utført i henhold til denne artikkel, og

b. listen over spørsmålene om gjennomføring som er satt opp av sekretariatet i henhold til 3. ledd 
ovenfor, samt ethvert spørsmål som er tatt opp av partene.

6. I henhold til behandlingen av informasjonen omtalt i 5. ledd ovenfor, skal Partskonferansen når den 
fungerer som Partsmøte for denne protokoll, treffe beslutninger om enhver sak som er nødvendig for 
gjennomføringen av denne protokoll.

Artikkel 9
1. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal med jevne mellomrom 

gjennomgå denne protokoll på grunnlag av den best tilgjengelige vitenskapelige kunnskap og vurderinger 
om klimaendringer og konsekvenser av slike endringer, samt relevant teknisk, samfunnsmessig og 
økonomisk informasjon. Slike gjennomganger skal koordineres med relevante gjennomganger i henhold til 
konvensjonen, særlig de som kreves etter artikkel 4, 2. ledd, nummer (d) og artikkel 7, 2. ledd, nummer (a) 
i konvensjonen. På grunnlag av slik gjennomgang skal Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte 
for denne protokoll, iverksette hensiktsmessige tiltak.

2. Den første gjennomgangen skal finne sted under den andre sesjon av Partskonferansen når den fungerer 
som Partsmøte for denne protokoll. Senere gjennomganger skal finne sted med jevne mellomrom og innen 
rimelig tid.

Artikkel 10

Alle parter skal, idet de tar hensyn til sitt felles, men differensierte ansvar, samt sine egne nasjonale og 
regionale prioriteringer for utvikling, målsetninger og forhold, uten å innføre nye forpliktelser for parter som 
ikke er oppført i vedlegg I, men samtidig bekrefter på ny de eksisterende forpliktelser etter artikkel 4, 1. ledd i 
konvensjonen, og idet de fortsetter å fremme gjennomføringen av disse forpliktelser med henblikk på å oppnå 
en bærekraftig utvikling, under hensyntagen til artikkel 4, 3., 5. og 7. ledd i konvensjonen:

a. utforme, der det er relevant og i den utstrekning det er mulig, kostnadseffektive nasjonale og eventuelt 
regionale programmer for å bedre kvaliteten på lokale utslippsfaktorer, aktivitetsdata og/eller modeller 
som avspeiler de sosio-økonomiske forhold hos hver enkelt part med henblikk på utarbeidelse og jevnlig 
oppdatering av nasjonale regnskap over menneskeskapte utslipp fra kilder og opptak av alle klimagasser 
som ikke reguleres av Montrealprotokollen, ved å benytte sammenlignbare metoder som Partskonferansen 
enes om, og som er i tråd med de retningslinjer for utarbeidelse av nasjonale rapporter som 
Partskonferansen har vedtatt,

b. utforme, gjennomføre, offentliggjøre og regelmessig oppdatere nasjonale og, der det er hensiktsmessig, 
regionale programmer som omfatter tiltak for å begrense klimaendringene og tiltak for å fremme en 
nødvendig tilpasning til klimaendringer:

i. Slike programmer vil bl.a. kunne omfatte energi, transport- og industrisektorene, samt landbruk, 
skogbruk og avfallshåndtering. Teknologier for tilpasning og metoder for bedre arealplanlegging vil 
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videre kunne forbedre tilpasningen til klimaendringer, og
ii. Partene oppført i vedlegg I skal fremlegge informasjon om tiltak i henhold til denne protokoll, 

herunder nasjonale programmer, i samsvar med artikkel 7; og andre parter skal søke å inkludere i sine 
nasjonale rapporter, der det er hensiktsmessig, informasjon om programmer som omfatter tiltak som 
parten mener kan bidra til å motvirke klimaendringer og skadevirkninger av slike endringer, herunder 
redusert vekst i utslipp av klimagasser og økt opptak, kapasitetsbygging og tilpasningstiltak.

c. samarbeide om å fremme effektive metoder for å utvikle, anvende og spre, samt treffe alle praktiske tiltak 
for å fremme, tilrettelegge og eventuelt finansiere, overføring av eller tilgang til miljøvennlig teknologi, 
ekspertise, praksis og prosesser forbundet med klimaendringer, særlig i utviklingsland, herunder utforming 
av strategier og programmer med henblikk på effektiv overføring av miljøvennlige teknologier som er i 
offentlig eie eller som er allment fritt tilgjengelige, og utvikling av gunstige rammebetingelser for den 
private sektor for å fremme og øke overføring av og tilgang til miljøvennlige teknologier,

d. samarbeide innen vitenskapelig og teknisk forskning samt fremme opprettholdelsen og utviklingen av 
systemer for systematisk overvåking og utvikling av dataarkiver med henblikk på å redusere usikkerhet 
forbundet med klimasystemet, skadevirkninger av klimaendringer samt de økonomiske og 
samfunnsmessige konsekvenser av ulike strategier for å motvirke slike endringer, og bidra til å utvikle og 
styrke lokal kapasitet og evnen til å delta i internasjonalt og mellomstatlig arbeid, programmer og nettverk 
for forskning og systematisk overvåking, idet det tas hensyn til artikkel 5 i konvensjonen,

e. samarbeide om og fremme på internasjonalt plan og, dersom det er formålstjenlig, ved hjelp av 
eksisterende organer, utvikling og gjennomføring av utdanning og opplæringsprogrammer, herunder 
styrke nasjonal kapasitetsbygging, særlig menneskelig og institusjonell kapasitet, samt utveksling eller 
utplassering av personell for opplæring av eksperter innen dette området, særlig for utviklingsland, samt 
på nasjonalt plan fremme allmennhetens bevissthet om og tilgang til informasjon om klimaendringer. 
Egnede systemer bør utvikles for å iverksette slik virksomhet gjennom konvensjonens relevante organer, 
idet det tas hensyn til artikkel 6 i konvensjonen,

f. inkludere i sine nasjonale rapporter opplysninger om programmer og aktiviteter iverksatt i henhold til 
denne artikkel i samsvar med relevante beslutninger fattet av Partskonferansen, og

g. i forbindelse med gjennomføringen av forpliktelsene etter denne artikkel, ta i full betraktning artikkel 4, 8. 
ledd i konvensjonen.

Artikkel 11
1. Under gjennomføringen av artikkel 10 skal partene ta hensyn til bestemmelsene i artikkel 4, 4., 5., 7., 8. og 

9. ledd i konvensjonen.
2. I forbindelse med gjennomføringen av artikkel 4, 1. ledd. i konvensjonen og i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 4, 3. ledd og artikkel 11 i konvensjonen, og gjennom det organ eller de organer 
som har fått i oppgave å administrere finansieringsmekanismen i konvensjonen, skal industriland og andre 
slike parter oppført i vedlegg II i denne konvensjon:

a. skaffe til veie nye og addisjonelle finansielle ressurser for å dekke de omforente fulle kostnader som 
utviklingsland (som er parter) pådrar seg ved å fremskynde gjennomføringen av de eksisterende 
forpliktelser etter artikkel 4, 1. ledd, nummer (a) i konvensjonen, som omfattes av artikkel 10, bokstav 
a) og

b. likeledes skaffe til veie de finansielle ressurser, herunder for overføring av teknologi, som 
utviklingsland som er parter trenger for å dekke de omforente fulle tilleggskostnader ved 
fremskynding av gjennomføringen av de eksisterende forpliktelser etter artikkel 4, 1. ledd i 
konvensjonen, som omfattes av artikkel 10, og som er avtalt mellom et utviklingsland som er part og 
det organ eller de internasjonale organer som er nevnt i artikkel 11 i konvensjonen, i samsvar med 
nevnte artikkel.

Gjennomføringen av disse eksisterende forpliktelsene skal ta hensyn til behovet for et tilstrekkelig og 
forutsigbart tilsig av finansielle midler, og betydningen av en passende byrdefordeling mellom 
industrilandene. Den veiledning som er gitt til det eller de organer som har fått i oppgave å administrere 
konvensjonens finansieringsmekanisme, gjennom relevante beslutninger fattet av Partskonferansen, 
herunder beslutninger fattet før denne protokollen ble vedtatt, skal gjelde mutatis mutandis for 
bestemmelsene i dette ledd.
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3. Industrilandene og andre parter oppført i vedlegg II til konvensjonen kan også skaffe til veie, og 
utviklingsland kan benytte seg av, finansielle ressurser til gjennomføring av artikkel 10, gjennom 
bilaterale, regionale og andre multilaterale kanaler.

Artikkel 12
1. Herved defineres en grønn utviklingsmekanisme.
2. Formålet med den grønne utviklingsmekanismen skal være å hjelpe parter som ikke er oppført i vedlegg I 

til å oppnå en bærekraftig utvikling og til å bidra til konvensjonens endelige mål, samt å hjelpe parter som 
er oppført i vedlegg I til å kunne etterleve sine kvantitative forpliktelser om begrensning og reduksjon i 
utslipp i henhold til artikkel 3.

3. Under den grønne utviklingsmekanismen:
a. vil parter som ikke er oppført i vedlegg I nyte godt av prosjektaktiviteter som resulterer i sertifiserte 

utslippsreduksjoner, og
b. kan parter oppført i vedlegg I benytte seg av de sertifiserte utslippsreduksjoner som stammer fra slike 

prosjektaktiviteter, til å bidra til etterlevelse av en del av deres kvantitative forpliktelser om 
begrensning og reduksjon av utslipp i henhold til artikkel 3, slik Partskonferansen når den fungerer 
som Partsmøte for denne protokoll bestemmer.

4. Den grønne utviklingsmekanismen skal være underlagt myndigheten til og veiledning av Partskonferansen 
når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, og den skal overvåkes av et styre for den grønne 
utviklingsmekanismen.

5. Utslippsreduksjoner som følger av hver enkelt prosjektaktivitet, skal godkjennes av operasjonelle enheter 
som utpekes av Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, på grunnlag av:

a. frivillig deltakelse godkjent av hver enkelt part som er involvert,
b. reelle, målbare og langsiktige nytter knyttet til demping i klimaendring, og
c. utslippsreduksjoner som kommer i tillegg til reduksjoner som ville ha inntruffet uavhengig av den 

sertifiserte prosjektaktiviteten.
6. Den grønne utviklingsmekanismen skal om nødvendig bistå med tilrettelegging av finansiering av 

sertifiserte prosjektaktiviteter.
7. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal under sin første sesjon 

utarbeide modaliteter og prosedyrer med det siktemål å sikre åpenhet, effektivitet og ansvarlighet gjennom 
en uavhengig granskning og verifikasjon av prosjektaktiviteter.

8. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll skal sikre at en andel av provenyet 
fra sertifiserte prosjektaktiviteter benyttes til å dekke administrative utgifter, samt til å hjelpe 
utviklingsland som er spesielt sårbare overfor skadevirkninger av klimaendringer, til å dekke 
tilpasningskostnader.

9. Deltakelse under den grønne utviklingsmekanismen, herunder virksomhet nevnt i 3. ledd, nummer (a) 
ovenfor og ervervelse av sertifiserte utslippsreduksjoner, kan omfatte private og/eller offentlige enheter, 
og skal være underlagt de retningslinjer som styret for Den grønne utviklingsmekanismen måtte gi.

10. Sertifiserte utslippsreduksjoner oppnådd i perioden fra år 2000 til begynnelsen av den første 
forpliktelsesperioden kan benyttes til å bidra til etterlevelse av kravene i den første forpliktelsesperioden.

Artikkel 13
1. Partskonferansen, som er konvensjonens øverste organ, skal fungere som Partsmøte for partene i denne 

protokoll.
2. Konvensjonsparter som ikke er parter i denne protokoll kan delta som observatører under arbeidet i enhver 

sesjon i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll. Når Partskonferansen tjener 
som møte for partene i denne protokoll, skal beslutninger i henhold til denne protokoll kun fattes av dem 
som er parter i denne protokoll.

3. Når Partskonferansen fungerer som Partsmøte for partene i denne protokoll, skal ethvert medlem av 
Partskonferansens byrå som representerer en konvensjonspart, men som på det aktuelle tidspunkt ikke er 
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part i denne protokoll, erstattes av et annet medlem som velges av og blant partene i denne protokoll.
4. Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal regelmessig gjennomgå 

gjennomføringen av denne protokoll og skal innenfor sitt mandat treffe de nødvendige beslutninger for å 
fremme en effektiv gjennomføring av protokollen. Den skal utøve de funksjoner den er tillagt i henhold til 
denne protokoll og skal:

a. på grunnlag av all den informasjon som er blitt formidlet i samsvar med bestemmelsene i denne 
protokoll, vurdere partenes gjennomføring av denne protokoll, den samlede virkning av tiltak som er 
iverksatt i henhold til denne protokoll, særlig miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige 
virkninger, samt deres kumulative innvirkning og graden av fremdrift i arbeidet med å oppfylle 
konvensjonens mål,

b. gjennomgå med jevne mellomrom partenes forpliktelser i henhold til denne protokoll, idet det tas 
behørig hensyn til enhver gjennomgang som kreves etter artikkel 4, 2. ledd (d) og artikkel 7, 2. ledd i 
konvensjonen, i lys av konvensjonens mål, den erfaring som er høstet under gjennomføringen av 
konvensjonen og utviklingen av vitenskapelig og teknologisk kunnskap, og ut fra dette vurdere og 
vedta regelmessige rapporter om gjennomføringen av denne protokoll,

c. fremme og tilrettelegge for utveksling av informasjon om tiltak vedtatt av partene for å motvirke 
klimaendringer og virkninger av slike endringer, idet det tas hensyn til partenes ulike forhold, ansvar 
og muligheter og deres respektive forpliktelser i henhold til denne protokoll,

d. etter anmodning fra to eller flere parter, bidra til koordineringen av tiltak de har vedtatt for å motvirke 
klimaendringer og virkninger av slik endringer, idet det tas hensyn til partenes ulike forhold, ansvar og 
muligheter og deres respektive forpliktelser i henhold til denne protokoll,

e. fremme og veilede, i samsvar med konvensjonens mål og bestemmelsene i denne protokoll og, idet det 
tas fullt ut hensyn til de relevante beslutninger fattet av Partskonferansen, utviklingen og den jevnlige 
justeringen av sammenlignbare metoder for effektiv gjennomføring av denne protokoll, som 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, blir enig om,

f. komme med anbefalinger i saker som er nødvendige for gjennomføringen av denne protokoll,
g. søke å skaffe til veie ytterligere finansielle ressurser i samsvar med artikkel 11, 2. ledd,
h. opprette de underordnede organer som anses som nødvendige for gjennomføringen av denne 

protokoll,
i. søke og eventuelt benytte, tjenester og samarbeid med, samt informasjon som tilbys av, kompetente 

internasjonale organisasjoner og mellomstatlige og ikke-statlige organer, og
j. utøve slike andre funksjoner som måtte være nødvendige for gjennomføringen av denne protokoll, 

samt vurdere enhver oppgave som følger av en beslutning fattet av Partskonferansen.
5. Partskonferansens prosedyreregler og de finansielle prosedyrer som anvendes i henhold til konvensjonen, 

skal anvendes mutatis mutandis under denne protokoll, med mindre annet blir bestemt ved konsensus av 
Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll.

6. Første sesjon i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal innkalles av 
sekretariatet i forbindelse med den første sesjon i den Partskonferansen som er berammet etter den dag 
denne protokoll trer i kraft. De etterfølgende, ordinære sesjoner i Partskonferansen når den fungerer som 
Partsmøte for denne protokoll, skal avholdes hvert år og i forbindelse med Partskonferansens ordinære 
sesjoner, med mindre annet bestemmes av Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne 
protokoll.

7. Ekstraordinære sesjoner i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal 
holdes når det anses nødvendig av Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, 
eller etter skriftlig anmodning fra en part, forutsatt at anmodningen støttes av minst en tredel av partene 
innen seks måneder etter at sekretariatet har underrettet partene om anmodningen.

8. FN, FNs særorganisasjoner og Det internasjonale atomenergibyrå, samt enhver stat som er medlem eller 
observatør i disse organisasjonene, men som ikke er part i konvensjonen, kan være representert som 
observatør under sesjonene i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll. 
Ethvert organ eller enhver organisasjon, enten den er nasjonal eller internasjonal, statlig eller ikke-statlig, 
som er kvalifisert i saker som omfattes av denne protokoll og som har informert sekretariatet om sitt ønske 
om å være representert som observatør under en sesjon i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte 
for denne protokoll, kan få adgang til dette, med mindre minst en tredel av de tilstedeværende parter går 

910



Utskrift fra Lovdata - 30.10.2017 13:33

 
Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring

Side 13

imot. Adgang for observatører og deres deltakelse skal være underlagt prosedyrereglene nevnt i 5. ledd 
ovenfor.

Artikkel 14
1. Sekretariatet opprettet ved artikkel 8 i konvensjonen skal tjene som sekretariat for denne protokoll.
2. Konvensjonens artikkel 8, 2. ledd, om sekretariatets oppgaver og konvensjonens artikkel 8, 3. ledd, om 

ordninger for sekretariatets drift, skal anvendes mutatis mutandis under denne protokoll. Sekretariatet skal 
i tillegg utøve de oppgaver som det er tillagt i henhold til denne protokoll.

Artikkel 15
1. Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning og Underkomiteen for gjennomføring, 

opprettet ved artikkel 9 og 10 i konvensjonen, skal tjene henholdsvis som Underkomité for vitenskapelig 
og teknologisk rådgivning og Underkomité for gjennomføring for denne protokoll. Bestemmelsene om 
disse to organenes arbeidsmåte i henhold til konvensjonen, skal anvendes mutatis mutandis under denne 
protokoll. Møtesesjonene i Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning og Underkomiteen 
for gjennomføring for denne protokoll skal holdes i forbindelse med møtene i henholdsvis Underkomiteen 
for vitenskapelig og teknisk rådgivning og Underkomiteen for gjennomføring for konvensjonen.

2. Konvensjonsparter som ikke er parter i denne protokoll, kan delta som observatører under arbeidet i 
enhver sesjon i underkomiteene. Når de underliggende organer tjener som underliggende organer for 
denne protokoll, skal beslutninger i henhold til denne protokoll kun fattes av dem som er parter i denne 
protokoll.

3. Når de underliggende organer opprettet ved artikkel 9 og 10 i konvensjonen utøver sine oppgaver i saker 
som gjelder denne protokoll, skal ethvert medlem av byrået i de nevnte underliggende organer som 
representerer en konvensjonspart, men som på det aktuelle tidspunkt ikke er part til denne protokoll, 
erstattes av et annet medlem som skal velges av og blant partene til denne protokoll.

Artikkel 16

Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal så snart det praktisk lar seg gjøre 
vurdere om den multilaterale, konsultative prosess nevnt i artikkel 13 i konvensjonen, skal anvendes for denne 
protokoll og eventuelt endres i lys av relevante beslutninger Partskonferansen eventuelt har fattet. En 
multilateral, konsultativ prosess som eventuelt anvendes for denne protokoll, skal ikke legge føringer på de 
prosedyrer og mekanismer som er etablert i samsvar med artikkel 18.

Artikkel 17

Partskonferansen skal fastlegge de relevante prinsipper, modaliteter, regler og retningslinjer, spesielt for 
verifikasjon, rapportering og ansvarlighet i forbindelse med handel med utslippskvoter. Partene oppført i 
vedlegg B kan delta i handel med utslippskvoter for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 3. Slik 
handel skal komme i tillegg til innenlandske tiltak som har til formål å oppfylle de kvantitative forpliktelser om 
begrensning og reduksjon av utslipp i henhold til nevnte artikkel.

Artikkel 18

Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll, skal under sin første sesjon godkjenne 
hensiktsmessige og effektive prosedyrer og mekanismer for å fastslå og behandle tilfeller der bestemmelsene i 
denne protokoll ikke etterleves, herunder ved å utarbeide en indikativ liste over konsekvenser, der det tas 
hensyn til årsaken, typen, graden og hyppigheten av manglende etterlevelse. Enhver prosedyre og mekanisme 
etter denne artikkel som medfører bindende konsekvenser, skal vedtas gjennom en endring av denne protokoll.

Artikkel 19

Bestemmelsene i artikkel 14 i konvensjonen om bileggelse av tvister skal gjelde mutatis mutandis for denne 
protokoll.
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Artikkel 20
1. Enhver part kan foreslå endringer i denne protokoll.
2. Endringer i denne protokoll skal vedtas under en ordinær sesjon i Partskonferansen når den fungerer som 

Partsmøte for denne protokoll. Teksten til enhver foreslått endring av denne protokoll skal meddeles 
partene av sekretariatet minst seks måneder før det møtet der den foreslås vedtatt. Sekretariatet skal også 
meddele teksten i de foreslåtte endringer til partene og signatarene i konvensjonen og til depositaren til 
underretning.

3. Partene skal bestrebe seg på å nå fram til enighet om enhver foreslått endring i denne protokoll ved 
konsensus. Dersom alle forsøk på å oppnå konsensus er blitt uttømt og enighet ikke er oppnådd, skal 
endringen som en siste utvei vedtas etter avstemning med tre fjerdedels flertall blant de parter som er til 
stede og som avgir stemme under møtet. Den vedtatte endringen skal av sekretariatet meddeles 
depositaren, som skal sirkulere den til alle parter for godkjenning.

4. Godkjenningsdokumenter i forbindelse med en endring skal deponeres hos depositaren. En endring som er 
vedtatt i samsvar med 3. ledd ovenfor skal for de parter som har godkjent endringen tre i kraft på den 
nittiende dag etter den dato depositaren har mottatt godkjenningsdokumenter fra minst tre fjerdedeler av 
partene i denne protokoll.

5. Endringen skal tre i kraft for enhver annen part på den nittiende dag etter den dag vedkommende part 
deponerer sitt godkjenningsdokument for nevnte endring hos depositaren.

Artikkel 21
1. Vedlegg til denne protokoll skal utgjøre en integrert del av protokollen og, dersom ikke annet er 

uttrykkelig foreskrevet, utgjør en henvisning til denne protokoll samtidig en henvisning til tilhørende 
vedlegg til denne protokoll. Vedlegg som er vedtatt etter at denne protokoll er trådt i kraft, skal være 
begrenset til lister, formularer og annet materiale av beskrivende art som er av vitenskapelig, teknisk, 
prosedyremessig eller administrativ karakter.

2. Enhver part kan fremme forslag til vedlegg til denne protokoll og kan foreslå endringer i vedlegg til denne 
protokoll.

3. Vedlegg til denne protokoll og endringer i vedlegg til denne protokoll skal vedtas under en ordinær sesjon 
i Partskonferansen når den fungerer som Partsmøte for denne protokoll. Teksten til et foreslått vedlegg 
eller endring i et vedlegg, skal meddeles partene av sekretariatet minst seks måneder før det møtet hvor det 
foreslås vedtatt. Sekretariatet skal også meddele teksten til et foreslått vedlegg eller endring i et vedlegg til 
partene og signatarene i konvensjonen og til depositaren til underretning.

4. Partene skal bestrebe seg på å nå fram til enighet om ethvert foreslått vedlegg eller endring i vedlegg ved 
konsensus. Dersom alle forsøk på å oppnå konsensus er uttømt og enighet ikke er oppnådd, skal vedlegget 
eller endring i et vedlegg som en siste utvei vedtas med tre fjerdedels flertall blant de parter som er til 
stede og som avgir stemme under møtet. Det vedtatte vedlegget eller endring i et vedlegg skal av 
sekretariatet meddeles depositaren, som skal sirkulere det til alle parter for godkjenning.

5. Andre vedlegg eller endring i andre vedlegg enn vedlegg A eller B som er blitt vedtatt i samsvar med 3. 
ledd og 4. ledd ovenfor, skal tre i kraft for alle parter til denne protokoll seks måneder etter den dag 
depositaren har meddelt disse parter at vedlegget eller endringen til vedlegget er vedtatt, unntatt for de 
parter som har underrettet depositaren skriftlig i løpet av denne perioden om at de ikke godtar vedlegget 
eller endringen i vedlegget. Vedlegget eller endring i et vedlegg skal tre i kraft for parter som trekker 
tilbake sin underretning om at de ikke godtar dem på den nittiende dag etter den dag depositaren har 
mottatt underretningen om tilbaketrekning.

6. Dersom vedtakelsen av et vedlegg eller en endring i et vedlegg innebærer en endring av denne protokoll, 
skal dette vedlegg eller denne endring i et vedlegg ikke tre i kraft før endringen til denne protokoll trer i 
kraft.

7. Endringer i vedlegg A og B til denne protokoll skal vedtas og tre i kraft i samsvar med prosedyren fastsatt 
i artikkel 20, forutsatt at enhver endring i vedlegg B kun vedtas med skriftlig samtykke fra vedkommende 
part.

Artikkel 22

912



Utskrift fra Lovdata - 30.10.2017 13:33

 
Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring

Side 15

1. Enhver part skal ha én stemme, med unntak av det som er fastsatt i 2. ledd nedenfor.
2. Regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon skal i saker som ligger innenfor deres 

kompetanseområde, utøve sin rett til å stemme med det antall stemmer som tilsvarer antallet 
medlemsstater som er parter i denne protokoll. En slik organisasjon skal ikke utøve sin stemmerett dersom 
noen av dens medlemsstater utøver sin rett og vice versa.

Artikkel 23

FNs generalsekretær skal være depositar for denne protokoll.

Artikkel 24
1. Denne protokoll skal være åpen for undertegning og skal være gjenstand for ratifikasjon, godtakelse eller 

godkjenning av stater og regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon som er part i konvensjonen. 
Den skal være åpen for undertegning ved FNs hovedkvarter i New York fra 16. mars 1998 til 15. mars 
1999. Denne protokollen skal være åpen for tiltredelse fra dagen etter den dato undertegningen avsluttes. 
Ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentene skal deponeres hos depositaren.

2. Enhver regional organisasjon for økonomisk integrasjon som blir part i denne protokoll uten at noen av 
dens medlemsstater er part, skal være bundet av alle forpliktelser etter denne protokoll. I de tilfeller hvor 
én eller flere av organisasjonens medlemsstater er parter i denne protokoll, skal organisasjonen og dens 
medlemsstater avgjøre deres respektive ansvar for oppfyllelsen av deres forpliktelser i henhold til denne 
protokoll. I slike tilfeller skal organisasjonen og dens medlemsstater ikke ha rett til samtidig å utøve 
rettigheter i henhold til denne protokoll.

3. I sine ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumenter skal regionale organisasjoner 
for økonomisk integrasjon tilkjennegi rekkevidden av sin kompetanse i anliggender som styres av denne 
protokoll. Disse organisasjonene skal også underrette depositaren, som igjen skal underrette partene, om 
enhver vesentlig endring i rekkevidden av deres kompetanse.

Artikkel 25
1. Denne protokoll skal tre i kraft på den nittiende dag etter den dato minst 55 konvensjonsparter, herunder 

parter oppført i vedlegg I som til sammen sto for minst 55 prosent av de samlede CO₂ -utslipp i 1990 for 
partene oppført i vedlegg I, har deponert sine ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller 
tiltredelsesdokumenter.

2. I denne artikkel betyr: «de samlede CO₂ -utslipp i 1990 for partene oppført i vedlegg I» den mengde som 
er oppgitt på eller innen den dag denne protokollen vedtas av partene oppført i vedlegg I i deres første 
nasjonale rapport, fremlagt i samsvar med artikkel 12 i konvensjonen.

3. For enhver stat eller regional organisasjon for økonomisk integrasjon som ratifiserer, godtar eller 
godkjenner denne protokollen eller tiltrer den etter at vilkårene for ikrafttredelse fastsatt i 1. ledd ovenfor 
er blitt oppfylt, skal denne protokoll tre i kraft på den nittiende dag etter dato for deponering av dens 
ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokument.

4. I forbindelse med denne artikkel skal ethvert dokument deponert av en regional organisasjon for 
økonomisk integrasjon ikke regnes i tillegg til de som er deponert av medlemsstatene i denne organisasjon.

Artikkel 26

Ingen forbehold kan fremsettes til denne protokoll.

Artikkel 27
1. Enhver part kan etter tre år fra den dato protokollen trådte i kraft for vedkommende part når som helst tre 

ut av protokollen ved å gi depositaren skriftlig meddelelse om dette.
2. Enhver slik uttreden skal tre i kraft ett år etter den dato meddelelsen om uttreden ble mottatt av depositaren 

eller på den etterfølgende dato som er fastsatt i meddelelsen om uttreden.
3. Enhver part som trer ut av konvensjonen skal også anses å ha trådt ut av denne protokoll.
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Artikkel 28

Originalen til denne protokoll, der den arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekst har 
samme gyldighet, skal deponeres hos FNs generalsekretær.

Utferdiget i Kyoto, den ellevte desember nitterhundreognittisyv.

Til bekreftelse på dette har de undertegnede, som har fått behørig fullmakt til det, undertegnet denne 
protokoll på den oppgitte dato.

Vedlegg A
Drivhusgasser
Karbondioksid (CO₂ )
Metan (CH4 )
Dinitrogenoksid (N2O )
Hydrofluorkarboner (HFC)
Perfluorkarboner (PFC)
Svovelheksafluorid (SF6 )
Kategorier av sektorer/kilder
Energi

Brennstoff
Kraftindustri
Foredlingsindustri og bygg
Transport
Andre sektorer
Annet

Flyktige utslipp fra brensel
Fast brensel
Olje og naturgass
Annet

Industriprosesser
Mineralske produkter
Kjemisk industri
Metallproduksjon
Annen produksjon
Fremstilling av halokarboner og svovelheksafluorid
Forbruk av halokarboner og svovelheksafluorid
Annet

Løsemidler og annen bruk av produkter
Landbruk

Metanutslipp fra husdyr
Håndtering av gjødsel
Risdyrking
Dyrkbar mark
Foreskreven brenning av savanner
Brenning av landbruksavfall
Annet

Avfall
Disponering av fast avfall på land
Håndtering av avløpsvann
Avfallsforbrenning
Annet
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Vedlegg B
 Part Kvantitativ forpliktelse om begrensning og reduksjon  

av utslipp (prosent av basisår eller -periode)
Australia 108
Østerrike 92
Belgia 92
Bulgaria* 92
Canada 94
Kroatia* 95
Den tsjekkiske republikk* 92
Danmark 92
Estland* 92
Det europeiske fellesskap 92
Finland 92
Frankrike 92
Tyskland 92
Hellas 92
Ungarn* 94
Island 110
Irland 92
Italia 92
Japan 94
Latvia* 92
Liechtenstein 92
Litauen* 92
Luxembourg 92
Monaco 92
Nederland 92
New Zealand 100
Norge 101
Polen* 94
Portugal 92
Romania* 92
Den russiske føderasjon* 100
Slovakia* 92
Slovenia* 92
Spania 92
Sverige 92
Sveits 92
Ukraina* 100
Det forente kongerike Storbritannia og Nord- Irland 92
De forente amerikanske stater 93

* Land som undergår prosessen med overgang til markedsøkonomi

I 
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Doha amendment to the Kyoto Protocol 
 

 

 

Article 1: Amendment 

 A. Annex B to the Kyoto Protocol 

The following table shall replace the table in Annex B to the Protocol: 

 

1 2 3 4 5 6 

Party 

Quantified emission 
limitation or reduction 

commitment
(2008–2012) 

(percentage of base year 
or period) 

Quantified 
emission 

limitation or 
reduction 

commitment 

(2013–2020)
(percentage of 

base year or 
period) 

 

Reference 
year1 

Quantified 
emission 

limitation or 
reduction 

commitment 
(2013–2020) 

(expressed as 
percentage of 

reference 
year)1 

Pledges for the 
reduction of 

greenhouse gas 
emissions by 

2020  
(percentage of 

reference 
year)2 

Australia 
108 99.5 2000 98 

–5 to –15% or 
–25%3 

Austria 92 804 NA NA  

Belarus5*  88 1990 NA –8% 

Belgium 92 804 NA NA  

Bulgaria* 92 804 NA NA  

Croatia* 95 806 NA NA –20%/–30%7 

Cyprus  804 NA NA  

Czech Republic* 92 804 NA NA  

Denmark 92 804 NA NA  

Estonia* 92 804 NA NA  

European Union 92 804 1990 NA –20%/–30%7 

Finland 92 804 NA NA  

France 92 804 NA NA  

Germany 92 804 NA NA  

Greece 92 804 NA NA  

Hungary* 94 804 NA NA  

Iceland 110 808 NA NA  

Ireland 92 804 NA NA  

Italy 92 804 NA NA  

Kazakhstan*  95 1990 95 –7% 

Latvia* 92 804 NA NA  

Liechtenstein 92 84 1990 84 –20%/–30%9 

Lithuania* 92 804 NA NA  

Luxembourg 92 804 NA NA  

Malta  804 NA NA  
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1 2 3 4 5 6 

Party 

Quantified emission 
limitation or reduction 

commitment
(2008–2012) 

(percentage of base year 
or period) 

Quantified 
emission 

limitation or 
reduction 

commitment 

(2013–2020)
(percentage of 

base year or 
period) 

 

Reference 
year1 

Quantified 
emission 

limitation or 
reduction 

commitment 
(2013–2020) 

(expressed as 
percentage of 

reference 
year)1 

Pledges for the 
reduction of 

greenhouse gas 
emissions by 

2020  
(percentage of 

reference 
year)2 

Monaco 92 78 1990 78 –30% 

Netherlands 92 804 NA NA  

Norway 101 84 1990 84 

–30% to 

 –40%10 

Poland* 94 804 NA NA  

Portugal 92 804 NA NA  

Romania* 92 804 NA NA  

Slovakia* 92 804 NA NA  

Slovenia* 92 804 NA NA  

Spain 92 804 NA NA  

Sweden 92 804 NA NA  

Switzerland 92 84.2 1990 NA 

–20% to 

 –30%11 

Ukraine* 100 7612 1990 NA –20% 

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 92 804 NA NA  

Party 

Quantified emission 
limitation or reduction 

commitment (2008–2012) 
(percentage of base year 

or period)     

Canada13 94     

Japan14 94     

New Zealand15 100     

Russian 
Federation16* 

100 
    

Abbreviation: NA = not applicable. 
*  Countries that are undergoing the process of transition to a market economy. 

All footnotes below, except for footnotes 1, 2 and 5, have been provided through communications from the 
respective Parties. 

1 A reference year may be used by a Party on an optional basis for its own purposes to express its quantified 
emission limitation or reduction commitment (QELRC) as a percentage of emissions of that year, that is not 
internationally binding under the Kyoto Protocol, in addition to the listing of its QELRC(s) in relation to the 
base year in the second and third columns of this table, which are internationally legally binding. 

2 Further information on these pledges can be found in documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 and 
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 and Add.2.  
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3 Australia’s QELRC under the second commitment period of the Kyoto Protocol is consistent with the 
achievement of Australia’s unconditional 2020 target of 5 per cent below 2000 levels. Australia retains the 
option later to move up within its 2020 target of 5 to 15, or 25 per cent below 2000 levels, subject to certain 
conditions being met. This reference retains the status of these pledges as made under the Cancun Agreements 
and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its associated rules and 
modalities.  

4 The QELRCs for the European Union and its member States for a second commitment period under the Kyoto 
Protocol are based on the understanding that these will be fulfilled jointly with the European Union and its 
member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol. The QELRCs are without prejudice to the 
subsequent notification by the European Union and its member States of an agreement to fulfil their 
commitments jointly in accordance with the provisions of the Kyoto Protocol.  

5 Added to Annex B by an amendment adopted pursuant to decision 10/CMP.2. This amendment has not yet 
entered into force. 

6 Croatia’s QELRC for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understanding 
that it will fulfil this QELRC jointly with the European Union and its member States, in accordance with 
Article 4 of the Kyoto Protocol. As a consequence, Croatia’s accession to the European Union shall not affect 
its participation in such joint fulfilment agreement pursuant to Article 4 or its QELRC.  

7 As part of a global and comprehensive agreement for the period beyond 2012, the European Union reiterates 
its conditional offer to move to a 30 per cent reduction by 2020 compared to 1990 levels, provided that other 
developed countries commit themselves to comparable emission reductions and developing countries 
contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities. 

8 The QELRC for Iceland for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the 
understanding that it will be fulfilled jointly with the European Union and its member States, in accordance 
with Article 4 of the Kyoto Protocol.  

9 The QELRC presented in column three refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 
levels. Liechtenstein would consider a higher reduction target of up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 
levels under the condition that other developed countries commit themselves to comparable emission 
reductions and that economically more advanced developing countries contribute adequately according to 
their responsibilities and respective capabilities.  

10 Norway’s QELRC of 84 is consistent with its target of 30 per cent reduction of emissions by 2020, compared 
to 1990. If it can contribute to a global and comprehensive agreement where major emitting Parties agree on 
emission reductions in line with the 2° C target, Norway will move to a level of 40 per cent reduction for 2020 
based on 1990 levels. This reference retains the status of the pledge made under the Cancun Agreements and 
does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol. 

11 The QELRC presented in the third column of this table refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 
compared to 1990 levels. Switzerland would consider a higher reduction target up to 30 per cent by 2020 
compared to 1990 levels subject to comparable emission reduction commitments from other developed 
countries and adequate contribution from developing countries according to their responsibilities and 
capabilities in line with the 2° C target. This reference retains the status of the pledge made under the Cancun 
Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its associated 
rules and modalities. 

12 Should be full carry-over and there is no acceptance of any cancellation or any limitation on use of this 
legitimately acquired sovereign property. 

13 On 15 December 2011, the Depositary received written notification of Canada’s withdrawal from the Kyoto 
Protocol. This action will become effective for Canada on 15 December 2012. 

14 In a communication dated 10 December 2010, Japan indicated that it does not have any intention to be under 
obligation of the second commitment period of the Kyoto Protocol after 2012. 

15 New Zealand remains a Party to the Kyoto Protocol. It will be taking a quantified economy-wide emission 
reduction target under the United Nations Framework Convention on Climate Change in the period 2013 to 
2020.  

16 In a communication dated 8 December 2010 that was received by the secretariat on 9 December 2010, the 
Russian Federation indicated that it does not intend to assume a quantitative emission limitation or reduction 
commitment for the second commitment period. 
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 B. Annex A to the Kyoto Protocol 

The following list shall replace the list under the heading “Greenhouse gases” in Annex A 
to the Protocol:  

Greenhouse gases 

Carbon dioxide (CO2) 

Methane (CH4) 

Nitrous oxide (N2O) 

Hydrofluorocarbons (HFCs) 

Perfluorocarbons (PFCs) 

Sulphur hexafluoride (SF6) 

Nitrogen trifluoride (NF3)1 

 C. Article 3, paragraph 1 bis 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 3 of the Protocol: 

1 bis. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their 
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases 
listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their 
quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in the third column of 
the table contained in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a 
view to reducing their overall emissions of such gases by at least 18 per cent below 1990 
levels in the commitment period 2013 to 2020. 

 D. Article 3, paragraph 1 ter 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 bis of Article 3 of the Protocol: 

1 ter. A Party included in Annex B may propose an adjustment to decrease the percentage 
inscribed in the third column of Annex B of its quantified emission limitation and reduction 
commitment inscribed in the third column of the table contained in Annex B. A proposal 
for such an adjustment shall be communicated to the Parties by the secretariat at least three 
months before the meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol at which it is proposed for adoption. 

 E. Article 3, paragraph 1 quater 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 3 of the Protocol: 

1 quater. An adjustment proposed by a Party included in Annex I to increase the 
ambition of its quantified emission limitation and reduction commitment in accordance 
with Article 3, paragraph 1 ter, above shall be considered adopted by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol unless more than three-fourths 
of the Parties present and voting object to its adoption. The adopted adjustment shall be 
communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties, and 

                                                           
 1 Applies only from the beginning of the second commitment period. 
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shall enter into force on 1 January of the year following the communication by the 
Depositary. Such adjustments shall be binding upon Parties. 

 F. Article 3, paragraph 7 bis 

The following paragraphs shall be inserted after paragraph 7 of Article 3 of the Protocol: 

7 bis. In the second quantified emission limitation and reduction commitment period, from 
2013 to 2020, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the 
percentage inscribed for it in the third column of the table contained in Annex B of its 
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases 
listed in Annex A in 1990, or the base year or period determined in accordance with 
paragraph 5 above, multiplied by eight. Those Parties included in Annex I for whom land-
use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas emissions in 1990 shall 
include in their 1990 emissions base year or period the aggregate anthropogenic carbon 
dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in 1990 from land-use 
change for the purposes of calculating their assigned amount. 

 G. Article 3, paragraph 7 ter 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 7 bis of Article 3 of the Protocol: 

7 ter.  Any positive difference between the assigned amount of the second commitment 
period for a Party included in the Annex I and average annual emissions for the first three 
years of the preceding commitment period multiplied by eight shall be transferred to the 
cancellation account of that Party.  

 H. Article 3, paragraph 8 

In paragraph 8 of Article 3 of the Protocol, the words: 

calculation referred to in paragraph 7 above 

shall be substituted by: 

calculations referred to in paragraphs 7 and 7 bis above 

 I. Article 3, paragraph 8 bis 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 of Article 3 of the Protocol: 

8 bis. Any Party included in Annex I may use 1995 or 2000 as its base year for nitrogen 
trifluoride for the purposes of the calculation referred to in paragraph 7 bis above. 

 J. Article 3, paragraphs 12 bis and ter 

The following paragraphs shall be inserted after paragraph 12 of Article 3 of the Protocol: 

12 bis. Any units generated from market-based mechanisms to be established under the 
Convention or its instruments may be used by Parties included in Annex I to assist them in 
achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments 
under Article 3. Any such units which a Party acquires from another Party to the 
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Convention shall be added to the assigned amount for the acquiring Party and subtracted 
from the quantity of units held by the transferring Party. 

12 ter. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall ensure that, where units from approved activities under market-based mechanisms 
referred to in paragraph 12 bis above are used by Parties included in Annex I to assist them 
in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction 
commitments under Article 3, a share of these units is used to cover administrative 
expenses, as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to 
the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation if these units are 
acquired under Article 17. 

  K. Article 4, paragraph 2 

The following words shall be added to the end of the first sentence of paragraph 2 of 
Article 4 of the Protocol: 

, or on the date of deposit of their instruments of acceptance of any amendment to Annex B 
pursuant to Article 3, paragraph 9 

  L. Article 4, paragraph 3 

In paragraph 3 of Article 4 of the Protocol, the words: 

 , paragraph 7  

shall be substituted by: 

 to which it relates 

Article 2: Entry into force 

This amendment shall enter into force in accordance with Articles 20 and 21 of the Kyoto 
Protocol.  
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Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i 
beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker 

vedrørende miljø

Ident 25-06-1998 nr 1 Multilateral
Tittel (Norsk) Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i 

beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø
Korttittel (Norsk) Århus-konvensjonen
Tittel (originalspråk) Convention on access to information, public participation in decision-making and 

access to justice in environmental matters
Emne Miljø
Avtalens 
undertegningsdato

25-06-1998

Avtalens 
undertegningssted

Århus

Avtalens 
ikrafttredelsesdato

30-10-2001

Undertegningsdato Norge 25-06-1998
Ikrafttredelsesdato Norge 31-07-2003
Depositar FN http://treaties.un.org
Fullmakt til undertegning 12-06-1998 kgl.res.
Stortinget St.prp.nr.81 (2001–2002) Innst.S.nr.22 (2002–2003) Stortingsvedtak 20.februar 

2003
Fagdepartement Miljøverndepartementet
Ratifikasjon, 
godkjennelse, godtakelse

28-03-2003 kgl.res.

Dato for dep av rat.dok 
el.likn

02-05-2003

Endret/tillegg Protokoll av TRA-2003-05-21-14
Merknad Ved ratifikasjon avga Norge følgende deklarasjon: "In accordance with  article 16, 
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Fortale

Artikkel 9  Adgang til overprøving
1. Enhver part skal innenfor rammen av sin nasjonale lovgivning sikre at enhver som mener å ha fått sin 

begjæring om informasjon i medhold av artikkel 4 oversett, helt eller delvis feilaktig avvist, utilstrekkelig 
besvart eller på annen måte ikke fått begjæringen behandlet i samsvar med bestemmelsene i 
vedkommende artikkel, har adgang til overprøving ved en domstol eller et annet uavhengig og upartisk 
organ etablert ved lov.

I de tilfeller hvor en part bestemmer at en slik prøving kan foretas av en domstol, skal vedkommende 
person også sikres tilgang til en rask, lovbestemt prosedyre, som er vederlagsfri eller forbundet med lave 
kostnader, der saken kan bli gjenstand for fornyet vurdering av en offentlig myndighet eller prøving av et 
uavhengig og upartisk organ som ikke er en domstol.

Endelige beslutninger i medhold av dette nummer skal være bindende for den offentlige myndighet som 
innehar informasjonen. Det skal gis skriftlig begrunnelse, i det minste dersom tilgangen til informasjon blir 
avslått i medhold av dette nummer.

2. Enhver part skal innenfor rammen av sin nasjonale lovgivning, sikre at de berørte deler av allmennheten
a. som har tilstrekkelig interesse, eller alternativt
b. som hevder å ha fått svekket en rettighet, der en parts forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler 

oppstiller et slikt vilkår,
har tilgang til en overprøvingsprosedyre for en domstol og/eller et annet uavhengig eller upartisk organ 

etablert ved lov, for å bestride den materielle og prosessuelle lovligheten av enhver beslutning, handling 
eller unnlatelse regulert i artikkel 6, samt i andre relevante bestemmelser i denne konvensjonen der dette er 
fastsatt i nasjonal lovgivning og uten at det berører nummer 3 nedenfor.

Fastsettelse av hva som utgjør en tilstrekkelig interesse og svekkelse av en rettighet skal skje i samsvar 
med kravene i nasjonal lovgivning og i samsvar med målsettingen om å gi den berørte del av allmennheten 
vid adgang til overprøving innenfor rammen av denne konvensjonen. I denne forbindelse skal interessen til 
enhver frivillig organisasjon som oppfyller kravene nevnt i artikkel 2 nummer 5, anses å være tilstrekkelig i 
medhold av bokstav (a) ovenfor. Slike organisasjoner skal også anses å ha rettigheter som kan bli svekket i 
medhold av bokstav (b) ovenfor.

Bestemmelsene i dette nummer skal ikke utelukke muligheten for en foreløpig overprøving av en 
administrativ myndighet, og skal ikke innvirke på krav om at man må ha uttømt de administrative 
overprøvingsordninger før man kan gå til rettslig overprøving, der slike krav følger av nasjonal lovgivning.

3. I tillegg, og uten å berøre prosedyrene for prøving av saken som nevnt i nummer 1 og 2 ovenfor, skal 
enhver part sikre at allmennheten, der den oppfyller eventuelle kriterier fastsatt i nasjonal lovgivning, har 
tilgang til administrative eller rettslige prosedyrer for å bestride handlinger og unnlatelser begått av 
privatpersoner og offentlige myndigheter som er i strid med bestemmelsene i nasjonal lovgivning 
vedrørende miljø.

4. I tillegg, og uten å berøre nummer 1 ovenfor, skal prosedyrene nevnt i nummer 1, 2 og 3 ovenfor sikre 
tilfredsstillende og effektive virkemidler, herunder midlertidige forføyninger når dette kan være påkrevet, 
som skal være rettferdige, komme til rett tid og ikke være uoverkommelig dyre. Avgjørelser i medhold av 
denne artikkel skal formidles eller nedtegnes skriftlig. Avgjørelser truffet av domstoler, og av andre 
organer når det er mulig, skal være allment tilgjengelige.

5. For å fremme den effektive gjennomføringen av bestemmelsene i denne artikkel, skal enhver part sikre at 
allmennheten gis informasjon om tilgang til administrative og rettslige overprøvingsprosedyrer, og skal 
vurdere å opprette hensiktsmessige hjelpemekanismer for å fjerne eller redusere økonomiske og andre 
hindringer som står i veien for adgang til overprøving.
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PARIS AGREEMENT 

The Parties to this Agreement, 

Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change, hereinafter referred to as "the Convention", 

Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by 
decision l/CP.17 of the Conference of the Parties to the Convention at its 
seventeenth session, 

In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its 
principles, including the principle of equity and common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national 
circumstances, 

Recognizing the need for an effective and progressive response to the 
urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific 
knowledge, 

Also recognzzzng the specific needs and special circumstances of 
developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the 
adverse effects of climate change, as provided for in the Convention, 

Taking full account of the specific needs and special situations of the least 
developed countries with re gard to funding and transfer of technology, 

Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but 
also by the impacts of the measures taken in response to it, 

Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, 
responses and impacts have with equitable access to sustainable development and 
eradication of poverty, 

Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and 
ending hunger, and the particular vulnerabilities of food production systems to the 
adverse impacts of climate change, 
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Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and 
the creation of decent work and quality jobs in accordance with nationally defined 
development priorities, 

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, 
Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and 
consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights 
of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with 
disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as 
well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity, 

Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as 
appropriate, of sinks and reservoirs of the greenhouse gases referred to in the 
Convention, 

Nating the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including 
oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother 
Earth, and nating the importance for some of the concept of "climate justice", 
when taking action to address climate change, 

Affirming the importance of education, training, public awareness, public 
participation, public access to information and cooperation at all levels on the 
matters addressed in this Agreement, 

Recognizing the importance of the engagements of all levels of government 
and various actors, in accordance with respective national legislations of Parties, in 
addressing climate change, 

Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of 
consumption and production, with developed country Parties taking the lead, play 
an important role in addressing climate change, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of 
the Convention shall apply. In addition: 

-2-
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I 

. (a) "Convention" means the United Nations Framework Convention on 
Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992; 

(b) "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the 
Convention; 

( c) "Party" means a Party to this Agreement. 

Article 2 

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, 
including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of 
climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate 
poverty, including by: 

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 
2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature 
increase to l .5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would 
significantly reduce the risks and impacts of climate change; 

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate 
change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions 
development, in a manner that does not threaten food production; and 

( c) Making finance flows consistent with a pathway towards low 
greenhouse gas emissions and climate-resilient development. 

2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of 
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light 
of different national circumstances. 

Article 3 

As nationally determined contributions to the global response to climate 
change, all Parties are to undertake and comm'unicate ambitious efforts as defined 
in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this 
Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a 
progression over time, while recognizing the need to support developing country 
Parties for the effective implementation of this Agreement. 

-3-
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Article 4 

1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, 
Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as 
possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, 
and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available 
science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources 
and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the 
basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to 
eradicate poverty. 

2. Bach Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally 
determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic 
mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such 
contributions. 

3. Bach Party's successive nationally determined contribution will represent a 
progression beyond the Party's then current nationally determined contribution and 
reflect its highest possible ambition, reflecting its common hut differentiated 
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national 
circumstances. 

4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking 
economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties 
should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move 
over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the 
light of different national circumstances. 

5. Support shall be provided to developing country Parties for the 
impl~mentation of this Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, 
recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for 
higher ambition in their actions. 

6. The least developed countries and small island developing States may 
prepare and communicate strategies, plans and actions for low greenhouse gas 
emissions development reflecting their special circumstances. 

7. Mitigation co-benefits resulting from Parties' adaptation actions and/or 
econom1c diversification plans can contribute to mitigation outcomes under this 
Article. 

-4-
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8. In communicating their nationally determined contributions, all Parti es shall 
provide the information necessary for clarity, transparency and understanding in 
accordance with decision l/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of 
the Parti es serving as the meeting of the Parti es to this Agreement. 

9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every 
five years in accordance with decision l/CP.21 and any relevant decisions of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement 
and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14. 

10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall consider common time frames for nationally determined 
contributions at its first session. 

11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined 
contribution with a view to enhancing its level of ambition, in accordance with 
guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement. 

12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be 
recorded in a public registry maintained by the secretariat. 

13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In 
accounting for anthropogenic emissions and removals corresponding to their 
nationally determined contributions, Parties shall promote environmental integrity, 
transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and ensure 
the avoidance of double counting, in accordance with guidance adopted by the 
Conference of the Parti es serving as the meeting of the Parties to this Agreement. 

14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing 
and implementing mitigation actions with respect to anthropogenic emissions and 
removals, Parties should take into account, as appropriate, existing methods and 
guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of 
this Article. 

15. Parti es shall take into consideration in the implementation of this Agreement 
the concerns of Parties with econ:omies most affected by the impacts of response 
measures, particularly developing country Parties. 

-5-
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16. Parties, including regional economic integration organizations and their 
member States, that have reached an agreement to act jointly under paragraph 2 of 
this Article shall notify the secretariat of the terms of that agreement, including the 
emission level allocated to each Party within the relevant time period, when they 
communicate their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn 
inform the Parties and signatories to the Convention of the terms ofthat agreement. 

17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as 
set out in the agreement referred to in paragraph 16 of this Article in accordance 
with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15 . 

18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a 
regional economic integration organization which is itself a Party to this 
Agreement, each member State of that regional economic integration organization 
individually, and together with the regional economic integration organization, 
shall be responsible for its emission leve! as set out in the agreement 
communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 
and 14 of this Article and Articles 13 and 15. 

19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low 
greenhouse gas emission development strategies, mindful of Article 2 taking into 
account their common but differentiated responsibilities and respective capabilities, 
in the light of different national circumstances. 

Article 5 

1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and 
reservoirs of greenhouse gas es as referred to in Article 4, paragraph 1 ( d), of the 
Convention, including forests. 

2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including 
through results-based payments, the existing framework as set out in rel~ted 
guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches 
and positive incentives for activities relating to reducing emissions from 
deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable 
management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and 
adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, 
while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon 
benefits associated with such approaches. 

-6-
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Article 6 

1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation 
in the implementation of their nationally determined contributions to allow for 
higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to promote 
sustainable development and environrnental integrity. 

2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches 
that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards 
nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure 
environmental integrity and transparency, including in govemance, and shall apply 
robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent 
with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Agreement. 

3. The use of intemationally transferred mitigation outcomes to achieve 
nationally determined contributions under this Agreement shall be voluntary and 
authorized by participating Parties. 

4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions 
and support sustainable development is hereby established under the authority and 
guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Agreement for use by Parties on a voluntary basis . It shall be supervised by a 
body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Partie.s to this Agreement, and shall aim: 

(a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while 
fostering sustainable development; 

(b) To incentivize and facilitate partlc1pation in the mitigation of 
greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party; 

( c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, 
which will benefit from mitigation activities resulting in emission reductions that 
can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; 
and 

(d) To deliver an overall mitigation in global emissions. 
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5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 
of this Article shall not be used to demonstrate achievement of the host Party's 
nationally determined contribution if used by another Party to demonstrate 
achievement of its nationally determined contribution. 

6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall ensure that a share of the proceeds from activities under the 
mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover administrative 
expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly 
vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation. 

7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall adopt rules, modalities and procedures for the mechanism referred 
to in paragraph 4 of this Article at its first sess,ion. 

8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced 
non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of 
their nationally determined contributions, in the context of sustainable development 
and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, 
inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity
building, as appropriate. These approaches shall aim to: 

(a) Promote mitigation and adaptation ambition; 

(b) Enhance public and private sector participation in the implementation 
of nationally determined contributions; and 

( c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant 
institutionaf arrangements . 

9. A framework for non-market approaches to sustainable development is 
hereby defined to promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of 
this Article. 
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Article 7 

1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive 
capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, 
with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate 
adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2. 

2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, 
subnational, national, regional and international dimensions, and that it is a key 
component of and makes a contribution to the long-term global response to climate 
change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the 
urgent and immediate needs of those developing country Parties that are 
particularly vulnerable to the adverse effects of climate change. 

3. The adaptation efforts of developing country Parti es shall be recognized, in 
accordance with the modalities to be adopted by the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session. 

4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that 
greater levels of mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, 
and that greater adaptation needs can involve greater adaptation costs. 

5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, 
gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into 
consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be 
based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional 
knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a 
view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental 
policies and actions, where appropriate. 

6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation 
on adaptation efforts and the importance of taking into account the needs of 
developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable .to the 
adv er se effects of di mate change. 

7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on 
adaptation, taking into account the Cancun Adaptation Framework, including with 
regard to: 
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(a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, 
including, as appropriate, as these relate to science, planning, policies and 
implementation in relation to adaptation actions; 

(b) Strengthening institutional arrangements, including those under the 
Convention that serve this Agreement, to support the synthesis of relevant 
information and knowledge, and the provision of technical support and guidance to 
Parties; 

(c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, 
systematic observation of the climate system and early warning systems, in a 
manner that informs climate services and supports decision-making; 

( d) Assisting developing country Parties in identifying effective 
adaptation practices, adaptation needs, priorities, support provided and received for 
adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in a manner consistent with 
encouraging good practices; and 

( e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions. 

8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to 
support the efforts of Parties to implement the actions referred to in paragraph 7 of 
this Article, taking into account the provisions of paragraph 5 of this Article. 

9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes 
and the implementation of actions, including the development or enhancement of 
relevant plans, policies and/or contributions, which may include: 

(a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts; 

(b) The process to formulate and implement national adaptation plans; 

( c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a 
view to formulating nationally determined prioritized actions, taking into account 
vulnerable people, places and ecosystems; 

( d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, 
policies, programmes and actions; and 
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( e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, 
including through economic diversification and sustainable management of natura! 
resources. 

10. · Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an 
adaptation communication, which may include its priorities, implementation and 
support needs, plans and actions, without creating any additional burden for 
developing country Parties. 

11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article 
shall be, as appropriate, submitted and updated periodically, as a component of or 
in conjunction with other communications or documents, including a national 
adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in Article 4, 
paragraph 2, and/or a national communication. 

12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article 
shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat. 

13. Continuous and enhanced international support shall be provided to 
developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of 
this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11. 

14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia: 

(a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties; 

(b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account 
the adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article; 

( c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support 
provided for adaptation; and 

( d) Review the overall progress made in achieving the global goal on 
adaptation referred to in paragraph 1 of this Article. 
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Article 8 

1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss 
and damage associated with the adverse effects of climate change, including 
extreme weather events and slow onset events, and the role of sustainable 
development in reducing the risk of loss and damage. 

2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with 
Climate Change Impacts shall be subject to the authority and guidance of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement 
and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. 

3. Parti es should enhance understanding, action and support, including through 
the Warsaw International Mechanism, as · appropriate, on a cooperative and 
facilitative basis with respect to loss and damage associated with the adverse 
effects of climate change. 

4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, 
action and support may include: 

(a) Early warning systems; 

(b) Emergency preparedness; 

(c) Slow onset events; 

(d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage; 

( e) Comprehensive risk assessment and management; 

(f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance 
solutions; 

(g) N on-economic losses; and 

(h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems. 

-12-

939



5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies 
and expert groups under the Agreement, as well as relevant organizations and 
expert bodies outside the Agreement. 

Article 9 

1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist 
developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in 
continuation of their existing obligations under the Convention. 

2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support 
voluntarily. 

3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take 
the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments 
and channels, noting the significant role of public fonds, through a variety of 
actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the 
needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate 
finance should represent a progression beyond previous efforts. 

4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a 
balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven 
strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially 
those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and 
have significant capacity constraints, such as the least developed countries and 
small island developing States, considering the need for public and grant-based 
resources for adaptation. 

5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative 
quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and 3 of this 
Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial 
resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing 
resources are encouraged to communicate biennially such information on a 
voluntary basis. 

6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the 
relevant information provided by developed country Parties and/or Agreement 
bodies on efforts related to climate finance. 
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7. Developed country Parti es shall pro vide transparent and consistent 
information on support for developing country Parties provided and mobilized 
through public interventions biennially in accordance with the modalities, 
procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parti es serving as 
the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in 
Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so. 

8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, 
shall serve as the financial mechanism of this Agreement. 

9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of 
the Financial Mechanism of the Convention, shall aim to ensure efficient access to 
financial resources through simplified approval procedures and enhanced readiness 
support for developing country Parties, in particular for the least developed 
countries and small island developing States, in the context of their national 
climate strategies and plans. 

Article 10 

1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing 
technology development and transfer in order to improve resilience to climate 
change and to reduce greenhouse gas emissions. 

2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of 
mitigation and adaptation actions under this Agreement and recognizing existing 
technology deployment and dissemination efforts, shall strengthen cooperative 
action on technology development and transfer. 

3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve 
this Agreement. 

4. A technology framework is hereby established to provide overarching 
guidance to the work of the Technology Mechanism in promoting and facilitating 
enhanced action on technology development and transfer in order to support the 
implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in 
paragraph 1 of this Article. 
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5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an 
effective, long-term global response to climate change and promoting economic 
growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate, 
supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, 
by the Financial Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to 
research and development, and facilitating access to technology, in particular for 
early stages of the technology cycle, to developing country Parti es. 

6. Support, including financial support, shall be provided to developing country 
Parties for the implementation of this Article, including for strengthening 
cooperative action on technology development and transfer at different stages of 
the technology cycle, with a view to achieving a balance between support for 
mitigation and adaptation. The global stocktake referred to in Article 14 shall take 
into account available information on efforts related to support on technology 
development and transfer for developing country Parties. 

Article 11 

1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and 
ability of developing country Parties, in particular countries with the least capacity, 
such as the !east developed countries, and those that are particularly vulnerable to 
the adverse effects of climate change, such as small island developing States, to 
take effective climate change action, including, inter alia, to implement adaptation 
and mitigation actions, and should facilitate technology development, 
dissemination and deployment, access to climate finance, relevant aspects of 
education, training and public awareness, and the transparent, timely and accurate 
communication of information. 

2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to 
national needs, and foster country ownership of Parties, in particular, for 
developing country Parties, including at the national, subnational and local levels. 
Capacity-building should be guided by lessons leamed, including those from 
capacity-building activities under the Convention, and should be an effective, 
iterative process that is participatory, cross-cutting and gender-responsive. 

3. All Parti es should cooperate to enhance the capacity of developing country 
Parties to implement this Agreement. Developed country Parties should enhance 
support for capacity-building actions in developing country Parties. 
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4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to 
implement this Agreement, including through regional, bilateral and multilateral 
approaches, shall regularly communicate on these actions or measures bn capacity
building. Developing country Parties should regularly communicate progress made 
on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to 
implement this Agreement. 

5. Capacity-building activities shall be enhanced through appropriate 
institutional arrangements to support the implementation of this Agreement, 
including the appropriate institutional arrangements established under the 
Convention that serve this Agreement. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, consider and 
adopt a decision on the initial institutional arrangements for capacity-building. 

Article 12 

Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate 
change education, training, public awareness, public participation and public access 
to information, recognizing the importance of these steps with respect to enhancing 
actions under this Agreement. 

Article 13 

1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective 
implementation, an enhanced transparency framework for action and support, with 
built-in flexibility which takes into account Parties' different capacities and builds 
upon collective experience is hereby established. 

2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation 
of the provisions of this Article to those developing country Parties that need it in 
the light of their capacities. The modalities, procedures and guidelines referred to 
in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility. 

3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency 
arrangements under the Convention, recognizing the special circumstances of the 
least developed countries and small island developing States, and be implemented 
in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful of national 
sovereignty, and avoid placing undue burden on Parties. 
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4. The transparency arrangements under the Convention, including national 
communications, biennial reports and biennial update reports, international 
assessment and review and international consultation and analysis, shall form part 
of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures 
and guidelines under paragraph 13 of this Article. 

5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear 
understanding of climate change action in the light of the objective of the 
Convention as set out in its Article 2, including clarity and tracking of progress 
towards achieving Parties' individual nationally determined contributions under 
Article 4, and Parties' adaptation actions under Article 7, including good practices, 
priorities, needs and gaps, to inform the global stocktake under Article 14. 

6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide 
clarity on support provided and received by relevant individual Parties in the 
context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to the 
extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, 
to inform the global stooktake under Article 14. 

7. Each Party shall regularly provide the following information: 

(a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and 
removals by sinks of greenhouse gases, prepared using good practice 
methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and 
agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to this Agreement; and 

(b) Information necessary to track pro gress made in implementing and 
achieving its nationally determined contribution under Article 4. 

8. Each Party should also provide information related to climate change 
impacts and adaptation under Article 7, as appropriate. 

9. Developed country Parti es shall, and other Parti es that provide support 
should, provide information on financial, technology transfer and capacity-building 
support provided to developing country Parties under Articles 9, 10 and 11. 
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10. Developing country Parties should provide information on financial, 
technology transfer and capacity-building support needed and received under 
Articles 9, 10 and 11. 

11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article 
shall undergo a technical expert review, in accordance with decision l/CP.21. For 
those developing country Parties that need it in the light of their capacities, the 
review process shall include assistance in identifying capacity-building needs. In 
addition, each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration of 
progress with respect to efforts under Article 9, and its respective implementation 
and achievement of its nationally determined contribution. 

12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a 
consideration of the Party's support provided, as relevant, and its implementation 
and achievement of its nationally determined contribution. The review shall also 
identify areas of improvement for the Party, and include a review of the 
consistency of the information with the modalities, procedures and guidelines 
referred to in paragraph 13 of this Article, taking into account the flexibility 
accorded to the Party under paragraph 2 of this Article. The review shall pay 
particular attention to the respective national capabilities and circumstances of 
developing country Parties. 

13. The Conference of the Parti es serving as the meeting of the Parti es to this 
Agreement shall, at its first session, building on experience from the arrangements 
related to transparency under the Convention, and elaborating on the provisions in 
this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as appropriate, 
for the transparency of action and support. 

14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of 
this Article. 

15. Support shall also be provided for the building of transparency-related 
capacity of developing country Parties on a continuous basis. 

Article 14 

1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall periodically take stock of the implementation of this Agreement to 
assess the collective pro gress towards achieving the purpose of this Agreement and 
its long-term goals (referred to as the "global stocktake"). It shall do so in a 
comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the 
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means of implementation and support, and in the light of equity and the best 
available science. 

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall undertake its first global stocktake in 2023 and every five years 
thereafter unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parti es to this Agreement. 

3. The outcome of the global stocktake shall inform Parti es in updating and 
enhancing, in a nationally determined manner, their actions and support in 
accordance with the relevant provisions of this Agreement, as well as in enhancing 
international cooperation for climate action. 

Article 15 

1. A mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with 
the provisions of this Agreement is hereby established. 

2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a 
committee that shall be expert-based and facilitative in nature and function in a 
manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive. The committee shall 
pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of 
Parties. 

3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement at its first session and report annually to the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parti es to this Agreement. 

Article 16 

1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall 
serve as the meeting of the Parti es to this Agreement. 

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may 
participate as observers in the proceedings of any session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the 
Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, 
decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this 
Agreement. 
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3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parti es to 
this Agreement, any member of the Bureau of the Conference of the Parties 
representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this 
Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from 
amongst the Parties to this Agreement. 

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall keep under regular review the implementation of this Agreement 
and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective 
implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Agreement and 
shall: 

(a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the 
implementation of this Agreement; and 

(b) Exercise such other functions as may be required for the 
implementation of this Agreement. 

5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial 
procedures applied under the Convention shall be applied mutatis mutandis under 
this Agreement, except as may be otherwise decided by consensus by the 
Conference of the Parti es serving as the meeting of the Parti es to this Agreement. 

6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Agreement shall be convened by the secretariat in conjunction 
with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled after the 
date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement 
shall be held in conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parti es, 
unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Agreement. 

7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parti es serving as the 
meeting of the Parti es to this Agreement shall be held at such other times as may be 
deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement or at the written request of any Party, provided that, 
within six months of the request being communicated to the Parties by the 
secretariat, it is supported by at !east one third of the Parti es. 
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8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic 
Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party 
to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Agreement as observers. Any body or 
agency, whether national or international, governmental or non-governmental, 
which is qualified in matters covered by this Agreement and which has informed 
the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as an observer, may 
be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission 
and participation of observers shall be subject to the rules of procedure referred to 
in paragraph 5 of this Article. 

Article 17 

1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the 
secretariat of this Agreement. 

2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, 
and Article 8, paragraph 3, of the Convention, on the arrangements made for the 
functioning of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this Agreement. The 
secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this 
Agreement and by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement. 

Article 18 

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the 
Subsidiary Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the 
Convention shall serve, respectively, as the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this 
Agreement. The provisions of the Convention relating to the functioning of these 
two bodies shall apply mutatis mutandis to this Agreement. Sessions of the 
meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the 
Subsidiary Body for Implementation of this Agreement shall be held in conjunction 
with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the 
Convention. 
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2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may 
participate as observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. 
When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Agreement, 
decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this 
Agreement. 

3. When the subsidiary bo dies established by Articles 9 and 10 of the 
Convention exercise their functions with regard to matters conceming this 
Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary bodies representing a 
Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be 
replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to 
this Agreement. 

Article 19 

1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under 
the Convention, other than those referred to in this Agreement, shall serve this 
Agreement upon a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Agreement. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Agreement shall specify the functions to be exercised 
by such subsidiary bodies or arrangements. 

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement may provide further guidance to such subsidiary bodies and 
institutional arrangements. 

Article 20 

1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, 
acceptance or approval by States and regional economic integration organizations 
that are Parties to the Convention. It shall be open for signature at the United 
Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017. 
Thereafter, this Agreement shall be open for accession from the day following the 
date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession shall be deposited with the Depositary. 

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this 
Agreement without any of its member States being a Party shall be bound by all the 
obligations under this Agreement. In the case of regional economic integration 
organizations with one or more member States that are Parties to this Agreement, 
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the organization and its member States shall decide on their respective 
responsibilities for the performance of their obligations under this Agreement. In 
such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise 
rights under this Agreement concurrently. 

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, 
regional economic integration organizations shall declare the extent of their 
competence with respect to the matters governed by this Agreement. These 
organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, 
of any substantial modification in the extent of their competence. 

Article 21 

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on 
which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an 
estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited 
their instruments of ratification, acceptance, approval or accession. 

2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, "total global 
greenhouse gas emissions" means the most up-to-date amount communicated on or 
be fore the date of adoption of this Agreement by the Parti es to the Convention. 

3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, 
accepts or approves this Agreement or accedes thereto after the conditions set out 
in paragraph 1 of this Article for entry into force have been folfilled, this 
Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by 
such State or regional economic integration organization of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession. 

4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by 
a regional economic integration organization shall not be counted as additional to 
those deposited by its member States. 

Article 22 

The prov1s10ns of Article 15 of the Convention on the adoption of 
amendments to the Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement. 
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Article 23 

1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and 
amendment of annexes to the Convention shall apply mutatis mutandis to this 
Agreement. 

2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless 
otherwise expressly provided for, a reference to this Agreement constitutes at the 
same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to 
lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a s,cientific, 
technical, procedural or administrative character. 

Article 24 

The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes 
shall apply mutatis mutandis to this Agreement. 

Article 25 

1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this 
Article. 

2. Regional economic integration organizations, in matters within their 
competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the 
number of their member States that are Parties to this Agreement. Such an 
organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises 
its right, and vice versa. 

Article 26 

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this 
Agreement. 

Article 27 

No reservations may be made to this Agreement. 
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Article 28 

1. At any time after three years from the date on which this Agreement has 
entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by 
giving written notification to the Depositary. 

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date 
of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date 
as may be specified in the notification of withdrawal. 

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also 
having withdrawn from this Agreement. 

Article 29 

The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 

DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, 
have signed this Agreement. 
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Sivilombudsmannens årsmelding. Referat av saker. - SOMB-
1999-2 (1999 S 50)

Instans Sivilombudsmannens årsmelding. Referat av saker.
Dato 1999
Doknr/publisert SOMB-1999-2 (1999 S 50)
Stikkord Konsekvensutredninger i oljesektoren - forholdet til miljøvirkninger.
Sammendrag Greenpeace klaget med utgangspunkt i to konkrete saker i Olje- og 

energidepartementet over at norske miljørettsregler på petroleumsvirksomhetens 
område angivelig ikke skulle være i samsvar med Norges folkerettslige 
forpliktelser og bestemmelsen i Grunnloven § 110 b. Bakgrunnen for anførselen 
var Greenpeaces standpunkt basert på at all leteaktivitet etter olje og gass på norsk 
kontinentalsokkel burde opphøre umiddelbart fordi det etter Greenpeaces syn 
allerede er påvist større mengder av fossilt brensel på verdensbasis enn hva miljøet 
kan absorbere. Ombudsmannen viste til at han bare i begrenset grad har adgang til 
å uttale seg om spørsmål Stortinget og Kongen i statsråd har tatt stilling til, jf. 
ombudsmannsloven § 4 første ledd bokstavene a) og b). Etter en gjennomgang av 
petroleumsregelverket fra virksomhetens start i 1963, la ombudsmannen til grunn 
at petroleumsloven av 1996 med tilhørende forskrifter innebærer en bevisstgjøring 
og prioritering av miljømessige hensyn i forhold til tidligere regler. 
Ombudsmannen hadde ikke grunnlag for å si at de generelle krav til 
konsekvensutredning av petroleumsvirksomheten med sikte på miljø, som følger 
av gjeldende norsk regelverk, var i strid med de konvensjoner Greenpeace hadde 
vist til eller for øvrig med bestemmelsen i Grunnloven § 110 b. Ombudsmannen 
anså Greenpeaces standpunkt med hensyn til «et mettet miljø» som reelt sett 
viktig, og pekte på betydningen av at det i forbindelse med tildeling av 
utvinningstillatelser og ved åpning av nye områder for leteboring «blir vurdert 
fremlagt informasjon som gjør regjeringen og Stortinget i stand til å gjøre en 
forsvarlig vurdering av de globale virkninger av oljevirksomheten».

Saksgang (Sak 1998-1399)
Parter  
Forfatter Arne Fliflet
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Klagen knyttet seg til miljøregelverket og praktiseringen av dette i forbindelse med konsekvensutredninger i 
forhold til letevirksomheten etter olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Saken ble brakt inn hit ved brev fra Greenpeace vedlagt «Klage vedrørende langsiktig virkning på klimaet 
gjennom leting etter fossile brennstoffer». Greenpeace bad om en vurdering særlig av de miljømessige 
konsekvensanalyser knyttet til regionale konsekvensutredninger for Haltenbanken/Norskehavet og for 
reaktiveringen av Heimdalplattformen.

Klagens rettslige sider knyttet seg til Olje- og energidepartementets (OED) behandling og vurdering av 
konsekvensutredningene, særlig vedrørende globale miljøvirkninger på lang sikt av fortsatt oljeutvinning («CO² 
-dilemmaet»). Greenpeace viste i den forbindelse til at norske myndigheter, både i henhold til internasjonale og 
nasjonale regler, må være forpliktet til å utrede og opplyse ikke bare om lokale virkninger av tiltaket, men også 
om de globale miljømessige konsekvenser av fortsatt leting, utvinning og forbruk av olje og gass.

Greenpeace satte søkelyset på viktige, vidtrekkende og sammensatte rettslige problemstillinger som igjen 
reiser kompliserte og omstridte vurderingspregede spørsmål. Saken reiste for en stor del politiske spørsmål som 
først og fremst må få sin løsning gjennom behandling ved våre folkevalgte organer. Ombudsmannen kan i 
tilfelle bare bidra til belysningen av saken gjennom de undersøkelser han kan sette i verk og ved å si sin mening 
om rettslige spørsmål i den grad det måtte være grunnlag for det.

For å få belyst enkelte sider ved saken Greenpeace hadde reist, ble klagen lagt frem for OED. Departementet 
ble bedt om kort å redegjøre for sitt syn på om og i tilfelle i hvilken utstrekning Norges internasjonale 
miljøforpliktelser etter folkeretten og folkerettslige traktater er gjennomført i petroleumsloven 29. november 
1996 nr. 72, forskrifter gitt i medhold av petroleumsloven og eventuelt øvrig regelverk særlig med sikte på krav 
til spesifikke eller konkrete konsekvensanalyser for virksomheten på norsk sokkel og globalt. Videre ble det 
bedt om departementets merknader til gjennomføringen av miljømessige konsekvensanalyser knyttet til de to 
konsekvensutredninger som Greenpeace viste til, spesielt med sikte på å sørge for at lokale og globale 
miljømessige konsekvenser av letevirksomheten blir vurdert. Endelig ble det bedt om departementets 
merknader til Greenpeaces standpunkt om at all leteaktivitet etter petroleum på norsk sokkel bør opphøre, samt 
om globale teorier av denne karakter har vært en del av departementets vurderingsgrunnlag i forbindelse med 
beslutninger om åpning av nye områder for letevirksomhet.

Departementet besvarte henvendelsen, og gjorde det klart at det ikke foreligger noen beslutning om opphør 
av all leteaktivitet på norsk kontinentalsokkel. Videre foretok departementet en gjennomgang av det norske 
regelverket om konsekvensutredninger. Departementet slo fast at konsekvensutredningene som utarbeides i 
forbindelse med nye tiltak, etter departementets oppfatning sikrer at alle relevante hensyn blir tatt i betraktning 
og at regelverket for øvrig er i overensstemmelse med Grunnloven § 110 b. Det ble vist til at dersom 
departementet finner at en konsekvensutredning ikke er tilfredsstillende, vil det bli stilt krav om å utarbeide 
supplerende tilleggsutredning.

Når det gjaldt innholdet av de konvensjoner som
Side 51

Greenpeace hadde vist til i klagen (bl.a. Espoo-konvensjonen og Den nordiske miljøkonvensjon), fremholdt 
departementet at disse ikke kommer til anvendelse for tiltak som har utelukkende globale virkninger. 
Departementet fremholdt videre at någjeldende regelverk for petroleumsvirksomheten oppfyller de krav til 
utredning av miljøkonsekvenser ved tiltak som Norge har forpliktet seg til internasjonalt.

Departementet redegjorde videre for hvilke utslipp tiltakshaveren bør utrede konsekvensene av. Det ble 
fremhevet at tiltakshaveren etter gjeldende regelverk ikke er pålagt å utrede konsekvenser av utslipp fra 
olje/gass i senere ledd i produktkjeden. I den forbindelse skrev OED bl.a.:

«I tillegg til at produsenten vanskelig kan stilles ansvarlig for konsekvensene av senere ledds utnyttelse 
av olje- og gassprodukter, vil en utredning av slike etterfølgende konsekvenser være tilnærmet umulig å 
gjennomføre. Dette skyldes både at utslippsnivået vil være svært avhengig av hvilken teknologi som 
utnyttes - eksempelvis er det mulig å fjerne tilnærmet hele CO² - utslippet fra bruk av olje og gass hvis 
dette er ønskelig - og at konsekvensene av mange typer utslipp vil være helt avhengig av hvor utslippet 
skjer. Eksempelvis vil lokale og regionale konsekvenser av ulike typer utslipp være umulig å forutsi når 
man ikke vet hvor produktet vil bli brukt.»
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Endelig fremholdt departementet at de to konsekvensutredningene som Greenpeace spesifikt nevnte i klagen, 
tilfredsstilte kravene til utredning av miljøkonsekvensene som følger av dagens regelverk.

På bakgrunn av departementets brev kom Greenpeace tilbake til saken og fastholdt at OED har en juridisk 
forpliktelse til å opplyse om og ta hensyn til det såkalte «CO² -dilemmaet» globalt ved å avbryte fortsatt leting 
etter olje og gass. Det ble fremholdt at det ikke kan være riktig å vurdere letevirksomheten isolert fra de senere 
leddene i produksjons- og forbrukskjeden. I den forbindelse ble det særlig vist til at petroleumsforskriften av 
27. juni 1997 nr. 650 legger rammene for petroleumsvirksomheten også utenfor selve letevirksomheten, og at 
den etter Greenpeaces syn må forstås slik at de enkelte stadier ikke kan vurderes isolert fra hverandre. Videre 
påpekte Greenpeace at departementet i sitt brev hit ikke syntes å ha vurdert de krav som følger av UNEPs Goals 
and Principles of Environmental Impact Assessment, og at det heller ikke var gitt noen fullgod redegjørelse 
eller begrunnelse for departementets standpunkt om at petroleumsregelverket måtte anses å være i samsvar med 
de krav Grunnloven § 110 b stiller.

Jeg hadde følgende merknader til saken:

«Undersøkelsen herfra har bidratt til å få belyst nærmere departementets syn på de spørsmål Greenpeace har 
tatt opp i sin klage, og til å klargjøre myndighetenes praktisering av regelverket.

Ombudsmannens adgang til å uttale seg om rettsspørsmål knyttet til avgjørelser i Stortinget og av Kongen i 
statsråd, er begrenset, jf. ombudsmannsloven av 22. juni 1962 § 4 første ledd henholdsvis bokstavene a) og b). 
Etter omstendighetene har jeg i lys av dette følgende merknader til enkelte av sakens rettslige sider:

Oljevirksomheten i Norge hadde sitt rettslige utgangspunkt i folkerettslige regler om statenes høyhetsrett over 
kontinentalsokkelen (Genevekonvensjonen av 29. april 1958) og i lov om utforskning og utnyttelse av 
undersjøiske naturforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. Loven fastslo i § 2 at retten til slike forekomster tilligger 
staten, og var en utpreget fullmaktslov som gav en vid hjemmel for Kongen til å gi nærmere regler om 
utforskning og utnyttelse av bl.a petroleumsforekomster (§§ 3 og 4).

Det offentligrettslige rammeverk for petroleumsvirksomheten bygget i mange år på 1963-loven og 
hovedsakelig på forskrifter fastsatt av myndighetene med hjemmel i den. Kongelig resolusjon av 9. april 1965 
var basis for de første tildelinger av utvinningstillatelser som bl.a ledet til funnet av Ekofisk i 1969. Senere ble 
1965- resolusjonen avløst av mer detaljerte regler, særlig kongelig resolusjon av 8. desember 1972 om 
undersøkelse og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster.

Reglene synes i den første fase av virksomheten i vesentlig grad å ha vært konsentrert om andre forhold enn 
de miljømessige aspekter ved letevirksomheten, og ved utbygging og produksjon. Konflikten mellom 
oljevirksomheten og fiskeriene som næring, har likevel stått sentralt helt fra oljevirksomheten tok til. Hensynet 
til miljø synes lenge først og fremst å ha vært søkt ivaretatt gjennom regler om erstatningsansvar, f.eks ved 
utslipp av olje (forurensing). Både 1965-resolusjonen (§ 51) og 1972-resolusjonen (§ 51) hadde i tillegg særlige 
og til dels vidtgående regler om erstatningsplikt for rettighetshaveren.

1972-resolusjonen inneholdt en hjemmel i § 38 bokstav d) for departementet til å gi bestemmelser om bl.a. 
«tiltak til beskyttelse av dyre- og plantelivet i havet og på havbunnen». Regelen hadde hensynet til miljøet i 
havet for øye, men var neppe utformet med tanke på globale forurensningsmessige aspekter av 
oljevirksomheten. Med sikte på letevirksomheten, kan det vises til kongelig resolusjon av 3. oktober 1975 om 
sikkerhet m.v. for undersøkelse og boring etter undersjøiske petroleumsforekomster § 4 som i tillegg 
uttrykkelig gjelder forurensning av luften. Hva angår produksjonsfasen, inneholdt § 5 i kongelig resolusjon av 
9. juli 1976 vedrørende sikkerhetsforskrifter for produksjon m.v. tilsvarende bestemmelse.

Hovedinntrykket av regelverket, som baserte seg på forskrifter først og fremst fastsatt av 
Industridepartementet etter 1963-loven, er at de miljømessige og økologiske hensyn som i dag har stor 
oppmerksomhet, ikke den gang hadde noen sentral plass eller
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 prioritet. Vurderingene syntes først og fremst knyttet til forurensningsfare umiddelbart i tilknytning til og som 
følge av letevirksomhet og produksjon fra installasjonene.

Lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11 innebar i stor utstrekning en kodifisering og 
presisering av regler som tidligere hadde sin forankring i forskrifter og administrativ praksis. Petroleumsloven 
av 1985 ble forberedt med et parallelt forslag til lov og til forskriftsverk - NOU 1979:43, (NOU 1981:33), 
Ot.prp.nr.72 (1982-1983) og Innst.O.nr.33 (1984-1985).
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Jeg kan vanskelig se at forarbeidene til petroleumsloven av 1985 og lovreglene der bygger på noen 
erkjennelse av betydningen av de globale miljøproblemer. Loven av 1985 inneholdt likevel en formålseller 
programerklæring i § 3 annet ledd som uttrykkelig bl.a nevnte hensynene til natur og miljø. Dette var nytt og 
kan vel sies å ha aksentuert myndighetenes generelle ansvar for aktivt å ta i bruk ny erkjennelse og ny viten om 
miljømessige forhold. Videre innebar regelen i petroleumsloven av 1985 § 7 om åpning av nye områder for 
leting og utvinning et konkret pålegg om «en vurdering av de miljømessige virkninger av slik virksomhet og 
mulig fare for forurensninger». Bestemmelsen innebar en forsterkning av betydningen av miljøinteressene. 
Reglene i § 3 annet ledd og i § 7 sett i sammenheng, forutsatte vel likevel en avveining av sider ved 
petroleumsvirksomhetens samfunnsmessige betydning, mer enn en styrking av miljøhensyn på bekostning av 
petroleumsvirksomhetens øvrige målsettinger for samfunnet.

Petroleumsloven av 1996 (lov av 29. november 1996 nr. 72) tok sikte på å tilpasse regelverket den fase 
virksomheten gikk inn i med «fortsatt stor vekt på rasjonelle og effektive løsninger under ivaretakelse av et 
høyt sikkerhets- og miljømessig nivå» - Ot.prp.nr.43 (1995-1996) s. 4.

Loven av 1996 inneholder, sammenlignet med loven av 1985, naturlig nok langt mer utførlig regulering av 
avslutningsfasen i virksomheten. Dette gjelder særlig vurderinger av miljømessige effekter knyttet til fjerning 
av installasjoner (§ 5-3). Samtidig videreføres overordnede målsettinger om forvaltning av 
petroleumsressursene «i et langsiktig perspektiv» som skal gi inntekter som kan bidra bl.a til «bedre miljø» (§ 
1-2 annet ledd). Regelen om åpning av nye områder i 1996-loven § 3-1 har en noe annen ordlyd enn § 7 i 1985-
loven. Den viser til en avveining av «de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og 
mulig fare for forurensninger». Ordlyden i § 3-1 er nå utformet under hensyntagen til Grunnloven § 110 b dels 
med sikte på å legge til rette for utredning av miljømessige konsekvenser før leteaktiviteten igangsettes ( 
Ot.prp.nr.43 (1995-1996) s. 33).

Sett under ett kan jeg vanskelig se det annerledes enn at petroleumsloven av 1996 i sterkere grad enn tidligere 
regelverk prioriterer hensynet til miljø. Dels gjelder det ved forebygging av de mest typiske og nærliggende 
skader på miljø og økologi som petroleumsvirksomhet til havs kan medføre. Og dels kan det synes å være en 
målsetting at den økonomiske avkastningen av petroleumsvirksomheten i noen grad skal benyttes til å bidra til 
et bedre miljø på andre måter og i andre sammenhenger.

Norge deltar aktivt i internasjonalt arbeid om folkerettslige regler (konvensjoner) til vern om miljøet. 
Konvensjonene oppstiller til dels målsettinger eller resultater som partene skal etterstrebe å nå. Målsettingene 
må likevel på mange måter oppfattes som et uttrykk for mål som for øvrig ikke gir noen klar anvisning på 
hvilken fremgangsmåte som skal følges eller rekkefølgen for eller prioriteringen av ulike tiltak 
(idealkravsregulering). I tillegg vil mange målsettinger og tiltak være beskrevet på en mer skjønnsmessig enn 
konkret måte, noe som i større grad åpner for en adgang til å godta ulike handlemåter uten at det derved kan 
konstateres brudd på folkerettslige forpliktelser.

Greenpeace har bl.a vist til UNEP Goals and Principles and Environment Impact Assessment av 7. juli 1987 
med krav til konsekvensutredning av indirekte og kumulative langtidsvirkninger av tiltak. Videre nevnes 
United Nations Framework Convention on Climate Change av 9. mai 1992 med sikte på å motarbeide 
klimaforandringer, Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo 
1991) som særlig knytter seg til grenseoverskridende effekter og EU direktiv 85/337 særlig artiklene 3 og 5.

Greenpeace har i saken her særlig fremhevet manglende oppmerksomhet om de globale miljømessige 
virkninger av oljevirksomheten i beslutningsprosessen i forbindelse med åpning av nye områder, utlysing av 
blokker og igangsetting av letevirksomhet. Jeg har av forståelige grunner ikke forutsetninger for å ta standpunkt 
til holdbarheten av Greenpeaces forutsetning om at det globale miljø i dag allerede på lang sikt er mettet når det 
gjelder evnen til å absorbere fossilt brensel tilgjengelig og påvist på verdensbasis.

Ut fra min gjennomgang av de folkerettslige regler som det er vist til, må jeg legge til grunn at 
petroleumsloven av 1996 og forskriftene av 27. juni 1997 fastsatt i medhold av den, inneholder tilstrekkelig 
klare generelle krav til utredning av og informasjon om miljøspørsmål uten å komme i konflikt med Norges 
folkerettslige forpliktelser.

På den annen side kan norsk intern rett sette strengere materielle krav til regulering av miljøspørsmål enn hva 
som følger av Norges folkerettslige forpliktelser.

Utgangspunktet i norsk intern rett er Grunnloven av 1814 som i 1992 ble tilføyet en bestemmelse i § 110 b 
nettopp med sikte på å markere og forsterke betydningen av hensynet til miljø i mange sammenhenger.
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Hvor langt de rettslige krav rekker etter Grunnloven § 110 b er ikke klart. På den ene side er det hevet over 
tvil at bestemmelsen er mer enn en «fanebestemmelse». På den annen side er det enkelte individs rett til «godt 
miljø» ut fra forhistorien ved vedtakelsen av bestemmelsen og særlig ut fra regelen i tredje ledd om 
myndighetenes rett og ansvar for å gjennomføre prinsippene i nærmere regler, et klart signal om materielle 
begrensninger i rettighetene for den enkelte.

Grunnloven § 110 b har nok utvilsomt betydning for lovgiveren og for forvaltningen ved utformingen av 
lover, forskrifter og andre vedtak. I rettsanvendelsen vil Grunnloven § 110 b ha praktisk betydning som et 
tolkningsmoment i forhold til lover, forskrifter og andre forvaltningsvedtak. Et viktig eksempel fra Høyesteretts 
praksis på bestemmelsens materielle betydning som tolkningsmoment i forhold til andre bestemmelser i 
Grunnloven og i lover er dommen i Rt-1993-321. Et annet eksempel fra Høyesteretts praksis i forhold til 
fortolkning av lov og forvaltningsvedtak er dommen i Rt-1993-528.

Grunnloven § 110 b annet ledd omhandler også rett til miljøinformasjon om bl.a. «Virkningene af planlagte 
og iværksatte Indgreb i Naturen». Bestemmelsen antas å innebære et selvstendig rettsgrunnlag for den enkelte 
til å få opplysninger om miljøet, men det er usikkert hvor langt plikten for myndighetene går til aktivt å skaffe 
til veie ny informasjon eller til å videreutvikle, bearbeide og revurdere foreliggende informasjon. At det her 
foreligger en viss aktivitetsplikt, må imidlertid være klart.

Greenpeaces standpunkt om et mettet globalt miljø med hensyn til fossilt brensel er - i den grad standpunktet 
er riktig - etter mitt syn reelt sett viktig. Det er imidlertid et generelt standpunkt som kan synes mindre naturlig 
å utrede i den enkelte konsekvensutredning som gjøres i forbindelse med åpning av nye områder. Det vil 
snarere være aktuelt å ta standpunktet opp på generelt grunnlag først og fremst på den politiske arena. Jeg går ut 
fra at det i forbindelse med departementets arbeid ved tildeling av utvinningstillatelser i statsråd, og i Stortinget 
i forbindelse med beslutninger om åpning av nye områder for leteboring, blir vurdert fremlagt informasjon som 
gjør regjeringen og Stortinget i stand til å foreta en forsvarlig vurdering av de globale virkningene av 
oljevirksomheten. Ut fra de opplysninger som foreligger, har jeg imidlertid ikke grunnlag for å si at regelverket 
i Norge generelt sett er folkerettsstridig eller at konsekvensutredningene i tilknytning til de to konkrete sakene 
som pågår, er ulovlige. I den grad Olje- og energidepartementet ikke skulle ha vært kjent med Greenpeaces 
holdning på dette punkt, må jeg kunne legge til grunn at saken her har medført at spørsmålet nå vil ha 
departementets oppmerksomhet i dets videre arbeid.»
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Lovavdelingens uttalelser - JDLOV-2000-4183 
 

Instans Lovavdelingens uttalelser 

Dato 2000-03-06 

Doknr/publisert JDLOV-2000-4183 

Stikkord Juridiske spørsmål vedrørende Innst.S.nr.122 (1999-2000) - gasskraft. 
Forurensningsloven § 18. 

Sammendrag Vurdering av spørsmål som berører Energi- og miljøkomiteens forslag knyttet til 
gasskraft i Innst.S.nr.122 (1999-2000). Spørsmål som primært knytter seg til 
anvendelsen av forurensningsloven 13. mars 1981 nr. 6, de konstitusjonelle 
spørsmål om Stortingets instruksjonsmyndighet overfor regjeringen ligger utenfor 
oppdraget. Forslaget til vedtak fra Energi- og miljøkomiteens flertall reiser 
spørsmål om omgjøring av de utslippstillatelser til gasskraftverk på Kollsnes og 
Kårstø som er tildelt Naturkraft AS (se 3 og 4 nedenfor), om retningslinjer for 
fremtidige utslippstillatelser (se 4 nedenfor) og om adgangen til å sette vilkår som 
innebærer at konsesjonæren kan oppfylle utslippskrav gjennom reduksjoner i 
utslipp fra tredjepersons virksomhet. (Utdrag) 

Saksgang Tolkningsuttalelse. Dato nettpublisering: 13.10.2015. Vår referanse: 00/4183 E 
ILB/mk/kel - Brevdato: 06.03.2000. 

Forfatter Justis- og beredskapsdepartementet - Lovavdelingen. 

 
 

 

Juridiske spørsmål vedrørende Innst.S.nr.122 (1999-2000) - gasskraft 

Vi viser til Miljøverndepartementets brev 2. mars 2000 med tilsendte vedlegg, med anmodning om 
Lovavdelingens syn på de juridiske spørsmål som berører Energi- og miljøkomiteens forslag knyttet til 
gasskraft i Innst.S.nr.122 (1999-2000). Når det gjelder den nærmere avgrensning av oppdraget, viser vi også til 
telefonsamtaler mellom avdelingsdirektør Fretheim og ekspedisjonssjef Backer. Vi legger ut fra dette til grunn 
at Lovavdelingen er bedt om å uttale seg om de spørsmål som primært knytter seg til anvendelsen av 
forurensningsloven 13. mars 1981 nr. 6, og at de konstitusjonelle spørsmål om Stortingets 
instruksjonsmyndighet overfor regjeringen ligger utenfor oppdraget. 

Forslaget til vedtak fra Energi- og miljøkomiteens flertall reiser spørsmål om omgjøring av de utslippstillatelser 
til gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø som er tildelt Naturkraft AS (se 3 og 4 nedenfor), om retningslinjer for 
fremtidige utslippstillatelser (se 4 nedenfor) og om adgangen til å sette vilkår som innebærer at konsesjonæren 
kan oppfylle utslippskrav gjennom reduksjoner i utslipp fra tredjepersons virksomhet (se 4.5 nedenfor). 

Etter det Lovavdelingen forstår, har stortingskomiteens flertall vært kjent med en betenkning om de rettslige 
spørsmål som oppstår ved en omgjøring av avslagene på søknadene om utslippstillatelse etter 
forurensningsloven for de omsøkte gasskraftverk. Lovavdelingen har for sin del ikke hatt tilgang til denne 
betenkningen. 

De konkrete rettslige vurderingene av den foreliggende sak vil på flere punkter være avhengig av vurderinger 
av faktiske omstendigheter, til dels av den faktiske utvikling i fremtiden. Generelt ligger det utenfor 
Lovavdelingens oppgave å ta stilling til slike faktiske forhold. 

Når det gjelder hvilke virkninger utslipp av CO� og NOX vil ha, legger Lovavdelingen imidlertid til grunn - i 
samsvar med etablert norsk klimapolitikk, jf. særlig St.meld.nr.41 (1994-1995), St.meld.nr.29 (1997-1998), 
Innst.S.nr.114 (1995-1996) og Innst.S.nr.233 (1997-1998) - at slike utslipp kan påvirke klimaet globalt og 
regionalt. Lovavdelingen legger videre til grunn at utslipp av NOX kan ha både globale og regionale/lokale 
virkninger, jf. St.meld.nr.41 (1994-1995) og Innst.S.nr.114 (1995-1996). Spørsmålet om hvilken virkning 
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etablering av gasskraftverk kan ha for annen forurensende energiproduksjon i utlandet, kan ha betydning for 
vurderingen av den foreliggende sak, men bortsett fra å trekke opp noen rent rettslige utgangspunkter for 
vurderingen, ligger det utenfor Lovavdelingens oppgave å ta stilling til dette spørsmål om den faktiske 
utvikling i fremtiden. 
 
 
Oppsummering av Lovavdelingens rettslige vurderinger 

Lovavdelingen anser det klart at utslipp av CO� og NOX fra gasskraftverk må ha konsesjon etter 
forurensningsloven i tillegg til konsesjon etter energiloven. Etter Lovavdelingens syn er det ikke rettslig adgang 
til å foreslå slike lempinger i de gitte utslippstillatelser som forslaget fra komiteflertallet i Innst.S.nr.122 (1999-
2000) legger opp til, på grunnlag av reglene i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 4 eller nr. 6 (herunder 
alminnelige omgjøringsregler). Under bestemte faktiske forutsetninger kan det imidlertid tenkes at det vil være 
adgang til slik omgjøring på grunnlag av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5. En lemping må i tilfelle 
også oppfylle kravene i direktiv 96/61/EF som innlemmet i EØS-avtalen og være forenlig med 
forurensningsloven slik den må forstås i lys av Grunnloven § 110 b. 

Det kan etter Lovavdelingens syn ikke antas at det vil være adgang til å tillate nye og betydelige forurensende 
utslipp med langsiktige miljøvirkninger i den hensikt å etablere nye arbeidsplasser eller gi mulighet for 
teknologiske nyvinninger. Lovavdelingen antar videre at forurensningsloven ikke gir adgang til å sette vilkår i 
en utslippstillatelse som innebærer at søkeren i sin helhet eller i hovedsak kan oppfylle utslippskrav gjennom 
utslippsreduksjoner i tredjepersoners virksomhet. En omgjøringssak må i tilfelle behandles i samsvar med 
forskrift 11. juli 1983 om saksbehandling etter forurensningsloven, bl.a. med høring med frist minst fire uker. 
 
 

1 Rettslige utgangspunkter 

1.1 Lovavdelingen legger ut fra konsesjonsdokumentene i saken til grunn at energiproduksjonen ved 
forbrenning av gass vil medføre utslipp av CO2, NOX, oppvarmet kjølevann, samt støy og avfallsgenerering. 

Lovavdelingen anser det klart at utslipp av NOX, oppvarmet kjølevann og støy i et slikt omfang at det kan være 
til skade eller ulempe for miljøet, regnes som forurensning etter definisjonen i forurensningsloven (lov 13. mars 
1981 nr. 6, heretter benevnt forurl.) § 6 første ledd. Det følger da av forurl. § 7 at utslippet er forbudt med 
mindre det foreligger særskilt hjemmel for det. I mangel av rettsgrunnlag etter forurl. §§ 8 og 9 vil det da være 
nødvendig med konsesjon til utslippet, jf. forurl. § 11. I en slik konsesjon kan det settes vilkår, bl.a. for å 
begrense utslippene og virkningene av dem, og det kan også settes vilkår for å motvirke andre skadevirkninger 
for miljøet som det omsøkte tiltaket kan føre med seg, jf. Høyesteretts dom i Rt-1993-528 (Lunner pukkverk). 
Det følger av dette at dersom et gasskraftverk får tillatelse etter forurl. § 11, kan det settes vilkår for å begrense 
utslippene av både NOX og CO�. 

Lovavdelingen finner det heller ikke tvilsomt at utslipp av CO� - iallfall i det omfang som det er eller blir søkt 
om fra gasskraftverk - må regnes som en forurensning som er konsesjonspliktig etter forurl. § 11 jf. §§ 6 og 7. 
At utslipp av CO2 neppe ble vurdert på denne måten da loven ble vedtatt, og at man i flere år synes å ha unnlatt 
å konsesjonsbehandle selv store CO2-utslipp, er ikke avgjørende argumenter i motsatt retning. Det vil tvertimot 
være slik at den faktiske kunnskapsstatus på ethvert tidspunkt påvirker vurderingen av hva som regnes som 
forurensning. Ny erkjennelse av hvilke skadevirkninger som utslipp av et visst stoff kan ha, kan derfor gjøre at 
dette blir innfanget av definisjonen av begrepet forurensning i forurl. § 6 og dermed av konsesjonsplikten. Et 
eksempel fra et annet område hvor konsesjonsplikten i dag blir trukket videre enn før, gjelder utslipp av rotenon 
(rotenonbehandling) i vassdrag for å bekjempe lakseparasitten gyrodactylus salaris. 

1.2 Gasskraftverk må ha konsesjon etter energiloven 29. juni 1990 nr. 50 § 3-1. At man har konsesjon etter én 
lov, vil imidlertid ut fra alminnelige forvaltningsrettslige regler ikke frita for konsesjonsplikten etter en annen 
lov. Gasskraftverk må derfor ha konsesjon etter forurensningsloven selv om de er gitt konsesjon etter 
energiloven. Det forhold at et gasskraftverk er gitt konsesjon etter energiloven, er ikke til hinder for at en 
søknad om konsesjon etter forurensningsloven avslås. 

1.3 Når det etter klage er truffet vedtak i en konsesjonssak, er utgangspunktet at dette vedtaket er bindende hvis 
det ikke lider av mangler som gjør det ugyldig. Forvaltningen har likevel en viss adgang til å omgjøre vedtaket 
av eget tiltak. For å kunne omgjøre må særskilte vilkår være oppfylt. Disse vilkårene kan følge enten av 
alminnelige forvaltningsrettslige regler eller av den lov som konsesjonsvedtaket er truffet etter. Hvilke vilkår 
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som gjelder for omgjøring av vedtak etter forurl. § 11 jf. § 16, vil bli drøftet nedenfor under 3. Slik forslaget i 
Innst.S.nr.122 (1999-2000) er utformet, er det ikke nødvendig å ta stilling til om et vedtak om omgjøring kan 
treffes av Stortinget selv, eller om det bare er de kompetente forvaltningsorganer som kan treffe vedtak om 
omgjøring. 

Under enhver omstendighet er adgangen til å treffe omgjøringsvedtak begrenset på samme måte som adgangen 
til å treffe ordinært vedtak i saken. Det kan således ikke treffes et omgjøringsvedtak med et annet innhold eller 
på et annet grunnlag enn det som kunne ha vært truffet dersom saken hadde fått en ordinær avgjørelse på 
omgjøringstidspunktet, jf. nærmere under 4. Synspunktene under 4 har betydning også for behandlingen av 
fremtidige søknader om utslipp fra gasskraftverk. 
 
 

2 Forurensningslovens alminnelige karakter 

2.1 For forståelsen av forurensningslovens bestemmelser kan det etter omstendighetene ha betydning hvordan 
loven blir betraktet mer generelt. I utgangspunktet kan man se for seg to prinsipielt forskjellige 
betraktningsmåter. Etter den ene ses forurensningsloven på som en miljøvernlov som gir prioritet til 
miljøhensyn og begrensning av forurensning. Ut fra den andre betraktningsmåten er forurensningsloven en lov 
som gir det nødvendige hjemmelsgrunnlag for å regulere forurensninger i den grad det er ønskelig ut fra andre 
samfunnsmessige hensyn, uten noen særskilt prioritet for forurensningshensyn. 

Loven bygger på en utredning fra Miljøverndepartementet, datert mai 1977. Forslaget til lov etter denne 
utredningen må klart karakteriseres som en miljøvernlov. Dette kommer godt til uttrykk i lovutkastet § 1, hvor 
det i første ledd og annet ledd nr. 1 heter: 

«Denne lov har til formål å motvirke forurensninger og forsøpling. Loven tar særlig sikte på å hindre at 
forurensninger i det ytre miljø fører til helseskade eller går ut over trivselen, og på å sørge for at 
forurensninger ikke skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

Vern mot forurensning og forsøpling skal skje etter disse retningslinjer: 

1. så langt råd er, skal man hindre at forurensninger oppstår eller øker, og redusere eksisterende 
forurensning. 

 

2. ...» 
 

I Ot.prp.nr.11 (1979-1980) ble disse bestemmelsene utformet noe annerledes, som § 1 og § 2 nr. 1, og 
ytterligere justert i Innst.O.nr.25 (1980-1981). (I tillegg ble § 1 endret ved lov 11. juni 1993 nr. 107 for å fange 
opp reduksjon av avfall.) De nevnte bestemmelser lyder nå: 

«§ 1 (lovens formål) 

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å 
redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut 
over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

§ 2 (retningslinjer) 

Gjennomføringen av loven skal skje etter disse retningslinjer: 

1. Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som alt 
finner sted. Det skal likeledes arbeides for å unngå avfallsproblemer. Loven skal nyttes for å oppnå en 
miljøkvalitet som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, 
kostnader forbundet med tiltakene og økonomiske forhold. 

 

2. ...» 
 

Særlig utformingen av forurl. § 2 nr. 1 tredje punktum kan synes i større grad å legge opp til avveining mellom 
kryssende, likeverdige hensyn enn det opprinnelige lovforslaget gjorde. I Innst.O.nr.25 (1980-1981) s. 20 vises 
det til at miljøkvalitet ikke bestandig lar seg måle i kroner, men også til at forbedring av miljøet må måles mot 
andre mål for utviklingen av samfunnet. Også reglene om omgjøring fikk i proposisjonen og loven (forurl. § 18, 
særlig tredje ledd) en utforming som i større grad lovfester en avveining enn det opprinnelige lovforslaget 
gjorde. Likevel fastholder forurensningsloven i sin vedtatte utforming at vern mot forurensning er lovens 
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hovedformål og viktigste prioritet. Fremleggingen og behandlingen av St.meld.nr.44 (1975-1976) Tiltak mot 
forurensninger, som er bakteppet for forurensningsloven, bidrar til å understreke dette. 

Forurensningslovens karakter må også vurderes i lys av den senere utvikling. Norge har sluttet seg til en rekke 
internasjonale konvensjoner om reduksjon av eksisterende utslipp og forhindring av nye utslipp. Disse 
konvensjonene er i stor grad gjennomført i norsk rett ved hjelp av forurensningsloven. Stortinget vedtok i 1992 
en egen grunnlovsbestemmelse om miljøvern, § 110 b, det første ledd lyder: 

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold 
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager 
denne Ret ogsaa for Efterslægten.» 

Etter Lovavdelingens syn bidrar denne rettsutvikling til å gjøre det klart at forurensningsloven må oppfattes 
som en miljøvernlov som gir prioritet til forurensningsmessige hensyn, og ikke bare som en lov som gir 
grunnlag for å regulere forurensende utslipp uten at det er noe mål å gi prioritet til dette fremfor til andre 
samfunnsmessige hensyn. 

2.2 Da forurensningsloven ble vedtatt, sto arbeidet med å redusere eksisterende forurensning, særlig fra 
stasjonære punktkilder, i fokus. Det var i hovedsak tale om forurensning med lokale eller regionale 
skadevirkninger. Globale forurensningsproblemer og muligheten for at forurensende utslipp kan påvirke 
klimaet, var knapt erkjent. Det er imidlertid ikke tvilsomt at loven gjelder like godt for forurensende utslipp 
som bidrar til globale miljøvirkninger. Som en av retningslinjene etter § 2 knesetter nr. 6 at «[f]orurensning og 
avfall som skyldes virksomhet på norsk område skal motvirkes i samme utstrekning hva enten skadene eller 
ulempene inntrer i eller utenfor Norge». 

Forurensningsloven bygger på en erkjennelse av at den ønskede miljøkvalitet ikke kan realiseres med ett slag. 
Det vil derfor med tiden være behov for å stille strengere krav til ny og eksisterende virksomhet med 
forurensende utslipp. Det vil således ikke være noen usaklig forskjellsbehandling at det stilles strengere 
utslippsbegrensninger for ny virksomhet enn man har gjort for lignende utslipp tidligere. Det er en betydelig 
frihet etter forurl. § 18, særlig annet ledd, til å omgjøre og skjerpe utslippstillatelser. 
 
 

3 Adgangen til å lempe på en utslippstillatelse 

3.1 Som omgjøring i forvaltningsrettslig forstand betraktes både tilbakekall (fullstendig omgjøring) av et 
vedtak, og endringer i form av skjerpinger eller lempinger i et vedtak. En lemping kan imidlertid som 
utgangspunkt ikke gå lenger i å tilgodese den private part enn parten selv har søkt om. 

Forslaget i Innst.S.nr.122 (1999-2000) går ut på en lemping som må vurderes etter reglene for omgjøring av 
utslippstillatelser. At Stortinget i plenum treffer vedtak om å pålegge regjeringen å sørge for å omgjøre 
vedtaket, vil ikke gi regjeringen større omgjøringskompetanse enn den ellers har etter gjeldende regler. 

Hvis ikke vilkårene for omgjøring foreligger, kan tiltakshaveren søke på nytt i stedet. I en slik ny sak vil ikke 
de særskilte regler om omgjøring få anvendelse. Derimot vil de rettslige synspunkter som fremstilles nedenfor 
under 4, gjelde også for avgjørelsen av en ny søknad. Lovavdelingen finner ikke grunn til å gå nærmere inn på 
spørsmålet om forurensningsmyndigheten vil ha adgang til å avvise uten realitetsbehandling en eventuell ny 
søknad som er helt eller i det vesentlige identisk med den tidligere og inngis forholdsvis kort tid etter at den 
tidligere er avgjort. 

3.2 Adgangen til å omgjøre utslippstillatelser er regulert i forurl. § 18. Bestemmelsen i § 18 annet ledd om fri 
omgjøringsadgang etter ti år er uten betydning i den foreliggende tilfelle. Spørsmålet om det er adgang til å 
lempe på utslippstillatelsen i samsvar med forslaget i Innst.S.nr.122 (1999-2000), må vurderes på grunnlag av 
forurl. § 18 første ledd nr. 4-6. I Innst.S.nr.122 (1999-2000) (s. 24-25 i den utrykte versjon) er det vist til disse 
bestemmelsene, herunder i generell form til alminnelige forvaltningsrettslige regler. 

3.3 Etter nr. 4 kan omgjøring skje når «vilkårene i tillatelsen er unødvendige for å motvirke forurensninger». 
Uttrykket «forurensninger» må her tolkes slik at det refererer seg til de forurensende utslipp fra den virksomhet 
som har fått konsesjon. At virksomhetens produkter kan erstatte produksjonen fra annen, mer forurensende 
virksomhet og gjør det mulig å nedlegge denne, er ikke tilstrekkelig til omgjøring etter dette alternativet. 
Lovavdelingen finner det på denne bakgrunn klart at det ikke er adgang til omgjøring med hjemmel i forurl. § 
18 første ledd nr. 4. 
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3.4 Etter nr. 5 er det adgang til å oppheve eller lempe på vilkårene i en utslippstillatelse når «de fordeler 
forurenseren eller andre får av [dette], er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for 
miljøet». Bestemmelsen gir anvisning på en totalvurdering, men det kreves en kvalifisert interesseovervekt i 
favør av omgjøring. Bestemmelsen gir et betydelig rom for skjønn. Det er imidlertid først når bestemmelsens 
vilkår er oppfylt, at det blir tale om et rent politisk eller forvaltningsmessig hensiktsmessighetsskjønn. Den 
ramme som § 18 første ledd nr. 5 trekker opp, er i prinsippet av rettslig karakter, og forståelsen av 
bestemmelsen blir også påvirket av andre faktorer enn dens ordlyd og forarbeider, særlig prinsippet i 
Grunnloven § 110 b. Det er likevel rimelig å anta at en eventuell domstolsprøving av om vilkårene i nr. 5 er 
oppfylt i et konkret tilfelle, vil ha forholdsvis lav intensitet. 

Ved anvendelsen av nr. 5 må det tas hensyn til om en lemping vil medføre en (tilsvarende eller større) 
reduksjon i lignende utslipp fra andre kilder andre steder. Dette kan trolig lettest gi grunnlag for omgjøring 
dersom utslippene fra konsesjonærens virksomhet og fra de andre kildene er fullt kommensurable, som ved 
utslipp av stoffer av samme slag når miljøvirkningene er av global karakter. I slike tilfelle vil det videre ha 
vesentlig vekt om utslippsreduksjonen andre steder kan anses som sikker. I denne sammenheng vil det ha 
betydning om det foreligger en rettslig sikkerhet - og på hvilket grunnlag - for at de andre utslippene vil bli 
redusert. Jo mindre sikkert det er at en slik utslippsreduksjon faktisk vil finne sted, desto vanskeligere vil det 
være å anse vilkårene i nr. 5 for oppfylt. Det ligger utenfor Lovavdelingens oppgave å vurdere hvilken faktisk 
sikkerhet man kan regne med i det foreliggende tilfelle. I en eventuell rettstvist vil dette i prinsippet høre under 
domstolene. 

Vurderingen av skader eller ulemper for miljøet i forhold til nr. 5 må i samsvar med Grunnloven § 110 b første 
ledd skje i et langsiktig perspektiv. Selv om en omgjøring vil gi miljøfordeler på kort sikt, vil det sjelden gi 
grunnlag for omgjøring etter nr. 5 dersom miljøvirkningene på lang sikt vil være negative. 

Av Innst.S.nr.122 (1999-2000) kan det synes som flertallet legger til grunn at en lempning nå vil gi 
miljøgevinst også på lang sikt, jf. uttalelser om at «bygging av gasskraftverk vil øke vår kompetanse på 
gasskraftteknologi og bidra til å utvikle et industrielt og teknologisk miljø. Det vil øke sannsynligheten for at vi 
finner fram til lønnsomme måter å utvikle renseteknologi på.» (s. 29). Denne prognosen er også beheftet med 
usikkerhet, og at det kan spørres om ikke samme innovasjonstempo kan oppnås ved forskning alene, uten at 
denne er knyttet til kommersiell produksjon av elektrisk kraft. 

Synspunktet er også problematisk i forhold til en lojal tilpasning til Kyoto-protokollen (se avsnitt 5) idet andre 
stater neppe vil ha stor forståelse for at Norge kort tid før gjennomføringen av et internasjonalt kvoteregister 
øker sine utslipp under henvisning til behov for forskning og utvikling. 

Ved vurderingen av om vilkårene i nr. 5 er til stede, kan det tale i favør av omgjøringsadgang at en lemping av 
vilkårene kan gi konsesjonæren fordeler, og at det derigjennom også oppnås andre samfunnsmessige fordeler. 
Men iallfall hvis det utslipp som vil bli tillatt ved omgjøringen, vil bidra til alvorlige forurensningsproblemer, 
må det kreves en meget betydelig interesseovervekt på den annen side. Dette vilkåret vil vanskelig være oppfylt 
dersom det bare dreier seg om hensynet til nye arbeidsplasser og konsesjonærens interesser i oppstarting av en 
ny virksomhet. Prinsippet om bærekraftig utvikling, som er lagt til grunn i flere stortingsmeldinger og kommet 
til uttrykk i Grunnloven § 110 b første ledd annet punktum, tilsier at man ikke via omgjøringsreglene kan tillate 
oppstarting av helt ny virksomhet som vil bidra vesentlig til alvorlige forurensningsproblemer. Dekning av 
vesentlige samfunnsbehov - som behovet for energi - kan riktig nok tenkes å stå i en annen stilling. Men også 
her kan det etter Lovavdelingens mening med grunn reises spørsmål om det er forenlig med Grunnloven § 110 
b å anvende omgjøringsreglene til å tilgodese samfunnsbehov uten at man nøye har vurdert alternative tiltak for 
å dekke eller begrense behovene. Etter Lovavdelingens syn er det rettslig sett gode grunner til å anta at en slik 
vurdering må være foretatt før man i tilfelle åpner for omgjøring av hensyn til samfunnsmessige behov på 
grunnlag av forurl. § 18 første ledd nr. 5. 

3.5 Etter nr. 6 er det adgang til omgjøring når det følger av ellers gjeldende omgjøringsregler. Det siktes her til 
de alminnelige lovfestede omgjøringsregler i forvaltningsloven (fvl.) § 35 samt ulovfestede omgjøringsregler. I 
den foreliggende sak synes de mulige grunnlag for omgjøring å være at de vilkår som lempes, er ugyldige (fvl. 
§ 35 første ledd bokstav c), eller at omgjøringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller 
direkte tilgodeser (fvl. § 35 første ledd bokstav a). 

Det kan reises spørsmål om bestemmelsen i forurl. § 18 første ledd nr. 6 skal tas på ordet, slik at de alminnelige 
omgjøringsregler i sin helhet supplerer den omgjøringsadgangen som følger av nr. 1-5. Dette spørsmålet stiller 

---
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seg forskjellig alt etter hvilke av de alminnelige omgjøringsregler det er tale om. Gjelder det omgjøring av 
ugyldige vedtak, er det etter Lovavdelingens mening klart at de alminnelige omgjøringsregler får anvendelse. 

Etter forurl. § 16 første ledd kan det «settes nærmere vilkår for å motvirke at forurensning fører til skader eller 
ulemper». De vilkår som er satt om utslippsgrenser i utslippstillatelsene, dekkes av dette. Det kan imidlertid 
reises spørsmål om vilkårene i tillegg må oppfylle de krav som følger av den alminnelige forvaltningsrettslige 
vilkårslære. Disse kravene er i forvaltningsrettslig teori beskrevet på noe forskjellig måte, men kan 
sammenfattes slik at lovligheten av vilkår beror på en helhetsvurdering preget av to momenter: Det må for det 
første være en saklig sammenheng mellom vilkåret og vedtaket for øvrig, slik at vilkåret er egnet til å tilgodese 
formål eller hensyn som er relevante for vedtaket, og for det annet må vilkåret ikke være uforholdsmessig 
inngripende. 

I det foreliggende tilfelle vil det første momentet - saklig sammenheng - ikke få noen selvstendig betydning ved 
siden av de krav som følger av forurl. § 16 første ledd første punktum. Kravet om at vilkår må være 
uforholdsmessig inngripende, kan imidlertid tenkes å innebære en selvstendig begrensning for adgangen til å 
sette vilkår etter § 16 første ledd. 

Lovavdelingen finner det ikke nødvendig å ta prinsipielt stilling til om § 16 første ledd er begrenset av de krav 
som den alminnelige vilkårslære setter. Det vil under enhver omstendighet være aktuelt å tolke en slik 
lovhjemmel innskrenkende slik at den setter visse grenser for hvor inngripende vilkår som kan settes. 
Spørsmålet blir derfor om de foreliggende vilkår er så inngripende at de av den grunn går ut over det som det er 
lovlig adgang til å sette som vilkår. 

Lovavdelingen legger etter det opplyste til grunn at vilkårene er så strenge at de med den teknologi som finnes i 
dag, ikke lar seg oppfylle. For så vidt kan man si at en tillatelse på slike vilkår er jevngod med et avslag. Det er 
klart at det etter forurensningsloven er adgang til å avslå en søknad om ny virksomhet med den begrunnelse at 
den med dagens teknologi vil medføre ikke ubetydelige forurensende utslipp. En tillatelse på slike vilkår som i 
gasskraftsaken vil i stedet gi søkeren en mulighet til å utnytte tillatelsen dersom den nødvendige teknologi blir 
utviklet. Dette innebærer reelt sett at søkeren kan sies å komme i en valgsituasjon uten å bli satt i en 
pressituasjon. At det kan bli søkerens risiko om arbeidet med å utvikle ny teknologi ikke fører frem, endrer ikke 
noe ved det. Det kan tvert om sies å være i tråd med forurensningslovens formål at det på denne måten blir 
stimulert til en utvikling av mer forurensningsfri teknologi, jf. Ot.prp.nr.1 (1982-1983) s. 3. 

Lovavdelingen legger etter dette til grunn at de vilkår som er satt i utslippstillatelsen, er lovlige. Det er da ikke 
adgang til å lempe på dem med hjemmel i fvl. § 35 første ledd bokstav c. 

Etter fvl. § 35 første ledd bokstav a kan et vedtak endres når det ikke er til skade for noen som vedtaket retter 
seg mot eller direkte tilgodeser. Ordlyden i forurl. § 18 første ledd nr. 6 taler ved første øyekast for at denne 
bestemmelsen også gjelder ved utslippstillatelser etter forurensningsloven. Det samme kan sies om utsagnet i 
Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 121 om at «alminnelige omgjøringsregler ellers gjelder ved siden av nummer 1-5». 
En slik forståelse vil imidlertid gi en helt fri omgjøringsadgang til gunst for forurenseren dersom det ikke er 
andre som anses «direkte tilgodesett» av tillatelsen. Det vil i praksis gjøre at den uttrykkelige, og nærmere 
spesifiserte, omgjøringsadgangen etter forurl. § 18 første ledd nr. 4 og 5 mister mye av sin praktiske betydning, 
og særlig at begrensningene som disse bestemmelsene setter, blir uten betydning. Dette harmonerer ikke godt 
med forurensningslovens generelle formål og spesielt med formålet bak omgjøringsreglene, som er utformet 
med sikte på å styrke den rettslige beskyttelsen av vernet mot forurensning. Ordlyden i nr. 6 gir derfor et vink 
gjennom ordet «forøvrig» om at de alminnelige omgjøringsregler ikke kommer inn i slike situasjoner som 
allerede er nærmere regulert i første ledd nr. 1-5. I forarbeidene til forurensningsloven 
(Miljøverndepartementets utredning (1977) s. 141 sp. 1) er det uttalt at reglene i nr. 4 og 5 skal forstås som en 
uttømmende regulering når det gjelder omgjøring til gunst for konsesjonæren. Lovavdelingen antar på denne 
bakgrunn at regelen i fvl. § 35 første ledd bokstav a ikke gir grunnlag for lemping av vilkårene i 
utslippstillatelser. 
 
 

4 Innholdet av en endret utslippstillatelse 

4.1 Når vilkårene for omgjøring er oppfylt, beror det på et forvaltningsskjønn om omgjøringskompetansen skal 
brukes og hvilket innhold vedtaket skal ha etter omgjøring. Det gjelder likevel visse skranker for 
skjønnsutøvingen, som dels følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, dels av forurensningsloven selv. 
Dersom de gitte utslippstillatelsene blir endret, må innholdet av de endrete tillatelsene ligge innenfor den 

963



Utskrift fra Lovdata - 27.10.2017 11:31 

  
JDLOV-2000-4183 

Side 7 

rammen som forurensningsloven setter, slik det også er forutsatt i flertallsmerknadene i Innst.S.nr.122 (1999-
2000) s. 34. 

De rettslige synspunkter som trekkes frem nedenfor, vil i alt vesentlig ha gyldighet også for behandlingen av en 
helt ny søknad om utslipp fra gasskraftverk. 

4.2 For avgjørelser om utslippstillatelser med fastsetting av vilkår gjelder først og fremst regelen i forurl. § 11 
fjerde ledd, som bestemmer at det «skal ... legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre». Videre gjelder retningslinjene i 
forurl. § 2 generelt for myndighetsutøving etter loven, herunder for vedtak etter § 11. 

For vedtak om omgjøring etter forurl. § 18 har § 18 tredje ledd en regel om at det «skal ... tas hensyn til 
kostnadene en endring eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller 
omgjøring for øvrig vil medføre». Denne bestemmelsen tar primært sikte på omgjøring til skade for 
konsesjonæren. Etter Lovavdelingens vurdering vil den ikke få selvstendig betydning i den foreliggende sak. 

Etter vedtakelsen av Grunnloven § 110 b må anvendelsen av forurensningsloven også skje i lys av denne 
bestemmelsen. 

4.3 Det følger av forurl. § 11 fjerde ledd at det ved skjønnsutøvingen skal tas utgangspunkt i de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket. Dette skal holdes opp mot andre fordeler og ulemper ved tiltaket. 
Formuleringen gir ikke klart uttrykk for noen direkte prioritering av de forurensningsmessige hensyn. 
Bestemmelsen i § 11 fjerde ledd er ikke noen generell og absolutt hindring for at det gis tillatelse til utslipp som 
medfører en økning i forurensningene. Men forarbeidene forutsetter at vernet mot forurensning blir tillagt stor 
vekt, jf. bl.a. Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 111. Videre kommer imidlertid retningslinjen i forurl. § 2 nr. 1 inn i 
bildet og bestemmer at det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker (og for å begrense 
forurensning som finner sted). Hvor langt man skal gå i denne retning, vurderes samtidig ut fra en 
helhetsvurdering på grunnlag av § 2 nr. 1 tredje punktum. Denne vurderingen må imidlertid foretas i lys av 
Grunnloven § 110 b første ledd, særlig når det gjelder mer omfattende miljøproblemer eller -konsekvenser. Det 
kan derfor ikke legges til grunn at forvaltningen står helt fritt etter § 11 fjerde ledd til å gi tillatelse til utslipp 
som medfører en betydelig økning i forurensningene. 

Dersom etablering av gasskraftverk medfører betydelige utslipp av klimagasser uten å føre til en tilnærmet 
tilsvarende reduksjon av utslipp eller miljøskader andre steder, kan det etter Lovavdelingens syn på denne 
bakgrunn reises ganske tungtveiende rettslige innvendinger mot å gi utslippstillatelse etter forurensningsloven. 

Spørsmålet kommer i en annen stilling hvis etablering av gasskraftverk gir miljøfordeler andre steder. Det er på 
det rene at det f.eks. kan være berettiget å gi utslippstillatelse til et nytt avfallsanlegg som isolert sett vil øke 
forurensningene på stedet, når dette gjør det mulig å sanere eksisterende avfallsanlegg som medfører 
miljøulemper andre steder. Vurderingen vil da naturlig avhenge av hvor omfattende fordelene er sammenlignet 
med ulempene. Det vil videre ha betydning med hvilken sikkerhet - rettslig og faktisk - tillatelsen vil gi 
miljøfordeler andre steder. Selv om føre vàr-prinsippet ikke er kommer direkte til uttrykk i forurensningsloven, 
er det ikke uten forankring i norsk rett, jf. fortalen til EØS-avtalens hoveddel. Dette tilsier at det bør kreves en 
forholdsvis høy grad av sikkerhet for at miljøfordelene vil inntre for at de skal gjøre det berettiget å gi tillatelse 
til en virksomhet som isolert sett vil medføre betydelige forurensende utslipp. 

Ettersom også andre fordeler enn forurensningsmessige teller med, kan det være aktuelt å gi utslippstillatelse til 
virksomhet som nok vil medføre en viss økning i forurensningene dersom det har andre store samfunnsmessige 
fordeler. Det vil imidlertid være i dårlig samsvar både med forurensningsloven og med Grunnloven § 110 b å gi 
tillatelse til ny virksomhet som vil medføre betydelige forurensende utslipp bare for å oppnå fordeler av annen 
art. Spesielt vil det neppe være adgang til å tillate virksomhet som volder forurensning av betydning med sikte 
på å høste en rask økonomisk gevinst på kort sikt. Konsekvensen av Grunnloven § 110 b første ledd annet 
punktum er at det ved utøving av forvaltningsskjønn med sikte på nyetableringer må legges vesentlig vekt på å 
sikre at ny virksomhet bidrar til en bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv. 

4.4 Direktiv (96/61/EF) om integrert forebygging og begrensning av forurensning («IPPC-direktivet») er 
innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forurensningsloven, jf. St.prp.nr.4 (1997-1998) med Innst.S.nr.62 
(1997-1998) og Ot.prp.nr.59 (1998-1999) med Innst.O.nr.4 (1999-2000). Selv om direktivets bestemmelser 
ikke skulle være kommet eksplisitt til uttrykk i norsk lovgivning, må likevel forurensningsloven såvidt mulig 
tolkes i samsvar med direktivets krav, og skjønnsutøving etter forurensningsloven må skje i samsvar med 
direktivet. 
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Direktivet inneholder bl.a. generelle forpliktelser for driften av forurensende virksomhet (artikkel 3). Her 
bestemmes det at det skal treffes nødvendige tiltak for å sikre at en virksomhet drives slik at 

«a. alle hensiktsmessige forebyggende tiltak mot forurensning treffes, særlig ved at de beste tilgjengelige 
teknikker benyttes, 

 

b. det ikke forårsakes noen vesentlig forurensning,». 
 

Etter direktivet artikkel 8 og 9 skal en tillatelse med vilkår sikre at virksomheten oppfyller de prinsipielle krav i 
artikkel 3. Det følger videre av artikkel 9 nr. 3 jf. vedlegg III at en utslippstillatelse for gasskraftverk må 
inneholde utslippsgrenser for nitrogenoksider. 

Prinsippet om best anvendbar teknologi er lovfestet som retningslinje i forurl. § 2 nr. 3. Utformingen der er 
imidlertid noe forsiktig. Den må nå tolkes i lys av direktivets definisjon av «beste tilgjengelige teknikker», jf. 
særlig artikkel 2 nr. 11 og artikkel 9 nr. 4. Det følger også av artikkel 9 nr. 4, jf. artikkel 3, at 
forurensningsmyndigheten er pliktig til å legge prinsippet om «beste tilgjengelige teknikker» til grunn ved 
avgjørelsen og fastsetting av vilkår. Lovavdelingen bemerker for ordens skyld at det ikke synes å være noe i 
veien for at forurensningsmyndigheten stiller strengere krav i en utslippstillatelse enn det som følger ved å 
anvende «beste tilgjengelige teknikker». 

Direktivet trådte i kraft 30. oktober 1996, og medlemsstatene hadde frist til 30. oktober 1999 med å 
gjennomføre det. Det følger av dette at et omgjøringsvedtak må vurderes i forhold til direktivets krav, og at 
praksis i EØS-statene før 30. oktober 1999 er uten betydning hvis den ikke oppfyller direktivets krav. 

4.5 Når det i samband med ny virksomhet settes vilkår for å begrense forurensning, er utgangspunktet at 
vilkårene retter seg mot den omsøkte virksomheten. Det er imidlertid vanlig at ny virksomhet - selv med bruk 
av optimal teknologi og rensing - medfører visse restutslipp som isolert sett gjør at forurensningen øker. For å 
unngå at den samlede miljøsituasjon forringes, kan det settes vilkår om begrensning av andre utslipp som 
søkeren rår over eller om utbedring av andre resipienter. Et eksempel på det siste er at tillatelse til utslipp av 
(renset) kloakkvann kombineres med vilkår om opparbeiding av ny badeplass et annet sted. Dette har 
uttrykkelig hjemmel i forurl. § 16 annet ledd første punktum. Eksempel på det første er at et industriselskap 
med flere fabrikker som har separate utslipp, får tillatelse til å øke produksjonen og utslipp ved den ene 
fabrikken mot å senke utslippsgrensene for den andre fabrikken (jf. Bugge: Forurensningsansvaret (Oslo 1999) 
s. 347). 

Forurensningsloven bygger på et prinsipp om at ingen har rett til å forurense, jf. St.meld.nr.44 (1975-1976) s. 
31, Innst.S.nr.435 (1976-1977) s. 5, som er kommet til uttrykk i lovens alminnelige forbud mot å forurense, jf. 
forurl. § 7, jf. Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 20. Lovavdelingen antar at loven må forstås slik at utgangspunktet er 
at det skal stilles krav om å begrense utslippene fra hver enkelt virksomhet som kan forurense. 

Spørsmålet er dermed om krav om utslippsbegrensninger kan oppfylles ved at løyvehaveren ikke begrenser sine 
egne utslipp, men i stedet sørger for begrensninger i andre utslipp ut over det disse er forpliktet til. I 
Innst.S.nr.122 (1999-2000) foreslår flertallet således at utslippskrav rettet mot eieren av gasskraftverk skal 
kunne oppfylles ved at kraftverkseieren i stedet sørger for tilsvarende utslippsreduksjoner fra annen virksomhet 
(som drives av andre, f.eks. ferger). 

I de fleste saker etter forurensningsloven vil det i praksis være utelukket å oppfylle utslippskravene på denne 
måten fordi tillatelsen knytter kravene om utslippsbegrensninger direkte til den virksomhet som søknaden 
gjelder. Komiteflertallets forslag innebærer imidlertid at tillatelsen utformes slik at kravene til 
utslippsreduksjoner løsrives fra den omsøkte virksomhet. Forslaget er formet slik at det vil gi 
konsesjonssøkeren en valgfrihet om han vil oppfylle krav til utslippsreduksjoner i egen virksomhet eller i 
andres virksomhet. 

Komiteflertallets forslag synes derfor å gå på tvers av det som er forurensningslovens utgangspunkt, og lovens 
forarbeider gir - såvidt ses - ingen holdepunkter for en slik løsning. Gjelder det utslipp som ikke utelukkende 
har globale virkninger, men helt eller delvis regionale eller lokale virkninger, betyr en slik ordning at det blir 
opp til konsesjonshaveren å velge hvor forurensningsvirkningene skal inntre. Forurensningsloven legger opp til 
at det er forurensningsmyndigheten som skal ta stilling til dette. De reelle forurensningsvirkningene kan bero på 
forhold ved den aktuelle resipienten og aktuell og potensiell bruk av den. Når konsesjon er gitt, kan det ikke 
påregnes at konsesjonshaveren vil sørge for fullstendig utredning av dette og la det bli avgjørende for hans valg 
av hvor utslippsreduksjonen skal finne sted. Det synes mer nærliggende å anta at det avgjørende vil bli hvem 
konsesjonshaveren enklest og billigst kan inngå en avtale med om slike utslippsreduksjoner. 
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En særskilt innvending knytter seg til kontroll med og håndheving av utslippskravene. Det vil være 
nærliggende å anta at konsesjonshaveren må holdes ansvarlig dersom utslippsreduksjoner hos tredjeperson ikke 
finner sted, selv om det har årsaker som ikke konsesjonshaveren kan noe for. Reglene om tilsyn med 
forurensninger i forurl. kap. 7 gjelder ikke i forhold til transportmidler, jf. forurl. § 5. Det synes derfor ikke 
mulig å få rettslig sikkerhet for kontroll med at utslippsreduksjoner i transportsektoren faktisk blir gjennomført. 

Lovavdelingen antar på denne bakgrunn at det må kreves særskilte holdepunkter for at utslippskrav kan 
gjennomføres ved reduksjoner i tredjepersoners virksomhet. 

I forurl. § 11 tredje ledd heter det at «[f]orurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder 
under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner». Det fremgår klart av forarbeidene at 
bestemmelsen tar sikte på forholdet mellom arealplanlegging og konsesjonsbehandling, jf. særlig Ot.prp.nr.11 
(1979-1980) s. 22-25. Bestemmelsens første del kan altså ikke løsrives fra dens annen del, men må ses i 
sammenheng. Bestemmelsen bygger på den tidligere regel i lov 26. juni 1970 nr. 75 om vern mot 
vannforurensning § 6 første ledd, jf. også Gullestad-utvalgets utkast til lov om vern mot luftforurensning (1971) 
§ 9. Den skulle tjene som grunnlag for å avslå en søknad om enkeltutslipp under henvisning til at det bør 
utarbeides en samlet plan for utslippskontroll for et større område, jf. Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s.110. På denne 
bakgrunn kan ikke forurl. § 11 tredje ledd underbygge en ordning hvor utslippskrav oppfylles hos 
tredjepersoner. 

Høyesteretts dom i Rt-1993-528 (Lunner pukkverk) fastslo at forurensningsmyndigheten i en konsesjonssak 
kan fastsette vilkår for å motvirke miljøulemper fra en konsesjonspliktig virksomhet også når disse ulempene i 
seg selv ikke medfører konsesjonsplikt (f.eks. pga. unntaket for transportmidler i forurl. § 5 annet ledd). 
Dommen gjelder et tilfelle hvor det ble satt ekstra vilkår for å motvirke den samlede miljøbelastning som 
virksomheten førte med seg. Når det gjelder gasskraftverkene, er det ikke spørsmål om å trekke inn andre 
sektorer for å skjerpe miljøkravene til den virksomhet som det søkes konsesjon for. Det er heller ikke tale om 
miljøbelastning som har noen tilknytning til den virksomhet som det søkes konsesjon til. Forholdet i 
gasskraftverksaken må i stedet sammenlignes med den situasjon hvor en bedrift søker utslippstillatelse for SO2 
og CO�uten rensekrav til bedriften, mot i stedet å installere fjernvarmeanlegg til avløsning av oljefyring i 
privatbygg i kommunen. Det synes klart at en slik ordning ligger langt utenfor forurensningslovens ramme. 

Etter dette må Lovavdelingen konkludere med at det ikke ligger innenfor forurensningslovens rammer å gi 
utslippstillatelser hvor utslippsreduserende tiltak i hovedsak eller i sin helhet kan gjennomføres utenfor 
konsesjonssøkerens egen virksomhet. Siden en slik valgfrihet kan øke de lokale eller regionale 
forurensningsvirkningene, vil en slik ordning også kunne være i strid med forurensningslovens formål. 

4.6 Med sikte på behandlingen av fremtidige søknader om utslippstillatelse kan det reises spørsmål i hvilken 
grad det er adgang til å standardisere skjønnsutøvingen etter forurl. § 11, eller om forurensningsmyndigheten 
må utøve et individuelt skjønn i hvert enkelt tilfelle. Det kan neppe gis noe generelt svar på dette. En 
standardisering kan fremme likebehandling av flere søkere, men begrenser eller utelukker at det tas hensyn til 
forholdene i den enkelte sak, enten de knytter seg til søkeren eller til det miljø som kan bli berørt av 
forurensningen. Når det gjelder utslipp der forurensningsvirkningene ikke er avhengige av lokale eller regionale 
resipientforhold, vil det være adgang til en vid grad av standardisering, som eventuelt kan bygge på en generell 
instruks. Dette er situasjonen ved utslipp som utelukkende har globale virkninger. Det må likevel iallfall tas det 
forbehold at summen av utslipp i henhold til suksessive søknader kan medføre nye virkninger for miljøet eller 
støte an mot internasjonale forpliktelser på en måte som gjør at dette må tas i betraktning ved avgjørelsen av 
senere søknader. 

Etter Lovavdelingens syn vil det ikke være noe avgjørende argument mot en standardisering som innebærer at 
visse utslipp tillates uten begrensninger, at dette er likt med om utslippet ikke ble ansett konsesjonspliktig. At et 
utslipp er konsesjonspliktig, vil ha betydning også på annen måte enn ved at det blir adgang til å pålegge 
begrensninger i utslippet. F.eks. har det betydning for kontroll med utslippet og overvåking av 
forurensningssituasjonen, jf. bl.a. forurl. kap. 7. Dessuten kan en konsesjon som tillater utslipp uten 
begrensninger etter omstendighetene omgjøres i medhold av forurl. § 18, og det kan også inntre en tiltaksplikt 
for konsesjonæren i medhold av forurl. § 7 tredje jf. annet ledd. 
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5 Betydningen av internasjonale forpliktelser 

Under FNs klimakonvensjon, New York 9. mai 1992, er det under utvikling et folkerettslig regelverk om 
regulering av utslipp av klimagasser, herunder CO2 og N2O. Norge ratifiserte klimakonvensjonen 9. juli 1993, 
jf. St.prp.nr.36 (1992-1993) og Innst.S.nr.126 (1992-1993). Konkrete forpliktelser til utslippsbegrensninger 
følger av Kyotoprotokollen 11. desember 1997, jf. omtale i St.meld.nr.29 (1997-1998) Norges oppfølging av 
Kyotoprotokollen. Norge undertegnet protokollen 29. april 1998. 

FN-konvensjonen [ECE-konvensjonen] om langtransportert forurensning, Geneve 13. november 1979, ble 
ratifisert av Norge i 1983. Under protokollen er det utarbeidet flere protokoller om utslipp av NOX. Norge har 
ratifisert Sofia-protokollen av 1988. Det er nylig vedtatt en ny protokoll om reduksjon av forsuring, 
overgjødsling og bakkenært ozon (Göteborgprotokollen), som vil forplikte Norge til å redusere NOX-utslipp med 
28 % i forhold til utslippsnivået i 1990. Protokollen ble undertegnet av Norge 1. desember 1999, men er 
foreløpig ikke ratifisert. 

De folkerettslige regelverk som Norge har sluttet seg til ved ratifikasjon, medfører internasjonalt bindende 
forpliktelser for Norge. På grunn av det dualistiske prinsipp i norsk rett vil de som utgangspunkt ikke ha 
internrettslig betydning uten at de er gjennomført i norsk lovgivning. Regjeringen og Stortinget har imidlertid 
gjennomgående ansett eksisterende lovgivning som tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre våre folkerettslige 
forpliktelser til å begrense forurensninger. I kraft av det såkalte presumpsjonsprinsippet vil dessuten norsk 
internt regelverk om mulig bli tolket slik at det er i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser. Etter det 
Lovavdelingen forstår, har det i praksis i stor grad vært lagt opp til at gjennomføringen skal kunne skje ved 
anvendelse av forurensningslovens fullmakter, iallfall når det gjelder utslippsbegrensning fra stasjonære kilder. 

På denne bakgrunn kan det reises spørsmål om ratifiserte forpliktelser har betydning for skjønnsutøvingen etter 
forurensningsloven. Mye taler for at ratifikasjon av en folkerettslig forpliktelse må ses som en instruks til 
forvaltningen. Det har vært hevdet at ratifikasjonen også vil begrense den kompetanse som et underordnet 
forvaltningsorgan ellers har til å treffe vedtak etter fritt skjønn, med den konsekvens at et vedtak som betyr en 
overtredelse av forpliktelsen, vil være ugyldig. Det har også vært reist spørsmål om den folkerettslige 
forpliktelse iallfall kan ha betydning for forvaltningens utredningsplikt, slik at det under saksforberedelsen 
stilles krav til klarlegging av hvordan vedtaket vil harmonere med Norges folkerettslige forpliktelser. 
Lovavdelingen vil understreke at særlig de sist nevnte spørsmålene ikke kan anses avklart i gjeldende rett. 

Kyotoprotokollen er foreløpig bare undertegnet av Norge, og er derfor ikke folkerettslig bindende for oss. Etter 
Wienkonvensjonen 23. mai 1969 om traktatretten artikkel 18 er imidlertid stater som har undertegnet, forpliktet 
til ikke å handle i strid med traktatens formål. (Norge har ikke ratifisert Wien-konvensjonen, men 
bestemmelsen i artikkel må antas å være folkerettslig sedvanerett.) Hvorvidt det kan sies at det harmonerer med 
Kyotoprotokollens formål å tillate nye betydelige utslipp av klimagasser, vil trolig bero på om det er grunn til å 
anta at utslippene kan fanges opp av protokollens gjennomføringsmekanismer. 

Lovavdelingen legger til grunn at utslipp av klimagasser fra gasskraftverk har et omfang som gjør at de kan ha 
betydning for gjennomføringen av de forpliktelser som påhviler Norge. Det kan ikke utelukkes at tillatelse til 
slike utslipp kan gjøre det nødvendig med strengere krav til andre kilder til utslipp av klimagasser, eller gjøre 
det vanskeligere for Norge å overholde sine internasjonale forpliktelser. Selv om de internasjonale 
forpliktelsene ikke retter seg mot bestemte konkrete kilder til utslipp, kan derfor utslipp av større omfang 
harmonere dårlig med dem. Det synes å være i tråd med dette når komiteflertallet i Innst.S.nr.122 (1999-2000) 
(s. 30) setter som absolutt krav at utslipp av klimagasser kan innordnes Norges internasjonale 
klimaforpliktelser. Lovavdelingen antar på denne bakgrunn at en eventuell tillatelse til betydelig utslipp av 
klimagasser forutsetter en forholdsvis konkret dokumentasjon av hvordan det nye utslippet - i lys av andre 
eksisterende utslipp - lar seg innordne i de internasjonale forpliktelser. 
 
 

6 Saksbehandlingen i omgjøringssaker 

6.1 For saksbehandlingen i en omgjøringssak gjelder forvaltningsloven og regler fastsatt i og i medhold av 
forurensningsloven. Lovavdelingen har for sin del ikke grunnlag for å vurdere om eller anta at en lemping av 
gitte utslippstillatelser i samsvar med komiteflertallets forslag i Innst.S.nr.122 (1999-2000) vil gjøre det 
nødvendig med noen ny eller supplerende konsekvensutredning etter reglene i plan- og bygningsloven kap. 
VII-a jf. forskrift 13. desember 1996 nr. 1145 om konsekvensutredninger (jf. overgangsbestemmelsen i forskr 
21. mai 1999 nr. 502 om konsekvensutredninger § 17). 
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Det følger av forskrift 11. juli 1983 om saksbehandling etter forurensningsloven § 1 første ledd at forskriften 
(unntatt dens § 2 om innholdet av søknad) også gjelder i omgjøringssaker etter forurl. § 18. Dette gjelder også 
når omgjøringssaken blir tatt opp av det offentlige selv og ikke av en part i saken. Det er ingen hjemmel for å 
dispensere fra forskriften, og det følger da av fvl. § 40 at forskriften ikke kan fravikes. 

6.2 Hovedregelen etter saksbehandlingsforskriften §§ 3 flg. er at saken skal på høring for det treffes avgjørelse, 
og at høringsfristen skal være minst fire uker. Det følger av forskriften § 3 at omgjøringsspørsmålet bl.a. må 
forelegges for SFT. Høring kan imidlertid unnlates i de tilfelle som forskr. § 7 nevner, og høringsfristen kan 
settes kortere enn fire uker med hjemmel i forskr. § 3 annet punktum. Forskr. § 7 har tre alternativer. 

Det første alternativet i forskr. § 7 er at «saken haster», og dette er også vilkåret for å forkorte høringsfristen 
med hjemmel i forskr. § 3 annet punktum. Etter Lovavdelingens mening forutsetter dette alternativet at 
vedtaket helt eller delvis mister sin hensikt dersom det ikke kan treffes uten ordinær høring. I vurderingen kan 
det trolig også legges en viss vekt på om vedtaket - endringen - alt i alt er lite betydningsfull for motstående 
interesser. Lovavdelingen finner det klart at det i den foreliggende sak ikke er grunnlag for å si at «saken 
haster» i den forstand dette uttrykket er brukt i saksbehandlingsforskriften. 

Det andre alternativet er at «de saken gjelder kjenner til saken fra før, og har hatt anledning til å uttale seg». På 
en måte kan det sies at dette generelt er situasjonen i omgjøringssaker. Men når forskriften gjelder for 
omgjøringssaker, kan man ikke på dette grunnlag unnta omgjøringssaker fra høring. Dessuten kan det både 
være at situasjonen har endret seg siden det opprinnelige vedtaket, og at det i omgjøringssaken er aktuelt å 
treffe vedtak med et annet innhold enn det som var fremme i forbindelse med det opprinnelige vedtaket. 
Lovavdelingen antar derfor at heller ikke dette alternativet er oppfylt i den foreliggende sak. 

Det tredje alternativet i forskr. § 7 er at «varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig». Spørsmålet 
er her først og fremst om et vedtak av Stortinget om omgjøring i samsvar med flertallsforslaget i Innst.S.nr.122 
(1999-2000) er en slik grunn som gjør det åpenbart unødvendig med høring, f.eks. fordi det dermed er på det 
rene at vedtaket vil bli omgjort. At et overordnet forvaltningsorgan gir en underordnet forurensningsmyndighet 
instruks om å omgjøre sitt vedtak, vil imidlertid ikke gi grunnlag for å unnlate høring etter denne 
bestemmelsen. Etter Lovavdelingens mening er det vanskelig å se at et vedtak av Stortinget i plenum skal 
behandles annerledes i forhold til dem som ellers ville bli hørt. I den sammenheng kan bemerkes at det ikke har 
vært noen tilsvarende åpen høringsbehandling under stortingskomiteens arbeid med Innst.S.nr.122 (1999-
2000). Siden klagesaken ble avgjort, kan det ha inntrådt nye forhold av betydning for vurderingen, f.eks. 
vedtakelsen av Göteborgprotokollen (jfr. under 5 ovenfor). Det kan også fortsatt være tvil på noen punkter om 
hva en utslippstillatelse etter omgjøring bør gå ut på. Til sammen gjør dette etter Lovavdelingens mening det 
klart at høring ikke kan unnlates med hjemmel i det tredje alternativet i forskr. § 7. 

Det følger av det som er sagt ovenfor, at det etter Lovavdelingens mening ikke vil være rettslig adgang til å 
gjennomføre forslag nr. 6 av forslagene fra mindretall i Innst.S.nr.122 (1999-2000). 

968



2009–2010 Dokument 4 197

trykket rimelig klart må forstås slik at det ikke må
være tvil om at forkjøpet vil gi en bedre løsning.
I dette ligger det imidlertid ikke at det må forelig-
ge en klar interesseovervekt for at forkjøpsretten
skal kunne gjøres gjeldende. Det er nok at forkjø-
pet gir en bedre løsning, men at så er tilfelle, må
det ikke være tvil om.»

Ordningen med forkjøpsrett for det offentlige ble
opphevet ved lov 4. mai 2001 nr. 17. Begrunnelsen
for avviklingen av ordningen var, etter det jeg har
forstått, en erkjennelse av at det som var oppnådd i
form av endret bruksstruktur ved bruk av forkjøps-
rett, var begrenset, samtidig som forkjøpsretten ble
ansett som et unødig inngripende virkemiddel. Jeg
viser til uttalelser i forarbeidene til endringsloven, se
for eksempel Ot.prp. nr. 33 (2000-2001) på side 36.

Konsesjonsnektelse er et noe lempeligere middel
enn bruk av forkjøpsrett. Jeg antar likevel at uttalel-
sen ovenfor vil kunne gi veiledning også etter dagens
ordning.

Med disse generelle utgangspunktene knyttet til
forståelsen av konsesjonsloven §§ 1 og 9, går jeg
over til å vurdere om kommunens og fylkesland-
bruksstyrets begrunnelse for å ville legge til rette for
salg som tilleggsjord til aktuelle nabobruk, fremstår
som saklig. 

Da søknaden ble avslått av kommunen 20. no-
vember 2007, ble det blant annet vist til at A ikke
hadde yrket sitt i landbruket. Fylkeslandbruksstyret
refererte dette i klagevedtaket og tilføyde for egen
regning at eiendommen burde selges til noen som
drev landbruk på heltid. Fylkeslandbruksstyret har på
spørsmål herfra sagt seg enig i at formuleringen på
dette punkt var «upresis». Det viste blant annet til at
landbrukseiendommer kan være ute av drift i perio-
der, for eksempel i forbindelse med generasjonsskif-
ter. Det avgjørende må være om ressursgrunnlaget på
bruket kan gi grunnlag for økonomisk drift som
eneyrke, og at det er sannsynliggjort at slik drift vil
bli etablert eller opprettholdt. Flere bruk i området er
i aktiv drift og har et godt utbygd driftsapparat hvor
landbruksdriften kan gi grunnlag for en årsinntekt.
Videre har fylkeslandbruksstyret vist til at det er uten
betydning for konsesjonsvurderingen hvorvidt eier
velger å ta seg arbeid utenfor bruket. 

Et hovedformål med konsesjonsloven er å sikre
landbrukets produksjonsarealer i dag og i fremtiden.
De skjønnskriteriene som stilles opp i lovens § 9, må
ses i sammenheng med dette formålet. Det samme
gjelder andre skjønnsmomenter som ikke er særskilt
nevnt i loven. Loven stiller i seg selv ikke noe krav
om at kjøperen skal ha landbruk som eneyrke, og hel-
ler ikke at han aktivt skal drive landbruk på kjøpstids-
punktet. Noe absolutt krav om dette kan myndighete-
ne derfor neppe oppstille. Det avgjørende må være

utnyttelsen av arealet i tiden fremover. Myndighete-
ne må likevel kunne tilstrebe å styrke næringsgrunn-
laget til eksisterende bruk slik at de som ønsker å dri-
ve på heltid, får et rimelig utkomme. 

Det er etter dette i og for seg ikke noe å si på at
kommunen og fylkeslandbruksstyret legger vekt på
behovet for å styrke næringsgrunnlaget til eksisteren-
de bruk, forutsatt at det virkelig eksisterer et slikt be-
hov. Dette siste er et faktisk spørsmål som jeg van-
skelig kan ta stilling til. Også dette hensynet må imid-
lertid avveies mot de andre hensyn som gjør seg gjel-
dende i saken – kommunen og fylkeslandbruksstyret
skal foreta en helhetlig, bred vurdering av alle rele-
vante hensyn. I denne saken er det enighet om at den
kjøpsavtalen A hadde inngått, var egnet til å fremme
lovens formål. Dette skjerper etter mitt skjønn de
krav som må stilles for at myndighetene skal kunne
gripe inn i avtalen og nekte konsesjon.

Et grunnleggende krav må være at myndighetene
treffer avgjørelsen etter en grundig vurdering og med
en fyllestgjørende og rettslig korrekt begrunnelse.
Den begrunnelsen som er gitt i denne saken, etterlater
etter mitt skjønn tvil på enkelte punkter.

Fylkeslandbruksstyret har forholdsvis grundig
redegjort for at den mener det er en bedre løsning å
selge eiendommen som tilleggsareal til et av nabo-
brukene der eieren også har yrket sitt i landbruket.
Som støtte for dette er det vist til at As bruk «helt
mangler tjenlig driftsbygning og driftsapparat», at
bruket ikke er i aktiv drift, og at jordarealene er bort-
leid til en person som heller ikke driver aktivt land-
bruk. Samtidig har kommunen dokumentert at flere
bønder i nærheten har behov for tilleggsjord og at de
har sagt seg interessert i å kjøpe. Dette er alle mo-
menter som taler for at konsesjon blir nektet, det vil
si argumenter til støtte for fylkeslandbruksstyrets
syn. Det helt vesentlige motargumentet om at man
faktisk griper inn i et eksisterende avtaleforhold, nev-
nes derimot ikke. Det er i det hele vanskelig å lese ut
av vedtaket og begrunnelsen for det at fylkesland-
bruksstyret har vært seg bevisst at utgangspunktet for
vurderingen må tas i avtalen mellom kjøper og sel-
ger, og at det nøye må vurderes hvorvidt myndighe-
tene bør gripe inn i en ellers gyldig kjøpekontrakt.
Lovens utgangspunkt er at en lovlig frivillig overdra-
gelse skal legges til grunn. I tillegg kommer at myn-
dighetene nærmest stilte et absolutt krav om at area-
let skulle overtas av noen som drev landbruk på hel-
tid. Et slikt absolutt krav kan som nevnt neppe stilles
etter loven.

Jeg har kommet til at det hefter «begrunnet tvil»
ved om vedtaket er lovlig, og jeg må be fylkesland-
bruksstyret om å vurdere saken på nytt. Fylkesland-
bruksstyret må da gi en begrunnelse som er balansert
og helhetlig.»
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46.
Konsesjon til gruvedrift – sakens opplysning

(Sak 2008/961)

Spørsmål om en sak om konsesjon til gruvedrift i et
område med bl.a. reinbeitevirksomhet var tilstrekke-
lig opplyst før vedtak ble truffet.

Ombudsmannen kom til at grunnloven §§ 110a
og 110b samt folkerettslige forpliktelser måtte føre til
at utredningsplikten i denne saken var skjerpet i for-
hold til det som ellers gjelder. I lys av dette skjerpede
kravet til sakens opplysning var det begrunnet tvil om
konsesjonssaken var tilstrekkelig utredet da vedtak
ble truffet.

Etter en fornyet vurdering opprettholdt Nærings-
og handelsdepartementet konsesjonsvedtaket.

Saken gjelder Nærings- og handelsdepartementets
saksbehandling i forbindelse med vedtak om konse-
sjon til Sydvaranger Gruve AS til gruvedrift i Sør-
Varanger.

Reinbeitedistrikt 5A/5C (heretter R5) mente kon-
sesjonssaken ikke var tilstrekkelig opplyst, ettersom
det ikke ble foretatt konsekvensutredning i forbindel-
se med behandlingen av søknaden. Det har tidligere
vært drevet gruvedrift i området, men skadevirknin-
gene for den samiske reindriftsnæringen skulle like-
vel etter reinbeitedistriktets syn ha vært undersøkt før
nytt konsesjonsvedtak ble truffet. R5 mente også at
forholdet til folkeretten ikke hadde vært vurdert i til-
strekkelig grad, og pekte særlig på konsultasjons- og
utredningsplikten i ILO-konvensjon nr. 169 (om ur-
folk og stammefolk i selvstendige stater) artikkel 15
nr. 2.

Nærings- og handelsdepartementet ble bedt om å
redegjøre for hva som var gjort for å opplyse saken,
samt for forholdet mellom den tidligere gruvedriften
i området og driften omfattet av konsesjonssøknaden.
Det ble også bedt om en redegjørelse for betydningen
av ILO-konvensjon nr. 169 og FN-konvensjonen om
sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

Departementet fremholdt at gruvedrift og rein-
drift hadde vært drevet ved siden av hverandre i om-
rådet siden 1903, og at virksomheten skulle drives i et
allerede opparbeidet gruveområde uten at ytterligere
terrenginngrep i nevneverdig grad var nødvendig.

Reindriften var behørig beskyttet gjennom vilkår
i konsesjonen, særlig vilkår 8 og 9. Vilkårene lyder:

«8. Bergverksdriften skal skje på en bergmessig
måte og overensstemmende med den til enhver
tid gjeldende lovgivning. Driften skal utføres
med varsomhet slik at skadene ikke blir større
enn nødvendig, og slik at naturen og miljøet ikke
blir unødig skjemmet, herunder ta tilbørlig hen-
syn til reindriftsvirksomhet.

9. Sydvaranger Gruve AS plikter i forbindelse med
gruvedriften å etablere samarbeid og dialog med
de berørte reinbeitedistriktene i området slik at

næringen gis anledning til å uttale seg om forhold
som kan ha eller vil få betydning for reindriftsnæ-
ringens utøvelse av sin virksomhet.»

Om sakens opplysning skrev departementet:

«Konsesjonssøknaden ble i tråd med praksis og i
samsvar med lov 14. desember 1917 nr. 16 om
erverv av vannfall, bergverk og annen fast eien-
dom m.v. (industrikonsesjonsloven) § 24 sendt til
Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger kom-
mune. I tillegg ble den, på grunn av samiske og
reindriftsnæringens interesser i området, også
sendt til Sametinget, Reindriftsforvaltningen i
Øst Finnmark, Områdestyret i Øst-Finnmark v/
Reindriftsforvaltningen i Øst Finnmark, Reinbei-
tedistrikt 5A/5C og Norske Reindriftssamers
Landsforbund, samt Bergvesenet. Søknaden ble
også på forespørsel sendt til Naturvernforbundet
i Sør-Varanger. Vi fikk uttalelser fra Sør-Varan-
ger kommune, Bergvesenet, Sametinget, Rein-
driftsforvaltningen, Naturvernforbundet og Rein-
beitedistrikt 5A/5C.

Etter en vurdering av søkerens fremlagte pla-
ner og de mottatte høringsuttalelser ble driftskon-
sesjon innvilget 8. april 2008 med hjemmel i In-
dustrikonsesjonsloven §§ 11 og 13, jf. kgl. res.
11. januar 1978. Hensynet til reindriftsnæringen
i området ble ivaretatt gjennom konsesjonsvilkå-
rene slik de fremgår av vilkår 8 og 9. Vilkår 9 er
helt nytt, og det har ikke vært stilt tilsvarende vil-
kår i tidligere meddelte driftskonsesjoner. Videre
er det presisert i vilkår 8 at det skal tas tilbørlig
hensyn til reindriftsvirksomhet.»

Departementet fremholdt at det ikke hadde hjem-
mel til å iverksette eller pålegge kommunen å iverk-
sette en konsekvensutredning i forbindelse med be-
handling av driftskonsesjon, ettersom regelverket for
konsekvensutredning fulgte av plan- og bygningslo-
ven, og ikke var en del av konsesjonsbehandlingen
etter industrikonsesjonsloven. Bestemmelsen om
konsekvensutredning følger av plan- og bygningslo-
ven kapittel 7A. I medhold av § 33-5 er det fastsatt
forskrifter (FOR-2005-04-0l-276) med utfyllende
bestemmelser om konsekvensutredninger. Etter for-
skriften § 2, jf. vedlegg 1 kolonne A nr. 2, jf. kolonne
B er det planmyndigheten (kommunen) som er an-
svarlig myndighet.

Departementet hadde følgelig uansett ikke hjem-
mel til å iverksette eller pålegge kommunen å iverk-
sette eventuelle konsekvensutredninger i forbindelse
med behandling av driftskonsesjon etter industrikon-
sesjonsloven.

Det ble også vist til at spørsmålet om gruvedrift i
området hadde vært undergitt en grundig behandling
i kommunen i forbindelse med vedtakelsen av regu-
lerings- og kommuneplan. Verken Reindriftsforvalt-
ningen Øst-Finnmark eller R5 hadde hatt merknader
til disse planene.

Departementet var ikke kjent med at den tidligere
gruvedrift hadde hatt konsekvenser av særlig betyd-
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ning for reindriftsnæringen i området de siste ti årene
av driften, og det ble bl.a. vist til at Sametinget i for-
bindelse med konsesjonssøknaden hadde gitt uttrykk
for nettopp dette.

Folkeretten var vurdert og hensyntatt i behand-
lingen av konsesjonssøknaden. Departementet rede-
gjorde for de relevante reglene, og opplyste at samis-
ke interessenter og organer var hørt under konse-
sjonsbehandlingen, og samiske interesser hadde vært
vektlagt i vurderingen av om konsesjon skulle gis.
Departementet kunne for øvrig ikke se at SP artikkel
27 var til hinder for konsesjonen.

I brev til ombudsmannen imøtegikk R5 departe-
mentets synspunkter. Det ble pekt på at den tidligere
gruvedriften hadde medført en 10 km lang slagg-
haug, som påførte reindriften et stort beitetap og som
delte beitedistriktet i to. Reinbeitedistriktet fremholdt
videre:

«Departementet har ikke reindriftssakkyndig
kompetanse til å vurdere i hvilken grad reindrifts-
interessene blir berørt av den planlagte gruve-
drift. Når det gjelder henvisningen til konsesjons-
vilkår 8 og 9, om at de ivaretar reindriftens be-
hov, bemerkes det at disse er av liten betydning
når det gjelder å minske skadevirkningene for
reindriften. Konsesjonsvilkårene inneholder in-
gen konkrete tiltak for å minske skadevirkninge-
ne for reindriften, og det er heller ikke med en
slik drift i særlig utstrekning mulig å ta hensyn til
reindriften, fordi det vil føre til vesentlig dårlige-
re økonomi for driften. En kan vanskelig tenke
seg at gruveselskapet vil innstille for eksempel
salveskytingen i gruveområdet i de månedene
reinen befinner seg i området.»

Hva gjaldt de folkerettslige konnotasjoner, frem-
holdt reinbeitedistriktet at det ikke var mulig å vurde-
re om det folkerettslige urbefolkningsvern kom til
anvendelse så lenge det ikke var foretatt en konse-
kvensutredning.

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:
«Det er spørsmålet om sakens opplysning som har
vært gjenstand for nærmere vurdering fra min side.
Jeg har følgelig ikke vurdert spørsmålet om konse-
sjon skulle ha vært nektet, om det skulle ha vært truf-
fet et ekspropriasjonsvedtak i forbindelse med konse-
sjonen, eller andre materielle spørsmål.

Det følger av forvaltningsloven § 17 at forvalt-
ningsorganet «skal påse at saken er så godt opplyst
som mulig før vedtak treffes». Utredningsplikten et-
ter forvaltningsloven omfatter både faktiske og
skjønnsmessige spørsmål og rettslige forhold. Be-
stemmelsen må tolkes og anvendes i lys av annen
lovgivning, særlig den lovgivning som angår de ak-
tuelle forhold utredningsplikten omfatter. Innholdet i
utredningsplikten vil bl.a. avhenge av sakens karak-

ter, viktighet og kompleksitet. Det må, som påpekt,
også sees hen til det øvrige rettskildebildet, herunder
om det foreligger rettskildefaktorer som taler for
skjerping av utredningsplikten. 

I grunnloven § 110b om rett til miljø, heter det i
annet ledd at borgerne har rett til kunnskap om virk-
ningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen.
Bestemmelsen gir ikke i seg selv en regel det kan
bygges bestemte krav på, men det er ikke tvilsomt at
den likevel kan være av betydning.

Ifølge bestemmelsens forarbeider, Innst. S. nr.
163 (1991-1992) s. 6, inneholder den en grunnlovs-
festing av flere viktige miljørettslige prinsipper, her-
under «integrering av miljøhensyn i beslutningspro-
sesser». Videre heter det at bestemmelsen «sikrer in-
formasjonsretten i miljøspørsmål, herunder også det
viktige miljørettslige prinsippet om utredning av mil-
jøkonsekvensene ved aktuelle tiltak». I innstillingen
har således komiteen understreket viktigheten av at
aktuelle tiltak konsekvensutredes og uttalt at bestem-
melsen innebærer en grunnlovsfesting av prinsippet
om at miljøhensyn skal integreres i beslutningspro-
sesser. Komiteen uttalte dessuten at grunnlovsfestin-
gen vil «være et viktig moment ved tolkningen av det
regelverk som Stortinget selv har vedtatt eller gitt
hjemmel for».

Også SP artikkel 27 og ILO-konvensjon artikkel
15 nr. 2 er det relevant å vise til her. I NOU 2007: 13,
«Den nye sameretten», punkt 18.3.3.2 fremholdes at
ILO-konvensjonen artikkel 15 gir samiske organer
og brukere «krav på en bredere deltakelse i beslut-
ningsprosessene enn kun å bli hørt før vedtakene fat-
tes» i saker som kan få direkte betydning for dem.
Det heter videre:

«Hvilke krav som kan stilles til deltakelsen kan
imidlertid variere. I mange saker vil det være på-
krevd, men kanskje også tilstrekkelig, at Same-
tinget og/eller representanter for samiske interes-
ser deltar gjennom en konsultasjonsprosess. I an-
dre tilfeller er det kanskje også hensiktsmessig at
samiske institusjoner er representert i de beslut-
tende organene. Er vedtakenes betydning mer be-
skjeden, vil det derimot kanskje være tilstrekke-
lig med en aktiv høringsrunde.»

Også artikkel 6 og 7 er relevante. Konvensjonens
artikkel 7 tredje ledd slår fast at staten plikter å sikre
at det i samarbeid med vedkommende folk «blir gjen-
nomført studier, når dette er relevant, for å vurdere de
sosiale, åndelige, kulturelle og miljømessige virknin-
ger for dem av planlagt utviklingsvirksomhet», og at
«resultatet av disse undersøkelser skal anses som
grunnleggende kriterier for gjennomføringen av slik
virksomhet». I NOU 2007: 13 punkt 18.3.3.4 er det
lagt til grunn at ILO-konvensjonen kan anses som en
konkretisering av de forpliktelsene som Menneske-
rettskomiteen har innfortolket i SP artikkel 27, og jeg
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DET KONGELIGE 
JUSTIS· OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 

Vår ref. 

Lovavdelingen 

Deres ref. 

14/523 15/2968 EO AlV /IRR/UG/mk 

Dato 

14.04.2015 

Vedrørende Prop. 35 L (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag mv. 

1. Innledning 
Vi viser til Klima- og miljødepartementets brev 10. april 2015, vedlagt brev fra 
Stortingets energi- og miljøkomite 7. april 2015 der det anmodes om at enkelte 
spørsmål om tolkningen av Grunnloven § 112 forelegges Lovavdelingen. Komiteens 
henvendelse dreier seg om hvordan utredningsplikten etter Grunnloven § 112 kan 
ivaretas i forbindelse med forslaget i Prop. 35 L (2014-2015) om endringer i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag. Komiteen ber om svar på følgende: 

«Vtl det- etter den foreslåtte lovendringen - være kommunene som blir ansvarlige for 
oppfyllelsen av den plikt som påhviler myndighetene etter Grunnlovens § 112? 
Kan en· eventuell utredningsplikt etter Grunnlovens § 112 ovetføres direkte til kommunene? 
Og eventuelt - hvordan kan en slik lovtekst formuleres?» 

Før spørsmålene besvares, ser vi grunn til å knytte noen generelle kommentarer til 
tolkningen av Grunnloven § 112. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har foretatt noen 
vurdering av om opplegget og de vurderingene som er foretatt i proposisjonen, 
oppfyller de krav som følger av Grunnloven § 112. 

2. Bakgrunn og rettslige utgangspunkter 
Grunnloven § 112 har følgende ordlyd i bokmålsversjonen: 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og 
mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 
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betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte 

og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene:» 

Grunnloven § 112, som fikk sin nåværende utforming ved Stortingets grunnlovsvedtak 
13. mai 2014, er en videreføring av den tidligere bestemmelsen i§ 110 b. § 112 første og 
annet ledd er en språklig modernisering av§ 110 b første og annet ledd, mens tredje 
ledd tidligere hadde en noe annen utforming: 

«Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennomføre disse 
Grundsætninger.» 

Grunnloven § 110 b ble tatt inn i Grunnloven i 1992. I Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6 
uttalte Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite: 

«Kom i teen viser til at grunnsetningene i grunnlovsforslagets første og annet ledd vil ha 
rettslig betydning på flere måter. Det vil være en grunnlovsfestet retningslinje for Stortingets 
lovgivende myndighet på dette området, og det vil være et viktig moment ved tolkning av det 
regelverk som Stortinget selv har vedtatt eller gitt hjemmel for. Grunnsetningene vil også legge 
bånd på forvaltningen ved å være retningsgivende når et forvaltningsorgan utøver myndighet 
etter fritt skjønn. Grunnsetningene vil også være de som skal anvendes når det gjelder 
miljøproblemer som lovgiverne ikke har tatt stilling til.» 

Under forberedelsene til grunnlovsrevisjonen i 2014 uttalte Stortingets menneske
rettighetsutvalg om § 110 b at det er «lite tvilsomt at denne bestemmelsen fra 
Stortingets side var ment å være en rettslig forpliktende bestemmelse og ikke bare en 
programerklæring», jf. Dokument 16 (2011-2012) s. 243. Utvalget pekte på at 
bestemmelsen likevel ikke har hatt stor betydning i praksis. I den forbindelse vises det 
til at utformingen av Grunnloven § 110 b tredje ledd kan ha vært en medvirkende årsak. 
Etter tredje ledd skulle statens myndigheter «give nærmere Bestemmelser» om 
gjennomføringen av retten til miljø. Utvalget påpekte at formuleringen kan forstås som 
å legge opp til en betydelig skjønnsfrihet ved utformingen av lovgivningen (s. 244). 
Dette harmonerte etter utvalgets syn «dårlig med bestemmelsens menneskerettslige 
utgangspunkt og uttalelsene i forarbeidene om at grunnlovsbestemmelsen skal være 
forpliktende for bl.a. Stortinget, og, i tilfelle motstrid, gå foran annen lovgivning». 
Utvalget mente derfor at det var behov for en formulering som i større grad signaliserte 
at bestemmelsen medførte en plikt for statens myndigheter, og foreslo å endre tredje 
ledd slik at den pålegger statens myndigheter å «iverksette tiltak som gjennomfører 
disse grunnsetningene». 

I 

I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen fremgår det at komiteens flertall 
er «enig i forslaget,» og at bestemmelsen «skal leses som en rettslig forpliktende 
bestemmelse», jf. Innst. 187 S (2013-2014) s. 25. Komiteen uttalte at endringen av tredje 
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ledd har til formål å «tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippet i 
første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet». 

I 
Endringen i tredje ledd og uttalelsene fra utvalget og kontroll- og konstitusjons
komiteen gir holdepunkter for å anta at Stortinget ønsket å styrke § 112 og tydeliggjøre 
at bestemmelsen har selvstendig rettslig betydning. Hvor langt forpliktelsene etter 
første og annet ledd går, vil imidlertid fortsatt bero på en tolkning. 

Grunnloven§ 112 stiller minimumskrav til «Statens myndigheter». a hvilken grad deler 
av bestemmelsene i § 112 direkte legger plikter på private, går vi ikke inn på.) I mange 
tilfeller vil det foreligge lovgivning eller andre tiltak som ivaretar miljøet på en måte 
som gjør at rekkevidden av de ulike kravene som følger av Grunnloven § 112, ikke 
kommer på spissen. Dette gjelder også for et utredningskrav etter Grunnloven § 112 
annet ledd. Det er for så vidt illustrerende når Fauchald i Tidsskrift for Rettsvitenskap 
2007 på s. 37 skriver at «§ 110 b annet ledd i det vesentlige har mistet sin praktiske 
betydning som minimumsnorm etter vedtakelsen av miljøinformasjonsloven og annen 
lovgivning om miljøinformasjon og miljøkonsekvensutredninger». Poenget er gyldig 
også i dag, selv om en antar at kravene til utredning er skjerpet etter 
grunnlovsendringen i 2014. 

3. Plikten til å utrede miljøkonsekvenser 
Grunnloven § 112 annet ledd fastsetter at « [b] orgerne har rett til kunnskap om 
naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, 
slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd». Mens første ledd gir en 
materiell «rett til en viss miljøkvalitet», jf. Innst. S nr. 163 (1991-1992) s. 6, gir annet 
ledd en rett til informasjon. Bestemmelsen i annet ledd reiser flere spørsmål knyttet til 
plikten til å utrede miljøkonsekvensene av ulike tiltak, herunder vilkår for at en plikt 
inntrer, omfanget av en eventuell utredningsplikt, om det stilles krav til tidspunktet for 
når eventuelle utredninger må foreligge og hvem som kan ha plikter direkte etter 
grunnlovsbestemmelsen. På bakgrunn av hvordan spørsmålene er stilt fra energi- og 
miljøkomiteen i denne saken, finner vi det naturlig årette oppmerksomheten mot de 
pliktene som hviler på det offentlige, slik at det ikke er nødvendig å si noe om hvor langt 
det følger korresponderende rettigheter for private. 

I lnnst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6 uttalte utenriks- og konstitusjonskomiteen om den 
tilsvarende bestemmelsen i § 110 b annet ledd: 

« [A]nnet ledd sikrer informasjonsretten i miljøspørsmål, herunder også det viktige 
miljørettslige prinsippet om utredning av miljøkonsekvensene ved aktuelle tiltak. 
Informasjonsretten er dessuten en forutsetning for reell borgermedvirkning i 
beslutningsprosessen. Kom i teen vil peke på at grunnlovsforslaget innebærer en rettighet for 
den enkelte borger både overfor det offentlige og private.» 

Komiteen understreket imidlertid samtidig at «annet ledd må forstås slik at retten til 
kunnskap og informasjon gjelder foreliggende informasjon», og at «[s]pørsmålet om å 
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framskaffe ny informasjon må løses på grunnlag av lovreglene om utredningsplikt, 
konsekvensutredninger og tilsyn med miljøtilstanden», jf. Innst. S. nr.163 (1991-92) 
s. 6. 

Backer, «Innføring i naturressurs- og miljørett», 5. utg. 2012 s. 77, påpeker på denne 
bakgrunn at spørsmål om å skaffe til veie ny kunnskap må vurderes etter det øvrige 
regelverket om utredningsplikt og konsekvensutredninger, og at det på dette punktet 
ikke var meningen å gjøre grunnlovsbestemmelsen til et selvstendig rettslig grunnlag. 

Bugge, «Lærebok i miljøforvaltningsrett», 4. utg. 2015 s. 153, skiller ikke like tydelig 
mellom eksisterende informasjon og plikten til innhente ny informasjon, men viser til at 
i annet ledd «knesettes to sentrale virkemilder i miljøpolitikken - miljøinformasjon og 
konsekvensutredning- i form av generelt utformete rettigheter for den enkelte». 

Fauchald, «Forfatning og miljøvern - en analyse av grunnlovens § 110 b», Tidsskrift for 
rettsvitenskap 2007 s. 1-83, omtaler spørsmål knyttet til utredningsplikt på s. 25-26 
under overskriften «Selvstendig rettsgrunnlag for krav rettet mot forvaltningen». Vi 
forstår ham slik at Grunnloven § 110 b stiller visse minimumskrav til utredning av 
konsekvenser av inngrep for de interessene som beskyttes av grunnlovsbestemmelsen, 
både der Stortinget har gitt nærmere lovgivning om utredningsplikt og der slik 
lovgivning ikke foreligger. Vi bemerker at Fauchalds drøftelse er rettet mot de krav 
som stilles til forvaltningen. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at det stilles strengere 
krav til lovgiver enn det som gjelder overfor forvaltningen, forutsatt at det er samme 
type inngrep det er tale om. 

Grunnloven § 112 tredje ledd slår nå fast at staten har en plikt til å iverksette «tiltak». 
Som en konsekvens av dette kan det også argumenteres for at plikten til å utrede 
konsekvensene av «planlagte og iverksatte inngrep i naturen» er sterkere forankret i 
Grunnloven enn før revisjonen. 

Etter vårt syn må det etter dette kunne legges til grunn at § 112 annet ledd pålegger det 
offentlige en viss utredningsplikt i forbindelse med lovforslag som kan ha negative 
konsekvenser for miljøet Hvilken terskel som skal legges til grunn for at en slik plikt 
utløses, hva som må være tema for utredning og hvilke krav som stilles til omfanget av 
utredningene i ulike situasjoner, går vi ikke nærmere inn på. 

Uavhengig av i hvilken grad Grunnloven§ 112 annet ledd gir et selvstendig grunnlag 
for en utredningsplikt, må det legges til grunn at øvrige bestemmelser som stiller krav 
til utredning i forbindelse med lovforslag, må tolkes i lys av Grunnloven. Det gjelder for 
eksempel de krav til utredning som følger av forvaltningsloven ~ 37 første ledd forut for 
vedtakelse av forskrifter på statlig eller kommunalt nivå. 

Hvis en først antar at Grunnloven § 112 annet ledd stiller visse minimumskrav til 
utredning, ligger det også, ut fra ordene «planlagte ... inngrep» og formålet med en 
utredningsplikt, nær å anta at bestemmelsen stiller visse minstekrav til på hvilket 
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tidspunkt utredninger av ulike slag må foreligge. Hvis prosessen frem mot et inngrep i 
de verdiene som § 112 skal verne, består av flere trinn, kan det tenkes at visse 
konsekvensutredninger må foreligge på ett stadium, mens andre utredninger må eller 
kan vente. Vi kommer tilbake til spørsmålet nedenfor i punkt 4. 

Et spørsmål for seg er hvem som kan ha plikter direkte etter Grunnloven § 112, 
nærmere bestemt om en kan si at kommunene kan være pliktsubjekt Kommunene er 
etter lovgivningen i dag selvstendige rettssubjekter, atskilt fra staten, og de kan selv ha 
rettigheter og plikter i ulike sammenhenger. Det beror imidlertid på en nærmere 
tolking av den enkelte lovbestemmelse, eventuelt grunnlovsbestemmelse, hvem som 
kan være rettighets- eller pliktsubjekt Det er heller ikke gitt at spørsmålet om hvem 
som er pliktsubjekt, må løses likt etter bestemmelser i en og samme paragraf. 

Mens første og andre ledd i Grunnloven § 112 ikke angir noe pliktsubjekt, viser tredje 
ledd til «statens myndigheter». Forarbeidene til Grunnloven § 110 b går i liten grad inn 
på hvem som nærmere er pliktsubjekter etter de ulike leddene i paragrafen. Vi nevner 
likevel at det i forslaget i Dokument 12:15 (1987-88) på s. 35 er uttalt at ansvaret etter 
tredje ledd kan oppfylles gjennom «forskrifter gitt med heimel i lov av regjeringa eller 
andre forvaltningsorgan». Uttalelsen angår direkte bare hvilke organer som kan bidra 
til å oppfylle plikten. Vi forstår likevel forarbeidene slik at en så for seg at plikter etter 
tredje ledd også kan hvile direkte på kommunene. På bakgrunn av dette er det 
nærliggende å slutte at en også har sett for seg at kommuner etter omstendighetene 
kan anses som pliktsubjekt etter første og annet ledd i paragrafen. 

Vi nevner for fullstendighetens skyld at det i lnnst S. nr. 163 (1991-92) s. 6 er bygd på 
at også private kan ha plikter etter annet ledd, men det er uklart hvordan en nærmere 
har sett for seg at slike plikter skal oppfylles og hvordan eventuelle brudd på disse 
pliktene skal kunne forfølges. Vi nøyer oss her med å vise til omtale i Bugge, «Lærebok 
i miljøforvaltningsrett», 4. utg. 2015 s. 153. 

Når det gjelder kommunene som pliktsubjekt, viser vi også til utredningen foretatt av 
Stortingets menneskerettighetsutvalg. Utvalget drøftet på mer generelt grunnlag 
spørsmålet om hvem som er pliktsubjekter etter grunnlovsbestemmelser om 
menneskerettigheter, se Dokument 16 (2011-2012) s. 46-47. Det skilles der generelt 
mellom «offentlige myndigheter» og private. På s. 47 heter det: 

«Med statens myndigheter siktes det her til alle offentlige institusjoner som representerer 
myndighetene, enten som ledd i virksomheten til den utøvende, den lovgivende eller den 
dømmende makt.» 

I mangel av særlige holdepunkter knyttet til den enkelte grunnlovsbestemmelse om 
menneskerettigheter må en kunne gå ut fra at kommunene dermed også er omfattet av 
kretsen av pliktsubjekter. 
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Et argument mot at kommunene skal kunne anses som pliktsubjekt etter Grunnloven 
§ 112, kan være at det kan oppstå fare for ansvarspulverisering i forholdet mellom stat 
og kommune. Til dette bemerker vi at argumentet generelt ikke har vært avgjørende 
når det gjelder forståelsen av ulike grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter. 
For det andre kan det være grunn til å understreke staten som primært pliktsubjekt 
etter bestemmelsen, ikke minst fordi det er staten som etter Grunnloven som 
utgangspunkt har flest virkemidler til rådighet. 

Etter vårt syn kan kommunene være pliktsubjekter etter det kravet til utredning som 
følger av Grunnloven § 112 annet ledd. 

Selv om vi etter dette antar at kommunene kan ha plikter direkte etter Grunnloven 
§ 112, må det understrekes at kommunene har en vesentlig annen plass i vårt 
konstitusjonelle system enn Stortinget og regjeringen. Kommunenes plikter og ansvar 
må tilpasses de oppgaver de er tillagt samt det handlingsrom og handlingsalternativer 
de har til rådighet. Slik vi oppfatter det, bygger de nevnte formuleringene fra Dokument 
12:15 (1987-88) s. 35, som understreket Stortingets primære ansvar, på en tilsvarende 
tankegang. 

Det vil ikke i alle tilfeller vil være mulig å si at den utredningsplikten som følger av 
Grunnloven § 112 annet ledd, enten ligger på staten (for eksempel lovgiver) eller på en 
kommune. Nettopp i en situasjon der Stortinget har til vurdering om det gjennom en 
lovendring skal åpnes for inngrep og kommunene så vil stå fritt til å velge om de vil 
benytte den nye muligheten eller ikke, vil Grunnlovens krav til utredning lett tenkes å 
ligge dels på lovgiver i forbindelse med lovendringen og dels på den enkelte kommune 
ved vurderingen av om den skal benytte muligheten. Hvilke utredninger som kreves i 
forbindelse med lovendringen, vil avhenge sterkt av i hvilken grad konsekvensene av 
de mulige inngrepene er rent lokale. 

4. Spørsmål nr. 2 fra energi- og miljøkomiteen 
Det er i brevet fra energi- og miljøkomiteen stilt spørsmål om en eventuell 
utredningsplikt etter Grunnloven § 112 annet ledd kan «overføres direkte til 
kommunene». 

Grunnloven § 112 stiller minstekrav til at miljøet skal ivaretas (første ledd) og til 
hvordan dette kan sikres, blant annet gjennom at private har krav på informasjon og 
gjennom visse krav til utredning av konsekvenser som nevnt tidligere (annet ledd). 
Tredje ledd pålegger «statens myndigheter» å «iverksette tiltak» som gjennomfører 
grunnsetningene i første og annet ledd. 

Grunnloven § 112 overlater fortsatt et skjønn til statens myndigheter når det gjelder den 
nærmere gjennomføringen av pliktene etter annet ledd. Lovgiver har et overordnet 
ansvar for oppfyllelsen av de pliktene som følger av grunnlovsbestemmelsen, noe som 
er understreket i Dokument 12:15 (1987-88) s. 35. Oppfyllelsen av dette ansvaret kan
og må - skje på en rekke ulike måter, blant annet ved å stille krav til andre statlige 
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organer, kommunene og private personer og virksomheter. Hvis lovgiver stiller visse 
krav til kommunene om utredning av konsekvenser av tiltak som vedtas endelig i 
kommunene, er det neppe treffende å tale om at «en eventuell utredningsplikt etter 
Grunnlovens § 112 overføres direkte til kommunene». Dette kan gi inntrykk av at staten 
kan fri seg fra det ansvaret som til syvende og sist påhviler den etter Grunnloven § 112. 
Det er mer treffende å si at en eventuell lovbestemmelse om utredningsplikt for 
kommunene er et «tiltak» fra «statens myndigheter» for å gjennomføre 
utredningsplikten. 

Vi tillater oss i denne forbindelse å peke på at lovforslaget i proposisjonen og det 
vedlagte forskriftsutkastet har bestemmelser om kommunens plikt til å foreta 
utredninger, forhold som må hensyntas, og saksbehandlingen ved fastsettelsen av 
eventuelle snøscooterløyper. 

Vi finner grunn til å understreke at det ofte ikke er et enten-eller når det gjelder hvem 
som bør utrede ulike konsekvenser av et tiltak. Hvis det finnes visse sider ved et 
lovgivningstiltak som ikke med rimelighet kan utredes lokalt, ligger det likevel nær å si 
at dette må skje nasjonalt, og at lovgiver har plikt til å påse at dette har skjedd eller 
legge til rette for at det skjer. Vi minner også om det vi har sagt foran i punkt 3 om at 
Grunnloven § 112 annet ledd kan stille krav til tidspunktet for når en utredning (eller 
visse sider av den) må foreligge. 

5. Spørsmål nr. 1 fra energi- og miljøkomiteen 
Komiteen har også stilt spørsmål om «det - etter den foreslåtte lovendringen - [vil] 
være kommunene som blir ansvarlige for å oppfylle den plikt som påhviler 
myndighetene etter Grunnlovens § 112•. 

Som nevnt overlater Grunnloven § 112 et skjønn til statens myndigheter til å bestemme 
hvordan minstekravene etter paragrafen, herunder krav til utredning av konsekvenser, 
kan oppfylles. Samtidig kan Grunnloven § 112, som nevnt i punkt 3, stille visse krav til 
tidspunktet for når ulike konsekvensvurderinger må foreligge. 

Et sentralt trekk ved den lovendringen som er foreslått i Prop. 35 L (2014-2015), er at 
den er begrenset til å åpne for at kommunene, på nærmere vilkår, kan treffe vedtak om 
å tillate en aktivitet (bruk av snøscooter på vinterføre). Det er imidlertid opp til den 
enkelte kommune selv å bestemme om den vil benytte adgangen og langt på vei i 
hvilket omfang det i tilfelle skal skje. 

For ordens skyld nevner vi at lovforslaget i proposisjonen strengt tatt er begrenset til å åpne for 
at departementet åpner for at kommunene kan fastsette løyper for kjøring med snøscooter 
vinterstid. Vi går ikke nærmere inn på hvilke følger det kan ha. 

De lokale konsekvensene som inntreffer i den enkelte kommune ved at det eventuelt 
åpnes for snøscooterkjøring, er forhold som må utredes av den enkelte kommune. Som 
nevnt foran har lovgiver et overordnet ansvar for at pliktene etter Grunnloven § 112 
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annet ledd oppfylles. Blant annet av hensyn til klarhet, informasjon og likhet bør det 
primært skje ved at utredningskravet nedfelles i lovgivningen eller i sentrale forskrifter 
gitt i medhold av loven. Så langt en slik regulering av utredningsplikten utformes på en 
måte som tilfredsstiller Grunnloven § 112, vil det ikke for kommunene være nødvendig 
å bygge ytterligere plikter direkte på grunnlovsbestemmelsen. 

/Z~&--
Knut Helge Reinskou 
ekspedisjonssjef 

~r~~ 
avdelingsdirektør 
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1 INNLEDNING 

Olje- og energidepartementet (OED) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger med dette fram 

en oppdatert veiledning til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 

(PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). 

Denne utgaven erstatter veiledningen av februar 2010.  

 

Utarbeidelsen av PUD og PAD reguleres av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, 

forskrift til lov om petroleumsvirksomhet fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 1997 og forskrift 

om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg fastsatt ved kongelig 

resolusjon 12. februar 2010 med tilhørende forskrifter. 

 

PUD og PAD består av en utbyggings- eller anleggsdel og en konsekvensutredningsdel. Veiledningen 

gir informasjon om hvordan myndighetene bør involveres i planleggingsfasen av et utbyggings- 

/anleggsprosjekt og om myndighetenes behandling av utbyggings-/anleggsplaner. Den gir også 

veiledning til:  

 

- Konsekvensutredningsprosessen  

- Utbyggingsdelen av en PUD  

- Anleggsdelen av en PAD  

 

Veiledningen beskriver tema som normalt skal omtales i planene. Dokumentasjonen må tilpasses den 

enkelte utbyggingens omfang.  

 

Denne veiledningen er oppdatert med hensyn til regelverksendringer siden forrige utgave.  

 

Figur 1 Tidslinje for myndighetsbehandling av PUD og PAD 
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Myndighetene definerer de ulike milepælene i prosjektutviklingsprosessen på følgende måte:   

 

- Beslutning om konkretisering - BOK: Milepæl der rettighetshaverne har identifisert minst ett 

teknisk og økonomisk gjennomførbart konsept som gir grunnlag for å starte studier som leder 

fram til konseptvalg. 

 

- Beslutning om videreføring - BOV: Milepæl der rettighetshaverne tar beslutning om 

videreføring av studier for ett konsept som leder fram til beslutning om gjennomføring.  

 

- Beslutning om gjennomføring - BOG: Milepæl der rettighetshaverne tar 

investeringsbeslutning som resulterer i innlevering av PUD eller PAD. 
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2 GENERELLE FORHOLD 

2.1 Beskrivelse av PUD og PAD  

PUD omhandler utbyggingen av en petroleumsforekomst, eller flere petroleumsforekomster sammen, 

(utbyggingsdel) og hvilke konsekvenser de planlagte utbyggingstiltakene vil ha 

(konsekvensutredning). En PUD blir utarbeidet av rettighetshaverne i den eller de 

utvinningstillatelsen(e) forekomsten befinner seg i. PUD skal godkjennes av OED. 

 

PAD er en plan for bygging, plassering, drift og bruk av innretninger for petroleumsvirksomhet, 

herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring av 

elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Eksempelvis ble det 

ved utbygging av Johan Sverdrup-feltet levert PAD for eksportrørledninger for olje og gass, samt egen 

PAD for kraft fra land til feltet. Den særskilte tillatelsen som gis ved en PAD vil gjelde anlegg og drift 

av den aktuelle innretningen. Tillatelsen gis en egen konsesjonstid og vil være nødvendig når retten til 

anlegg og drift ikke følger av en godkjent PUD.  

 

En PUD skal i utgangspunktet redegjøre for det totale utbyggingskonseptet. OED vil i sin vurdering av 

planen ta stilling til hvilke deler av utbyggingskonseptet som skal forestås av rettighetshaverne til 

utvinningstillatelse (PUD) og hvilke deler som skal bygges og drives i henhold til en særskilt tillatelse 

til anlegg og drift (PAD). Det vil være avgjørende om deler av utbyggingskonseptet fra starten eller 

senere skal forestås av annen eier enn rettighetshaver til utvinningstillatelsen, om de skal gis en annen 

konsesjonstid eller om det skal settes andre vilkår for tillatelsen.  

 

Rettighetshaverne bør i forbindelse med en utbygging på et tidlig tidspunkt ta kontakt med OED for å 

avklare om det er behov for PAD, samt avklare eventuelle andre forhold, herunder regulering av 

andres bruk av innretningen, eierskap og operatørskap. Dersom utbyggingen innebærer etablering eller 

endring av et landanlegg, bør rettighetshaver samtidig søke å avklare med OED om landanlegget i sin 

helhet omfattes av petroleumslovens virkeområde.  

 

Forholdet mellom PUD og PAD er nærmere beskrevet i Ot. prp. nr. 46 (2002-2003), pkt. 2.3. 

 

PUD og PAD kan samles i ett dokument, dersom det er hensiktsmessig. 

 

PUD og PAD skal overleveres myndighetene i elektronisk format. 

 

Se pl. §§ 4-2 og 4-3. 

 

2.2 Konsekvensutredning 

Formålet med konsekvensutredninger (KU) er å redegjøre for virkningene av en utbygging eller et 

anlegg og drift , på miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn. KU blir 

utarbeidet for å sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning i beslutningsprosessen.  

 

Rettighetshaver bør på et tidlig tidspunkt identifisere eventuelle eksisterende KUer som helt eller 

delvis kan oppfylle utredningsplikten. Dersom rettighetshaver vurderer å søke om oppfylt 

utredningsplikt gjennom eksisterende utredninger, bør det på et tidlig tidspunkt avklares med OED om 

det er grunnlag for dette. Dersom utbyggingen innebærer utbygging på land og/eller tilknytning til 

kraftsystemet på land, er det viktig å være oppmerksom på at disse tiltakene kan utløse en selvstendig 

plikt til melding og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens regler om 

konsekvensutredning.  

 

Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) gjelder på norsk 

landterritorium og i Norges territorialfarvann. Enkelte av lovens bestemmelser gjelder også på 

kontinentalsokkelen så langt de passer. Konsekvensutredningen som utarbeides i forbindelse med 

PUD og PAD ivaretar allerede mange av de prinsippene som er nedfelt i naturmangfoldloven. Det er 
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likevel viktig at rettighetshaver ved utarbeidelse av utredningsprogrammet for KU ser hen til loven, 

særlig i forbindelse med landanlegg, der hele loven vil komme til anvendelse. 

 

2.3 Organisering av myndighetenes behandling av PUD og PAD 

PUD og PAD danner grunnlaget for at OED kan godkjenne utbygging og drift av 

petroleumsforekomster og gi særskilt tillatelse til anlegg og drift. Departementet kan godkjenne 

prosjekter uten å legge PUD eller PAD fram for Stortinget under følgende forutsetninger1:  

 

1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.  

2. Øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 20 mrd. kroner.  

3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være 

rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.  

 

Se Figur 1 på side 6 for en skjematisk framstilling av myndighetsbehandlingen av PUD og PAD. 

 

OED koordinerer saksbehandlingen av PUD og PAD, og behandlingen skjer i samarbeid med ASD, 

Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil). Gassco involveres dersom planene omfatter 

behandling og transport av gass. Det samme gjelder NVE i saker som omfattes av energilovens 

virkeområde. I planer der rettighetshaverne vurderer å knytte utbyggingen til kraftsystemet på land, 

har NVE, Statnett SF og lokale nettselskaper en rolle vedrørende kraftsystemet. Klima- og 

miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Samferdselsdepartementet 

(SD), samt deres underliggende etater og direktorater, er høringsinstanser ved konsekvensutredningen, 

som er nærmere omtalt i kapittel 4.   

 

Dokumentasjonskravene for PUD og PAD er tilpasset miljømyndighetenes behov for opplysninger om 

de vedtak som er påkrevet etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Rettighetshaverne bør 

på et tidlig tidspunkt avklare med miljømyndighetene (Miljødirektoratet) hvordan søknadsprosessen 

for utslippstillatelsen bør skje for den aktuelle utbyggingen. Det samme gjelder overfor NVE med 

hensyn til behov for tillatelser etter energiloven. 

 

Når det gjelder området for helse, miljø og sikkerhet (HMS) har rammeforskriften § 27 bestemmelser 

om innhold i PUD og PAD for utbygging og drift av petroleumsforekomster og landanlegg som 

omfattes av petroleumsloven.  

 

For grenseoverskridende felt og rørledninger må det legges fram planer for godkjenning til 

myndighetene i begge land. Norske og britiske myndigheter har i felleskap utgitt Retningslinjer for 

utvikling av grenseoverskridende olje- og gassfelt, som finnes på ODs nettside.                  

 

Se pl. §§ 4-2, 4-3, pf. §§ 20, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 28 og 29. 

 

2.4 Saksbehandling  

Myndighetene skal involveres både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen av en PUD og PAD, 

se figur 1 på side 6. Det er svært viktig at myndighetene er involvert i planleggingsfasen for å få ulike 

problemstillinger belyst og vurdert i tidlig fase av prosjektet, herunder legge til rette for en effektiv 

sluttbehandling av planen.  

 

Det er gjennom veiledningen lagt til rette for at den dokumentasjon som myndighetene ønsker ved 

milepæler forut for innlevering av endelig plan, er tilpasset industriens prosjektframdrift og 

dokumentutarbeidelse. Dersom rettighetshaverne på et tidlig stadium avklarer problemstillinger som er 

sentrale for myndighetene, kan det redusere behovet for å utarbeide ytterligere dokumentasjon.  

 

                                                      
1 jf. Prop. 1 S (2015-2016) og Innst. 9 S (2015-2016). 
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Figur 2 Prosjektutviklingsprosessen 

 

 
 

Saksbehandling i planleggingsfasen (før innlevering av PUD/PAD)  

Planleggingsfasen starter med mulighetsstudier etter endt idéutvikling, går via beslutning om 

konkretisering (BOK) og beslutning om videreføring (BOV), og leder fram til beslutning om 

gjennomføring (BOG).  

 

I planleggingsfasen vil det normalt være møter og annen dialog mellom myndighetene og 

rettighetshaverne for vurdering og eventuell avklaring av ulike forhold. Etter mottatt 

informasjon/dokumentasjon ved BOK og BOV vil myndighetene gi tilbakemelding til 

rettighetshaverne. Tilbakemeldingen vil normalt omfatte forventninger til videre arbeid fram mot BOV 

og BOG, som myndighetene vurderer som sentrale for å kunne gi sin tilslutning til endelig plan.   

 

Saksbehandling av innlevert plan 

Ved BOG oversendes PUD/PAD til myndighetene. Rettighetshaverne har deretter tre måneders frist 

for å tiltre styringskomiteens vedtak om innsendelse av plan, jf. samarbeidsavtalen artikkel 16. 

Gjennomføringsfasen går fram til oppstart av den ferdige utbyggingen. 

 

PUD og PAD skal oversendes elektronisk til OED og ASD, med kopi til OD og Ptil. Ved PAD for 

gassbehandling og transport, eller PUD hvor gassinfrastruktur inngår, skal kopi også sendes til Gassco. 

Det er OED som koordinerer behandlingen av planen. ASD, OD og eventuelt Gassco avgir sin 

vurdering til OED. Ptil avgir sin vurdering til ASD. 

 

Forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning og selve konsekvensutredningen krever begge 

offentlig høring. Det er viktig å merke seg at prosessen i forbindelse med konsekvensutredningen må 

starte i god tid og være ferdigstilt før innlevering av utbyggingsplanen. Tidlig innsendelse av forslag 

til utredningsprogram og konsekvensutredning er en forutsetning for en hensiktsmessig og effektiv 

myndighetsbehandling av den samlede planen. 

 

På bakgrunn av konsekvensutredningen, utbyggings- og anleggsdelen, samt høringsuttalelsene, legger 

OED saken fram for regjeringen. I de tilfeller der saken skal behandles av Stortinget, utarbeider OED 

også en proposisjon til Stortinget. Det er OED som deretter ved brev til rettighetshaverne formelt 

godkjenner PUD og gir særskilt tillatelse til anlegg og drift.   
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Det må være god kontakt mellom operatør og OED i forbindelse med myndighetsbehandlingen etter at 

PUD/PAD er levert.  Myndighetenes behandling av PUD eller PAD vil normalt ta fra tre til seks 

måneder, blant annet avhengig av om saken skal behandles av Stortinget eller ikke.  

 

2.5 Partnerinvolvering og kvalitetssikring i prosjektgjennomføringen 

Det er operatøren som har det praktiske ansvaret for utarbeidelse av PUD og PAD. Dette arbeidet skal 

skje i nært samarbeid med de øvrige rettighetshaverne. Rettighetshavergruppen skal fungere som et 

internt kontrollsystem i utvinningstillatelsen. Formålet er å sikre god kvalitet i beslutningsgrunnlaget, 

og det bør derfor så tidlig som mulig i planleggingen av PUD og PAD utarbeides en strategi for en 

effektiv kvalitetssikring, der involvering av rettighetshaverne og erfaringsoverføring fra andre 

prosjekter ivaretas. Det vises videre til 5.5 og 6.3.  

 

Se pl. §10-2 og pf. § 56. Se også rammeforskriften § 17 og styringsforskriften. 

 

2.6 Ringvirkninger 

Det er myndighetenes målsetting at påviste forekomster og utbygginger skal skape størst mulige 

verdier for samfunnet. Det er ønskelig at det ved planleggingen av en ny utbygging skal legges til rette 

for positive lokale og regionale ringvirkninger. Det må derfor i en tidlig fase av planleggingen 

etableres kontakt mellom rettighetshaver, lokalt næringsliv og relevante myndigheter. Det bør tidlig i 

planleggingen gjøres nødvendige analyser av blant annet lokal kompetanse, kapasitet, 

arbeidskraftbehov og kompetansehevende tiltak. Operatører for nye, selvstendige utbygginger skal 

senest to år etter at feltet er satt i produksjon gjennomføre en analyse av regionale og lokale 

ringvirkninger av utbyggingen. En sluttrapport utarbeides og gjøres tilgjengelig for offentligheten av 

rettighetshaverne, samt sendes OED til orientering.  

 

2.7 Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser – Tidliginvesteringer 

Kontraktsmessige forpliktelser før godkjennelse av PUD 

Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser kan ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før PUD er 

godkjent, med mindre OED samtykker til dette. Det vil si at rettighetshaver må sende inn søknad til 

OED, hvor behovet for å inngå vesentlige kontraktsmessige forpliktelser før godkjennelse av PUD 

begrunnes. For å oppnå samtykke til inngåelse av vesentlige kontraktsmessige forpliktelser eller 

påbegynnelse av byggearbeider må det overfor OED godtgjøres at ulempene ved utsettelse av disse er 

betydelige.  

 

En søknad om samtykke bør omfatte:  

- Redegjørelse for foreløpige planer for utbyggingen 

- En begrunnelse for hvorfor tidligforpliktelsen er nødvendig 

- Redegjørelse for muligheten for kansellering av kontraktene og kanselleringskostnadene 

 

Et samtykke til å inngå kontrakter før PUD er godkjent innebærer ingen forhåndsgodkjennelse av PUD 

eller de forhold som kontraktene omfatter. Rettighetshavere som søker om, og får samtykke til å inngå 

kontrakter før PUD er godkjent, gjør dette på egen risiko. Rettighetshaverne må også ta høyde for at 

andre myndigheter vil behandle nødvendige søknader etter annen lovgivning uten å ta hensyn til at 

kontraktsmessige forpliktelser allerede er inngått. 

 

Se pl. § 4-2 femte ledd. 

 

Kontraktsmessige forpliktelser før tillatelse på grunnlag av PAD 

I henhold til petroleumsloven er det i utgangspunktet ingen begrensning når det gjelder å inngå 

vesentlige kontraktsmessige forpliktelser eller påbegynne byggearbeider i forbindelse med anlegg og 

drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum. Inngåelse av kontraktsmessige 
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forpliktelser vil imidlertid skje på søkerens egen risiko, så lenge særskilt tillatelse til anlegg og drift 

ikke er gitt.  

 

Det er også viktig å merke seg at det kreves at tillatelse er gitt, før plassering av rørledninger eller 

innretninger kan påbegynnes. 

 

Se pl. § 4-3 fjerde ledd. 

 

2.8 Landanlegg og kraftproduksjon til havs 

Anlegg for utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og anlegg for transport av petroleum 

omfattes av petroleumsloven, uavhengig av om anleggene befinner seg i sjø eller på land. Anlegg for 

utnyttelse av utvunnet petroleum som foregår på land, omfattes av petroleumsloven kun når slik 

utnyttelse er nødvendig for, eller utgjør en integrert del av, utvinning eller transport av petroleum.  

 

Utnyttelse er definert i petroleumsloven § 1-6 i) som "nedkjøling for å gjøre gass flytende, raffinering 

og petrokjemisk virksomhet, produksjon og overføring av elektrisk kraft og annen anvendelse av 

utvunnet petroleum, lagring av petroleum, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretninger for 

utnyttelse".  

 

Anlegg på land som omfattes av petroleumsloven forutsetter en godkjent PUD eller PAD. 

 

Anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi med høy spenning krever konsesjon etter 

energiloven § 3-1 eller havenergiloven kapittel 3 avhengig av hvor produksjon og overføring finner 

sted. Energiloven gjelder på norsk landterritorium og i indre farvann ut til grunnlinjen. 

Havenergiloven gjelder på norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjen og på kontinentalsokkelen. Slike 

tiltak vil som regel også utløse selvstendig plikt til melding og konsekvensutredning etter plan- og 

bygningslovens regler eller konsekvensutredning etter havenergiloven, med Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) som ansvarlig myndighet. 

 

Myndigheten til å gi konsesjon etter energiloven og havenergiloven er delegert til NVE. OED er 

klageinstans for NVEs konsesjonsvedtak. Både energiloven og havenergiloven kan komme til 

anvendelse i tillegg til petroleumsloven. I den grad tiltakene skal behandles etter flere lovverk, er det 

viktig at både OED og NVE så tidlig som mulig blir informert for å sikre en helhetlig og samordnet 

myndighetsprosess med hensyn til behandling av konsekvensutredninger og søknader om konsesjon.  

 

Landanlegg som omfattes av plan- og bygningslovens virkeområde, er i utgangspunktet undergitt 

lovens byggesaksbestemmelser. Anlegg som krever konsesjon etter energiloven § 3-1, er imidlertid 

unntatt disse bestemmelsene. 

 

Det er viktig at OED blir informert, hvis det kan være tvil om anlegg på land vil være omfattet av 

petroleumsloven. Regjeringen kan gjennom hjemmel i petroleumsloven gi utfyllende regler om 

grensen for petroleumslovens virkeområde. Vurderingen gjøres konkret med hensyn på den enkelte 

innretning, jf. pl. § 1-4, sjette ledd. 

 

Se pl. § 4-2 og § 4-3, jf. pl. § 1-4 og § 1-6 bokstav c), g), i) og m) og pbl. kapitlene 4 og 14. Se 

energiloven §§ 1-1 og 3-1. Se også forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 

av 24.6.2003 nr. 749 § 7.  

 

2.9 Samordning og områdeutvikling 

Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt med en samordnet utvikling av én eller flere forekomster. 

I gitte tilfeller har rettighetshaver plikt til å søke å få etablert en avtale med omkringliggende 

utvinningstillatelser. Dersom kriteriene for samordning er til stede, og det ikke oppnås enighet om 
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inngåelse av en avtale, vil OED kunne fastsette hvordan en samordnet petroleumsvirksomhet skal 

foregå.   

 

Plikten etter samordningsbestemmelsen påligger samtlige rettighetshavere i et aktuelt område, med en 

naturlig aktivitetsplikt for den eller de rettighetshavere som vurderer en konkret utbygging eller annen 

form for petroleumsvirksomhet. Plikten til å søke en samordning inntrer enten når en 

petroleumsforekomst strekker seg over flere blokker, eller når det ved flere petroleumsforekomster 

åpenbart er rasjonelt med en samordnet virksomhet. 

 

Dersom det er flere kjente petroleumsforekomster i et område og disse er lokalisert i flere 

utvinningstillatelser, og én eller flere av disse vurderes utbygd, skal samordningsmuligheter for 

utvinning, transport, utnyttelse og avslutning være undersøkt og evaluert. Det er viktig å skaffe seg 

oversikt over samordningsmuligheter og -gevinster på et tidlig tidspunkt i planleggingsfasen.  

 

Hvilke løsninger for samordnet petroleumsvirksomhet som velges for flere separate forekomster, 

avhenger blant annet av ressursgrunnlag, områdets modenhet og eksisterende infrastruktur.  

 

Myndighetene vektlegger at rettighetshaverne vurderer utbygging av nye forekomster i en 

områdesammenheng. Myndighetene krever at mulig samordning ved utbygging av forekomster er 

grundig evaluert, og at dette blir dokumentert.   

 

Samordningsavtale skal være inngått og oversendt OED, senest samtidig ved innlevering av PUD.  
 

Se pl. § 4-7. 

 

2.10 Tredjepartsadgang 

Forskrift om andres bruk av innretninger (TPA-forskriften) regulerer prosessen for inngåelse av 

avtaler om bruk av andres innretninger til utvinning, transport eller utnyttelse av petroleum. Formålet 

er å oppnå effektiv bruk av innretninger og å sikre rettighetshaver gode insentiver til lete- og 

utvinningsvirksomhet ut fra hensynet til god ressursforvaltning. Det er i første rekke partene selv som 

gjennom forhandlinger skal komme fram til de kommersielle vilkårene for slik bruk. 

 

Oppstrøms gassrørledningsnett er åpent for tredjepartsbruk for naturgassforetak og kvalifiserte kunder 

som har et behørig begrunnet og rimelig behov for transport og/eller behandling av naturgass. 

Departementet fastsetter tariff i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger 

(tarifforskriften). Innretninger som er omfattet av tarifforskriften, er ikke regulert under TPA-

forskriften. 

  

Se pl. § 4-8,  TPA-forskriften, pf. kap. 9 og tarifforskriften. 

 

2.11 Kraft fra land 

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 114 (1995–1996) vedtok Stortinget at det ved alle nye 

feltutbygginger skal legges fram en oversikt over energibehov og kostnadene ved å benytte kraft fra 

land framfor gassturbiner. Kraft fra land skal vurderes av operatøren og følges opp av myndighetene i 

forbindelse med behandling av hver enkelt plan for utbygging og drift. De teknologiske og 

økonomiske konsekvensene av en kraft fra land-løsning varierer sterkt fra utbygging til utbygging. En 

forutsetning for en løsning med kraft fra land er at det kan skje uten negative effekter på kraftsystemet. 

Samtidig må naturmangfoldet og hensynet til tiltakskostnadene ivaretas. 

 

OD skal kontaktes på et tidligst mulig tidspunkt i forbindelse med vurdering av kraft fra land. Ptil bør 

også informeres tidligst mulig. Før konseptvalg skal OD informeres om de alternativene som utredes, 

og hvilke konsekvenser disse vil ha med hensyn til å kunne velge kraft fra land, jf. kapittel 3.2. 
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Det må også på et tidlig tidspunkt i planleggingen gjøres nødvendige avklaringer med NVE, 

Statnett SF og eventuelle andre aktuelle kraftnettselskaper. Reguleringen av og vilkårene for 

tilknytning til kraftsystemet på land er hjemlet i energiloven med tilhørende forskrifter. 

 

Det er nødvendig at myndighetsbehandlingen etter energiloven og petroleumsloven bygger på de 

samme forutsetningene. Tidsmessig tilpassing av konsekvensutredninger og søknader om tillatelse er 

derfor viktig. Prosessen med myndighetsbehandling av elektriske anlegg kan være tidkrevende. 

 

Nødvendige konsekvensutredninger skal være gjennomført, og nødvendige søknader for tilknytning til 

kraftsystemet på land skal være sendt inn til NVE, før PUD oversendes OED. Det anbefales at 

behandlingen av søknader om konsesjoner er avklart med NVE før samme tidspunkt.  

 

2.12 Ny eller endret PUD/PAD 

Rettighetshaver skal underrette OED om vesentlige avvik eller endring av forutsetningene for framlagt 

eller godkjent plan. Tilsvarende gjelder for tillatelse til ilandføring eller anlegg som ikke tidligere var 

omfattet av loven.  

 

OED skal godkjenne vesentlige avvik og kan kreve framlagt ny eller endret plan. Dette kan også være 

aktuelt i tilfeller der myndighetene ser behov for endringer som følge av ny kunnskap om 

forekomsten, ny teknologi, kommersielle forhold eller andre forhold som gjør slike endringer aktuelle, 

jf. Ot. prp. nr. 43 (1995-96). 

 

Ved vesentlige endringer på eksisterende felt eller anlegg, eksempelvis endring av utvinningsstrategi 

eller endring av infrastruktur, kan ny plan være aktuelt. Det samme gjelder dersom et nytt prosjekt må 

konsekvensutredes. Hvis det gjelder utvinning av en ny forekomst i tilknytning til et eksisterende felt, 

skal det leveres en ny PUD eller søkes om PUD-fritak. 

 

I utbyggingsfasen kan avvik på kostnadssiden framstå som overskridelser i forhold til godkjent PUD 

eller PAD. Ved vesentlige avvik på kostnadssiden må det i underretningen til OED synliggjøres hvilke 

kostnadselementer som skyldes overskridelser og hvilke som stammer fra reelle endringer i 

utbyggingsprosjektet.  

 

Etter uttalelse fra ASD avgjør OED ut fra en konkret vurdering i hver enkelt sak om det skal stilles 

krav om ny eller endret plan. OED vil i sin vurdering blant annet legge vekt på om endringen medfører 

en betydelig økning i investeringene på feltet, rørledningen eller anlegget.  

 

Se pl. § 4-2 syvende ledd jf. pf § 20 femte ledd, samt § 4-11.  

 

2.13 Fritak fra PUD/PAD 

Rettighetshaver kan søke om fritak fra kravet om PUD og PAD. Det anbefales at rettighetshavere så 

tidlig som mulig tar kontakt med OED og OD for å avgjøre om det er hensiktsmessig å søke om fritak. 

Søknad sendes til OED med kopi til OD.  

 

For å få fritak fra kravet om PUD og PAD må også kriterier for krav til konsekvensutredning 

oppfylles. 

 

Fritak for PUD vil først og fremst være aktuelt ved utbygging av mindre forekomster som kan nås fra 

eksisterende innretninger på felt med godkjent plan for utbygging og drift. Følgende kriterier må 

normalt være oppfylt for at fritak kan gis2:  

- Forekomsten ligger nær, eventuelt over eller under, en forekomst som allerede har en godkjent 

plan for utbygging og drift 

                                                      
2 Se Ot.prp.nr. 43 (1995-96) Om lov om petroleumsvirksomhet, merknader til § 4-2. 
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- Hele forekomsten kan bores og produseres fra innretninger som er omfattet av godkjent plan 

for utbygging og drift 

- Forekomsten ligger innenfor konsesjonsbelagt område. Der det er grunnlag for samordning 

mellom ulike rettighetshavere, må nødvendig avtale foreligge 

- Modifikasjoner på innretninger må ikke medføre økt risiko for mennesker, miljø og materielle 

verdier 

- Tilfredsstillende avsetningsløsning for gass foreligger 

 

Listen er ikke uttømmende.  

 

Søknaden må godtgjøre at det foreligger grunnlag for fritak. Det er av betydning at myndighetene på et 

tidlig tidspunkt får tilgang til søkernes tekniske og økonomiske vurderinger for å sikre et best mulig 

beslutningsgrunnlag.  

 

En forekomst som bygges ut på denne måten, vil normalt inngå som en del av det eksisterende feltet 

uten å få eget navn. En forutsetning for dette er at forekomsten har samme rettighetshavere og lik 

rettighetsandel som i det opprinnelige feltet. 

 

Hovedplan for bore- og brønnaktivitet legges ved søknaden.  

 

Se pl. § 4-2 sjette ledd, jf. § 4-3 fjerde ledd. 

Se ressursforskriften § 8 første ledd og rammeforskriften § 27 andre ledd. 

 

2.14 Utbygging i flere trinn 

Planlegges utbyggingen i to eller flere trinn, skal planen så vidt mulig omfatte den samlede 

utbyggingen. Det må i PUD for byggetrinn én dokumenteres at valgt utbyggingsløsning er optimalisert 

med hensyn til samlet verdiskaping og videre utbyggingstrinn. Det skal gis en overordnet vurdering av 

hvordan de enkelte utbyggingsscenarioene for videre trinn vil ivareta totaliteten i utbyggingen. 

 

Se pl. § 4-2 fjerde ledd. 

 

2.15 Språk 

PUD og PAD skal være på norsk om ikke annet er avtalt. For en enklere saksbehandling er det en 

fordel om rettighetshavernes sammendrag i PUD og PAD er utformet mest mulig likt OEDs 

proposisjoner til Stortinget. Se for eksempel Prop. 97 S (2012-2013) om utbygging og drift av Aasta 

Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjektet og Kristin gasseksportprosjekt, 

Prop. 85 S (2011-2012) om utbygging og drift av Martin Linge eller Prop. 88 S (2011-2012) om 

utbygging og drift av Edvard Grieg.  
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3 DOKUMENTASJON I PLANLEGGINGSFASEN FØR INNLEVERING AV PUD OG 

PAD 

 

Dokumentasjon til myndighetene tilpasses utbyggingens størrelse og omfang. Dokumentasjonen kan 

baseres på rettighetshavernes eget beslutningsgrunnlag, slik at det vanligvis ikke vil være nødvendig å 

utarbeide særskilt dokumentasjon for myndighetene. 

 

3.1 Generelt om planleggingsfasen 

Hovedformålet med planleggingsfasen er å klargjøre om et forretningskonsept er teknisk 

gjennomførbart, har en håndterbar usikkerhet, oppfyller regelverkskravene og har tilstrekkelig 

lønnsomhet. Planleggingsfasen kan deles inn i mulighetsstudier, konseptstudier og forprosjektering. 

 

Mulighetsstudiene klargjør om det er mulig å konkretisere en forretningsidé til en forretningsmulighet. 

Fasen avsluttes ved «beslutning om konkretisering» (BOK), hvor en beskrivelse av ett eller flere 

konsept med kostnadsramme bør foreligge.  

 

Konseptstudiene konkretiserer det tekniske og økonomiske grunnlaget for en forretningsmulighet på 

en slik måte at lønnsomhet og gjennomførbarhet kan dokumenteres, før en går videre med 

utbyggingsløsning. Konseptstudiene fører fram til «beslutning om videreføring» (BOV).  

 

Forprosjekteringen videreutvikler underlaget for et forretningskonsept til et slikt nivå at endelig 

«beslutning om gjennomføring» (BOG) kan fattes og at PUD eller PAD kan sendes til myndighetene.  

 

For å bidra til god samhandling mellom rettighetshavere og myndigheter, og for å legge grunnlag for 

en effektiv myndighetsbehandling av de endelige planene, skal relevant dokumentasjon gjøres 

tilgjengelig for myndighetene tidlig i planleggingsfasen av prosjektet.  

 

3.2 Informasjon til myndighetene ved BOK og BOV 

Operatøren bes ta kontakt med OD og Ptil i god tid før BOK for å avklare hvilken dokumentasjon som 

skal gis til myndighetene i planleggingsfasen i prosjektet. I planleggingsfasen vil det være aktuelt med 

møter med OD, Ptil og Gassco. Det kan også være aktuelt med møte med NVE vedrørende kraft fra 

land. En bekreftelse på at BOK er tatt, sendes OD i elektronisk format med kopi til OED og Ptil. En 

bekreftelse på at BOV er tatt, sendes OED i elektronisk format med kopi til OD og Ptil.  

 

Rettighetshaverne kontakter myndighetene ved konseptvalg dersom dette valget er tidligere enn BOV. 

 

3.3 Felt med behov for ny transport med eller uten behandlingskapasitet for gass  

Gassco skal, som del av sitt systemansvar, vurdere videreutvikling av gasstransportsystemet og 

tilknyttede anlegg med sikte på å oppnå helhetlige transport- og behandlingsløsninger for 

petroleumsvirksomheten.  

 

Når rettighetshaver anser det som sannsynlig at det vil oppstå behov for ny eller utvidet transport eller 

behandlingskapasitet for naturgass, skal Gassco informeres. For å sikre best mulig beslutningsprosess, 

er det viktig at Gassco informeres så tidlig som mulig, fortrinnsvis ved start av mulighetsstudier. 

 

Gassco vil i samråd med rettighetshaver avgjøre hvilke transport- og/eller behandlingsløsninger som 

skal utredes. Gassco skal forelegge utredningene for OED før et konseptvalg blir tatt. 

 

Se pf. § 66 og § 66A. 
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4 VEILEDNING TIL KONSEKVENSUTREDNINGSDELEN AV PUD OG PAD 

 

4.1 Innledning 

Ved utbygging av petroleumsforekomster og anlegg er det rettighetshaverne, i praksis operatøren, som 

har ansvaret for å gjennomføre en konsekvensutredningsprosess, utarbeide og legge fram en 

konsekvensutredning (KU).  

 

KU er en del av PUD og PAD og utgjør derfor en del av grunnlaget for myndighetenes beslutning om 

godkjennelse av PUD og PAD. Konsekvensutredningen leveres til OED senest samtidig med 

utbyggingsplanen, inkludert en oppsummering og gjennomgang av høringsuttalelsene.  

 

HMS-spørsmål knyttet til utbyggingen beskrives i PUD og PAD og behandles på vanlig måte av ASD 

og Ptil etter bestemmelser i petroleumsloven og aktuelle HMS-forskrifter.  

 

KU-prosessen kan forklares i enkelthet ved at operatøren for det aktuelle feltet utarbeider et program 

for KU som sendes på høring. Etter høringen sendes oppdatert forslag til utredningsprogrammet til 

OED for fastsettelse. OED fastsetter utredningsprogrammet etter møte med operatøren, der 

høringsuttalelsene gjennomgås.  

 

Operatøren utarbeider deretter selve KU og sender denne på høring. Etter avsluttet høring 

oppsummerer operatøren eventuelle merknader og hvordan disse vil bli tatt hensyn til i utbyggingen. I 

PUD inngår denne oppsummeringen, inkludert operatørens kommentarer til høringsinstansenes 

uttalelser. Se nærmere beskrivelse av prosessen for konsekvensutredning i 4.6.  

 

4.2 Formål 

Formålet med KU er å klargjøre virkningene av en utbygging eller et anlegg og driften, for miljø, 

inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn. 

 

KU skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av en utbygging eller et 

anlegg, og når det skal tas stilling til om og på hvilke vilkår godkjennelse av PUD eller tillatelse til 

PAD skal gis. KU-prosessen er åpen og skal sikre at aktører som har syn på utbyggingen og anlegget, 

har en mulighet til å uttrykke sin mening. Den sikrer at offentligheten gjøres oppmerksom på 

eventuelle andre konsekvenser av tiltaket og mulige alternativer enn de operatøren legger til grunn. 

Dette gjelder også med hensyn til hva som vil være nødvendig å gjennomføre av avbøtende tiltak. 

Høringen av KU er derfor en viktig del av PUD og PAD-prosessen og bidrar til å sikre at 

myndighetene har et godt beslutningsgrunnlag.   

 

Høringsinstansene må få mulighet til å vurdere operatørens beskrivelse av de virkninger utbyggingen 

og/eller anlegget kan få. KU skal derfor: 

- Beskrive alternative utbyggingsløsninger som har blitt undersøkt 

- Beskrive planene for feltutbyggingen og/eller anlegget og hvilken påvirkning de kan få på 

miljø, naturressurser og samfunn 

- Drøfte de vesentlige positive og negative konsekvenser som antas å kunne oppstå  

- Beskrive avbøtende tiltak, samt foreslå eventuelle nødvendige oppfølgingsstudier og 

overvåkingsprogrammer 

 

4.3 Rettslig grunnlag 

Petroleumsloven inneholder bestemmelser om konsekvensutredninger. Petroleumsforskriften regulerer 

nærmere hva en konsekvensutredning skal inneholde. Ved utbygginger på land, som omfatter blant 

annet landanlegg eller anlegg for kraft fra land, vil også plan- og bygningsloven komme til 

anvendelse.  
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Plan- og bygningsloven har også regler om konsekvensutredninger for tiltak innenfor denne lovens 

virkeområde. I saker som gjelder tilknytning til kraftsystemet på land, eksempelvis gjennom bygging 

av anlegg for produksjon eller overføring av elektrisk energi, vil disse delene av tiltaket kunne utløse 

en selvstendig plikt til melding og konsekvensutredning etter KU-forskriften med NVE som ansvarlig 

myndighet. Konsekvensutredningene skal blant annet ligge til grunn for NVEs behandling av søknader 

om konsesjon etter energiloven § 3-1.  

 

I tilfeller hvor det kreves KU også etter plan- og bygningsloven for tiltak som skal 

konsesjonsbehandles etter energiloven, er det viktig at det tidlig tas kontakt med OED og NVE for å 

avklare spørsmål knyttet til samordning av saksbehandlingen. 

 

Se pl. §§ 4-2 andre ledd og 4-3 fjerde ledd, jf. pf. §§ 20, 22, 22a, 22b, 22c og 29 fjerde ledd. 

Se også pbl. §§ 4-2 andre ledd og 14-2 første ledd, samt KU-forskriften § 6 første ledd. 

 

4.4 Utredningsplikt dekket av eksisterende konsekvensutredninger 

Dersom utredningsplikten anses dekket av eksisterende utredninger, er det unødvendig å utarbeide en 

ny KU. Dette må godtgjøres overfor OED ved et brev som forklarer hvorfor eksisterende utredninger 

er dekkende for et foreliggende prosjekt. Rettighetshaverne bør basere seg på mest mulig oppdatert 

informasjon, som for eksempel eksisterende KU for et enkeltfelt, regional KU og underlagsmaterialet 

til forvaltningsplanene, slik at det legges fram tilstrekkelig informasjon til at OED kan vurdere 

ovennevnte forhold. Det er viktig å starte prosessen i god tid, slik at det er tid til å gjennomføre en ny 

KU dersom utredningsplikten viser seg å ikke være dekket av eksisterende utredninger. Operatøren 

bes ta kontakt med OED på et tidlig tidspunkt for å avklare aktuelle problemstillinger.  

 

OED avgjør på grunnlag av en slik henvendelse fra rettighetshaverne om det skal utarbeides en ny KU 

eller ikke. Avklaringen vil skje etter en vurdering av om det er godtgjort at de antatte virkninger 

allerede er tilfredsstillende utredet. OED ber om merknader til søknaden fra NFD og KLD. Endelig 

bekreftelse på oppfylt konsekvensutredningsplikt vil skje ved godkjennelse av PUD eller PAD. 

 

 Se pl. § 4-2 tredje ledd. 

 

4.5 Regionale konsekvensutredninger  

Formålet med en regional konsekvensutredning (RKU) er å skaffe bedre oversikt over regionale 

konsekvenser. Samtidig muliggjør dette en forenkling av prosessen knyttet til konsekvensutredninger 

av enkeltutbygginger. RKU og KU for det enkelte felt må til sammen tilfredsstille kravet til 

konsekvensutredning i gjeldende regelverk.  

 

I de fleste tilfeller er KU for den enkelte utbygging det mest aktuelle. I områder der det er planlagt 

flere utbygginger, kan det imidlertid være hensiktsmessig med RKU. Ved RKU kan det oppnås en 

effektivisering som kan forenkle arbeidet ved utarbeidelse av konsekvensutredninger for det enkelte 

felt. RKU vil også gi et bedre samlet bilde over miljøvirkningene i området.  

 

Det er opp til rettighetshaverne å ta stilling til om det skal utarbeides RKU. Dersom det foreligger 

særlige grunner, kan myndighetene pålegge rettighetshaver å utarbeide RKU etter petroleumsloven 

§ 4-2 tredje ledd.  Dersom rettighetshaverne ønsker å utarbeide en RKU, er det viktig at operatøren 

tidlig kommer i dialog med OED for å få avklart forhold rundt utarbeidelsen.  

 

Bruk av regionale utredninger ved nye feltutbygginger 

 

Regionale utredninger kan brukes som dokumentasjon ved framtidige utbygginger i området 

utredningen dekker. OED krever ikke at RKU skal oppdateres hver gang de benyttes som 

dokumentasjon ved en utbygging. Det vil imidlertid være naturlig at det blir vurdert å oppdatere 

utredningene når forutsetningene for utredningene er vesentlig endret, for eksempel hvis nye store 
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utbygginger det ikke er tatt hensyn til blir gjennomført eller andre forhold tilsier at utredningene er 

utdatert. Det vil også være fornuftig at utredningene ajourføres med hensyn til oppdateringsarbeid som 

eventuelt gjennomføres som ledd i en KU knyttet til senere utbygginger. 

 

De sektorrapportene og underlagsrapportene som utarbeides i forbindelse med forvaltningsplaner, vil 

kunne benyttes som et faglig grunnlag på samme måte som en hittil har benyttet tilsvarende 

fagrapporter fra RKU. For OED er det avgjørende at utredningsplikten ved en utbygging oppfylles i 

henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette kan skje enten gjennom en egen KU, eller en 

kombinasjon av en egen KU og en RKU. Det vil være opp til rettighetshaverne selv å avgjøre hvordan 

utredningsplikten mest hensiktsmessig kan oppfylles.  

 

Det bør gå klart fram av utredningsprogrammet for en utbygging hva slags type informasjon som 

eventuelt er tenkt dekket av RKU. Dersom utbygger planlegger å bruke RKU som er under 

utarbeidelse ved en ny utbygging, må dette også reflekteres i programmet for konsekvensutredning.  

4.6 Prosessen knyttet til konsekvensutredninger 

Når bør arbeidet med konsekvensutredninger ta til? 

I mange tilfeller vil det være naturlig å starte arbeidet med en konsekvensutredning når en gjennom 

boring, testing og eventuelle avgrensningsbrønner har vurdert en forekomst som det er økonomisk 

interessant å bygge ut. 

  

Operatøren bør på dette tidspunktet ta kontakt med OED for å diskutere KU for den aktuelle 

forekomsten, slik at det etterfølgende arbeidet kan legges opp på en best mulig måte. I et slikt møte vil 

det være naturlig at operatøren presenterer de foreløpige utbyggingsplanene. I tillegg bør tidsplan for 

KU-prosessen, høringsfrister og behovet for eventuelle ytterligere møter avklares.  

 

Se pf. §§ 22 - 22 c). 

 

Figur 3 Tidslinje for konsekvensutredning 

 

 
 

Program for konsekvensutredning (Utredningsprogram) 

KU-prosessen starter med at operatøren utarbeider et forslag til utredningsprogram. Programmet skal 

beskrive utbyggingen og utbyggingens antatte virkninger på miljø, herunder kulturminner og 

kulturmiljø, eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger, naturressurser, fiskeriene og samfunnet 

for øvrig. Forslag til program skal utarbeides på grunnlag av tilgjengelig kunnskap og nødvendige 

oppdateringer av denne. Det bør redegjøres for eventuelle behov for nye utredninger og 

dokumentasjon.  

 

Utredningsprogrammet fastlegger hvilke forhold som skal belyses i KU og ligger til grunn for den KU 

som gjennomføres. 

 

Se pf. § 22 og § 29 fjerde ledd. 
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Høring av utredningsprogrammet 

Høringen er en viktig del av prosessen med utredningsprogrammet. Høringsinstansene skal gis 

mulighet til å vurdere rettighetshavernes beskrivelse av de virkninger utbyggingen kan få, peke på 

eventuelle konflikter og mulige alternativer. Høringsinstansene bidrar på denne måten til å klargjøre 

hvilke problemstillinger som bør belyses i konsekvensutredningen. Operatøren bør være i  dialog med 

OED i forkant for å sikre at programmet inkluderer de vesentligste elementene og at relevante 

instanser blir hørt.  

 

Operatøren sender forslag til utredningsprogram på høring til berørte myndigheter og 

interesseorganisasjoner. OED skal ha kopi. Utredningsprogrammet kan sendes elektronisk og skal 

samtidig gjøres tilgjengelig på internett. Veiledende høringsliste ligger på OEDs hjemmesider. 

Høringslisten ekskluderer ikke andre interesserte fra å avgi høringsuttalelse. 

 

Høringsfrist fastsettes i samråd med OED og vil som hovedregel være 12 uker. Høringsfristen bør ikke 

settes kortere enn seks uker. Hvor lang høringsfristen vil være, avhenger av størrelse, kompleksitet og 

omfang av eventuelle konsekvenser for miljø, samfunn og andre næringer, og i hvilken grad disse 

konsekvensene er utredet tidligere. Høringsuttalelsene skal sendes til operatøren med kopi til OED. 

 

Når regionale utredninger brukes som underlag for program for konsekvensutredning, vil disse også 

være en del av høringen av program for konsekvensutredning. Hvis benyttede regionale utredninger 

ikke vedlegges program for konsekvensutredning, skal det klart framgå hvor høringsinstansene kan få 

tak i de aktuelle utredningene. 

 

Se pf. § 22 tredje ledd  

 

Fastsettelse av utredningsprogrammet 

Når operatøren har mottatt høringsuttalelsene til foreslått utredningsprogram, skal et sammendrag av 

uttalelsene med kommentarer til hvordan uttalelsene vil hensyntas i KU utarbeides. Samtidig tar 

operatøren kontakt med OED for et møte der kommentarene gjennomgås. OED fastsetter på bakgrunn 

av dette det endelige utredningsprogrammet. OED skal påse at utredningsprogrammet oppfyller de 

krav regelverket setter til innholdet i et utredningsprogram.  

 

OED fastsetter program for KU ved brev til rettighetshaverne. Dersom det skal utarbeides 

utredningsprogram som også skal oppfylle kravene i plan- og bygningsloven, skal behandlingen av 

utredningsprogrammet i OED samordnes med behandlingen av utredningsprogrammet i Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er OED som forelegger utredningsprogrammet for 

KMD.  

 

Se pf. § 22 andre og tredje ledd, jf. KU-forskriften § 2 fjerde ledd og §§ 7 og 8. 

 

Høring av konsekvensutredningen 

Hensikten med høringen av KU er å få belyst om utbyggingens virkninger er tilfredsstillende 

beskrevet. Høringsfristen fastsettes i samråd med OED og vil som hovedregel være 12 uker. 

Høringsfristen bør uansett ikke settes kortere enn seks uker. På samme vis som for programmet, vil 

høringsfristen avhenge av utbyggingens karakter. Liste over berørte myndigheter og organisasjoner 

som kan være relevante høringsinstanser, finnes på OEDs nettsider. 

 

Operatøren sender KU på høring i henhold til høringslisten benyttet for forslaget til utredningsprogram 

og kunngjør samtidig i Norsk lysingsblad at KU er sendt på høring. Begge deler kan gjøres 

elektronisk. En elektronisk kopi av KU sendes samtidig til OED. KU skal også gjøres tilgjengelig på 

internett. OED kan i særlige tilfeller bestemme at OED skal sende KU på høring. 

 

KU er en del av PUD og PAD. Derfor er det viktig at KU blir sendt på høring i tilstrekkelig god tid før 

planlagt innlevering av PUD/PAD, slik at eventuelle kommentarer og merknader kan innarbeides i 

PUD/PAD.  
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Se pf. § 22a fjerde ledd. 

 

Oppfylt utredningsplikt og krav om tilleggsutredning 

Når operatøren har mottatt høringsuttalelsene til KU, skal et sammendrag av uttalelsene med 

kommentarer til hvordan uttalelsene vil bli tatt hensyn til i utbyggingen, sendes til OED. Operatøren 

tar samtidig kontakt med OED for et møte der kommentarene gjennomgås. På grunnlag av KU og 

høringsuttalelsene til denne, avgjør OED om utredningsplikten er oppfylt. Dette gjøres i forbindelse 

med behandlingen av PUD/PAD. 

 

OED kan kreve tilleggsutredninger eller supplerende opplysninger før utredningsplikten anses for 

oppfylt. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det i høringsprosessen framkommer opplysninger 

som tilsier at utredningsprogrammet ikke er fulgt opp på vesentlige punkter, eller at høringsinstansene 

har avdekket nye problemstillinger av vesentlig betydning for vedtak om godkjennelse. Dette kan også 

være aktuelt ved endringer i et utbyggingsprosjekt som ikke krever ny PUD/PAD, eller ved utbygging 

i flere faser hvor konsekvensutredning beskriver hele utbyggingen, men hvor vedtak er gjort kun for 

tidligere byggetrinn.   

 

Tilleggsutredninger skal normalt sendes på høring til dem som har avgitt uttalelse ved høring av 

konsekvensutredningen. Utredningsplikten anses ikke for oppfylt før eventuelle tilleggsutredninger er 

hørt og vedtak er fattet av OED. Høringsfristen er normalt vesentlig kortere enn ved høring av selve 

KU, men bør ikke være kortere enn to uker. 

 

Se pf. § 22a femte og sjette ledd. 

 

Godkjenning av utbyggingen 

Høringsuttalelsene til KU vil være en del av beslutningsgrunnlaget for myndighetenes behandling av 

PUD/ PAD. På bakgrunn av konsekvensutredningen, utbyggings- og anleggsdelen, samt 

høringsuttalelsene, legger OED saken fram for regjeringen. I de tilfeller der saken skal behandles av 

Stortinget, utarbeider OED også en proposisjon til Stortinget. I OEDs saksframlegg framgår det  

hvordan virkningene av utbyggingen og innkomne uttalelser er vurdert, og hvilken betydning disse er 

tillagt. Det er OED som ved brev til rettighetshaverne til slutt formelt godkjenner PUD, gir særskilt 

tillatelse til anlegg og drift og gir bekreftelse på oppfylt utredningsplikt. 

 

Se pl. § 4-2 første ledd, jf. pf. § 20 fjerde ledd. 

  

4.7 Utredningsprogram  

Utredningsprogrammet skal tjene som informasjon til myndighetene og som høringsgrunnlag. Det bør 

gjøres så kort og konsist som mulig, og normalt ikke overstige 30 A4-sider med tekst (vedlegg 

unntatt). Utredningsprogrammet skal være på norsk, og unødig bruk av faguttrykk bør unngås. 

 

Det er viktig at utredningsprogrammet på en grei og oversiktlig måte gir høringsinstansene en oversikt 

over det planlagte prosjektet, planlagt utredningsarbeid og i hvilken grad eksisterende regionale 

utredninger og underlag til forvaltningsplaner vil bli benyttet. 

 

Under er der satt opp forslag til disposisjon og innhold i utredningsprogrammet. Planlegges det å 

bruke eksisterende regionale utredninger, må det godtgjøres at utredningene i tilstrekkelig grad har tatt 

høyde for effekter av utbyggingen. 

 

Forord 

0. Sammendrag 

1. Innledning 

2. Planer for utbygging og drift, aktuelle utbyggingsløsninger 

3. Miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak 

4. Konsekvenser for fiskeriene og andre næringer til havs  
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5. Samfunnsmessige konsekvenser 

6. Planlagte utredninger 

 

Forordet bør kort beskrive hvorfor utredningsprogrammet foreligger og hvem som er ansvarlig for 

utredningsprogrammet. 

 

Sammendraget og konklusjonen (til sammen maksimalt fem sider) bør oppsummere hovedpunktene i 

utredningen og presentere de viktigste konklusjonene og anbefalingene. 

 

Kapittel 1 

I dette kapitlet er det hensiktsmessig at det redegjøres for formålet med utredningsprogrammet og 

lovverkets krav til KU. Prosess, saksbehandling og tidsplan bør også omtales. Tidsplanen bør på 

forhånd være avklart med OED.   

 

Kapittel 2 

Utredningsprogrammet bør kort beskrive rettighetshavere, tillatelsens historie, ressurser, 

produksjonsplaner, aktuelle alternative utbyggingsløsninger, HMS, det ytre miljø, økonomi og 

avslutning av virksomheten.  

 

Kapittel 3 

Det bør gis en foreløpig beskrivelse av det planlagte innholdet i KU når det gjelder miljøforhold og 

miljøvirkninger. Effekter av utslipp og konsekvenser sett i forhold til nasjonale målsettinger bør 

inkluderes. Det bør gis en beskrivelse av eventuelle kjente kulturminner i området og om slike minner 

har blitt avdekket gjennom det arbeidet som har blitt utført. Beskrivelsen bør omfatte hvordan man har 

tenkt å ta hensyn til konsekvenser av regulære og akutte utslipp for dyre- og planteliv i havområdene 

og kyststrekningene, samt for kulturminner og kulturmiljø. Det bør redegjøres for hvordan kravet til 

beste tilgjengelige teknikker (BAT) skal ivaretas ved den planlagte utbyggingen, hvor teknikk 

inkluderer teknologiske, operasjonelle eller organisatoriske løsninger.  

 

Det bør gis en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er planlagt vurdert for å begrense utslipp til 

luft og vann. I den grad slik informasjon foreligger, bør operatøren legge fram en oversikt over 

energimengden og kostnadene ved å forsyne innretningen med kraft fra land framfor å bruke 

gassturbiner til havs, og kostnadene ved å eventuelt reinjisere CO2 fra produsert gass, turbiner og 

andre anlegg. Mulige NOx-reduserende tiltak skal også vurderes.  

 

Målsettingen om at det som hovedregel ikke skal tillates miljøfarlige utslipp til sjø fra forekomster 

med selvstendige utbyggingsløsninger, skal legges til grunn for de avbøtende tiltakene som vurderes. 

Forventet innhold av kjemikalier mv. i produsert vann skal, så langt det er mulig, angis. Hvorvidt 

eksisterende utredninger omkring avbøtende tiltak kan benyttes, eller om det er behov for nye 

utredninger, bør diskuteres med OED i en tidlig fase. 

 

Det skal også redegjøres for eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger, det vil si mulige 

vesentlige miljøvirkninger for andre land enn Norge. Forventede utslipp fra skipstrafikken i 

tilknytning til virksomheten på norsk sokkel bør anslås.  

 

Det er viktig at operatøren ved utarbeidelse av utredningsprogrammet ser hen til naturmangfoldloven, 

særlig i forbindelse med landanlegg, der hele loven vil komme til anvendelse. 

 

Kapittel 4 

I dette kapitlet bør det gis en foreløpig beskrivelse av konsekvensene for fiskeriene og andre næringer 

til havs av blant annet arealet utbyggingen vil legge beslag på, samt hva som skal beskrives i KU om 

dette.  

 

Kapittel 5 

Her bør det gis en foreløpig beskrivelse av planlagt innhold i KU når det gjelder virkninger for 

samfunnet. Planlagte drifts- og basetjenester skal omtales. For utbygginger der en kan forvente 
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betydelige ringvirkninger på land, bør det lokale og regionale næringslivets kompetanse og kapasitet 

og arbeidskraftbehovet i forbindelse med utbyggingen omtales. Omtalen bør vurdere om utviklingen i 

sysselsettingen vil ha ulike konsekvenser for kvinner og menn. Forventninger til lokale og regionale 

myndigheters tilrettelegging bør også gjøres rede for. 

 

Videre bør en redegjøre for andre samfunnsmessige tema som foreslås utredet i KU, herunder 

nasjonale sysselsetningsvirkninger, inntekter til staten mv. 

 

Kapittel 6 

I dette kapitlet bør det være en kort oversikt over hvilke problemstillinger som ønskes belyst gjennom 

nye utredninger og hvordan disse vil bli utført og rapportert i KU. Det kan også være hensiktsmessig å 

angi en foreløpig innholdsfortegnelse for KU.  

 

Se pf. § 22. Se St. meld. nr. 58 (1996-97) pkt. 14.6, 8. avsnitt, jf. pkt. 6.2, 3. avsnitt. Se også 

Innst. S. nr. 114 (1995-1996). 

 

4.8 Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i de problemstillingene som er definert i 

utredningsprogrammet. Det er viktig at også avbøtende tiltak som det er besluttet å ikke gjennomføre, 

blir omtalt. Dette bør da begrunnes ut fra miljømessige, økonomiske, tekniske eller reservoarmessige 

forhold. Graden av dokumentasjon av disse elementene kan med fordel drøftes med OED tidlig i 

prosessen. OED vil i sin vurdering av de aktuelle avbøtende tiltak legge til grunn at miljøtiltak som er 

kostnadseffektive, skal gjennomføres.  

 

Forholdet til regionale konsekvensutredninger 

For myndighetene og andre høringsinstanser er hovedpoenget at KU sammen med annen relevant 

dokumentasjon, som godkjente regionale utredninger, samlet dekker de krav som er satt til KU ved 

nye utbygginger. Når RKU eller underlag til forvaltningsplaner benyttes av operatøren ved 

feltutbygginger, og dermed inngår i KU-prosessen, så skal både de regionale utredningene, underlag til 

forvaltningsplanene og vedleggene til disse være tilgjengelige ved høring av program for KU. 

 

Omfang 

Omfanget av en KU vil blant annet avhenge av utbyggingens størrelse og i hvilken grad annen 

dokumentasjon, for eksempel regionale utredninger, brukes.   

 

Disposisjon 

Ettersom det er viktig at KU oppfyller utredningsprogrammet, blir forslaget til disposisjon for KU 

svært likt det som er foreslått for utredningsprogrammet:  

 

Forord 

0. Sammendrag 

1. Innledning 

2. Planer for utbygging, anlegg og drift 

3. Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser til utredningsprogrammet 

4. Miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak 

5. Konsekvenser for fiskeriene og andre næringer til havs   

6. Samfunnsmessige konsekvenser 

7. Beredskap mot akutt forurensning 

8. Oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser og 

overvåkning 

 

Forordet bør kort beskrive hvorfor KU foreligger og hvem som er ansvarlig for utredningen. 
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Sammendraget og konklusjonen (til sammen maksimalt fem sider) bør oppsummere hovedpunktene i 

utredningen og presentere de viktigste konklusjonene og anbefalingene. 

 

Kapittel 1  

Formålet med utredningen bør presenteres, inkludert en kort beskrivelse av lovverkets krav til KU. 

Prosess, saksbehandling og tidsplan bør omtales. I tillegg skal det gis en oversikt over   

myndighetsvedtak som er nødvendige i forbindelse med prosjektet.  

 

Kapittel 2  

Her kan en kort beskrive rettighetshavere, utvinningstillatelsens historie, ressurser, produksjonsplaner, 

alternative utbyggingsløsninger som har vært vurdert, valg av utbyggingsløsning og utvinningsstrategi, 

hvilke kriterier som har vært lagt til grunn for valg av utbyggingsløsning og utvinningsstrategi 

inkludert produksjonsregulariteten, HMS, det ytre miljø, økonomi og avslutning av virksomheten.  

 

Kapittel 3 

Her skal det gis et sammendrag av innkomne høringsuttalelser til utredningsprogrammet med en 

vurdering av disse og eventuelt henvisning til hvor i utredningen de ulike forholdene er tatt opp. 

 

Kapittel 4  

Virkningene utbyggingen kan ha for miljømessige forhold, både gjennom anleggsperiode 

(utbygginger, installasjon og boring), drift og avslutning av virksomheten, redegjøres for. 

Forebyggende og avbøtende tiltak skal inngå i beskrivelsen. Eventuelle påfølgende utbyggingstrinn og 

tilknytning til andre felt og landanlegg og eventuell samordning av petroleumsvirksomheten skal 

beskrives.  

 

Så langt som mulig skal planlagte utslipp til sjø, luft og grunn kvantifiseres og prognoser legges fram, 

og risiko for akutte utslipp vurderes. Eventuelle materielle verdier, herunder naturressurser og 

kulturminner som kan bli berørt som følge av utbyggingen, skal redegjøres for. 

 

Eventuelle miljømessige konsekvenser for habitater, dyre- og planteliv i havområdene og 

kyststrekningene skal beskrives, herunder regulære eller akutte utslipp fra virksomheten. Det bør også 

redegjøres for eventuelle vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger, det vil si mulige vesentlige 

miljøvirkninger for andre land enn Norge. Dokumenteres disse forholdene i eksisterende eller nye 

regionale utredninger, bør henvisning gis. Samtidig bør det godtgjøres at det i disse utredningene i 

tilstrekkelig grad er tatt høyde for utslippsmengdene som forventes i tilknytning til virksomheten. 

Forventet innhold av kjemikalier mv. i produsert vann, samt kjemikalier knyttet til boring (borevæske) 

bør så langt som mulig angis. I tilknytning til behandlingen av hver enkelt type utslipp skal også 

avbøtende tiltak gjennomgås. 

 

Det skal redegjøres for hvordan miljøkriterier og kunnskap om miljøkonsekvensene har vært lagt til 

grunn for de tekniske løsningene som er valgt. Det skal videre redegjøres for konsekvensene av de 

tekniske løsninger som er valgt, og hvordan kravet til BAT skal ivaretas ved den planlagte 

utbyggingen, for blant annet - men ikke avgrenset til - energiløsning og håndtering av produsert vann. 

Det skal også gis en oversikt over hvilke avbøtende tiltak for å begrense utslipp til luft og vann som er 

planlagt, sammen med en foreløpig vurdering av disse tiltakene. Operatøren skal legge fram en 

oversikt over energimengden og kostnadene ved å forsyne innretningen med kraft fra land framfor å 

bruke gassturbiner til havs. Kostnadene ved eventuelt å reinjisere CO2 fra produsert gass, turbiner og 

andre anlegg legges frem dersom tiltaket vurderes. Mulige NOx-reduserende tiltak skal vurderes.  

 

Dersom det er avdekket kulturminner skal regelverket for behandling av dette følges. Eventuelle tiltak 

skal beskrives.  

 

Kapittel 5  

Arealet som den valgte utbyggingsløsningen vil legge beslag på og de tilhørende virkninger for 

fiskerinæringen, må beskrives. Alternative løsninger og hvorfor disse er valgt bort, bør kort beskrives. 

Dersom dokumentasjon er gitt i vedlagte regionale utredninger, bør henvisning gis.  
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I KU beskrives også mulige operasjonelle ulemper for utøvelse av fiskeriaktivitet utenom direkte 

arealbeslag. Dette kan være relatert til fartøyoperasjoner i anleggs- og/eller driftsperioden og under 

avvikling. 

 

Kapittel 6  

I KU skal det gis beskrivelse av virkninger for samfunnet og næringsmessige forhold av valgt 

utbyggingsløsning. Dette omfatter planlagte drifts- og basetjenester. Dette vil bare være aktuelt for 

selvstendige utbygginger som kan gi ringvirkninger av et visst omfang. Alternative løsninger og 

hvorfor disse er valgt bort, bør kort beskrives. 

 

Forventede inntekter til staten skal beregnes og nasjonale sysselsettingsvirkninger som følge av 

investeringer og drift, skal estimeres, inklusive ringvirkninger. 

 

Det bør gjøres en analyse av det lokale og regionale næringslivets kompetanse og kapasitet i forhold til 

de behov selskapet har for varer og tjenester i utbyggings- og driftsfasen. Det bør utredes hvilke type 

tiltak en vil ta initiativ til for å heve kompetansen i lokalt og regionalt næringsliv. Dette kan for 

eksempel være gjennom leverandørnettverk og informasjon om anbudsrutiner. Det bør beskrives hva 

som vil bli gjort i selskapets regi og hvilke eventuelle samarbeidsmuligheter en ser med andre aktører.   

 

Det bør gjøres en analyse og vurdering av ulike typer arbeidskraft i forhold til egne behov i 

utbyggings- og driftsfasen. Det bør foreslås tiltak i egen regi og tiltak en kan tenke seg å samarbeide 

med ulike myndigheter om for å møte det arbeidskraftbehovet som analysen avdekker. Forventet 

sysselsetting lokalt, regionalt og nasjonalt skal beskrives. Denne forventningen skal imidlertid ikke 

legge føringer for ansettelsesprosessen. Analysen skal inkludere en vurdering av om utviklingen i 

sysselsettingen vil ha ulike konsekvenser for kvinner og menn.   

 

Det bør også gjøres en analyse og vurdering av selskapets behov for medvirkning fra offentlige 

myndigheter – lokalt, regionalt og nasjonalt – i forbindelse med utbyggingen. Dette gjelder spesielt for 

ilandføringsløsninger og i de tilfeller der driftsorganisasjonen ikke er samlokalisert med 

hovedkontoret. Avhengig av utbyggingens karakter og størrelse kan utredningen omfatte 

arealdisponering, ulike typer infrastruktur, husbyggingskapasitet og finansiering av ulike oppgaver.  

 

Det bør beskrives hvilke andre samfunnsmessige forhold som vil bli spesielt berørt lokalt, og hvilke 

tiltak en kan tenke seg å initiere, eller medvirke til realisering av i lokalsamfunnet og kommunen for 

øvrig, inkludert utbyggingens konsekvenser for sosial planlegging i lokalsamfunnet.  

 

Kapittel 7  

Her skal det gis en vurdering av teknisk og organisatorisk beredskap mot akutt forurensning. 

 

Kapittel 8  

I kapittelet skal det gis en oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak. Oppfølgende 

undersøkelser og overvåkning beskrives også i dette kapitlet.  

 

Vedlegg  

I vedlegget til konsekvensutredningen bør det gis oversikter over underlag til regionale 

forvaltningsplaner, andre utførte utredninger og annet relevant grunnlagsmateriale. Her skal det også 

inkluderes en plan for hvordan eventuelle oppfølgende undersøkelser og overvåkingsprogrammer skal 

gjennomføres. 

 

Se pf. § 22a første og andre ledd. 

Om kulturminner: Se pl. § 10-1 andre ledd, jf. pf. § 22a og kulturminneloven §§ 1, 9 og 14. Se 

i tillegg eventuelle konsesjonsvilkår. 
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4.9 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende miljøvirkninger 

Regelen om grenseoverskridende forurensing har sin bakgrunn i de forpliktelsene Norge har i henhold 

til konvensjon av 25. februar 1991 om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha 

grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen), med etterfølgende endringer. Sverige, 

Finland, Danmark og Storbritannia har også ratifisert konvensjonen som trådte i kraft 10. september 

1997.  

 

I korthet går reglene ut på at land som kan bli vesentlig påvirket av andre lands virksomhet i form av 

vesentlige miljømessige virkninger, har krav på opplysninger om prosjektet og mulighet for 

påvirkning. Vurderingen av hvilke aktiviteter som kan gi ”vesentlige grenseoverskridende 

miljøvirkninger”, må undergis en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vurderingsmomenter vil 

blant annet være avstanden til landegrensen, aktivitetens størrelse, type virkninger, omfanget av 

virkningene, risikoens størrelse, spredningsmuligheter og naturens spesielle verdi i det aktuelle 

området. I tillegg har mottakerlandet og dets innbyggere krav på å delta i den nasjonale KU-prosessen.   

 

Regler om varsling av grenseoverskridende virkninger finnes i pf. § 22c. Se også pbl. §§ 4-1 fjerde 

ledd og 14-4, jf. KU-forskrift § 19. Se også Rådsdirektiv 2011/92 EF om vurdering av visse offentlige 

og private prosjekters miljøvirkninger. 

 

Prosjekter i Norge hvor det er fare for vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger 

I utredningsprogrammet skal rettighetshaver redegjøre for mulige grenseoverskridende 

miljøvirkninger. Det er OED som er forpliktet til å vurdere om virkningene er av et slikt omfang at 

andre land må varsles. Operatøren bør imidlertid på et tidlig tidspunkt varsle OED om mulige 

grenseoverskridende virkninger, slik at departementets vurdering og eventuelle arbeid med å varsle 

andre lands myndigheter ikke forsinker fastsettelsen av utredningsprogrammet.  

 

Dersom OED finner at det er betydelig fare for vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger, skal 

utredningsprogrammet med informasjon om prosjektet oversendes vedkommende lands myndigheter. 

OED vil normalt gjøre dette samtidig som KLD blir informert. OED sørger også for at aktuelle land 

får en rimelig frist til å angi om landet ønsker å delta i konsekvensutredningsprosessen. Reglene for 

høring av konsekvensutredning vil også gjelde for disse landene. KLD og andre relevante myndigheter 

holdes orientert av OED. 

 

OED har en varslingsplikt til andre stater. Rettighetshaverne vil derfor i slike tilfeller måtte beregne 

noe lengre høringstid på utredningsprogrammet. 

 

Se pf. § 22c jf. pbl. § 4-1 siste ledd, jf. § 14-4 og KU-forskriften § 19. 

 

4.10 Fritak fra kravet om konsekvensutredning 

Rettighetshaver kan i unntakstilfeller søke om fritak fra kravet om KU. Kriteriene for å kunne søke om 

fritak for KU i forbindelse med en PUD, er at utbyggingen ikke vil medføre utvinning av mer enn 

4000 fat råolje per dag og/eller mer enn 500 000 m3 naturgass per dag, og at utbyggingen ellers ikke 

antas å ha vesentlige nærings- eller miljømessige virkninger. Kriteriene for å kunne søke om fritak fra 

kravet om KU i forbindelse med PAD er at en innretning for transport eller utnyttelse av petroleum 

ikke innebærer en rørledning med større diameter enn 800 millimeter og lengde på mer enn 40 

kilometer, og at det ellers ikke antas å ha vesentlige nærings- eller miljømessige virkninger. 

 

Rettighetshaver kan i tillegg til dette i særskilte tilfeller også søke om fritak fra utredningsplikten, selv 

om utbyggingen eller innretning for transport eller utnyttelse av petroleum overgår terskelverdiene 

fastsatt i regelverket. EFTAs overvåkningsorgan skal imidlertid varsles om begrunnelsen for fritaket 

før dette kan gis. Som følge av de strenge kriteriene antar OED at fritaksregelen ikke vil få særlig 

praktisk betydning. 
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Se pl. § 4-2 sjette ledd og § 4-3 fjerde ledd, jf. pf. § 22b samt 29 fjerde ledd. Se også 

rammeforskriften §§ 20 tredje ledd og 21, samt ressursforskriften § 8 første ledd. 

  

4.11 Annet lovverk  

Enkelte utbygginger kan bli omfattet av annen lovgiving som også krever KU, for eksempel plan- og 

bygningsloven og havenergiloven.  

 

Petroleumsloven fritar ikke for utredningsplikt etter slik lovgivning. I slike tilfeller kan det foreligge 

en selvstendig plikt til melding og KU. Saksbehandling og krav til innhold i utredningsprogram og KU 

kan variere i ulike lovverk. Forholdet til annet lovverk må avklares mellom OED og øvrige berørte 

myndigheter tidligst mulig under forberedelsen av tiltaket, og før PUD/ PAD planlegges levert. Plan- 

og bygningsloven og KU-forskriften er det regelverket rettighetshaverne i praksis oftest vil møte i KU-

sammenheng. Den omtales derfor kort nedenfor. 

 

OED vil koordinere arbeidet i forhold til øvrige berørte myndigheter for å sikre en mest mulig 

hensiktsmessig samordning av saksbehandlingen når det gjelder konsekvensutredninger. 

 

Se pbl. § 4-2 og 14-2 første ledd, jf. KU-forskriften § 6.  

 

Deler av anlegg som dekkes av både petroleumsloven og plan- og bygningsloven  

Når et anlegg plasseres på land eller i sjø innenfor en nautisk mil utenfor grunnlinjen, kommer plan- 

og bygningsloven til anvendelse. Rørledninger i sjø som transporterer petroleum innenfor 

virkeområdet, er likevel ikke omfattet av plan- og bygningsloven. Loven har krav om KU.  

 

Dersom en PUD medfører bygge- og anleggstiltak i strid med arealdel av bindende planvedtak i 

henhold til plan- og bygningsloven, kan PUD ikke godkjennes av OED før planmyndigheten har 

samtykket i dette.  

 

Saksbehandlingen er i store trekk den samme som etter petroleumsloven. Det er verdt å merke seg at 

KU-prosessen skal være avsluttet før det fattes planvedtak eller gis byggetillatelse etter plan- og 

bygningsloven. Tilsvarende gjelder for de tilfeller der det fattes vedtak etter nærmere bestemte 

særlover, der vedtakene kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Rettighetshaver må normalt, etter dialog med OED, beregne noe mer tid i saker der tiltaket kan 

komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. I slike saker skal 

utredningsprogrammet forelegges KMD før det fastsettes av OED. KMD må gi beskjed om det vil bli 

avgitt merknader innen to uker fra de har mottatt utredningsprogrammet. KU blir sendt OED, som 

sender den ut på offentlig høring og legger den samtidig ut til offentlig ettersyn i kommunen hvor 

anlegget skal etableres.  

Tillatelsesmyndigheten kan bestemme at det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram med sikte på 

å overvåke og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning. Programmet skal sikre at 

forslagsstiller, i samarbeid med berørte tilsynsmyndigheter, overvåker virkninger av virksomheten, 

herunder tar stilling til eventuelle uforutsette virkninger, og treffer egnete utbedringstiltak. 

Det finnes en egen veileder til KU-forskriften for planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Veilederen finnes på KMDs hjemmesider, regjeringen.no/kmd 

Se KU-forskriften § 2 første ledd bokstav e, jf. § 2 siste ledd.  

Se KU-forskriften §§ 8, 10 og 12. Se pf. § 20 andre ledd. 
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Deler av anlegg som dekkes av både petroleumsloven og havne- og farvannsloven 

Rørlegging og annen petroleumsvirksomhet i norsk sjøterritorium som kan ha betydning for ferdselen 

og sikkerheten på sjøen, vil kreve tillatelser, eventuelt pålegg om utredning etter havne- og 

farvannslovens bestemmelser (lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann mv.). 

 

Deler av anlegg som dekkes av både petroleumsloven og energiloven/havenergiloven 

Bygging og drift av anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi med høy spenning, 

eksempelvis gasskraftverk eller større elektriske anlegg, krever konsesjon etter energiloven § 3-1. 

Myndigheten til å gi konsesjon etter energiloven er delegert til NVE. OED er klageinstans for NVEs 

konsesjonsvedtak. Energiloven gjelder på norsk landterritorium og i indre farvann ut til grunnlinjen.  

 

Slike tiltak vil som regel også utløse selvstendig plikt til melding til NVE, med forslag til 

konsekvensutredningsprogram etter plan- og bygningslovens regler. For en nærmere redegjørelse av 

saksbehandlingsprosessen etter KU-forskriften og energiloven i disse sakene vises til OEDs nettside 

energifaktanorge.no, og til NVEs hjemmeside nve.no/nett. 

 

Energiloven og/eller havenergiloven vil komme til anvendelse ved siden av petroleumsloven. 

Energiloven gjelder på norsk landterritorium og i indre farvann ut til grunnlinjen, mens 

havenergiloven gjelder for fornybar energiproduksjon utenfor grunnlinjen og på kontinentalsokkelen. I 

den grad tiltakene skal behandles etter flere lovverk, er det viktig at både OED og NVE så tidlig som 

mulig blir informert for å sikre en helhetlig og samordnet myndighetsprosess med hensyn til 

behandling av konsekvensutredninger og søknader om tillatelser etter henholdsvis energiloven, 

havenergiloven og petroleumsloven. 

 

Nødvendige konsekvensutredninger skal være gjennomført og nødvendige søknader for tilknytning til 

kraftsystemet på land skal være sendt inn til NVE før PUD oversendes OED. Det anbefales at 

behandlingen av søknader om konsesjoner er avklart med NVE før samme tidspunkt. 

Konsesjonsbehandling av elektriske anlegg følger lovbundete prosesser med konsekvensutredninger, 

høring mv. som krever noe tid. Det er nødvendig at myndighetsbehandlingen etter alle relevante 

lovverk i størst mulig grad bygger på de samme forutsetningene. I alle tilfeller bør det derfor finne sted 

en samordning i tid og saksbehandling av konsekvensutredninger og søknader om tillatelse. 

 

I saker hvor det skal etableres landbasert kraftproduksjon eller for øvrig planlegges tilknytning til 

kraftsystemet, er det viktig å sikre at tiltakets virkninger for det landbaserte kraftsystemet og forholdet 

til regionale og nasjonale kraftbalanser blir grundig vurdert av så vel tiltakshaver som myndigheter 

gjennom hele prosessen. Gjennom dette sikres også at allmennheten, berørte organisasjoner og 

myndigheter kan vurdere saken på et tilstrekkelig opplyst grunnlag. Det er særlig viktig at NVE, 

Statnett og nettselskaper som er ansvarlige for regionale kraftsystemutredninger, inkluderes på 

høringslister og høres på alle trinn i saken (høring av melding, fastsettelse av utredningsprogram, 

høring av gjennomført KU, søknad mv.). 

 

Se energiloven § 2-1, energilovforskriften § 3-2, jf. pbl. §§ 4-2 og 14-2, KU-forskriften 

§ 6 jf. § 2 siste ledd. 

 

Deler av anlegg som dekkes av både petroleumsloven og havenergiloven 

Havenergiloven gjelder på norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjen og på kontinentalsokkelen, og 

regulerer blant annet omforming og overføring av elektrisk energi til havs. Loven forvaltes av OED, 

og inneholder bestemmelser om konsesjon og KU. 

 

Endelig behandling av konsesjonssøknader etter havenergiloven vil bli koordinert av NVE. Vedtak 

fattet av NVE kan påklages OED. 

             

           Se havenergiloven kapittel 3 og 4. 
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Naturmangfoldloven 

Det bør blant annet framkomme hvorvidt det er prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk 

rødliste for arter i det aktuelle området. Tilsvarende bør det også framgå om det er naturtyper på norsk 

rødliste for naturtyper i det aktuelle området. 

 

 Se naturmangfoldloven § 2. 

 

Annet sentralt lovverk som kan være relevant: 

- Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv.  

- Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
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5 VEILEDNING TIL UTBYGGINGSDELEN AV PUD 

5.1 Innledning 

En PUD skal beskrive hovedtrekkene i utbyggingsløsning, ressursgrunnlag, økonomiske anslag, HMS-

forhold og ytre miljø, samt spesifisere forutsetninger. Omfang av dokumentasjonen bør avklares med 

OED, OD og Ptil/ASD i god tid før innlevering.  

 

Det presiseres at det ressursmessige grunnlaget, de tekniske løsningene, samt de økonomiske 

estimatene må være tilstrekkelig gjennomarbeidet. Det skal være utført beregninger som synliggjør 

tekniske og økonomiske usikkerheter som er kritiske for prosjektet. Planen(e) bør også inneholde en 

oversikt over framtidige forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for endringer i 

investeringsomfanget. Kravene til innhold i PUD er spesifisert senere i dette kapitlet. 

 

Det forutsettes at underlagsdokumentasjonen blir levert sammen med PUD. Når utbyggingen omfatter 

innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum, skal PUD inneholde opplysninger om slike 

forhold. 

 

I de følgende punktene beskrives tema for utbyggingsdelen av PUD som berører både ressursmessige 

forhold og HMS-forhold.  

 

Se pl. § 4-2, pf. §§ 20, 21 og rammeforskriften § 27. 

 

5.2 Beskrivelse av utvinningstillatelsen 

Utvinningstillatelsens historie og nåværende status beskrives, herunder nåværende og tidligere 

rettighetshavere.  

 

5.3 Samordning av petroleumsvirksomhet 

Rettighetshavers plikt til å søke og inngå avtaler om samordning er beskrevet i veiledningens kapittel 

2.9. 

  

Hvilke løsninger for samordning som velges, avhenger blant annet av ressursgrunnlag, områdets 

modenhet og eksisterende infrastruktur.  

 

Forhold som er av betydning for HMS ved eventuell samordning av petroleumsvirksomhet, skal også 

beskrives. 

 

Samordningsavtale for forekomsten(e) skal være inngått og innsendt til OED senest ved innlevering av 

PUD. Utbyggingsplanen skal henvise til samordningsavtalen og beskrive hovedelementene i avtalen. 

Dersom samordning etter forhandlinger ikke er kommet i stand, skal rettighetshaver meddele dette til 

OED. 

 

Se pl. § 4-7, pf. § 21 andre ledd bokstav a og rammeforskriften § 27 nr. 1 andre ledd bokstav d. 

 

5.4 Områdevurdering 

Områdevurderingen bør fokusere på hvordan den planlagte utbyggingen kan bidra til en videre 

utvikling av forekomster i det nærliggende området. Beskrivelsen bør gi en oversikt over: 

- Tekniske muligheter for tilknytning av andre forekomster til den planlagte innretningen 

(eventuelt henvisning til slik beskrivelse) 

- Forventet utvikling av ledig kapasitet på den planlagte innretningen, og mulige tiltak for å 

kunne øke ledig kapasitet (eventuelt henvisning til slik beskrivelse) 

- Påviste forekomster i området, forventet ressursgrunnlag og forhold av betydning for eventuell 

tilknytning 
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- Kartlagte og ikke påviste forekomster i området, forventet ressursgrunnlag og forhold av 

betydning for eventuell tilknytning  

- Planlagte letebrønner og andre eventuelle tiltak for avklaring av ressursene i området 

  

I den grad det er mulig bør også forekomster som ikke er dekket av rettighetshavers egen 

utvinningstillatelse beskrives.  

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav l og § 29 andre ledd bokstav j. Se også pl. § 4-8 og TPA-

forskriften. 

 

5.5 Påseplikt 

Rettighetshaver skal påse at virksomheten kan utøves på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende 

lovgivning og under ivaretakelse av hensynet til god ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet.  

 

Dette betyr også at påseplikten er en sentral del av kvalitetssikringen av utbyggingsprosjekter på norsk 

sokkel. Derfor bes alle rettighetshavere utenom operatøren skriftlig redegjøre for hvilke aktiviteter de 

har gjennomført/planlegger å gjennomføre for å oppfylle påseplikten i tilknytning til utarbeidelse og 

gjennomføring av PUD, herunder eventuelle egne studier, eksterne studier, verifikasjoner, deltakelse i 

ulike komiteer i utvinningstillatelsen og andre aktiviteter. Redegjørelsen sendes til OED. Se også 2.5. 

 

 Se pl. § 10-2. Se også rammeforskriften § 7. 

 

5.6 Organisering og gjennomføring 

Det skal gis en beskrivelse av planlegging, gjennomføring og organisering av utbyggingen, herunder 

planer for ivaretakelse av arbeidstakermedvirkning.  

 

Eierforhold for innretningen bør beskrives. Dersom innretningene som inngår i PUD også omfattes av 

kravet om samsvarsuttalelse fra Ptil, bør det framgå hvem som skal søke om dette. 

 

Se pl. § 10-6 første ledd. Se også pf. § 21 andre ledd bokstav d, § 29 andre ledd bokstav d og 

pf. §§ 56, 57 og 58 og rammeforskriften § 27 nr. 1 andre ledd bokstav b. 

 

Prosjektgjennomføring – partnerinvolvering og kvalitetssikring i prosjektgjennomføringen 

Det skal legges fram en oversikt over hvordan utbyggingsprosjektet skal gjennomføres med en 

beskrivelse av:  

- Prosjektets styringssystem   

- Kontraktsstrategi for utbyggingen 

- Erfaringsoverføring fra nylig gjennomførte prosjekter, herunder beskrive de tiltak som har 

sikret erfaringsoverføring fra utbyggingsprosjekter med lignende utfordringer, samt relevant 

erfaring fra andre prosjekter i næringen  

- Partnernes involvering i planlegging og gjennomføring av prosjektet 

- Beskrivelse av prosjektorganisasjonens erfaring fra norske utbyggingsprosjekter og som vil 

være disponibel for oppfølging av prosjektet, herunder:   

o hvor mange som vil måtte rekrutteres eksternt samt fra andre deler av organisasjonen, 

inkludert partnernes bidrag med personellressurser til oppfølging og kvalitetssikring 

- Prosjektoppfølging under bygging, herunder beskrive følgende forhold: 

o Hvilke deler av prosjektet (hvilke kontraktører dersom avtaler er inngått) som vil bli 

fulgt opp av rettighetshaver (operatør og partnere), inkludert bakgrunnen for denne 

prioriteringen  

o Hvordan rettighetshaver vil sørge for at personell som følger opp prosjektet har 

kjennskap til norsk regelverk 

o Andre former for oppfølging som planlegges av kontraktørenes arbeid  
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Tids- og aktivitetsplaner 

- Det vil normalt kreves en tidsplan for utbyggingen, splittet opp i aktiviteter. Tidsplanen bør 

omfatte en beskrivelse av hvilke aktiviteter som er tidskritiske. 

 

 

Risikovurdering 

- Beskrive prosjektets hovedrisikoer med tilhørende avbøtende tiltak. Dette kan for eksempel 

gjøres i form av et risikoregister.  

 

5.7 Samfunnsmessige ringvirkninger 

Det skal redegjøres for de næringsmessige forholdene som blir berørt av utbyggingen. Redegjørelsen 

skal inneholde en beskrivelse av de regionale og lokale ringvirkningene som utbygging og drift antas å 

ville gi, herunder hvordan det er tilrettelagt for kvalifisering av relevante lokale leverandører i 

utbyggings- og driftsfasen. Det skal synliggjøres hvilken kontakt rettighetshaver har hatt med lokalt 

næringsliv og relevante myndigheter. 

 

5.8 Utbyggingsløsninger 

Planen skal beskrive og begrunne den valgte utbyggingsløsningen. Alternative løsninger som har vært 

vurdert bør kort beskrives. Dersom det på søknadstidspunktet vanskelig kan framlegges bare én 

utbyggingsløsning på alle områder, kan flere angis. De aktuelle utbyggingsalternativene bør da være 

like godt dokumentert. Det bør dessuten klart angis i hvilke situasjoner hver enkelt utbyggingsløsning 

kommer til anvendelse.  

 

Dersom utbyggingen omfatter anlegg på land, skal disse anleggene inngå i beskrivelsen av 

utbyggingsløsningen. Dersom det kan reises tvil om et anlegg på land omfattes av petroleumsloven, 

bør det tas kontakt med OED. For øvrig understrekes behovet for samordning med 

konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, jf. kapittel 4.11. 

 

Planen bør også inneholde en oversikt over framtidige forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for 

endringer i utbyggingsløsning. 

  

Se pl. § 4-2, pf. § 21 andre ledd bokstav a og g. Se også pf. § 21 tredje ledd. 

 

5.9 Beskrivelse av utbyggingens omfang  

Det må gis en klar og nøyaktig beskrivelse av utbyggingens omfang med hensyn til de forekomstene 

som inngår, både arealmessig og stratigrafisk.  

 

Planlegges utbyggingen i to eller flere trinn, skal planen så langt det er mulig omfatte den samlede 

utbyggingen. 

 

Det første trinnet i en utbygging kan legge føringer for den videre utbyggingen. Disse føringene kan 

påvirke den totale utvinningen fra feltet og utvinningen av øvrige petroleumsressurser i området. For å 

kunne vurdere disse virkninger skal PUD så langt det er mulig beskrive utbyggingens videre trinn eller 

alternative trinn. Det må gis en beskrivelse av hva som inngår i hvert trinn, hvilke forekomster som 

skal utvinnes og hvilke innretninger som skal benyttes.  

 

Dersom planen ikke er ment å omfatte alle trinn som den samlede utbyggingen vil bestå av, beskrives 

hvilke trinn som omfattes av den foreliggende planen.  

 

Myndighetene kan avgrense godkjennelsen til å gjelde det enkelte trinn. 

 

 

1011



33 

 

PUD-areal og arealavgiftsfritak 

Fritak for arealavgift vil bli beregnet på grunnlag av den arealmessige utstrekningen av forekomstene 

som inngår i PUD, så lenge det foregår utvinning fra forekomstene. Behov for, og eventuelle planer 

for, videre avgrensning av feltet bør beskrives. 

 

Området som avgrenser forekomstene i den planlagte utbyggingen (PUD-areal) foreslås av 

rettighetshaver i PUD. Arealet oppgis i det formatet og i henhold til de spesifikasjoner som brukes ved 

søknad om fritak for arealavgift. Endelig PUD-areal fastsettes i PUD-vedtaket. Dette arealet omfatter 

normalt de forekomstene det foreligger konkrete planer for.  

 

Se pl. §§ 4-2 fjerde ledd, 4-3 andre ledd og pf. § 21 andre ledd bokstav a, og § 39, andre ledd.  

 

5.10 Reservoarmessige forhold 

Det skal gis en geofaglig og reservoarteknisk beskrivelse av den petroleumsforekomsten eller de 

petroleumsforekomstene som planlegges bygget ut. Sentrale elementer i beskrivelsen vil være 

beregning av tilstedeværende petroleumsvolumer og utredning av alternative utvinningsmetoder. 

Planlagt produksjonsforløp og utvinningsgrad bør beskrives, og usikkerheter belyses.  

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav b.  

 

Geofaglig vurdering 

Det skal gis en oversikt over seismiske undersøkelser, undersøkelses- og avgrensningsbrønner samt 

andre relevante data. Omtalen av seismiske undersøkelser bør inkludere datagrunnlag, tolkning, 

metode(r) for dybdekonvertering og eventuelle modelleringsstudier.  

 

Følgende illustrasjoner bør vedlegges: 

- Kart som viser utstrekningen av seismiske undersøkelser som er benyttet 

- Tidskart 

- Dybdekart 

- Hastighetskart 

- Tolkede seismiske seksjoner gjennom brønnene 

 

Beskrivelse av det geologiske rammeverket bør omfatte:  

- Regionalgeologi med tektonisk utvikling 

- Kronostratigrafi eller biostratigrafi 

- Litostratigrafi 

- Sekvensstratigrafi 

 

Sedimentologisk og strukturell tolkning må beskrives, inkludert reservoarsonering og beskrivelse av 

forkastninger og oppsprekking som kan ha effekt på reservoarets utbredelse og 

produksjonsegenskaper. Facies, petrografi og diagenese i reservoarsonene skal beskrives for å gi en 

oversikt over reservoaregenskapene. Eventuelle strømningsbarrierer og høypermeable lag beskrives 

spesielt. Tykkelseskart og korrelasjoner gjennom feltet bør vedlegges. 

 

Eventuell regional trykkstøtte bør omtales. 

 

Vurdering av mulig innsynkning og sandproduksjon bør inkluderes. 

 

I den petrofysiske dokumentasjonen bør følgende momenter inngå: 

- Formasjonsparametere (litologi, porøsitet, permeabilitet, vannmetning, avkutningskriterier, 

tolkningsmetode) 

- Sammenlikning av laboratorieanalyser (kjernepluggmålinger og vannanalyser) med 

loggderiverte data 

- Trykkdata og observerte fluidkontakter 
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- Formasjonstemperatur 

- Modeller for lateral variasjon av formasjonsparametre og fordeling av fluidkontakter i 

reservoarsoner og -segmenter 

 

Følgende estimater for tilstedeværende ressurser bør dokumenteres: 

- Bergartsvolum 

- Tilstedeværende hydrokarboner ved reservoarbetingelser 

- Tilstedeværende hydrokarboner ved standardbetingelser 

 

Volumene bør splittes både etter hydrokarbontyper og på de forekomster og reservoarenheter som 

inngår i planen. Inngangsdata og beregningsmetode for ressursestimatet bør oppgis, og usikkerhet i 

anslaget bør beskrives og kvantifiseres.  

 

Sammenstilling av relevante data for reservoartekniske studier fra alle lete- og eventuelle 

prøveutvinningsbrønner, samt vurdering av de ulike reservoardata bør inkluderes og spesielt: 

- SCAL-spesielle kjerneanalyser 

- PVT-analyser 

- Dynamiske data 

  

5.11 Utvinningsstrategi 

Den valgte utvinningsstrategien for feltet skal beskrives og begrunnes. Det skal redegjøres for hvordan 

man vil ivareta utvinningsstrategien gjennom produksjonsfasen. Strategien skal omfatte kortsiktige og 

langsiktige planer og tiltak som har innflytelse på utvinningsforløp og de samlede utvinnbare 

mengdene petroleum.  

 

Drivmekanismer og forventede produksjons- og injeksjonsrater dokumenteres med 

reservoarsimulering. Resultat fra sensitivitetsanalyser inkluderes. 

 

Viktige inngangsdata som er brukt i reservoarsimulering oppgis. Datafiler med inngangsdata for 

simulering skal kunne overføres til OD, dersom OD finner dette hensiktsmessig. Usikkerhet i 

inngangsdata og hvordan dette påvirker beregningen av utvinning fra reservoaret, bør vurderes.  

 

Vurdering av ulike utvinningsstrategier, herunder ulike drivmekanismer, bør oppgis. Dette 

underbygges med: 

- Nødvendig datagrunnlag 

- Forventede produksjons- og injeksjonsrater (dokumentert med reservoarsimulering) 

- Usikkerhetsanalyser 

 

Utvinning av olje forutsetter vanligvis trykkvedlikehold fra oppstart av produksjonen. Dersom dette 

ikke blir valgt, skal det begrunnes.  

 

Reserver og ressurser, utvinningsgrad  

Beskrivelsen av estimert utvinning og utvinningsgrad bør inkludere følgende: 

- Utvinnbare salgbare petroleumsmengder (reserver) med usikkerheter ved de forutsetninger 

som planen bygger på 

- Teknisk utvinnbare ressurser ved ulike utvinningsmetoder 

 

Utvinnbare salgbare petroleumsmengder (reserver). Verdiene må være konsistente med det som skal 

rapporteres i RNB-format, som vist i tabell under. 
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Produkt 
 

Forekomst/ 
Prosjekt  

Olje  
mill. Sm3 

(P90) 

Olje 
mill. 
Sm3 
(mean) 

Olje 
mill. 
Sm3 
(P10) 

Gass 
mrd. 
Sm3 

 (P90)  

Gass 
mrd. 
Sm3 

(mean)  

Gass  
mrd. 
Sm3 

 (P10)  

NGL 

mill. 
tonn  

Kond. 
mill. 
Sm3 

         

         

Totalt         

 

Utvinningsforløp (produksjonsprofiler) og prognoser 

Forventede produksjonsprofiler for olje, gass, kondensat, NGL og vann for hele feltet og for de enkelte 

forekomster, eventuelt også forskjellige produksjonsinnretninger, oppgis med tilhørende usikkerhet. I 

tillegg bør eventuelle injeksjonsprofiler for gass og/eller vann inkluderes.  

  

Tiltak som kan øke utvinningen 

Tiltak og teknologier som kan øke utvinningen utover basisestimatet i PUD vurderes. Det skal også 

vurderes om det er lønnsomt å inkludere slike tiltak fra produksjonsstart. Dette kan blant annet 

omfatte: 

- Flere brønner, eventuelt nye brønnløsninger 

- Vann- og gassavstengning (kjemisk og mekanisk) 

- Avanserte injeksjonsmetoder 

 

Det bør presenteres en plan for nye studier gjennom produksjonsforløpet og for eventuell 

implementering av tiltak. 

  

Se pl. § 4-1 jf. pf. § 21 andre ledd bokstav a. Se også Ot. prp. nr. 43 (1995-96) s. 41.  

 

5.12 Produksjonsteknologi 

Brønner 

Det bør gis opplysninger om vurderingene som ledet fram til valg av brønntyper og antall 

produksjons- og injeksjonsbrønner. Behov for ekstra brønnslisser og eventuelle observasjonsbrønner 

bør inkluderes. Det bør angis hvilket brønnantall, hvilken boreplan, hvilke planlagte brønnposisjoner 

og hvilken kompletteringsstrategi som ligger til grunn for den forventede produksjonsprofilen. Det bør 

vurderes hvordan produksjons- og injeksjonskapasitet på innretningen påvirker utvinningsforløp og 

total utvinning. 

 

Produksjon og reservoarovervåkning  

Planlagt maksimum rate fra enkeltbrønner skal oppgis. Det tas hensyn til eventuell ratesensitivitet av 

fortrengningen i reservoaret, koning og lignende. 

 

Det skal gis en vurdering av behovet for gassløft. 

 

Dersom sandproduksjon forventes å bli et problem, beskrives det hvordan det skal håndteres. 

 

Strategi for valg av produksjonsintervall (reservoarsoner mv.), kriterier for eventuell rekomplettering 

og program for overvåkning av reservoaret skal oppgis. 

 

Dersom det er aktuelt med forboring av utvinningsbrønner, bør en plan for innsamling av informasjon 

fra disse og for hvordan informasjonen skal nyttes videre under utbyggingen inkluderes.  

 

Eventuelle utfordringer med å bore på grunn av trykkendringer som skapes på grunn av produksjon 

eller injeksjon beskrives. 
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Det skal angis mulige produksjonsstrategier for soner eller deler av forekomsten som ikke er tenkt 

utvunnet ved foreliggende plan, men som ved endrede forutsetninger, for eksempel med hensyn til 

ressursstørrelse eller oljepris, kan være lønnsomme.  

 

Fluidkjemi 

Opplysninger om reservoarfluidets sammensetning bør oppgis. Følgende egenskaper bør beskrives: 

Korrosivitet, avleiring, voks- og asfaltavsetninger, hydratdannelse og emulsjonstendenser. 

 

Se pl. § 4-1 jf. pf. § 21 andre ledd bokstav a).  

 

5.13 Hovedplan for bore- og brønnaktivitet 

PUD skal omfatte en hovedplan for bore- og brønnaktivitet.  

 

Hovedplanen bør inneholde følgende: 

- Formål og tidsplan for de planlagte bore- og brønnaktiviteter 

- Referanser til relevant styrende dokumentasjon for de enkelte aktiviteter 

- Oversikt over avvik fra regelverkskrav og interne prosedyrer/krav 

- Beskrivelse av bore- og brønnaktivitetene som planlegges gjennomført, med tilhørende bruk 

av nedihullsutstyr, overflateutstyr og sikringsventiler 

- Brønnskisse med klare angivelser av barrierene ved bore- og brønnaktiviteter og tekniske 

løsninger ved komplettering og permanent tilbakeplugging av brønnen  

- Oppsummering av mulige tekniske og operasjonelle problemer som kan oppstå under 

aktivitetene, identifisert risiko, samt planlagte forholdsregler i denne forbindelse 

- Geologiske prognoser og informasjon av betydning for aktivitetene 

- Redegjørelse for eventuell planlagt bruk av oljebasert borevæske 

- Plan for disponering av borekaks 

 

Hovedplanen for bore- og brønnaktivitet sendes inn som et eget dokumentvedlegg til PUD eller til 

søknad om fritak for PUD. 

 

Se rammeforskriften § 27 nr. 3 første ledd bokstav a. 

 

5.14 Teknisk beskrivelse av innretninger  

Det skal gis en beskrivelse av tekniske løsninger for utbyggingen. Planen bør inneholde en beskrivelse 

av den valgte typen innretning og innretningens fleksibilitet og robusthet overfor endringer i 

reservegrunnlag og produksjonsforløp. Valg av løsninger og teknologi for å forebygge storulykker og 

minimere miljøskadelige utslipp til luft og vann bør inkluderes og dokumenteres. Rettighetshaverne 

skal ha systemer for å kunne dokumentere risikoreduksjonsprosessene som benyttes for å oppnå 

sikkerhetsmålene, inkludert barrierestyring, og hvordan usikkerhetsaspektene i risikoen håndteres.  

 

Dersom det er gjort endringer i forhold til dokumentasjonen innsendt ved BOV, bør dette omtales 

særskilt. Aktiviteter som var planlagt gjennomført i perioden mellom BOV og BOG, beskrives også. 

 

Anleggets energieffektivitet bør beskrives. 

 

Dersom utbyggingen medfører bruk av ny teknologi, skal PUD inneholde en beskrivelse av 

kvalifiseringen av denne.  

 

Det skal gis en vurdering av utbyggingsløsninger med hensyn til bruk av bemannede 

undervannsoperasjoner i alle faser av petroleumsvirksomheten.  

 

Det skal videre redegjøres for behov for sikkerhetssoner ved utbygging og drift av 

petroleumsforekomstene.  
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Planen bør angi den regulariteten man forventer for hele anlegget og for sentrale hovedkomponenter. 

Det bør redegjøres for sensitivitet for eventuelle endrede tekniske eller forretningsmessige forhold. 

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav c og bokstav e og § 26, samt rammeforskriften § 27. 

 

Bærende konstruksjoner, dekksarrangement og undervannsinnretninger 

Type og designlevetid for bærende konstruksjoner, dekksarrangement og undervannsinnretninger bør 

beskrives og illustreres ved oversiktstegninger.  

 

Dekksarrangementet må vise hovedutstyr og plassering av de ulike områdene i forhold til hverandre. 

Det skal legges vekt på robuste og sikkerhetsoptimale løsninger, samt fleksibilitet med hensyn til 

areal, vektkapasitet, stigerør og tilknytningsmuligheter ved eventuelle framtidige forandringer. 

 

Hvis det er fare for innsynkning i installasjonsområdet, beskrives hvilke konsekvenser dette kan ha for 

innretningene og hvilke tiltak som eventuelt vil bli iverksatt for å sikre innretningene. 

 

For undervannsutbygginger skal oversiktstegninger vise innbyrdes plassering og utforming av de 

planlagte innretningene. Det redegjøres for fleksibilitet for videre tilknytninger. Tiltak som planlegges 

iverksatt for å ivareta hensynet til fiskerivirksomhet, det vil si installasjon av beskyttelsesstruktur og 

annen tildekning av rør, utstyr og ankerliner, bør også beskrives. Planlagte maritime operasjoner i 

forbindelse med uttauing til felt, installering, drift og vedlikehold bør beskrives.  

 

Prosess- og støtteanlegg 

Flytskjema for hovedprosess, med kapasitetsangivelser, samt beskrivelse av arrangement for 

hovedområder bør presenteres. 

 

Følgende bør også beskrives: 

- Prinsipper og kriterier for valg av arrangement og hovedkomponenter 

- Filosofi for sikring av anlegget 

- Fleksibilitet overfor forventede endrede driftsforhold 

- Barrierestyring 

 

Mulighetene for framtidige forandringer av prosessen med tanke på endringer i rater, fluidinnhold og 

trykkforhold, samt muligheter til å ta imot brønnstrøm fra andre forekomster bør beskrives. 

 

Innkvarteringskapasitet 

Det bør redegjøres for planlagt innkvarteringskapasitet  med hensyn til personellbehovet i de ulike 

fasene av petroleumsvirksomheten som omfattes av PUD. 

 

Transportsystemer 

Når utbyggingen omfatter innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum, skal PUD inneholde 

opplysninger om slike forhold. Planen bør inneholde en vurdering av aktuelle ilandføringsmåter og 

steder. Selv om det skal framlegges en PAD, skal innretninger for transport eller utnyttelse også kort 

beskrives i PUD. 

 

Ved beskrivelse av transportsystemet bør det redegjøres for kriterier som er benyttet ved valg av 

tekniske løsninger. Dette kan være: 

- Mengde og sammensetning av hydrokarboner som skal transporteres 

- Korrosivitetsutvikling over systemets planlagte levetid 

- Mulighet for kapasitetsøkning 

- Tilknytningspunkt 

- Regularitet 

- Overtrålbarhet 

- Økonomi 

- Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
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- Risikoeksponering 

- Robusthet/fleksibilitet 

- Driftsmessige aspekter 

 

Oversiktstegninger som viser det totale transportsystemet, inkludert eventuelle tilknytningspunkter, 

bør følge beskrivelsen. 

 

Det bør redegjøres for transportsystemets sensitivitet for eventuelle endrede tekniske eller 

forretningsmessige forhold. 

 

Prioritetsregler for ulike brukeres olje- og gasstransport beskrives. 

 

Se pl. § 4-2 andre ledd, jf. pf. § 21 andre ledd bokstav i. 

 

Målesystemer 

Planen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av målesystemene. Om det ønskes å benytte 

måleløsninger som ikke er omtalt i måleforskriften, må dette avklares med OD i god tid før 

innsendelse av PUD. Følgende opplysninger skal da forelegges OD: 

- Måleprinsipp 

- Tallfesting av forventet måleusikkerhet 

- Kost-/ nyttevurdering av valgt løsning 

 

Se måleforskriften § 13. 

 

5.15 Drift og vedlikehold 

Det skal gis en overordnet beskrivelse av kravene til drift og vedlikehold av anlegget og hvilken drifts- 

og vedlikeholdsfilosofi som skal legges til grunn, herunder bruk av integrerte operasjoner (IO). I dette 

inngår en beskrivelse av hvordan hensynet til effektiv drift vil ivaretas gjennom feltets levetid, 

herunder mulighet for implementering av ny teknologi. Det vil være naturlig å drøfte dette i relasjon til 

punktene om regularitet omtalt i kapittel 5.14. 

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav e og § 29 andre ledd bokstav e. Se også rammeforskriften § 27 

nr. 1 andre ledd bokstav j. 

 

5.16 Øvrige forhold av betydning for HMS 

I tillegg skal redegjørelsen i PUD omfatte følgende forhold, jf. rammeforskriften § 27:  

- Målene for HMS og akseptkriteriene for risiko 

- Operatørens håndtering av grenseflatene mellom deltakerne i utbyggingen og koordineringen 

og oppfølgingen av deltakernes aktiviteter 

- Forhold som er av betydning for HMS ved eventuell samordning av petroleumsvirksomhet 

- For den sokkelbaserte delen av virksomheten: Planer for helsetjeneste, herunder forebyggende 

helsetjeneste og kurative tjenester, hygiene og helsemessig beredskap 

- En plan for utføring og oppfølging av analyser 

- En oversikt over fag- eller områdespesifikke dokumenter som kan utdype beskrivelsen i 

planene 

- En oversikt over standarder og spesifikasjoner som skal gjelde for utbyggingen 

- Andre forhold som er av betydning for HMS 

 

For petroleumsanlegg på land skal redegjørelsen i tillegg omfatte: 

- En beskrivelse av lokalisering og arealdisponerings- og situasjonsplan 

- Et forslag til sikringsfelt og vurdering av behovet for reguleringsplan eller endring i 

eksisterende reguleringsplan 
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- Opplysninger om hvilke tillatelser med mer som det ellers er søkt om etter gjeldende 

lovgivning  

 

5.17 Bruk av andres innretning  

Dersom planen medfører bruk av eksisterende innretninger i sjø eller på landterritoriet, skal en 

beskrivelse av disse legges fram, herunder beskrivelse av nødvendige modifikasjoner som følge av 

tilknytningen.  

 

Beskrivelsen skal videre avklare hvor den fysiske og eiermessige grensen mellom egne og andres 

innretninger går, samt angi mulige usikre faktorer som er forbundet med tilknytningen. Det skal også 

gjøres rede for ansvarsforholdet mellom partene. Rettighetshavergruppen som eier den eksisterende 

innretningen, har et selvstendig ansvar for å avklare med myndighetene om modifikasjonene eller 

endringene fører til et krav om ny eller endret PUD eller PAD.  

 

Dersom eiendomsretten eller bruksretten blir overført til en annen eiergruppering enn den som står bak 

søknaden, skal dette oppgis.  

 

Det må være framforhandlet en avtale med tariff før PUD sendes inn. Ved inngåelse av avtale om bruk 

av andres innretning, skal det rapporteres om de viktigste elementene i forhandlingsprosessen og 

avtalen, jf. TPA-forskriften § 14. Et standardisert skjema for rapportering ligger på ODs hjemmesider, 

npd.no. 

 

Se pl. §§ 4-2 og 4-8 og pf. § 21 andre ledd bokstav a. Se også pf. § 28 tredje ledd bokstav b, 

og TPA-forskriften. 

 

 

5.18 Disponering av innretninger 

Rettighetshaver skal beskrive hvordan innretningene kan disponeres etter avsluttet 

petroleumsvirksomhet og stipulere kostnader for disponering. En gjennomgang av ulike 

disponeringsløsninger på dette stadiet kan ha betydning for valg av materialer og tekniske løsninger. 

Mulighetene for videre bruk etter avsluttet produksjon fra forekomsten(e) bør også inngå i 

beskrivelsen. 

 

Avslutning av petroleumsvirksomheten og disponering av innretninger er regulert gjennom 

petroleumsloven. Krav til disponering av innretninger følger også av Oslo- og Pariskonvensjonen 

(OSPAR). OSPAR-kommisjonens ministermøte 23. juli 1998 fattet beslutning om disponering av 

utrangerte offshore installasjoner. Beslutningen etablerer et generelt forbud mot disponering til sjøs av 

slike installasjoner. Unntak fra forbudet kan gjøres for visse installasjoner eller deler av installasjoner 

dersom en samlet vurdering i det enkelte tilfelle viser at det er vektige grunner for sjødisponering. 

Stortinget tiltrådte beslutningen gjennom St.prp. nr. 8 (1998-99). 

  

Se pf. § 21 andre ledd bokstav h og § 29 andre ledd bokstav h, samt St.prp. nr. 8 (1998-99). Se 

også rammeforskriften § 27 nr. 3 første ledd bokstav d. 

 

5.19 Kostnader i utbyggingsfasen 

Prosjektet skal være utviklet så langt at alle investeringselementer kan estimeres med rimelig sikkerhet 

før PUD sendes til myndighetene. Investeringskostnader oppgis i henhold til NORSOK-standard Z-

014. Driftskostnader inkluderes, og det skal oppgis egne profiler for NOx-avgift og CO2-kostnader, 

herunder avgift og kvoter. 

 

Rettighetshaverne presenterer følsomhetsanalyser for økonomiske parametere som gir et godt bilde av 

usikkerhetsspennet for prosjektet, gjerne i form av et tornadodiagram. Det skal gå klart fram hvordan 
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rettighetshaverne behandler usikkerhet i kostnadsestimater. Kostnadsestimater skal gis som en 

forventet verdi. I tillegg presenteres estimater med 10/90 og 90/10 konfidensnivå. I de tilfeller der 

kostnadsestimater helt eller delvis er basert på fremmed valuta, skal de benyttede valutakonverteringer 

til norske kroner samt den prosentvise andel av kostnadene som påløper i fremmed valuta spesifiseres. 

Rettighetshaverne står selv ansvarlig for eventuelle overskridelser i forhold til kostnadsanslagene. 

 

Det bør redegjøres for framtidige forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for endringer i 

investeringsomfang. 

 

Se pf. § 21 første og andre ledd bokstav f og § 29 første ledd og andre ledd bokstav f. 

 

5.20 Lønnsomhetsvurderinger 

Lønnsomhetsvurderinger og usikkerhetsvurderinger skal vises.  

 

Kostnads- og salgsprofiler 

Kostnads- og salgsprofiler vises. Utbyggingsinvesteringer, driftskostnader, tariffkostnader og 

inntekter, samt kostnader til plugging av brønner og disponering vises i forventningsrette, faste 

kroneverdier per år. Det bør også vises forventede, lave og høye anslag for salgsprofiler, eksklusive 

gass til brensel og fakling samt eventuelle injeksjonsprofiler. 

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav f. 

 

Forutsetninger 

Alle forutsetninger som er brukt i lønnsomhetsvurderinger vises. Viktige forutsetninger: 

- Produktpriser 

- Valutakurser 

- Miljøavgifter 

- Enhetstariffer for behandling og transport av petroleum, samt andre tjenester  

- Skatteforutsetninger 

 

Resultater 

Lønnsomhetsvurderinger før og etter skatt samt en usikkerhetsvurdering skal inkluderes.  

 

Lønnsomheten skal vises som nåverdi med myndighetenes 7 pst. avkastningskrav. Miljøavgifter 

inkluderes i beregningene før skatt. Det skal også vises internrenter og balansepriser. 

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav f. 

 

5.21 Oppdatert rapportering til revidert nasjonalbudsjett 

Samtidig med innlevering av PUD bes det om en oppdatering av de petroleumsrelaterte dataene som 

gis i forbindelse med rapportering til revidert nasjonalbudsjett. Dette skal sendes som en separat 

rapportering til OD.  

 

5.22 Navnsetting av felt og betegnelse på innretninger 

Rettighetshaverne bør i god tid, og senest ved innsendelse av PUD, foreslå et navn som skal 

godkjennes av myndighetene ved OED. 

 

Hovedregelen for navnevalg er at det skal være norsk, passe til de øvrige eksisterende feltnavnene i det 

gjeldende området og ivareta sikkerhetshensyn. Selvstendige utbygginger kan bli gjenstand for andre 

føringer når det gjelder navnevalg. Om ønskelig kan OD kontaktes for innspill til navnevalg.    
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Permanent plasserte innretninger skal betegnes med kvadrant/blokknummeret og bokstaver fra A til Z, 

med unntak av U og T, for hvert felt eller blokk. Ved behov kan AA, AB mv. benyttes. Operatøren 

kan utover dette fritt velge betegnelse på innretninger. Eksempler er vist på Oljedirektoratets 

faktasider.   

 

Se pf. §§ 79, 86 andre ledd og ressursforskriften § 12.  
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6 VEILEDNING TIL ANLEGGSDELEN AV PAD 

 

6.1 Innledning 

Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger gis av OED, jf. pl. § 4-3. En PAD skal inneholde 

hovedtrekkene i utbyggingsløsningen, økonomiske anslag, HMS-forhold og forutsetninger. Planen 

skal inneholde beregninger som synliggjør de usikkerhetene som er kritiske for prosjektet. Planen skal 

også inneholde en oversikt over framtidige forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for endringer i 

investeringsomfang.  

 

PAD skal tilpasses størrelsen og kompleksiteten på utbyggingen. Planen trenger ikke nødvendigvis 

omtale alle detaljer i prosjektet, men kan vise til underlagsdokumentasjon. Omfanget av 

dokumentasjon bør avklares med OED, OD og Ptil/ASD i god tid, og eventuell 

underlagsdokumentasjon leveres sammen med PAD. 

 

Under beskrives tema for anleggsdelen av PAD som berører både ressursmessige forhold og HMS-

forhold. 

 

Se pl. § 4-3 og pf. §§ 28 og 29 og rammeforskriften § 27. 

 

6.2 Beskrivelse av prosjektet 

Prosjektets historie og nåværende status beskrives kort, inkludert deltagere og andelsfordeling. 

 

6.3 Påseplikt 

Rettighetshaver skal påse at virksomheten kan utøves på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende 

lovgivning og under ivaretakelse av hensynet til god ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet.  

 

Dette betyr også at påseplikten er en sentral del av kvalitetssikringen av utbyggingsprosjekter på norsk 

sokkel. Derfor bes alle rettighetshavere utenom operatøren skriftlig redegjøre for hvilke aktiviteter de 

har gjennomført/planlegger å gjennomføre for å oppfylle påseplikten i tilknytning til utarbeidelse og 

gjennomføring av PAD, herunder eventuelle egne studier, eksterne studier, verifikasjoner, deltakelse i 

ulike komiteer i utvinningstillatelsen og andre aktiviteter. Redegjørelsen sendes til OED. Se også 2.5.    

 

 Se pl. § 10-2. Se også rammeforskriften § 7. 

 

6.4 Organisering og gjennomføring 

Det skal gis en beskrivelse av planlegging, gjennomføring og organisering av prosjektet, herunder 

planer for ivaretakelse av arbeidstakermedvirkning.  

 

Eierforhold for innretningen bør beskrives. Dersom innretningene som inngår i PAD også omfattes av 

kravet om samsvarsuttalelse fra Ptil, bør det framgå hvem som skal søke om dette. 

 

Se pf. § 29 andre ledd bokstav d og §§ 56, 57 og 58. Se også rammeforskriften § 27 nr. 1 

andre ledd bokstav b. 

 

Prosjektgjennomføring – partnerinvolvering og kvalitetssikring i prosjektgjennomføringen 

Det skal fremlegges en oversikt over hvordan prosjektet skal gjennomføres med en beskrivelse av: 

- Prosjektets styringssystem 

- Kontraktsstrategi for prosjektet 

- Erfaringsoverføring fra nylig gjennomførte prosjekter, herunder beskrive de tiltak som har 

sikret erfaringsoverføring fra prosjekter med lignende utfordringer, samt relevant erfaring fra 

andre prosjekter i næringen 
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- Partnernes involvering i planlegging og gjennomføring av prosjektet 

- Beskrivelse av prosjektorganisasjonens erfaring fra norske utbyggingsprosjekter og som vil 

være disponibel for oppfølging av prosjektet, herunder: 

o Hvor mange egne ansatte med erfaring fra norske utbyggingsprosjekter som vil være 

disponible for oppfølging av prosjektet og hvor mange som vil måtte rekrutteres 

eksternt 

- Prosjektoppfølging under bygging, herunder beskrive følgende forhold: 

o Hvilke deler av prosjektet (hvilke kontraktører, dersom avtaler er inngått) som vil bli 

fulgt opp av utbygger, inkludert bakgrunnen for denne prioriteringen 

o Hvordan utbygger vil sørge for at personell som følger opp prosjektet har kjennskap 

til norsk regelverk 

o Andre former for oppfølging som planlegges av kontraktørens arbeid  

 

Tids- og aktivitetsplaner 

Det vil normalt kreves en tidsplan for prosjektet, splittet opp i aktiviteter. Tidsplanen bør omfatte en 

beskrivelse av hvilke aktiviteter som er tidskritiske. 

 

Risikovurdering 

- Beskrive prosjektets hovedrisikoer med tilhørende avbøtende tiltak. Dette kan for eksempel 

gjøres i form av et risikoregister. 

 

6.5 Samfunnsmessige ringvirkninger 

Det skal redegjøres for de næringsmessige forholdene som blir berørt av utbyggingen. Redegjørelsen 

skal inneholde en beskrivelse av de regionale og lokale ringvirkningene som utbygging og drift antas å 

ville gi, herunder hvordan det er tilrettelagt for kvalifisering av relevante lokale leverandører i 

utbyggings- og driftsfasen. Det skal synliggjøres hvilken kontakt rettighetshaver har hatt med lokalt 

næringsliv og relevante myndigheter. 

 

6.6 Utbyggingsløsninger 

Planen skal beskrive og begrunne den valgte utbyggingsløsningen. Alternative løsninger som har vært 

vurdert bør kort beskrives. Dersom det på søknadstidspunktet vanskelig kan framlegges bare én 

utbyggingsløsning på alle områder, kan flere angis. De aktuelle utbyggingsalternativene bør da være 

like godt dokumentert. Det skal dessuten klart angis i hvilke situasjoner hver enkelt utbyggingsløsning 

kommer til anvendelse.  

 

Dersom utbyggingen omfatter anlegg på land, skal disse anleggene inngå i beskrivelsen av 

utbyggingsløsningen. Dersom det kan reises tvil om et anlegg på land omfattes av petroleumsloven, 

skal det tas kontakt med OED. For øvrig understrekes behovet for samordning med 

konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, jf. kapittel 4.11. 

 

Planen bør også inneholde en oversikt over framtidige forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for 

endringer i utbyggingsløsning.  

 

Se pl. § 4-2, pf. § 21 andre ledd bokstav a og g. Se også pf. § 21 tredje ledd. 

 

6.7 Teknisk beskrivelse av innretninger 

Det skal gis en beskrivelse av tekniske løsninger for utbyggingen. Planen skal inneholde en 

beskrivelse av den valgte typen innretning. Innretningens fleksibilitet overfor endringer i transportert 

eller behandlet volum bør belyses. Valg av løsninger og teknologi for å forebygge storulykker og 

minimere miljøskadelige utslipp til luft og vann skal inkluderes.  
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Utbygger skal ha systemer for å kunne dokumentere risikoreduksjonsprosessene som benyttes for å 

oppnå sikkerhetsmålene, inkludert barrierestyring, og hvordan usikkerhetsaspektene i risikoen 

håndteres. 

 

Anleggets energieffektivitet bør beskrives. 

 

Planen skal angi den regulariteten som forventes for hele systemet og for sentrale hovedkomponenter. 

Det skal redegjøres for transportsystemets sensitivitet for eventuelle endrede tekniske eller 

forretningsmessige forhold.  

 

Se pf. § 29 andre ledd bokstav c og bokstav e og § 26. Se også rammeforskriften § 27 nr. 1 

andre ledd bokstav f og nr. 3 første ledd bokstav b og c. 

 

Bærende konstruksjoner, undervannsinnretninger og systemutforming 

Designlevetid for bærende konstruksjoner, oversiktstegninger av dekksarrangement og 

undervannsinnretninger bør beskrives. Dersom det er fare for innsynkning i installasjonsområdet, skal 

det beskrives hvilke konsekvenser dette kan ha for innretningene og hvilke tiltak som vil bli iverksatt 

for å sikre innretningene. 

 

Dekksarrangementet skal vise hovedutstyr og plassering av de ulike områdene i forhold til hverandre, 

og spesielt plassering av alt kritisk utstyr. Det skal legges vekt på robuste og sikkerhetsoptimale 

løsninger, samt fleksibilitet med hensyn til areal, vektkapasitet, stigerør og tilknytningsmuligheter ved 

eventuelle framtidige forandringer. 

 

For undervannsutbygginger skal oversiktstegninger vise innbyrdes plassering og utforming av de 

planlagte innretningene. Det redegjøres for fleksibilitet for videre tilknytninger. Tiltak som planlegges 

iverksatt for å ivareta hensynet til fiskerivirksomhet, det vil si installasjon av beskyttelsesstruktur og 

annen tildekning av rør, utstyr og ankerliner, bør også beskrives. Planlagte maritime operasjoner så vel 

som bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med uttauing, installering, drift og vedlikehold 

skal beskrives. 

 

Prosess og støtteanlegg 

Flytskjema for hovedprosess, med kapasitetsangivelser, samt beskrivelse av arrangement av 

hovedområder presenteres. 

 

Følgende bør også beskrives: 

- Prinsipper og kriterier for valg av arrangement og hovedkomponenter 

- Barrierestyring 

- Filosofi for sikring av anlegget 

- Fleksibilitet overfor forventede endrede driftsforhold, samt framtidig bruk 

 

Mulighetene for framtidige forandringer av prosessen med tanke på uforutsett reservoaroppførsel, 

samt muligheter til å ta imot brønnstrøm fra satellittfelt, bør beskrives. 

 

Innkvarteringskapasitet 

Det skal redegjøres for planlagt innkvarteringskapasitet  med hensyn til personellbehovet i de ulike 

fasene av petroleumsvirksomheten som omfattes av PAD. 

 

Transportsystemer 

Når utbyggingen omfatter innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum, skal PAD inneholde 

opplysninger om slike forhold. Planen skal også inneholde en vurdering av de aktuelle 

ilandføringsmåter og -steder.  

 

Ved beskrivelse av transportsystemet bør det redegjøres for kriterier som er benyttet ved valg av 

tekniske løsninger. Dette kan være: 

- Levetid og designlevetid 
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- Mengde og sammensetning av de hydrokarboner som skal transporteres 

- Korrosivitetsvurdering over systemets planlagte levetid 

- Mulighet for kapasitetsøkning 

- Tilknytningspunkt 

- Regularitet 

- Overtrålbarhet 

- Økonomi 

- Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 

- Risikoeksponering 

- Robusthet/fleksibilitet 

- Driftsmessige aspekter 

 

Oversiktstegninger som viser det totale transportsystemet, inkludert eventuelle tilknytningspunkter, 

skal følge beskrivelsen. 

 

Det bør redegjøres for transportsystemets sensitivitet for eventuelle endrede tekniske eller 

forretningsmessige forhold. 

 

Prioritetsregler for ulike brukeres olje-/gasstransport skal beskrives. 

 

Se pl. § 4-2, andre ledd, samt kapittel 3.5. 

 

Forutsetninger 

Det bør redegjøres for de forutsetningene som legges til grunn for prosjekteringen, herunder: 

- Levetid og designlevetid 

- Materialvalg 

- Korrosjonsbeskyttelse 

- Drifts- og vedlikeholdsfilosofi, herunder integrerte operasjoner (IO) og styring av teknisk 

integritet. 

- Regularitet 

 

Trasévalg og lokalisering 

Det bør redegjøres for traséforhold, med henvisning til gjennomførte og planlagte traséundersøkelser. 

Det bør opplyses om andre planlagte aktiviteter i traséområdet. Plassering av innretning og trasé for 

rørledning bør angis på kart med koordinater i egnet målestokk. Eventuelt bør også alternative traseer 

angis. 

 

Aktuelle ilandføringssteder for transportsystemet bør drøftes. 

 

Rørledninger på sjøbunnen innenfor territorialgrensen krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. 

 

Se pf. § 28 andre ledd bokstav b og bokstav c, samt § 29 andre ledd bokstav a. Se også lov 17. 

april 2009 nr. 19 om havner og farvann mv. § 27. 

 

Mengder og sammensetning av den petroleum som blir transportert eller utnyttet 

Planen bør i den grad det er mulig beskrive hvilke felt og petroleumsforekomster som innretningene er 

ment å betjene. Ressursstørrelser med usikkerhetsvurdering og produksjonsprofiler bør oppgis.  

 

Forventet transportbehov og platåperiode skal beskrives. 

 

Opplysninger om hydrokarbonsammensetning skal inkluderes der slike data er kjent.  

 

Kapasitetsforhold 

Planen skal gjøre rede for hvilke mengder, trykk og hvilken sammensetning av hydrokarboner 

anlegget er dimensjonert for. Dette gjelder både inngående strøm og sluttprodukter. Planen skal oppgi 

forventet sammensetning av sluttproduktene fra fraksjoneringsanlegg. 
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Mulighetene for kapasitetsøkning, endret produktsammensetning og eventuelle begrensninger angis. 

 

Målesystemer 

Planen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av målesystemene. Om det ønskes å benytte 

måleløsninger som ikke er omtalt i måleforskriften, må dette avklares med OD i god tid før 

innsendelse av PAD. Følgende opplysninger skal da forelegges OD: 

- Måleprinsipp 

- Tallfesting av forventet måleusikkerhet 

- Kost-/ nyttevurdering av valgt løsning  

 

Se måleforskriften § 13. 

 

6.8 Trinnvise utbygginger 

Planlegges utbyggingen i to eller flere trinn, skal planen så langt det er mulig omfatte den samlede 

utbyggingen. Myndighetene kan avgrense tillatelsen til å gjelde enkelte trinn. Det første trinnet i en 

utbygging kan legge føringer på den videre utbyggingen. Disse føringene kan påvirke utvinningen fra 

aktuelle felt, utvinningen av øvrige petroleumsressurser i området og framtidige transportløsninger. 

For å kunne vurdere disse virkningene skal PAD så langt det er mulig beskrive utbyggingens videre 

trinn eller alternative trinn. 

 

Dersom planen ikke er ment å omfatte alle trinn, skal det gis en beskrivelse av hva som inngår i hvert 

trinn.  

 

Se pl. §§ 4-2 fjerde ledd, 4-3 andre ledd og pf. § 29, første ledd. 

 

6.9 Tilknytning av utbyggingen til andre felt eller innretninger 

Ved inngåelse av avtale om bruk av andres innretning skal det rapporteres om de viktigste elementene 

i forhandlingsprosessen og avtalen, jf. TPA-forskriften § 14. Et standardisert skjema for rapportering 

ligger på ODs hjemmesider, npd.no.  

 

For tilknytning til og bruk av oppstrøms gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg, jf. 

petroleumsforskriften § 69, gjelder prinsippet om åpen tredjepartsadgang. For tilknytning til og bruk 

av innretninger som ikke er regulert som oppstrøms gassrørledningsnett, må det være framforhandlet 

en avtale med tariff før søknad sendes inn. Dersom planen medfører bruk av eksisterende innretninger 

til sjø eller på land, skal normalt en beskrivelse av disse legges fram, herunder beskrivelse av 

nødvendige modifikasjoner som følge av tilknytningen.  

 

Beskrivelsen skal videre avklare hvor den fysiske grensen mellom egne og andres innretninger går, 

samt angi mulige usikre faktorer som er forbundet med tilknytningen. Det gjøres rede for 

ansvarsforholdet mellom partene. Rettighetshavergruppen som eier den eksisterende innretningen har 

et selvstendig ansvar for å avklare med myndighetene om modifikasjonene eller endringene fører til et 

krav om ny eller endret PAD.  

 

Dersom eiendomsretten eller bruksretten blir ført over til en annen eiergruppering enn den som står 

bak søknaden, skal dette oppgis. 

 

Se pl. §§ 4-2 og 4-8. Se også pf. § 9 og § 28 tredje ledd bokstav b samt kapittel 9, TPA-

forskriften og evt. tarifforskriften ved bruk av rørledninger med regulerte tariffer. 
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6.10 Andres bruk av innretningen 

Planen skal gi en vurdering av muligheten for framtidig tilknytning av andre petroleumsforekomster 

eller rørledninger i området, samt en analyse av de økonomiske konsekvensene og de overordnede 

sikkerhetsmessige konsekvensene dersom andre rettighetshavere skal benytte innretningene. 

 

Det bør også gis en oversikt over andre mulige petroleumsforekomster i området, med særlig vekt på 

ressursgrunnlag og modenhet. Dette gjelder også nærliggende petroleumsforekomster som har status 

som prospekter, selv når disse ikke omfattes av utvinningstillatelsen.   

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav l og § 29 andre ledd bokstav j. Se også pl. § 4-8, TPA-

forskriften. 

 

Muligheter for andres bruk av innretninger 

Planen skal redegjøre for de mulighetene innretningene har til å transportere og behandle produksjon 

fra andre felt. 

 

Det skal dokumenteres at tekniske løsninger, HMS-forhold, tariffstruktur, regler om eierforhold og 

øvrig avtaleverk (blant annet stemmerettsregler) er utformet slik at utnyttelsen av infrastruktur blir 

samfunnsøkonomisk god. Planen bør redegjøre for tekniske og juridiske forhold av betydning for 

tredjeparts bruk av innretningene som er beskrevet i PAD, og eventuelt om eiernes individuelle rett til 

å bruke ledig kapasitet. Disse temaene tas opp med OED, og med Gassco når det gjelder 

gassinfrastruktur, i god tid før innsendelse av PAD. 

 

Planen skal beskrive rettighetshaverforhold og ressursanslag for sentrale felt og 

petroleumsforekomster i området med tanke på tredjeparts bruk og behov for transportløsninger. 

 

Se pf. § 29 andre ledd bokstav j. Se også pl. § 4-8, evt. TPA-forskriften § 5 eller evt. 

tarifforskriften 

 

6.11 Drift og vedlikehold 

Det skal gis en overordnet beskrivelse av kravene til drift og vedlikehold av anlegget og hvilken drifts- 

og vedlikeholdsfilosofi som legges til grunn, herunder bruk av integrerte operasjoner (IO). Det vil 

være naturlig å drøfte dette i relasjon til punktene om regularitet omtalt i kapittel 6.7. 

 

Se pf. § 21 andre ledd bokstav e og § 29 andre ledd bokstav e. Se også rammeforskriften § 27 

nr. 1 andre ledd bokstav j. 

 

6.12 Øvrige forhold av betydning for HMS 

I tillegg skal redegjørelsen i PAD omfatte følgende forhold, jf. rammeforskriften § 27:  

- Målene for HMS og akseptkriteriene for risiko 

- Operatørens håndtering av grenseflatene mellom deltakerne i utbyggingen og koordineringen 

og oppfølgingen av deltakernes aktiviteter  

- For den sokkelbaserte delen av virksomheten: Planer for helsetjeneste, herunder forebyggende 

helsetjeneste og kurative tjenester, hygiene og helsemessig beredskap 

- En plan for utføring og oppfølging av analyser 

- En oversikt over fag- eller områdespesifikke dokumenter som kan utdype beskrivelsen i 

planene 

- En oversikt over standarder og spesifikasjoner som skal gjelde for utbyggingen 

- Andre forhold som er av betydning for HMS 

 

For petroleumsanlegg på land skal redegjørelsen i tillegg omfatte: 

- En beskrivelse av lokalisering og arealdisponerings-/situasjonsplan 
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- Et forslag til sikringsfelt og vurdering av behovet for reguleringsplan eller endring i 

eksisterende reguleringsplan 

- Opplysninger om hvilke tillatelser som det er søkt om etter annen gjeldende lovgivning  

 

6.13 Disponering av innretninger 

Rettighetshaver skal beskrive hvordan innretningene kan disponeres etter avsluttet 

petroleumsvirksomhet samt stipulere kostnader for disponering. En gjennomgang av ulike 

disponeringsløsninger på dette stadiet kan ha betydning for valg av materialer og tekniske løsninger. 

Mulighetene for videre bruk bør også inngå i beskrivelsen. 

 

I stortingsmelding nr. 47 (1999-2000) "Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk 

kontinentalsokkel" gis det retningslinjer for disponering av rørledninger og kabler. 

Rørledninger og kabler vil, som en generell regel, kunne etterlates når de ikke er til ulempe eller utgjør 

en sikkerhetsmessig risiko for bunnfiske, sammenholdt med kostnadene med nedgraving, tildekking 

eller fjerning.  

 

Se pf. § 29 bokstav h. Se også rammeforskriften § 27 nr. 3 første ledd bokstav d. 

 

6.14 Kostnader  

Prosjektet skal være utviklet så langt at alle investeringselementer kan estimeres med rimelig sikkerhet 

før PAD sendes til myndighetene. Investeringskostnader oppgis i henhold til NORSOK-standard Z-

014. Driftskostnader inkluderes, og det skal oppgis egne profiler for CO2- og NOx-avgift. 

 

Utbyggerne presenterer følsomhetsanalyser for økonomiske parametere som gir et godt inntrykk av 

usikkerhetsspennet for prosjektet, gjerne i form av et tornadodiagram. Det skal gå klart fram hvordan 

rettighetshaverne behandler usikkerhet i kostnadsestimater. Kostnadsestimater skal gis som en 

forventet verdi. I tillegg presenteres det estimater med 10/90 og 90/10 konfidensnivå. I de tilfeller der 

kostnadsestimater helt eller delvis er basert på fremmed valuta, skal benyttede valutakonverteringer til 

norske kroner og den prosentvise andel av kostnadene som påløper i fremmed valuta spesifiseres. 

Rettighetshaverne står selv ansvarlig for eventuelle overskridelser i forhold til kostnadsanslagene. 

 

Det bør redegjøres for framtidige forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for endringer i 

investeringsomfang. 

 

Se pf. § 29 første ledd og andre ledd bokstav f. 

 

6.15 Lønnsomhetsvurderinger 

Lønnsomhetsvurderinger og usikkerhetsvurderinger vises. Kostnads- og tariffprofiler samt 

forutsetningene for vurderingene skal også vises.  

 

Se pf. § 29 andre ledd bokstav f. 

 

Kostnads- og tariffprofiler 

Anleggsinvesteringer, driftskostnader, tariffkostnader, tariffinntekter og kostnader til disponering bør 

vises i faste kroneverdier per år. Disse bør være forventningsrettede. Det bør også vises 

gjennomstrømningsprofiler. 

 

Forutsetninger  

Alle forutsetninger som er brukt i lønnsomhetsvurderinger bør vises. Viktige forutsetninger: 

- Valutakurser 

- Inflasjon 

- Enhetstariffer for behandling og transport av produktene 
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- Miljøavgifter 

- Skatteforutsetninger 

 

Resultater 

Det bør vises lønnsomhetsvurderinger før og etter skatt samt en usikkerhetsvurdering. 

 

Lønnsomheten vises som nåverdi med 7 pst avkastningskrav. Miljøavgifter inkluderes også i 

beregningene før skatt. Det skal også vises internrenter. 

 

Økonomisk risikovurdering 

Det bør gå klart fram hvordan en har håndtert usikkerhet i prosjektet, eksempelvis når det gjelder 

dimensjonering og fleksibilitet.  

 

Den totale økonomiske risiko med de viktigste usikkerhetsfaktorene, både sett fra eier- og brukersiden 

av innretningene, samt fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, bør beskrives og kvantifiseres. Metoder 

og forutsetninger benyttet ved behandling av usikkerhet, bør beskrives. 

 

Optimalisering av anlegg og drift 

En presentasjon av prosjektets økonomi bør inkludere analyser som viser at det er foretatt 

optimalisering med hensyn til:  

- Utbyggingskonsept 

- Fleksibilitet, det vil si mulighet for å foreta tilpasninger til endrede kapasitetsbehov 

 

Tariffer 

Planen bør beskrive avtaleverk og prinsipper for tariffberegning for de mengder som er forutsatt 

transportert eller behandlet, samt prinsipper for tariffberegning for mulige mengder ut over dette. 

 

For oppstrøms gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg vurderer OED om innretningen skal reguleres 

under tarifforskriften. 

 

Se pl. § 4-8 andre ledd, TPA-forskriften § 9, tarifforskriften og pf. § 28 tredje ledd bokstav a. 

 

6.16 Oppdatert rapportering til revidert nasjonalbudsjett 

Samtidig med innlevering av PAD bes det om en oppdatering av de petroleumsrelaterte dataene som 

gis i forbindelse med rapportering til revidert nasjonalbudsjett. Dette skal sendes som en separat 

rapportering til OD.  

 

6.17 Betegnelse på innretninger  

Permanent plasserte innretninger skal betegnes med kvadrant, blokknummeret og bokstaver fra A til 

Z, med unntak av U og T, for hvert felt eller blokk, jf. ressursforskriftens. § 12. Ved behov kan AA, 

AB mv. benyttes. Operatøren kan utover dette fritt velge betegnelse på innretninger. Eksempler er vist 

på Oljedirektoratets faktasider. 

  

1028

http://factpages.npd.no/factpages/Default.aspx?culture=no


50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

E-post: Postmottak@asd.dep.no 

Telefon: 22 24 90 90  

Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo  

Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo 

 

Olje- og energidepartementet 

E-post: Postmottak@oed.dep.no 

Telefon: 22 24 90 90  

Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 

Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo,  
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