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DET ADLER-FALSENSKE GRUNDLOVSUTKAST 9 

Constitution. 

Første Capitel. 

A 1 min d e 1 i g e Gr u n d s æ t ni n g er fo r Stats - F o r fat ni n gen. 

§ .. 1. 
Alle Mennesker fødes fr i e og li g e; de have visse natur 1 i g e, 

-v æ s e n t 1 i g e og u fo ra n d e r 1 i g e R e t ti g h e d e r. [Disse ere 1 F ri -

hed, Sikkerhed og Eiendomsret. 

§. 2. 

Fr i he d er den Ret, ethvert Menneske har til at foretage Alt, 

hvad der ikke indskrænker Andre; dens Princip er Naturen, dens 

Regel: Retfærdighed, dens V ærn: Loven. 

§. 3. 

Sikker he d er den Beskyttelse, Selska bet tilstaaer ethvert af 

dets Medlemmer for sin Person, sine Rettigheder og sine Eiendomme. 

§. 4. 

Eiendoms re t er den Ret, som hver Borger har, til at nyde og 

raade over sit Gods, sine Indtægter, over Frugterne af sit Arbeide og 

sin Flid. 
§. 5. 

Alle Selskabets Medlemmer have, uden Hensyn paa deres Fødsel, 

Formue, Rang eller Stand, fuldkommen 1 i g e Fordring paa dets Fordele. 

§. 6. 

Ethvert i Selskabet levende Menneske har Ret til at tilbede det 

høieste V æsen paa den med hans Overbeviisning og Følelse meest 

overeensstemmende Maade, og for sine religieuse Meninger maa Ingen 

forfølges, eller berøves nogen af sine Borger-Rettigheder, forudsat, at 

han ikke ved Samme forstyrrer den offentlige Rolighed, eller hindrer 

Andre i deres Gudstjeneste. 

1 Førsteutkastet: ,,Dertil hører". 
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📖 LOV-1814-05-17  
Grunnloven - Grl. - bokmål

A. Om statsformen (§§ 1 - 2)

B. Om den utøvende makt, kongen og den kongelige fami

C. Om borgerrett og den lovgivende makt (§§ 49 - 85)

D. Om den dømmende makt (§§ 86 - 91)

E. Menneskerettigheter (§§ 92 - 113)

F. Alminnelige bestemmelser (§§ 114 - 121)

§ 114.

§ 115.

§ 116.

§ 117.

§ 118.

§ 119.

§ 120.

§ 120 a.

§ 121.

  

  

  

forrige/neste treff (2/9867)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Søk Legg til utvalg Skriv ut Last ned Velg dokumentdeler

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.

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; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.), 15 juni 2001 nr. 59 kap. 1.

    🔔  

§ 109.

Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet i en vis Tid at værne
om sit Fædreneland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. Denne Grundsetnings
Anvendelse og de Indskrænkninger, den bør undergaae, overlades til første
ordentlige Storthings Afgjørelse, efterat alle Oplysninger ere erhvervede ved en
Committee, der udvælges inden denne Rigsforsamlings Slutning. Imidlertid
vedblive de nugjeldende Bestemmelser.

   🔔  

§ 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.


1

Historiske versjoner kan være ufullstendige. For offisielt regelverk, se Norsk Lovtidend.
Fra 17.05.1814

🔍
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g , gj
613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778, endret paragrafnummer
fra § 111.
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Fritekst-søk

Søk etter ord eller uttrykk

grunnsetning
grunnsetning  substantiv

BØYNING en 
ETYMOLOGI  første ledd grunn

BETYDNING OG BRUK

1  FILOSOFI, MATEMATIKK  setning som hverken kan bevises eller trenger bevis ; aksiom

2  rettesnor for handling ; prinsipp ; maksime

SITATER
[han hadde] de ædleste grunsætninger, de højeste mål  (Bjørnstjerne Bjørnson En
Hanske 24 1883)
alle din faders letsindige grundsætninger  (Henrik Ibsen Et dukkehjem 158 1879)
det å gi og ta ble en slags grunnsetning – nesten en hellig ku  (Kari Bøge For alt jeg vet
LBK 2000)

NAOB – Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for
Språk og Litteratur 

Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Oslo. Kontakt redaksjonen for
NAOB. 

Prosjektet tar gjerne imot bidrag. Vårt Vippsnummer er 629219.
Kontonummeret er 1506 30 88258.

Om bruk av informasjonskapsler/cookies på naob.no
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HjelpOm ordbøkeneNyttig

Søk i
Bokmålsordboka og
Nynorskordboka Bokmålsordboka | Nynorskordboka

grunnsetning  Begge  Bokmål  Nynorsk  Avansert søk

grunn|setning m1, f1 (av setning
(3))

1 i filosofi, logikk: setning i et
deduktivt system som en utleder
eller beviser andre utsagn fra,
men som ikke selv er avledet
eller bevist i systemet, aksiom

2 leveregel, rettesnor, prinsipp

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
grunnsetning

 
Resultat pr. side 5   

grunn|setning f3

1 (godteken) setning, tese som
andre setningar kan utleiast eller
provast ut frå; grunnsanning,
aksiom

2 leveregel, rettesnor, prinsipp

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
grunnsetning

 
Resultat pr. side 5   

Universitetet i Bergen og Språkrådet © 2020 
E-post: ordbokene@uib.no
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Norges Høyesterett - Dom. - HR-2011-49-A - Rt-2011-10 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom. 

Dato 2011-01-10 

Publisert HR-2011-49-A – Rt-2011-10 

Stikkord Strafferett. Miljøkriminalitet. Terrenginngrep. Saksomkostninger. 

Sammendrag Saken gjaldt straffutmålingen ved et ulovlig terrenginngrep mv i strandsonen, jf. 
plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2 jf. § 93 første ledd bokstav a og i. 
Domfelte hadde sprengt ut en større tomt, bygget en mur og bygget større hytte 
enn det var gitt tillatelse til. Høyesterett drøftet straffenivået for miljøkriminalitet 
og kom til at allmenpreventive hensyn tilsa at boten på 500.000 kroner var 
passende straff. Saksomkostninger på 100.000 var ilagt uten begrunnelse. 
Høyesterett hadde tilstrekkelig grunnlag for å treffe en ny realitetsavgjørelse og 
halverte omkostningsansvaret, jf. straffeprosessloven § 442. 

Saksgang Kristiansand tingrett TKISA-2009-183355 – Agder lagmannsrett LA-2010-28327 
– Høyesterett HR-2011-49-A, (sak nr. 2010/1605), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet 
(førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland). 

Forfatter Matningsdal, Skoghøy, Normann, Bårdsen, Justitiarius Schei. 

 
 

 

 
(1) Dommer Matningsdal: Saken gjelder straffutmålingen ved et ulovlig terrenginngrep mv. i 

strandsonen, jf. plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2 jf. § 93 første ledd bokstav a og i. 
Videre gjelder den overprøving av lagmannsrettens saksomkostningsavgjørelse, jf. straffeprosessloven 
§ 442. 

 

 
(2) Ved forelegg utferdiget av Agder politidistrikt den 16. oktober 2009 ble A siktet for overtredelse av plan- 

og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2 jf. § 93 første ledd bokstav a og i. Etter retting foretatt av aktor 
under hovedforhandlingen i tingretten, jf. straffeprosessloven § 254 tredje ledd, er grunnlaget for siktelsen 
angitt slik: 

«Grunnlag: 

I tidsrommet juli 2007 til august måned 2008 på gnr. 00 bnr. 000 i ---veien 106 i X, utførte han 
følgende tiltak uten at det var søkt om disse: 

A Store fjellmasser ble sprengt ut fra tomta. Deler av disse massene ble planert ut på sydsiden av 
hytta, slik at en der fikk et ca. 200 m2 flatplanert område. Som følge av de utførte 
sprengninger fikk en på østsiden av hytta og i bakkant av det flatplanerte området en 
skjemmende skjæring i fjellet. Målt fra det flatplanerte området hadde skjæringen et høyeste 
punkt på ca. 6,5 m. 

 

B Opparbeidelse av en ca. 40 m lang natursteinsmur. På sitt høyeste punkt var muren ca. 2 meter 
og 80 cm. Rett på sydsiden av hytta hadde muren sitt høyeste punkt på ca. 1 meter og 90 cm. 

 

C I bakkant av nyrestaurert brygge ble det bygget en ca. 17 meter lang støttemur (deler av 
tiltaket ligger på bnr. 31 gnr. 118. Ca. 13 meter av muren hadde en høyde på ca. 2 meter og 30 
cm. 

 

D Første etasje i hytta ble bygget ca. 20 m større enn omsøkt (markert på opprinnelig tegning 
som ikke utgravd).» 
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(3) Da A ikke vedtok forelegget, ble det oversendt Kristiansand tingrett for pådømmelse, jf. 

straffeprosessloven § 268. Under hovedforhandlingen nedla aktor påstand om at A skulle idømmes en bot 
på 400 000 kroner, subsidiært fengsel i 90 dager. Tingretten avsa 1. februar 2010 dom med slik 
domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1981, dømmes for 
 

- 3 overtredelser av plan- og bygningsloven § 110, 1. ledd nr. 2 jf. § 93, 1. ledd bokstav a, 
 

- 1 overtredelse av plan- og bygningsloven § 110, 1. ledd nr. 2 jf. § 93, 1. ledd bokstav i, 
 

sammenholdt med straffeloven § 63 annet ledd. 

Gjerningstidspunkt: 2007 – 2008. 

Straffen settes til bot stor kr 400.000,- firehundretusenkroner – subsidiært fengsel i 90 – nitti – 
dager. 

2. A dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med kr 8.000,- åttetusen kroner.» 
 

 

 
(4) A anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken gjaldt saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og 

lovanvendelsen under skyldspørsmålet for foreleggets post B og D samt straffutmålingen. Med unntak 
for saksbehandlingsanken henviste lagmannsretten anken til ankebehandling. Under 
ankeforhandlingen i lagmannsretten nedla aktor samme påstand som for tingretten. 

 

 
(5) Agder lagmannsrett avsa 2. september 2010 dom (LA-2010-28327) med slik domsslutning: 

« A, født 0.0.1981, dømmes for 2 overtredelser av plan- og bygningsloven § 110 nr. 2, jf. 
§ 93 første ledd bokstav a, og for de forhold som er rettskraftig avgjort ved Kristiansand 
tingretts dom av 1. februar 2010, til en straff av bot på 500.000 – femhundretusen – 
kroner, subsidiært fengsel i 90 – nitti – dager. 

A dømmes til å betale erstatning til det offentlige for sakskostnader for tingretten og 
lagmannsretten med 100.000 – etthundretusen – kroner.» 

 

 
(6) A har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder lovanvendelsen under 

skyldspørsmålet og saksbehandlingen for så vidt han er dømt for overtredelse av foreleggets post D, 
straffutmålingen og omkostningsavgjørelsen. Høyesteretts ankeutvalg har tillatt anken over 
straffutmålingen og saksomkostningene fremmet. I beslutningen er det fastsatt at «[v]ed prøvingen i 
Høyesterett skal det faktum lagmannsretten har funnet bevist legges til grunn». 

 

 
(7) Jeg er kommet til at anken over straffutmålingen må forkastes, men at saksomkostningene må 

reduseres. 
 

 
(8) Den domfelte, A, søkte vinteren 2007 om tillatelse til å oppføre en fritidsbolig på eiendommen gnr. 00 

bnr. 000 i X med et bruksareal på 93 m2. Eiendommen ligger i et område som i 1991 ble regulert for 
fritidsbebyggelse. Den ligger i et sterkt skrånende terreng ved sjøen, men det er et smalt belte mellom 
eiendommen og sjøkanten. 

 

 
(9) I søknaden ble det søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for området med følgende 

begrunnelse: 

«§ 2 i bestemmelsene sier at bebyggelsen skal være i en etasje og ha saltak. I tillegg så står det 
at eventuelt loftsrom skal kunne utnyttes (etter vår oppfatning er dette noe selvmotsigende). 
Tomta er, som man ser av kart og fastsatte tegninger, imidlertid av en meget vanskelig 
topografi. For at hytta skal gå i ett med terrenget har vi valgt den løsning som her omsøkes. 
Tilbaketrukket andre etasje definerer vi da som det omtalte loftsrom i bestemmelsene. Bortsett 
fra en mindre overlapp mellom første og andre plan vil den kunne sees på som en enetasjes 
hytte i 'splitlevel' – stil. Hvis hytta skulle bygges på en flate ville det medføre atskillig mer sår 
i terrenget ved at sprengningsstuffene ville bli høyere. Den her valgte løsning er etter vår 
oppfatning den beste sett i forhold til best mulig bevaring av – og tilpasning av terrenget.» 

 

 
(10) Som ledd i begrunnelsen for den dispensasjonen som kommunen gav i vedtaket av 8. juni 2007, heter 
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det: 

«Saksbehandler har vært på stedet og vurdert tiltaket i terrenget. Det vurderes som en liten 
endring når det gjelder etasjeantall og takform. Den omsøkte løsning vil sannsynligvis ikke 
føre til at de hensyn som planen skal ivareta blir skadelidende. På en vanskelig tomt vurderes 
tiltaket som akseptabelt. Hytta får en liten flate ut mot sjøen og vil ikke virke dominerende.» 

 

 
(11) Som det fremgår av sitatet foran, anførte A at han tok sikte på en terrassert utsprengning av tomten. 

Til tross for det gav han entreprenøren i oppdrag å sprenge ut en flat byggetomt slik at høyeste 
skjæring i bakkant har en høyde på ca. 6 ½ meter. Det er totalt utsprengt ca. 2 000 m3 fast fjell, og 
lagmannsretten fant det «klart at minst 75 % av utsprengningen ... ligger utenfor byggetillatelsen». 
Deler av denne massen er brukt til å planere et område på ca. 200 m2 på sørsiden av hytten. Disse 
forhold er omtalt i foreleggets post A og rammes av plan- og bygningsloven § 110 første ledd jf. § 93 
første ledd bokstav i. 

 

 
(12) For å holde de utplanerte massene på plass har A videre fått oppført en ca. 40 meter lang 

natursteinsmur på sørsiden av hytten. På det høyeste punktet er den ca. to meter og 80 cm høy. Rett på 
sørsiden av hytten er muren på det høyeste én meter og 90 cm. I overkant av 22 meter av den ligger på 
naboeiendommen som tilhører hans far og som er regulert til landbruksområde. Lagmannsretten har 
lagt til grunn at muren som helhet er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 93 første 
ledd bokstav a, og at oppføring av den ikke omfattes av byggetillatelsen av 8. juni 2007. Det er dette 
forholdet som omhandles i foreleggets post B. 

 

 
(13) Foreleggets post C, som A også er dømt for, gjelder at han i bakkant av en nyrestaurert brygge har fått 

støpt en ca. 17 meter lang støttemur. Ca. 13 meter av den har en høyde på ca. to meter og 30 cm. 
Tingretten har lagt til grunn at heller ikke denne muren omfattes av byggetillatelsen, og at den har en 
slik størrelse at det var nødvendig å søke bygningsmyndighetene om tillatelse til å oppføre den, jf. 
plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav a. Dette var ikke gjort før den ble oppført. 

 

 
(14) Foreleggets post D gjelder at hytten ble bygget ca. 20 m2 større enn det var søkt om. Dette har 

sammenheng med at dersom utsprengningen hadde blitt gjennomført i samsvar med byggetillatelsen, 
ville det i høyden ha vært plass til en krypkjeller under deler av andre etasje. Som følge av den 
ulovlige utsprengningen ble det derimot mulig å utvide første etasje som nevnt. Dette arealet benyttes 
nå til bad mv. Lagmannsretten har lagt til grunn at også denne utvidelsen var søknadspliktig, jf. plan- 
og bygningsloven § 93 første ledd bokstav a. 

 

 
(15) Før jeg går inn på straffutmålingen, nevner jeg at da kommunen oppdaget forholdet, ble det den 22. 

august 2008 gitt umiddelbar stoppordre. I mai 2009 er det gitt dispensasjon for de forhold som er 
omhandlet i foreleggets post B, C og D, og stoppordren ble opphevet 12. mai 2009. Det kan ved 
straffutmålingen ikke legges vekt på den etterfølgende godkjenningen. 

 

 
(16) Ved straffutmålingen utgjør den ulovlige utsprengningen det klart alvorligste forholdet. I stedet for 

langt på veg å beholde tomten som en skrånende naturtomt, slik planene ble presentert for kommunen, 
er den nå på det nærmeste flatplanert. For omfanget av dette lovbruddet er det illustrerende at A ifølge 
lagmannsretten har fjernet minst 1 500 m3 fast fjell ut over det byggetillatelsen gav adgang til. Dette 
har ifølge tingretten ført til «et sår i terrenget som er særlig skjemmende fordi det ligger åpent i 
kystlinjen». De øvrige forholdene er isolert sett mer ordinære lovbrudd, men de bidrar til å styrke 
helhetsinntrykket av at A, som er en profesjonell aktør innen byggebransjen, i denne saken har utvist 
en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen. Jeg minner om beskrivelsen i 
søknaden om hvordan han tok sikte på å skåne terrenget, samtidig som at han i neste omgang gav 
entreprenøren i oppdrag å foreta en utsprengning hvor han gjorde det stikk motsatte av hva han hadde 
forespeilet kommunen. Dette er tydeligvis bakgrunnen for at lagmannsretten la til grunn at han har 
opptrådt «forsettlig og planmessig» – noe som er klart skjerpende. Det er også klart skjerpende at 
naturinngrepet er uopprettelig. 
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(17) I saker om miljøkriminalitet må det av allmennpreventive grunner reageres strengt. En forsvarlig 
forvaltning av naturen forutsetter at befolkningen etterlever gjeldende reguleringslovgivning. Ved å 
opptre slik A har gjort, vil dessuten grunneierne kunne oppnå en betydelig gevinst. Dette må tillegges 
vekt ved straffutmålingen, slik at boten ikke bare utgjør en bagatellpost i byggeregnskapet. 

 

 
(18) Dette reiser spørsmålet om hvilken vekt det i saker av denne karakter overhodet skal legges på den 

domfeltes økonomiske forhold, jf. straffeloven § 27. I denne sammenheng understreker jeg, som 
førstvoterende fremhevet i Rt-1981-887 på side 890, at det er lang tradisjon for at det «alt etter 
forholdets karakter legges vekslende tyngde på det straffbare forhold og tiltaltes økonomi». For å 
unngå at boten bare blir en mindre post i byggeregnskapet, bør botens størrelse primært avpasses etter 
overtredelsens omfang og hvor store beløp som er investert i det ulovlige tiltaket, mens den domfeltes 
økonomi må komme mer i bakgrunnen. I denne saken er det, ifølge A, investert seks til sju millioner 
kroner i prosjektet – noe som taler for et høyt bøtenivå. Selv om den domfeltes økonomiske stilling 
blir tillagt mindre betydning i disse sakene, nevner jeg likevel at A er daglig leder for en bedrift med 
ca. 25 ansatte og at han i 2009 hadde en lønn på 800 000 kroner og en nettoformue på 1,1 millioner 
kroner. Da formuen består av flere faste eiendommer, anslo han for lagmannsretten at hans reelle 
nettoformue er på åtte til ti millioner kroner. 

 

 
(19) Behovet for strenge reaksjoner mot miljøkriminalitet illustreres også av utviklingen i lovgivningen de 

senere årene. Jeg viser for det første til Grunnloven § 110 b om sikring av miljøet som ble tilføyd i 
1992. Videre viser jeg til generalklausulen om miljøkriminalitet i straffeloven § 152 b som ble tilføyd 
i 1993. 

 

 
(20) Miljølovgivningen inneholder videre eksempler på at lovgiveren ved å øke den øvre strafferammen 

har markert at reaksjonene må skjerpes. Til illustrasjon viser jeg til at lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 27 opprinnelig som utgangspunkt bare åpnet adgang til å anvende bøter, mens straffen 
ved grove overtredelser kunne settes til fengsel inntil seks måneder. I 1992 ble den øvre 
strafferammen økt til henholdsvis fengsel i ett og to år. Videre vises det til lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt § 56 hvor det i 1993 ble åpnet adgang til ved særdeles skjerpende omstendigheter 
å anvende fengsel inntil to år, mens den øvre strafferammen tidligere var fengsel inntil ett år. 

 

 
(21) At lovgiveren ser strengt på miljøkriminalitet, illustreres også av flere lover som er vedtatt siden 2000. 

Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann § 63 oppstiller således en øvre 
strafferamme på fengsel inntil to år. Det samme gjelder for lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 
31, mens lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 64, lov 5. juni 2009 
nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner § 20 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold § 75 oppstiller en øvre strafferamme på fengsel inntil tre år. Selv om 
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling § 32-9 ikke kommer til anvendelse i 
denne saken, nevner jeg likevel at denne bestemmelsen for grove overtredelser åpner adgang til å 
anvende fengsel inntil to år. 

 

 
(22) Denne utviklingen viser at lovgiveren – ikke minst på bakgrunn av en erkjennelse av det økende 

behovet for å verne miljøet – har vedtatt stadig strengere straffebestemmelser. Selv om dette ikke har 
gitt seg utslag i at strafferammen i plan- og bygningsloven § 110 har blitt endret, må det likevel ved 
utmålingen av bøtestraffen legges vekt på den skjerpete holdningen til miljøkriminalitet som avspeiles 
i den omtalte lovgivningen. 

 

 
(23) Bøtenivået ved ulovlig bygging har ikke vært behandlet av Høyesterett siden avgjørelsen i Rt-1983-

306. På bakgrunn av den utviklingen som er beskrevet foran, er bøtenivået i den avgjørelsen uten 
interesse for vår sak. For Høyesterett er det videre dokumentert en del underrettspraksis og vedtatte 
forelegg fra de siste årene. Disse sakene kan synes å indikere at bøtenivået har vært noe lavere enn 
den boten lagmannsretten har utmålt i vår sak. Men etter min mening har ingen av de aktuelle sakene 
samme alvorlighetsgrad som den foreliggende og gir derfor liten veiledning. Dessuten bør Høyesterett 
nå stille seg helt fritt i forhold til underrettspraksis og sette boten til det beløpet som Høyesterett finner 
passende. På bakgrunn av det jeg har fremhevet foran, er jeg kommet til samme resultat som 
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lagmannsretten. Anken over den utmålte boten må etter dette forkastes. 
 

 
(24) Ved overprøvingen av lagmannsrettens omkostningsavgjørelse tar jeg utgangspunkt i 

straffeprosessloven § 442 som lyder: 

«Påankes dommen, prøver ankedomstolen spørsmålet om erstatning for saksomkostninger når 
det foretas prøving av bevisene under skyldspørsmålet, og for øvrig når avgjørelsen 
umiddelbart beror på utfallet av anken. Ellers kan det ankes på det grunnlag at 
omkostningsavgjørelsen er avgjort i strid med loven. Slik anke behandles etter reglene i 
kapittel 26.» 

 

 
(25) Det følger av Rt-1999-1299 at bestemmelsens andre punktum ikke bare gjelder ved særskilt angrep på 

omkostningsavgjørelsen, men også ved behandlingen av en straffeanke. 
 

 
(26) I denne saken er spørsmålet om lagmannsrettens omkostningsavgjørelse er «i strid med loven» når 

den uten noen nærmere begrunnelse utmålte et samlet omkostningsansvar for de to instansene på 100 
000 kroner. Som hovedregel behøver ikke retten å begrunne hvorfor det idømmes saksomkostninger, 
jf. Rt-1998-57. Som utgangspunkt må det samme gjelde for beløpets størrelse. Men da det etter 
straffeprosessloven § 436 og § 437, som jeg kommer tilbake til, gjelder begrensninger for hvilke 
utgifter som kan inkluderes i omkostningsansvaret, må avgjørelsen når det ilegges omkostninger av en 
viss størrelse vise hvilke utgifter som er inkludert. Lagmannsretten skulle dermed ha gitt en slik 
begrunnelse. 

 

 
(27) Jeg er likevel kommet til at lagmannsrettens omkostningsavgjørelse ikke bør oppheves, idet 

Høyesterett har tilstrekkelig grunnlag for å treffe en ny realitetsavgjørelse. Se til sammenlikning 
tvisteloven § 20-9 tredje ledd siste punktum om det tilsvarende spørsmålet i sivile saker. 

 

 
(28) For lagmannsretten, men ikke for tingretten, hadde A oppnevnt offentlig forsvarer. Lagmannsrettens 

utgifter til forsvareren kan inkluderes i omkostningsansvaret. Videre oppnevnte tingretten to 
sakkyndige som følge av en innsigelse fra As side. Også utgiftene til sakkyndige kan inkluderes i 
omkostningsansvaret, jf. Ot.prp.nr.45 (1993–1994) side 4. Aktor for tingretten og lagmannsretten har 
videre opplyst at han siden oppstart av saken totalt har anvendt 120 timer på saken. Det fremgår av 
Ot.prp.nr.45 (1993–1994) side 4 at omkostningsansvaret også kan omfatte utgifter til aktor – noe som 
for øvrig var uttrykkelig lovfestet i den forrige straffeprosessloven § 452. Ansvaret må imidlertid 
begrenses til arbeidet som aktor. Det er derfor bare den tiden som har medgått til forberedelse og 
gjennomføring av hoved- og ankeforhandlingen som det kan pålegges omkostningsansvar for. Utgifter 
til rettens medlemmer mv. kan derimot ikke inkluderes, jf. straffeprosessloven § 437 første ledd. 

 

 
(29) På bakgrunn av de opplysningene som er gitt om de aktuelle utgiftspostene, er jeg kommet til at 

saksomkostningene bør settes til 50 000 kroner. 
 

 
(30) Jeg stemmer for denne dom: 

1. Anken over den utmålte boten forkastes. 
 

2. I saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten dømmes A til samlet å betale til det 
offentlige 50 000 – femtitusen – kroner. 

 

 

 
(31) Dommer Skoghøy: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(32) Dommer Normann: Likeså. 
 

 
(33) Dommer Bårdsen: Likeså. 
 

 
(34) Justitiarius Schei: Likeså. 
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(35) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

 dom: 
 

1. Anken over den utmålte boten forkastes. 
 

2. I saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten dømmes A til samlet å betale til det 
offentlige 50 000 – femtitusen – kroner.  
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Norges Høyesterett - Dom. - HR-2011-930-A - Rt-2011-631 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom. 

Dato 2011-05-06 

Publisert HR-2011-930-A – Rt-2011-631 

Stikkord Strafferett. Miljøkriminalitet. Overskridelse av konsesjon. 

Sammendrag Utbygging av et vannkraftverk var gjennomført i strid med konsesjonen. 
Høyesterett fant at når det var foretatt varige inngrep på ca 40 dekar uberørt natur 
var det klart at det var påført betydelig skade på miljø, jf. vannressursloven § 63 
tredje ledd. Den ene tiltalte ble dømt til fengsel i 90 dager hvor 45 dager ble gjort 
betinget på grunn av tidsforløpet. Den andre ble dømt til betinget fengsel i 21 
dager og en ubetinget bot på 50.000.- Ved straffutmålingen ble det henvist til 
Grunnloven § 110b om sikring av miljøet og til generalklausulen i straffeloven § 
152b. 

Saksgang Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2009-7354 – Frostating lagmannsrett LF-2009-
153900 – Høyesterett HR-2011-930-A, (sak nr. 2010/2035), straffesak, anke over 
dom. Begjæring om gjenåpning fra A forkastet, Gjenopptakelseskommisjonen GK-
2011-121. 

Parter I. A (advokat Svein-Olav Bøen – til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet 
(statsadvokat Tarjei Istad). II. B (advokat Terje Engebretsen – til prøve) mot Den 
offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad). III. Den offentlige 
påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Svein-Olav Bøen), B 
(advokat Terje Engebretsen – til prøve). 

Forfatter Endresen, Akerlie, Møse, Skoghøy, Matningsdal. 

 
 

 

 
(1) Dommer Endresen: Saken gjelder overtredelse av vannressursloven § 63 første og tredje ledd ved 

vassdragsutbygging i strid med de fastsatte konsesjonsvilkår. 
 

 
(2) A er eier av den 10 000 mål store eiendommen X, gnr. 20 bnr. 1-5 i Y kommune. Til eiendommen 

hører Xvassdraget. 
 

 
(3) Da Direktoratet for naturforvaltning i 1999 utarbeidet Samlet plan for utbygging av vassdrag i Sør-

Trøndelag, hadde A allerede i lengre tid arbeidet med planer om utbygging av Xvassdraget, og i 
Samlet plan ble det presentert tre utbyggingsalternativer. To av disse var aktuelle. Begge alternativer 
ville gi en årlig kraftproduksjon på nær 10 Gwh. Alternativene A og B skilte seg ikke mye fra 
hverandre når det gjelder bygging av dammer og regulering av de tre berørte vannene. Derimot var 
plassering av kraftstasjon og vanntilførsel til denne løst på fundamentalt ulik måte i de to 
alternativene. Alternativ A gikk ut på å sprenge en tunnel på 1 400 meter ned til en kraftstasjon, som 
skulle ligge 400 meter inne i fjellet. Alternativ B var basert på en løsning der tunnelen bare var 400 
meter, og der vannet deretter skulle føres i en 1 400 meter lang rørgate ned til kraftstasjonen, som i 
dette alternativet var forutsatt bygget på et område nede ved sjøen. Dette området var regulert til 
industriområde. 

 

 
(4) A søkte i 2000 om konsesjon for utbygging etter alternativ A. Konsesjon for utbygging etter dette 

alternativet ble gitt ved kongelig resolusjon av 11. juni 2004, dog slik at det ble gjort modifikasjoner i 
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planene i form av redusert oppdemming, minstevannføring og annet. 
 

 
(5) I Samlet plan fremkommer det at Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag gikk imot utbygging av hensyn 

til den urørte naturen der inngrepene ville finne sted, og ved konsesjonsbehandlingen gikk Sør-
Trøndelag fylkeskommune mot utbygging på det samme grunnlag. I Samlet plan er det videre referert 
til at Y kommunes tilslutning til prosjektet forutsatte at alternativ A ble valgt. Da dette alternativet ble 
valgt som grunnlag for konsesjonssøknaden, kunne kommunen støtte søknaden med de 
modifikasjoner som NVE hadde gjort i sin innstilling. Disse modifikasjonene førte for øvrig til at de 
øvrige høringsuttalelsene nå var positive til at konsesjon ble gitt. 

 

 
(6) Konsesjon ble meddelt med blant annet det følgende vilkår: 

«Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige 
opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan 
ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.» 

 

 
(7) I det videre arbeid støtte A på ulike problemer, som det ikke er grunn til å komme nærmere inn på. 

Det ble etter hvert klart for ham at det ikke var aktuelt å gjennomføre utbyggingen etter alternativ A. I 
stedet videreutviklet han prosjektet med sikte på bygging etter alternativ B, men med den vesentlige 
modifikasjon at rørgaten skulle graves ned. 

 

 
(8) Den 25. mai 2005 sendte A en e-post til departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og 

energidepartementet. A uttrykte betydelig frustrasjon over å ha fått beskjed fra NVE om at de 
planlagte endringer i prosjektet gjorde det nødvendig å sende endringssøknad dit. A fikk ikke det svar 
han ønsket. I departementsrådens svar den 2. juni 2005 understrekte hun at søknad om planendring må 
sendes NVE. Allerede dagen etter skrev A igjen til departementet. Han uttrykte her igjen sin misnøye, 
men det som har særlig interesse er at A langt på vei bekreftet at utbygging etter alternativ A ikke 
lenger var aktuelt. Om dette skrev han: 

« Kan om ønskelig bygge etter de opprinnelige planer, men må da be om en overføring 
fra OED på kr 10 000 000,-» 

 

 
(9) I 2006 kom A i kontakt med B, og denne fikk etter hvert en sentral rolle i prosjektet. I mars 2006 

deltok B i et møte med A og representanter for entreprenør og de aktuelle leverandører av rør og 
turbin til anlegget. Det ble i møtet enighet om at B skulle utarbeide et forslag til en totalentreprise for 
deler av prosjektet etter de nye planene. 

 

 
(10) B oversendte den 10. juni 2006 forslag til slik avtale på vegne av sin arbeidsgiver B Elektro AS. I 

forslaget ble det, i hvert fall i en korrigert versjon, tatt med det følgende punkt 8: 

«Prosjektoppfølging/ledelse 

Prosjektoppfølging av prosjektingeniør, med all nødvendig dokumentasjon, oppfølging av 
konsesjonskrav, besørgelse av at det velges gode løsninger, samt holde dialog med 
Fylkesmannen og NVE. 

Dette gjelder den delen av anbudet som berører vannvei, anleggsvei, og stasjonsbygning 
og elkraftdimensjoneringer mellom kraftstasjon og det lokale kraftlag. Prosjektleder 
sørger for oppmåling og innmåling av rørgate, forestår all nødvendig korrespondanse med 
det offentlige og leverandører. 

Prosjektleder holder tett oppfølging av prosjektet og sørger for at tidsplaner og frister 
holdes. Prosjektleder sørger for at rør legges i henhold til beskrivelse og tilpasses 
inntaksventil ved stasjon. Prosjektleder holder byggherre orientert om status til en hver 
tid, og holder ukentlige byggemøter under byggeperioden. Prosjektleder sette opp forslag 
til kontrakt mellom entreprenører og byggherre etter omforent NS norm.» 

 

 
(11) Forslaget fra B Elektro AS ble ikke godtatt, men den 15. august 2006 ble det formalisert en avtale 

mellom As selskap X Kraft AS og B. I avtalen opplyses det at oppdraget ble påbegynt i juni 2006. 
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Avtalen er inngått ved bruk av «Formular for kontrakt om byggelederoppdrag», men det er gjort den 
viktige tilføyelse at punkt 8 i kontraktsutkastet fra B Elektro AS, som jeg har referert, skal inngå som 
en del av avtalen. 

 

 
(12) Den 25. juni 2006 søkte A Y kommune om å få bortfeste en tomt på 2 000 m². Formannskapet ga 

tillatelse i møte den 12. september 2006, og dispenserte samtidig fra plan- og bygningsloven § 17-2. I 
vedtaket heter det at «Arealet skal benyttes til bygging av kraftstasjonsbygning i tråd med konsesjon 
for etablering av kraftverk meddelt i Kongelig resolusjon av 11. juni 2004». 

 

 
(13) Den 21. september 2006 ble det avholdt oppstartmøte for utbyggingen. Tilstede var tre representanter 

for entreprenøren og B. Fire dager senere skrev B til NVE ved/ Tore Olav Sandnæs. B skrev at det nå 
var ønskelig å komme i gang med prosjektet, og avsluttet henvendelsen slik: 

«Når det gjelder rørgate, plassering / utforming av stasjon og eventuelt rørbruddsventil så 
vil vi komme tilbake til dette.» 

 

 
(14) Sandnæs besvarte henvendelsen den 27. september 2006: 

«Har sett gjennom hva vi har på dette prosjektet og det er kun 2 brev og et notat som vi 
har sendt til X Kraft hvor vi har bedt om detaljplaner. Har du de brevene? Datert 
30.9.2004 og 9.11.2004. Vedlegger også malen vi ber om utbygger skal bruke for å få 
utarbeidet det materialet vi trenger for å kunne godkjenne detaljplanene. Malen er 
generell og må tilpasses anlegget. Eller ligger mye info i vår veileder 2/2005 (Miljøtilsyn 
ved vassdragsanlegg). Denne finner du på NVEs hjemmeside .... 

Så. Veger er vel til en viss grad godkjent av kommunen? MEN videre tiltak må 
godkjennes av oss. Først arealbruken – så detaljplanene. Når dere har fått en del av dette 
materialet på plass kan vi ev. ta et møte/befaring.» 

 

 
(15) Arbeidet med rørgaten og byggingen av kraftstasjonen ble påbegynt i desember 2006. I mai 2007 var 

rørgaten i det vesentligste ferdigstilt, mens kraftstasjonsbygningen sto ferdig ca. 1. oktober 2007. Det 
gjensto ikke mye arbeid på anlegget. 

 

 
(16) NVE ble 11. oktober 2007 kjent med at kraftverket var under bygging. I brev samme dag fra NVE til 

X Kraft AS v/ A ble det under henvisning til vilkår 7 i konsesjonen gitt påbud om stansing av alle 
byggeaktivitetene. 

 

 
(17) Den 6. januar 2009 utferdiget Økokrim tiltalebeslutning mot A og B for overtredelse av 

vannressursloven § 63 første ledd bokstav c jf. tredje ledd jf. fjerde ledd. 
 

 
(18) Grunnlaget for tiltalen er angitt slik: 

«Som henholdsvis daglig leder/eneaksjonær og byggeleder i X kraft AS besørget de at det 
ved bygging av kraftverk i perioden juli 2006 til oktober 2007 i Y ble anlagt en 20-45 
meter bred og ca. 1400 meter lang rørgate i Xlia ned mot --fjorden. Anlegging av rørgata 
innebar fjerning av skog og annen vegetasjon samt sprenging av fjell og omvelting av 
masser, herunder i myrområde. Tiltaket forandret landskapet betydelig. Dette ble gjort til 
tross for at det i konsesjon gitt ved kongelig resolusjon 11. juni 2004 i medhold av 
vannressursloven 24. november 2000 nr. 82 var bestemt at vannet skulle føres i tunnel fra 
inntaket i ..vatnet gjennom kraftstasjon inne i fjellet, og videre i tunnel ut i --fjorden. 
Kraftstasjonen ble bygget ute i dagen nede ved fjorden, til tross for at den i henhold til 
konsesjonen skulle plasseres inne i fjellet. 

De ovennevnte arbeidene ble gjennomført til tross for at de ikke hadde fått godkjent 
detaljplaner av Norges vassdrags- og energidirektorat. Etter vilkår nr. 7 i konsesjon gitt 
ved kongelig resolusjon 11. juni 2004 skulle ikke arbeider vært satt i gang før detaljplaner 
var godkjent.» 

 

 
(19) Som nevnt var anlegget nærmest ferdigbygget da det ble gitt pålegg om byggestans, og ved kongelig 
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resolusjon den 27. juni 2008, ble det gitt den nødvendige tillatelse til planendring, og kraftverket ble 
satt i drift høsten 2008. 

 

 
(20) Sør-Trøndelag tingrett avsa 3. september 2009 dom med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1961, dømmes for overtredelse av vannressursloven § 63 første ledd bokstav c til 
en bot til statskassen på 50.000 – femtitusen – kroner subsidiært fengsel i 15 – femten – dager. 

 

Han dømmes til å erstatte saksomkostninger til det offentlige med 10.000 – titusen – kroner. 

2. B, født 0.0.1968, frifinnes.» 
 

 

 
(21) Påtalemyndigheten anket dommen til Frostating lagmannsrett, som den 22. oktober 2010 avsa dom (LF-

2009-153900) med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1961, dømmes for overtredelse av vannressursloven § 63 første ledd bokstav c), jf. 
tredje ledd første punktum til en straff av fengsel i 45 – førtifem – dager. 

 

2. Han dømmes til å betale saksomkostninger for tingretten med 10.000 – titusen – kroner. 
 

3. B, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av vannressursloven § 63 første ledd bokstav c), jf. 
tredje ledd første punktum og fjerde ledd, til en straff av bot stor 50.000 – femtitusen – kroner, 
subsidiært fengsel i 15 – femten – dager.» 

 

4. Han dømmes til å betale saksomkostninger for tingretten med 10.000 – titusen – kroner.» 
 

 

 
(22) A og B har begge påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Ankene gjelder saksbehandlingen, 

lovanvendelsen og straffutmålingen. I tillegg har B angrepet lagmannsrettens 
saksomkostningsavgjørelse. Påtalemyndigheten har for begge de tiltalte anket over straffutmålingen. 

 

 
(23) Jeg er kommet til at de domfeltes anker ikke fører frem, men at påtalemyndighetens anker over 

straffutmålingen må tas til følge. 
 

 
(24) Jeg behandler først den del av ankene mot lovanvendelsen som gjelder det objektive gjerningsinnhold. 
 

 
(25) Tiltalen gjelder vannressursloven § 63 første ledd bokstav c, som setter straff for den som 

«overskrider en konsesjon eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i denne 
lov». Tiltalen omfatter også bestemmelsens tredje ledd, som utvider strafferammen når det er voldt 
«fare for betydelig skade på mennesker, miljø eller eiendom». De domfelte har bestridt at tredje ledd 
kommer til anvendelse. 

 

 
(26) Det er på det rene at arbeidene ble igangsatt i strid med den konsesjon som var gitt, og uten at det 

forelå godkjente detaljplaner. Dette er ikke bestridt. De tiltalte mener imidlertid at vilkåret i tredje 
ledd om at det skal være fare for «betydelig skade på miljø», ikke er oppfylt. 

 

 
(27) Lagmannsretten tar ikke uttrykkelig stilling til dette lovtolkingsspørsmålet, men fremstillingen viser 

samlet sett at lagmannsrettens lovanvendelse er i samsvar med hvordan bestemmelsen må forstås. 
 

 
(28) Lagmannsretten foretar først en isolert vurdering av om byggingen av rørgaten alene innebar slik 

skade på miljøet som loven krever. I denne forbindelse gir lagmannsretten følgende beskrivelse av den 
skade miljøet er påført: 

«I forbindelse med byggingen av rørgaten, som altså er 1400 meter lang og opprinnelig 
besto av urørt natur, ble skogen hogget i en bredde på 20 – 45 meter. Bredden på området 
hvor det ble gravd og sprengt er imidlertid en god del smalere, anslagsvis 10 – 15 meter. 
Det legges til grunn at det ble sprengt en renne på om lag 2,5 x 2,5 meter over en lengde 
på til sammen ca. 1000 meter. Det meste av steinmassene ble lagt tilbake etter at rørene 
var lagt. 

På området hvor det ble gravd og sprengt, ble de opprinnelige jordmassene totalt 
omkalfatret. Selv om det er foretatt en i og for seg tilfredsstillende planering, har 
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inngrepet ført til at jordlaget er blitt vesentlig forandret. Dette har medført varige 
endringer i det biologiske mangfoldet ved at artenes levesteder og muligheter til å bevege 
seg er blitt forandret. I overskuelig framtid vil det finnes en annen type vegetasjon enn det 
som var tidligere. Visuelt vil dette arte seg som et langsgående 'sår' i terrenget i forhold til 
den skogbevokste vegetasjonen på begge sider av traseen.» 

 

 
(29) Jeg er enig i at dette er tilstrekkelig til at miljøet må sies å være påført betydelig skade. Det gjelder 

varige inngrep som direkte berører ca. 40 dekar hvorav ca. halvparten ble gravd opp og/eller sprengt. 
Arbeidene vil dessuten influere også på tilgrensende arealer, og vil ved sin tilstedeværelse påvirke et 
større omkringliggende område. Når det tas hensyn til at arbeidene er utført i et område med uberørt 
natur av en slik karakter at dette med tyngde ble anført som innvending mot at konsesjon burde gis, 
fremstår spørsmålet ikke som tvilsomt. Skaden er uopprettelig i hvert fall i den forstand at inngrepene 
vil være en realitet også etter at disse med tiden vil bli mindre synlige. Jeg legger til grunn at den 
aktuelle straffebestemmelse også vil være anvendelig ved skade på naturen som er klart mindre 
omfattende enn den skade som er inntrådt her. 

 

 
(30) I noen utstrekning trekker lagmannsretten også inn andre elementer ved utbyggingen, men jeg er enig 

i at det er rørgaten som i denne sammenheng er det sentrale, og jeg går ikke nærmere inn på de øvrige 
omstendigheter. 

 

 
(31) Lagmannsretten har lagt til grunn at A som eneeier og daglig leder i det selskap som han hadde stiftet 

for å gjennomføre utbyggingen, har en slik rolle at han kan holdes strafferettslig ansvarlig for 
overtredelsen. Det er noe uklart om dette er bestridt av A, men det er under ingen omstendighet et 
tvilsomt spørsmål. Som lagmannsretten påpeker er det i denne sammenheng uten betydning at A ved 
avtale hadde overlatt til B å videreføre dialogen med NVE. Det kunne vært tilføyd at dette må være 
særlig klart når A ikke hadde gitt B den nødvendige bakgrunnsinformasjon for å kunne videreføre 
dialogen med NVE på en adekvat måte, men jeg er enig med lagmannsretten i at dette spørsmålet ikke 
nødvendiggjør noen egentlig drøftelse. 

 

 
(32) Dernest foretar lagmannsretten en nærmere vurdering av Bs rolle i prosjektet. På grunnlag av de 

tiltaltes ulike forklaringer og de tilbudte bevis, konkluderer lagmannsretten, etter blant annet å ha vist 
til at B utad hadde betegnet seg som «prosjektleder og kontaktperson overfor NVE», at B 

«hadde påtatt seg og utførte en rolle som på mange områder strakk seg vesentlig lengre 
enn det som ligger innenfor oppgavene til en byggeleder, og som også omfattet 
'oppfølging av konsesjonskrav' og 'å holde dialog' med offentlige myndigheter som NVE 
slik som angitt i pos 8.» 

 

 
(33) Av den beskrivelse lagmannsretten her har gitt av Bs rolle, er det klart at han objektivt sett må anses å 

ha medvirket til overtredelsen. 
 

 
(34) Jeg går etter dette over til å vurdere om de tiltalte har utvist tilstrekkelig skyld, og om det er noe å 

utsette på domsgrunnene i denne sammenheng. 
 

 
(35) Lagmannsretten konstaterer innledningsvis at skyldkravet etter vannressursloven § 63 første ledd er 

forsett eller uaktsomhet, og retten legger videre til grunn at skyldkravet etter § 63 tredje ledd første 
punktum er 

«såkalt culpa levissima, det vil si at forøveren kunne ha innsett muligheten av de følger 
som der er omtalt, jf. det som er uttalt om tilsvarende bestemmelse i forurensingsloven § 
78 annet ledd i Ot.prp.nr.11 (1979–1980) side 173.» 

 

 
(36) Jeg er enig i denne lovforståelsen, men lagmannsrettens utgangspunkt gjør muligens den videre 

fremstilling noe vanskelig å følge, ikke minst når bestemmelsen er utformet som et faredelikt, uten at 
det påpekes at det i det konkrete tilfellet ikke er tale om å vurdere en fare, men de tilsiktede 
konsekvenser av tiltakene. Under ingen omstendighet kan jeg se at det er noen tvil om at 
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lagmannsretten har funnet skyldkravene oppfylt, og den begrunnelse som er gitt, er klart tilstrekkelig 
til at lovanvendelsen kan prøves. 

 

 
(37) Lagmannsretten fant det bevist utenfor enhver rimelig tvil at A utviste forsett med hensyn til 

overskridelsen av de vilkår som var satt i konsesjonen. Den fant det bevist at A ikke trodde at B hadde 
avklart forholdet til NVE, og at A på grunnlag av den samlede korrespondanse var klar over at 
forholdet ikke var bragt i orden. Lagmannsretten fant ikke å kunne se bort fra at det av A fremlagte 
brev til NVE datert den 20. juni 2006, ble sendt til NVE, men avviste at dette kan ha ført til at A 
mente ved dette å ha oppfylt vilkårene i konsesjonen. Det fremheves særskilt at retten så As passivitet 
etter å ha mottatt brev fra TrønderEnergiKraft AS datert 2. mai 2007, som igjen stillet spørsmål ved 
om forholdet til NVE er bragt i orden, som en bekreftelse på at A bevisst fortsatte å neglisjere kravet 
om at detaljplanene skulle godkjennes. 

 

 
(38) Om vurderingen av Bs subjektive skyld uttalte lagmannsretten: 

«I likhet med påtalemyndigheten finner lagmannsretten det ikke bevist at B var klar over 
at konsesjonen gikk ut på at det skulle bygges i samsvar med alternativ A før i forbindelse 
med stansningsvedtaket i oktober 2007. Han kan derfor ikke dømmes for forsettlig 
overtredelse på dette punkt. 

Imidlertid finner lagmannsretten det bevist at B har utvist uaktsomhet idet han ut fra den 
rolle han hadde påtatt seg, må bebreides for at han unnlot å gjøre seg kjent med hva 
konsesjonen ga tillatelse til. Særlig må han kritiseres for ikke å ha fulgt opp e-posten fra 
NVE 27. september 2006, som etter lagmannsrettens oppfatning ga ham en foranledning 
til å sette seg inn i konsesjonen. Han burde også ha tatt opp spørsmålet med A. B kan ikke 
høres med at det kunne være vanskelig å ta opp ting med A. 

B må også bebreides for ikke å ha sørget for at det ble sendt inn detaljplaner og fått disse 
godkjent før byggingen av rørgaten og kraftverksbygningen ble påbegynt. Gjennom e-
posten 27. september 2006 ble han gjort kjent med at slike planer måtte sendes inn. Som 
vedlegg til e-posten fulgte en veileder 'miljøtilsyn ved vassdragsanlegg'. På side 13 og 14 
i denne fremgår det at detaljerte planer skal godkjennes før tiltak i terrenget kan 
iverksettes. B har forklart at han ikke leste denne. Lagmannsretten er av den oppfatning at 
B må kritiseres for dette. Han burde også ha satt seg inn i den tilsendte malen for 
detaljerte planer for bygging av kraftverk hvor de samme pålegg er omhandlet. 

Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til om B 20. oktober 2006 sendte 
inn detaljerte planer og om dette dokumentet tilfredsstiller kravene til detaljplan etter 
konsesjonsvilkår nr. 7. Under enhver omstendighet er det klart at detaljplaner ikke på noe 
tidspunkt ble godkjent av NVE.» 

 

 
(39) Jeg kan ikke se at det på grunnlag av den faktiske beskrivelse lagmannsretten har gitt, er noen tvil om 

at B har opptrådt uaktsomt. Lagmannsretten har riktig påpekt at det gjelder en streng aktsomhetsnorm 
når det gjelder vern om miljøet, men det er ikke i denne saken påkrevd med noen streng norm for å 
konstatere at skyldkravet er fylt. 

 

 
(40) Lagmannsretten følger ikke opp det som innledningsvis sies om skyldkravet culpa levissima, slik det 

kanskje kunne ha vært forventet, men noen selvstendig drøftelse av dette vilkåret utover generelt å 
konstatere henholdsvis forsett og uaktsomhet, er, slik denne saken ligger an, ikke påkrevd. Det er her 
nettopp ikke tale om «fare for skade»; det er tale om å vurdere de konsekvenser for miljøet som med 
nødvendighet fulgte av de tiltak som lagmannsretten har funnet var omfattet av As forsett, og for Bs 
vedkommende av hans uaktsomhet. 

 

 
(41) A har som saksbehandlingsfeil også påberopt at han ikke fikk tilstrekkelig tid til å forklare seg, og at 

dette særlig førte til at han ikke fikk utdypet sitt syn på omstendighetene omkring nærmere angitt 
korrespondanse. 

 

 
(42) Jeg legger til grunn som ubestridt at det den 12. oktober 2010 var planlagt at de tiltalte skulle avgi sine 

forklaringer frem til klokken 13.00, men at det viste seg at den avsatte tid var utilstrekkelig. A avga 
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forklaring i to økter, fra klokken 09.00 til klokken 11.55 og fra klokken 12.30 til klokken 13.10. Det 
er ikke protokollert noen innvending mot at forklaringen da måtte avsluttes. 

 

 
(43) Derimot er det protokollert fra første dag under hovedforhandlingen at rettens leder gjorde de tiltalte 

kjent med at de hadde anledning til å uttale seg etter avhør av hvert enkelt vitne og etter opplesning av 
hvert skriftlig bevis. I denne forbindelse viser jeg til at de aktuelle vitner under saken ga forklaring 
etter de tiltalte. 

 

 
(44) Endelig ble de tiltalte ved avslutning av saken gitt anledning til å uttale seg. Jeg finner det da klart at 

lagmannsretten ikke har begått noen saksbehandlingsfeil. 
 

 
(45) B har på sin side gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke i tilstrekkelig grad 

har redegjort for de vitneavhør som B mener støttet hans fremstilling om hvilken rolle han hadde ved 
utbyggingen og hans forhold til A. Jeg finner det klart at domsgrunnene her et tilstrekkelige. 
Lagmannsretten skriver på side 10 i dommen at det ikke anses avgjørende «at B etter hvert ble fratatt 
myndigheten til å attestere fakturaer fra entreprenører og leverandører, og at A hadde den alt 
overveiende beslutningsmyndigheten i prosjektet». Det følger da at lagmannsretten ikke hadde noen 
foranledning til å uttale seg om bevisføringen omkring disse problemstillingene. 

 

 
(46) Jeg går etter dette over til straffutmålingen. 
 

 
(47) Strafferammen for overtredelse av vannressursloven § 63 tredje ledd er bøter eller fengsel i inntil 2 år. 

Det er med andre ord fra lovgivers side gitt et meget klart signal om at det må reageres strengt på 
overtredelse av bestemmelsen. 

 

 
(48) Høyesterett har ikke tidligere behandlet noen sak etter vannressursloven, og det er naturlig å søke 

veiledning i straffenivået ved miljøkriminalitet ellers. 
 

 
(49) I Høyesteretts avgjørelse i Rt-2011-10, som gjaldt en overtredelse av plan- og bygningsloven som 

bare kunne straffes med bøter, understreker førstvoterende, dommer Matningsdal, i avsnitt 17 den 
allmennpreventive effekt av straff på dette området: 

«I saker om miljøkriminalitet må det av allmennpreventive grunner reageres strengt. En 
forsvarlig forvaltning av naturen forutsetter at befolkningen etterlever gjeldende 
reguleringslovgivning. Ved å opptre slik A har gjort, vil dessuten grunneierne kunne 
oppnå en betydelig gevinst. Dette må tillegges vekt ved straffutmålingen, slik at boten 
ikke bare utgjør en bagatellpost i byggeregnskapet.» 

 

 
(50) Tilsvarende synspunkter har utvilsomt vekt også når det skal utmåles straff for miljøkriminalitet med 

en strengere strafferamme. Dette følger da også av den videre drøftelse i Rt-2011-10. I avsnittene 19 
vises det til tilføyelsen av Grunnloven § 110 b om sikring av miljøet, og til generalklausulen i 
straffeloven § 152 b, og i avsnittene 20 til 22 påvises det dernest at lovgiver i flere tilfeller de senere 
år har skjerpet straffen for miljøkriminalitet. 

 

 
(51) Jeg skal også si noe generelt om betydningen for straffutmålingen av muligheten for at konsesjon ville 

ha blitt gitt om det opprinnelig var blitt søkt om slik utbygging som A faktisk valgte å gjennomføre, 
og betydningen av den etterfølgende konsesjon. 

 

 
(52) Det siste er det enkleste. Lagmannsretten skriver her: 

«Det kan ikke tillegges betydning i formildende retning at A senere er blitt gitt konsesjon. 
I realiteten var konsesjonsmyndighetene i en tvangssituasjon da de behandlet søknaden 
om planendring. Riving av anlegget slik det var bygget ville innebære en enda større 
skade enn det som allerede var forvoldt.» 
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(53) Jeg er enig i dette. Det er ikke lenger tale om en avveining mellom nytte og skade; skaden er allerede 
inntrådt. 

 

 
(54) Lagmannsretten tilføyer så at det at A i ettertid fikk konsesjon, snarere tilsier at straffereaksjonen bør 

skjerpes. Det er kanskje ikke helt klart hva som er det bakenforliggende resonnement, men etter mitt 
syn er det like lite rom for å anse den etterfølgende konsesjon som et straffskjerpende moment, som 
det vil være grunn til å anse det som en formildende omstendighet om konsesjon ikke gis. 

 

 
(55) Etter mitt syn kan det derimot ha en viss betydning om det er klart at konsesjon ville ha blitt gitt for 

den utbyggingsplan som faktisk er fulgt. Dersom dette må legges til grunn, kan det ha betydning 
allerede som en indikasjon på myndighetenes vurdering av skadefølgene ved slik utbygging, og det 
kan bringe overtredelsen nærmere det formaldelikt overtredelsen som utgangspunkt er. Jeg 
understreker imidlertid at det bare vil være plass for slike synspunkter når det må legges til grunn at 
konsesjon ville blitt gitt. Om det kan være større eller mindre sannsynlighet for at konsesjon ville blitt 
gitt, må klart være uten betydning for straffutmålingen. I den foreliggende saken er det etter mitt syn 
ikke grunnlag for å slutte at konsesjon ville ha blitt gitt, og det kan ved straffutmålingen ikke legges 
vekt på en slik mulighet. 

 

 
(56) A har opptrådt forsettlig. Han var klar over at vilkårene for å starte utbyggingen ikke var oppfylt. For 

å redusere risikoen for at tillatelse ikke ville bli gitt eller/og å hindre en fordyrende utsettelse, valgte 
han likevel å starte utbyggingen. Han styrte prosessen med dette siktemål i mer enn et år før arbeidene 
startet. Ved ikke å orientere B og andre samarbeidspartnere om at NVE ikke var kjent med at 
utbyggingen ville skje etter et annet alternativ enn det som var dekket av konsesjonen, eksponerte han 
også disse for straffansvar. 

 

 
(57) Straffen for A kan passende settes til fengsel i 90 dager. Saken er imidlertid blitt gammel. Det er om 

lag 3 ½ år siden det straffbare forhold ble avdekkket. Det er nok så at behovet for barmarksbefaring 
kan vanskeliggjøre fremdriften, men saken har likevel tatt for lang tid. Jeg er på den bakgrunn, og av 
denne grunn alene, kommet til at 45 dager av straffen kan gjøres betinget. 

 

 
(58) Lagmannsretten skriver ellers om forholdet mellom de to tiltalte: 

«Det må gjøres betydelig forskjell i straffene mellom de tiltalte. A dømmes for forsettlig 
overtredelse og er klart hovedmannen, mens B har som medvirker handlet uaktsomt. B 
kan heller ikke i motsetning til A, ses å ha hatt noen fordel av sitt lovbrudd.» 

 

 
(59) Jeg er enig i dette, men er likevel kommet til at det er riktig å skjerpe straffen også for B. B hadde en 

viktig rolle i prosjektet, og han har med bare små reservasjoner helt unnlatt å følge opp en helt sentral 
del av sin arbeidsoppgave. Dette har han gjort i en slik grad at han for de tidligere instanser fant 
grunnlag for å bestride at han i det hele tatt hadde påtatt seg denne forpliktelsen. Det er vanskelig å 
forstå at han kunne påta seg funksjonen som kontaktledd med NVE uten å sette seg inn i de vilkår som 
gjaldt for konsesjonen. Det var heller ikke tale om et øyeblikks unnfallenhet. Det er nok vanskelig helt 
å se siktemålet med As mange spørsmål og purringer til B om forholdet til NVE, men for B tjente 
henvendelsene under enhver omstendighet som en påminnelse om at forholdet ikke var bragt i orden. 

 

 
(60) Jeg er kommet til at straffen for B bør settes til fengsel i 21 dager, som gjøres betinget, og en 

ubetinget bot på 50 000 kroner. 
 

 
(61) For Høyesterett har B endelig gjort gjeldende at sakskostnadene for tingretten er satt for høyt, og at de 

etter omstendighetene bør bortfalle. Det er ikke anført at sakskostnader er ilagt i strid med loven, og 
Høyesterett kan da bare prøve om lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil i denne forbindelse. 
Jeg kan ikke se at det er tilfellet. Som det fremgår av Høyesteretts avgjørelse i Rt-2011-10 avsnitt 26 
kan det være grunn for retten til å begrunne omfanget av sakskostnadsansvaret når det ellers kan 
oppstå tvil om det er tatt hensyn til andre kostnader enn de som etter straffeprosessloven §§ 436 og 
437 er relevante. I forhold til sakskostnadsansvaret for B hadde lagmannsretten klart ingen 
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oppfordring til å gi en slik særskilt begrunnelse. 
 

 
(62) Jeg stemmer for denne dom: 

1. I lagmannsrettens dom gjøres for A den endring at straffen settes til fengsel i 90 – nitti – 
dager, hvorav 45 – førtifem – dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år. 

 

As anke over lovanvendelsen og saksbehandlingen forkastes. 

2. I lagmannsrettens dom gjøres for B den endring at straffen settes til fengsel i 21 – tjueen – 
dager, som gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år. Den bøtestraff lagmannsretten 
fastsatte opprettholdes ved siden av den betingede fengselsstraff. 

 

Bs anke over lovanvendelsen og saksbehandlingen forkastes. 
 

 
(63) Kst. dommer Akerlie: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(64) Dommer Møse: Likeså. 
 

 
(65) Dommer Skoghøy: Likeså. 
 

 
(66) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 
(67) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

dom: 
 

1. I lagmannsrettens dom gjøres for A den endring at straffen settes til fengsel i 90 – nitti – dager, 
hvorav 45 – førtifem – dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år. 

 

As anke over lovanvendelsen og saksbehandlingen forkastes. 

2. I lagmannsrettens dom gjøres for B den endring at straffen settes til fengsel i 21 – tjueen – dager, 
som gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år. Den bøtestraff lagmannsretten fastsatte 
opprettholdes ved siden av den betingede fengselsstraff. 

 

Bs anke over lovanvendelsen og saksbehandlingen forkastes. 
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Norges Høyesterett - Dom. - HR-2015-791-A - Rt-2015-392 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom. 

Dato 2015-04-15 

Publisert HR-2015-791-A – Rt-2015-392 

Stikkord Strafferett. Straffutmåling. Dobbeltstraff. EMK. Forurensning. Bilkirkegård. 

Sammendrag To personer var ilagt tvangsmulkter etter forurensingsloven § 73 på henholdsvis 
475 000 og 350 000 kroner for å ha oppbevart et større antall kjøretøy og andre 
gjenstander gjennom en årrekke, med betydelig forsøpling til følge. De ble deretter 
satt under tiltale for overtredelse av forurensingsloven § 79 første ledd bokstav a, 
for det samme forholdet, og dømt i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett anså 
ikke tvangsmulktene for å være omfattet av straffebegrepet i EMK protokoll 7 
artikkel 4 nr. 1. Domfellelsene stred da ikke mot forbudet mot dobbeltstraff. Det 
ble vist til at tvangsmulktens formål skiller den fra straff, og at et bærende hensyn 
ved ileggelse av tvangsmulkt er om den er nødvendig for å få gjennomført de krav 
som er brutt. De knappe oppfyllelsesfristene som var satt i vedtakene innebar 
heller ikke at de fikk karakter av en strafferettslig reaksjon. Ved straffutmålingen 
viste Høyesterett til at bilkirkegårder representerer et miljøproblem som det av 
allmennpreventive grunner må reageres på med en følbar straff. De domfelte hadde 
forårsaket betydelig forsøpling og unnlatt å oppfylle krav om opprydding, og 
Høyesterett opprettholdt den utmålte straffen i lagmannsretten; betinget fengsel på 
henholdsvis 45 og 30 dager og bøter på henholdsvis 50 000 og 30 000 kroner. 

Saksgang Larvik tingrett TLARV-2013-144360 – Agder lagmannsrett LA-2014-17984 – 
Høyesterett HR-2015-791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom. 

Parter I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 
(førstestatsadvokat Katharina Rise – til prøve). II. B (advokat Truls Eirik Waale – 
til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise – 
til prøve). 

Forfatter Ringnes, Tjomsland, Øie, Arntzen, Justitiarius Schei. 

 
 

 

 
(1) Dommer Ringnes: Saken gjelder overtredelse av forurensningsloven. Et hovedspørsmål er om vedtak 

om tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73 i en konkret sak må anses som strafferettslig 
forfølgning i relasjon til forbudet mot dobbeltforfølgning i Den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK) protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. 

 

 
(2) De domfelte, A og B, har i en årrekke oppbevart gamle kjøretøy på tre eiendommer i Larvik 

kommune. En av eiendommene ligger rett ved en trafikkert vei, og en annen er del av et område som 
brukes av allmennheten til rekreasjon. Avfallsplassene kan karakteriseres som «bilkirkegårder». Ved 
befaringer i 2012 ble det registrert et større antall biler, busser og lastebiler, foruten 
landbruksmaskiner, båter, diverse bildeler, bildekk med videre. En rekke av kjøretøyene var ikke 
miljøsanert, det vil si at de ikke var tappet for miljøfarlige stoffer, og det var observert noe oljesøl 
under noen av kjøretøyene. Fotografier fra avfallsområdene viser betydelig forsøpling. 

 

 
(3) I 2008 fikk hver av de domfelte en tvangsmulkt på 50 000 kroner, etter ikke å ha etterkommet et 

vedtak om opprydding. 
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(4) Forurensningsmyndigheten – Larvik kommune – tok opp forholdet på nytt i 2012 etter henvendelser 

fra publikum. Den 17. januar hadde kommunen befaring av eiendommene, og grunneierne fikk 
deretter varsel om pålegg om opprydding. A kom med merknader i brev 2. april 2012. Han opplyste at 
han og B var eiere av kjøretøyene, og at to av eiendommene, med noen forbehold, skulle ryddes innen 
henholdsvis 1. august og 1. september. 

 

 
(5) Den 2. mai 2012 ble det – etter anmodning fra A – avholdt en fellesbefaring for å kartlegge forholdene 

på de tre eiendommene. A og B fikk i etterkant tilsendt kommunens referat som opplistet alle 
registrerte kjøretøy og andre gjenstander, og de kom ikke med merknader innen den fastsatte frist. 

 

 
(6) Kommunen traff 22. mai 2012 vedtak med pålegg om opprydding – fjerning av kjøretøy, 

kjøretøydeler og andre gjenstander. Vedtakene ble truffet i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde 
ledd, og det var i begrunnelsen vist til inntruffet forurensning og forurensningsfare. Tre av vedtakene 
var rettet mot A og to mot B. I tråd med As innspill om når det var mulig å gjennomføre 
oppryddingen, ble fristene satt til 1. august 2012 for to eiendommer og 1. september 2012 for én 
eiendom. Vedtakene inneholdt videre et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 om at kommunen 
ville vurdere å ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73, dersom pålegget om 
opprydding ikke var gjennomført innen fristen. Størrelsen på tvangsmulkten var for hver av de 
domfelte satt til 75 000 kroner for to av eiendommene. For den den tredje – som bare gjaldt A – var 
beløpet 50 000 kroner. 

 

 
(7) Etter at fristene var utløpt, avholdt kommunen befaring, og det ble konstatert at det ikke var ryddet 

opp og heller ikke gjort forsøk på det. Kommunen traff 1. oktober 2012 da vedtak om at tvangsmulkt 
ville påløpe med de beløp som var forhåndsvarslet, dersom oppryddingspåleggene i vedtakene fra 22. 
mai 2012 ikke var gjennomført innen 29. oktober. Begrunnelsen var «... at det i foreliggende sak er 
nødvendig å bruke tvangsmulkt for å gjennomføre kravet i vedtaket av 22.05.2012 om opprydding på 
[eiendommen]». 

 

 
(8) Samlet tvangsmulkt var 200 000 kroner for A og 150 000 kroner for B. 
 

 
(9) A påklaget vedtaket til Fylkesmannen i Vestfold, som stadfestet kommunens vedtak i avgjørelse 5. 

desember 2012. Fylkesmannen uttalte blant annet: 

«Tvangsmulkt er ikke i juridisk terminologi ansett som straff, men er et særlig virkemiddel for 
å fremtvinge og sikre oppfyllelse av en plikt. Hjemmel for å ilegge tvangsmulkt følger av 
forurensingsloven § 73. Det er ilagt tvangsmulkt for de tre eiendommene saken gjelder på til 
sammen kr 200 000. Størrelsen på ilagt tvangsmulkt reflekterer både alvoret i saken, og skal 
gi den som får varsel om tvangsmulkt ekstra motivasjon til å rydde opp innen den gitte frist. 
Ryddes det innen fristen, blir det heller ingen tvangsmulkt som forfaller til betaling. 
Fylkesmannen vurderer størrelsen på ilagt tvangsmulkt som rimelig ut fra den lange 
behandlingen sakene har fått, med romslige frister for opprydding, og omfanget av det som 
kreves ryddet. Fristene for ilagt tvangsmulkt opprettholdes derfor.» 

 

 
(10) Samtidig med vedtakene om tvangsmulkt 1. oktober 2012 ble A og B varslet om at kommunen 

vurderte å fatte vedtak om å ilegge nye tvangsmulkter dersom opprydding ikke ble gjennomført innen 
fristen. Da opprydding heller ikke ble gjennomført innen fristen 29. oktober, fattet kommunen – i tråd 
med forhåndsvarslene – 1. november vedtak om nye tvangsmulkter, med frist for gjennomføring til 
30. november 2012. Beløpene var denne gangen for hver av de domfelte 100 000 kroner for to av 
eiendommene. For den tredje eiendommen, som bare gjaldt A, var mulkten 75 000 kroner. 

 

 
(11) Ved befaring 5. desember 2012 ble det igjen konstatert at opprydding ikke var foretatt og nye 

tvangsmulkter påløp. Tvangsmulktene som ble ilagt i 2012 utgjorde da for A samlet 475 000 kroner 
og for B 350 000 kroner. 
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(12) Alle tvangsmulktene er sendt til Statens innkrevingssentral. 
 

 
(13) Kommuneadvokaten politianmeldte forholdet 13. desember 2012, og Politimesteren i Vestfold tok 26. 

januar 2013 ut siktelse for overtredelse  av forurensningsloven § 78 annet ledd jf. § 7 første ledd. 
 

 
(14) Ved tiltalebeslutning 29. august 2013 ble A og B satt under tiltale for overtredelse av 

forurensningsloven § 79 første ledd bokstav a. Grunnlaget var angitt som: 

«I en lengre periode før mars 2012 på gårdsnumrene [eiendom 1], [eiendom 2] og [eiendom 
3] i Z i Larvik, etterlot og oppbevart de samlet avfall, større kasserte gjenstander, eller 
spesialavfall slik at det virket skjemmende eller var til skade eller ulempe for miljøet, nemlig 
blant annet en rekke biler, lastebiler, busser, gravemaskiner, tilhengere, motorer, dieseltanker, 
maskinredskap, oljefat og hjullastere.» 

 

 
(15) Larvik tingrett avsa 7. januar 2014 dom [TLARV-2013-144360 – TLARV-2013-144370] slik 

domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av forurensningsloven § 79 første ledd bokstav a, jf. § 
28 til fengsel i 45 – førtifem – dager. 

 

2. B, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av forurensningsloven § 79 første ledd bokstav a, jf. § 
28 til fengsel i 45 – førtifem – dager. 

 

3. A, født 0.0.1968, dømmes til å betale en bot på 75 000 – syttifemtusen – kroner, subsidiært fengsel 
i 45 – førtifem – dager. 

 

4. B, født 0.0.1968, dømmes til å betale en bot på 50 000 – femtitusen – kroner, subsidiært fengsel i 
38 – trettiåtte – dager. 

 

5. A og B frifinnes for kravet om sakskostnader. 
 

6. Kravet om inndragning tas ikke til følge.» 
 

 

 
(16) Begge de domfelte anket dommen til Agder lagmannsrett. Ankene gjaldt bevisbedømmelsen og 

lovanvendelsen under skyldspørsmålet, subsidiært straffutmålingen. 
 

 
(17) Agder lagmannsrett avsa 26. september 2014 dom [LA-2014-17984] med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av forurensningsloven § 79 første ledd bokstav a, til en 
straff av fengsel i 45 – førtifem – dager, som gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, jf. 
straffeloven § 52-54. I tillegg dømmes han til å betale en bot til statskassen på 50 000 – femtitusen 
– kroner, subsidiært fengsel i 36 – trettiseks – dager. 

 

2. B, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av forurensingsloven § 79 første ledd bokstav a, til en 
straff av fengsel i 30 – tretti – dager, som gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, jf. 
straffeloven §§ 52-54. I tillegg dømmes han til å betale en bot til statskassen på 30 000 – 
trettitusen – kroner, subsidiært fengsel i 21 – tjueen – dager.» 

 

 

 
(18) A og B har anket dommen til Høyesterett. Ankene gjaldt saksbehandlingen – spørsmålet om 

dobbeltstraff, rettsanvendelsen og subsidiært straffutmålingen. Høyesteretts ankeutvalg har tillatt 
ankene fremmet for så vidt gjelder spørsmålet om dobbelstraff og straffutmålingen, basert på det 
faktum lagmannsretten har lagt til grunn. 

 

 
(19) A og B har gjort gjeldende at straffesaken skulle vært avvist fordi domfellelsen strider mot forbudet 

mot dobbeltforfølgning i EMK protokoll 7 artikkel 4, og at lagmannsretten og tingrettens dommer 
oppheves. Når det gjelder straffutmålingen gjøres det prinsipalt gjeldende at straff utstår med en 
prøvetid på to år, jf. straffeloven § 52 nr. 1, subsidiært at det utelukkende utmåles en bot, som ikke bør 
settes høyere enn 4 000 kroner. 

 

 
(20) Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at de ilagte tvangsmulktene ikke er straff etter P 7-4, og derfor 

ikke sperrer for straffeforfølgningen. Det er anført at fengselsstraffen skal gjøres ubetinget. 
 

26



Utskrift fra Lovdata - 06.11.2020 09:38 

  
HR-2015-791-A - Rt-2015-392 

Side 4 

 
(21) Jeg er kommet til at ankene må forkastes. 
 

 
(22) Spørsmålet om dobbeltstraff 
 

 
(23) P 7-4 nr. 1 oppstiller forbud mot at noen straffeforfølges flere ganger for det samme forholdet. 

Bestemmelsen lyder slik: 

«No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the 
jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or 
convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.» 

 

 
(24) Vilkårene for at en ny sak blir ansett som en ulovlig gjentatt straffeforfølgning, er sammenfattet slik i 

Rt-2012-1051, avsnitt 29: 

«Av EMDs praksis kan det utledes flere kumulative vilkår for at en ny sak skal bli ansett som 
en ulovlig gjentatt straffeforfølgning: Det må dreie seg om to saker som er straffesaker i P 7-
4s forstand, de må knytte seg til samme straffbare forhold og samme rettssubjekt, den første 
avgjørelsen må være endelig, og behandlingen i den andre saken må innebære gjentatt 
forfølgning, se Høyesteretts avgjørelse 13. juni 2012 (HR-2012-1228-A) avsnitt 13 med 
videre henvisning.» 

 

 
(25) Spørsmålet i vår sak er om tvangsmulktene som ble ilagt i 2012, sperrer for straffeforfølgningen, med 

den følge at straffesakene skulle vært avvist etter straffeprosessloven § 51. 
 

 
(26) Kravet om at forfølgningen må gjelde samme rettssubjekt, er oppfylt. Det er også klart at sakene om 

tvangsmulkt var avsluttet da straffeforfølgningen startet. Jeg viser i denne sammenheng til at 
siktelsene ble tatt ut etter at de ordinære klagefristene for vedtakene var utløpt, jf. Rt-2010-1121 
avsnitt 47. Derimot reiser vilkåret om samme straffbare forhold tvil. Det avgjørende her er om den 
gjentatte forfølgningen baserer seg på identiske fakta som forrige overtredelse eller fakta som i all 
vesentlighet er de samme, jf. Rt-2010-72 avsnitt 11. 

 

 
(27) Tvangsmulktene ble utløst av at A og B ikke oppfylte kravene om opprydding av bilkirkegårdene 

innen de frister som var satt i vedtakene, henholdsvis 29. oktober og 30. november 2012. Den 
etterfølgende straffeforfølgningen er direkte knyttet til et annet tidsmessig og faktisk forhold, nemlig 
oppbevaring av kjøretøy og andre gjenstander på de angitte eiendommene «[i] en lengre periode før 
mars 2012». 

 

 
(28) Det er ikke nødvendig for meg å ta stilling til om dette er samme forhold, fordi jeg ser det slik at de 

tvangsmulkter som her er fastsatt ikke omfattes av straffebegrepet i P 7-4. 
 

 
(29) I Rt-2012-921 avsnitt 19 er kriteriene ved vurderingen av om et forhold skal anses som straff, 

sammenfattet slik: 

«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.» 

 

 
(30) I norsk rett er tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73 ikke klassifisert  som straff. Formålet med 

tvangsmulkten er å gjennomtvinge en forpliktelse som følger av loven, jf. første ledd i bestemmelsen, 
og ikke å sanksjonere et allerede begått forhold. Dette følger direkte av ordlyden i 73 første ledd: 

«For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, 
kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.» 
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(31) Ileggelse av tvangsmulkt skal altså gi den ansvarlige et økonomisk insitament til å gjenopprette en 
lovlig tilstand, for eksempel ved å oppfylle et oppryddingspålegg. Mulkten er rettet fremover, og 
utløses når fristen for opprydding ikke oppfylles, jf. § 73 annet ledd annen setning: 

«Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av 
forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt.» 

 

 
(32) Også forarbeidene til forurensningsloven forutsetter at tvangsmulkt ikke er straff, jf. Ot.prp.nr.11 

(1979–1980) side 66: 

«Med tvangsgebyr (tvangsmulkt) i forbindelse med forvaltningsrettslig lovgivning, forstås en 
plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller et lovhjemlet vedtak. 
Tvangsgebyr er ikke straff, og adskiller seg fra straff i flere henseender. For det første må 
gebyret fastsettes på forhånd, mens straff fastsettes når et straffbart forhold har inntrådt. Mens 
straff er en reaksjon på et konstatert ulovlig forhold, er formålet med tvangsgebyr å unngå et 
ulovlig forhold. Gebyret har virket etter sin hensikt om den ansvarlige innretter seg slik at han 
ikke må betale. Anvendelse av straff forutsetter i alminnelighet at det foreligger subjektiv 
skyld. Plikten til å betale tvangsgebyr er ikke avhengig av skyld, men utløses når et objektivt 
ulovlig forhold inntrer.» 

 

 
(33) Ved vurderingen av normens karakter – «the very nature of the offence» – er imidlertid denne 

nasjonale klassifiseringen ikke avgjørende. Det skal etter EMDs praksis foretas en sammensatt 
vurdering. Formålet med bestemmelsen og om den har et strafferettslig preg vil stå sentralt, se Rt-
2012-1051 avsnitt 38, hvor det videre 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.» 

 

 
(34) Tvangsmulktens formål skiller den fra straff, jf. Rt-2005-1269 avsnitt 20: 

«Selv om loven ikke bruker begrepet tvangsmulkt, har forsinkelsesgebyret tvangsmulktens 
typiske trekk: Formålet er å fremtvinge oppfyllelse av plikten til å sende inn 
regnskapsdokumentene. Gebyrets størrelse øker ettersom tiden går, slik at presset øker 
tilsvarende inntil dokumentene er sendt inn. Ved den typiske straff er formålet derimot å 
reagere i ettertid på en handling eller unnlatelse som har opphørt. Forsinkelsesgebyret er 
dermed av en annen karakter enn den typiske straff – det retter seg mot en handling i 
fremtiden, mens straffen retter seg mot en handling i fortiden.» 

 

 
(35) Jeg peker videre på at et bærende hensyn ved ileggelse av tvangsmulkt er om den er nødvendig som et 

ekstra pressmiddel for å få gjennomført de kravene som er brutt, se Klima- og 
forurensningsdirektoratets veileder om bruk av tvangsmulkt pkt. 4.3. Vedtaket om tvangsmulkt 
bygger med andre ord ikke på en skyldkonstatering eller typiske straffutmålingsmomenter. Hva 
gjelder prosessform, følger det av forurensningsloven § 85 at saksbehandlingen skal skje etter 
forvaltningsloven. 

 

 
(36) Det er derfor etter mitt syn ikke tvilsomt at en tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73 generelt 

faller utenfor straffebegrepet i P 7-4. 
 

 
(37) Spørsmålet er om det foreligger konkrete forhold i saken som innebærer at vedtakene om tvangsmulkt 

likevel må anses som straff. Det er tidsfristene for gjennomføring som her reiser tvil. 
 

 
(38) Jeg peker innledningsvis på det selvsagte – at det må settes realistiske frister for gjennomføring av de 

tiltak som kan utløse tvangsmulkt. I forarbeidene er det fremholdt at «[f]orurensningsmyndighetene 
kan selvsagt ikke fastsette en frist som en på forhånd vet ikke kan oppfylles», se Ot.prp.nr.11 (1979–
1980) side164. Også veilederen om bruk av tvangsmulkt fremholder dette: «[d]et må gis så lang frist 
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for oppfyllelse av kravet at det objektivt sett lar seg gjøre å overholde den». I Klima- og 
forurensningsdirektoratets veileder om ulovlige avfallsplasser er det uttalt at «[f]risten fra nokon tek 
imot vedtaket til tiltaket skal vere gjennomført, skal vere realistisk». 

 

 
(39) Det faller utenfor saken å ta stilling til hvilke forvaltningsrettslige konsekvenser det kan ha at 

gjennomføringsfristen er urealistisk kort. For korte frister kan imidlertid også være utslagsgivende for 
subsumsjonen etter P 7-4. Når det ikke er mulig for den ansvarlige å oppfylle et pålegg om 
opprydding innenfor den gitte frist, virker ikke tvangsmulkten som et reelt pressmiddel til å 
gjennomtvinge gjenoppretting. Tvangsmulkten endrer da karakter, og får preg av en straffereaksjon 
for overtredelse av forurensningsloven. Dette forholdet ble påpekt i utredningen fra 
Miljøverndepartementet av mai 1977, med utkast til forurensningslov med motiver, på side 95: 

«Men tvangsmulkt fastsatt av forurensningsmyndighetene lar seg trolig bare forene med 
grunnlovens § 96 når den kan virke som et reelt pressmiddel. Blir tvangsmulkt fastsatt etter at 
et ulovlig forhold er oppdaget, kan den derfor først løpe fra det tidspunkt det er mulig å rette 
det ulovlige forhold. Dette vil ofte bety at tvangsmulkten ikke kan begynne å løpe straks. Helt 
utelukket vil det etter grunnlovens § 96 være å la tvangsmulkten løpe for en tid som alt er gått, 
trass i at det foreligger et ulovlig forhold.» 

 

 
(40) I foreliggende sak var oppfyllelsesfristene fire uker. Det dreide seg om opprydding av bilkirkegårder 

med et stort antall kjøretøy og gjenstander på tre eiendommer, og lagmannsretten har vist til at 
miljøvernsjefen i Larvik kommune forklarte som vitne at oppryddingskostnadene for andre kan være i 
størrelsesorden 500 000 til én million kroner. Jeg har ikke grunnlag for å ta stilling til om det ville 
vært mulig å rydde eiendommene innen fristene, men ut fra omfanget av forsøplingen synes de å være 
noe snaue. 

 

 
(41) Slik saksforholdet ligger an, er det imidlertid min oppfatning at fristene i vedtakene må vurderes i 

sammenheng med forhistorien og de tidligere frister som var satt for opprydding. Jeg legger i denne 
forbindelse ikke vekt på at A og B allerede i 2008 ble ilagt tvangsmulkt etter pålegg om opprydding. 
Derimot må det ses hen til at da kommunen tok saken opp på nytt i begynnelsen av 2012, ble det 
avholdt befaring og innledet en dialog med de domfelte. I vedtakene om oppryddingspålegg 22. mai 
2012, hvor det også ble gitt forhåndsvarsel om tvangsmulkt, var fristene henholdsvis to og tre 
måneder, og dette var i henhold til de datoene som A hadde angitt som realistiske for fullføring. Det 
gikk om lag fem måneder fra påleggene i mai til tvangsmulktene påløp 29. oktober 2012, og 
ytterligere én måned til forfall av de nye tvangsmulktene 30. november. Dette innebærer at de 
domfelte har hatt lang tid til å rydde opp før tvangsmulktene forfalt, og – og det er det viktigste i 
denne sammenheng – de har også i lang tid vært forberedt på at tvangsmulkt kunne bli ilagt hvis de 
ikke etterkom påleggene. De gjorde likevel ikke noe forsøk på opprydding. Jeg vil tro at kommunen 
ville vært positivt innstilt til en fristutsettelse hvis de domfelte hadde gjort sitt beste, men likevel ikke 
maktet å bli ferdige til utløpet av fristene. 

 

 
(42) Under disse omstendigheter kan jeg derfor vanskelig se at fire-ukers fristene som ble satt i vedtakene 

innebar at tvangsmulktene fikk karakter av en strafferettslig sanksjon. 
 

 
(43) Jeg finner likevel grunn til å presisere at forhistorien, herunder tidligere frister, ikke kan reparere 

frister som er så korte at den ansvarlige åpenbart ikke har reell mulighet til å unngå tvangsmulkten ved 
å oppfylle pålegget. I vår sak var det ikke situasjonen. 

 

 
(44) A og B har videre anført at størrelsen på tvangsmulktene er så høy at vilkåret om sanksjonens alvor 

og innhold tilsier at de må anses som straff. 
 

 
(45) For A er totalbeløpet 475 000 kroner og for B 350 000 kroner. Lagmannsretten uttaler: 

«Når man ser på de samlede beløp hver av dem er blitt skyldige staten, er disse betydelige, 
særlig tatt i betraktning at man har å gjøre med privatpersoner med små økonomiske 
ressurser.» 
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(46) Jeg er enig i denne vurderingen. Beløpenes størrelse er imidlertid ikke nødvendigvis avgjørende for 

om forholdet skal anses som straff etter P 7-4, jf. Rt-2012-921 avsnitt 35. Det er i denne dommen 
trukket frem som et sentralt moment om beløpet utmåles etter strafferettslige prinsipper, og om det 
kan idømmes subsidiær fengselsstraff. Det følger av avsnitt 38 i samme dom at man ikke kan se 
isolert på beløpet, men «på hvordan selve ordningen fungerer». Jeg kan i denne sammenheng også 
vise til EMDs avvisningsavgjørelse i saken Porter mot Storbritannia 8. april 2003 [EMD-2002-
15814], som gjaldt et meget stort pengekrav. Retten bemerket at «..the Court does not consider that 
the size of a monetary liability, which is compensatory rather than punitive in nature, can operate to 
bring the matter within the criminal sphere». 

 

 
(47) Ser man på ordningen med tvangsmulkt, er formålet som nevnt å fremtvinge oppfyllelse av lovens 

krav. Det kan ikke idømmes subsidiær fengselsstraff og beløpet utmåles ikke etter strafferettslige 
prinsipper. Et utgangspunkt for beløpsfastsettelsen er kostnadene ved opprydding, slik at det ikke skal 
lønne seg å betale mulkten og fortsette som før uten å gjennomføre kravet, se Klima- og 
forurensningsdirektoratets veileder om bruk av tvangsmulkt, pkt. 6. 

 

 
(48) Lagmannsretten har lagt til grunn at «beløpene trolig reflekterer hva det vil koste for andre å utføre 

oppryddingsjobben». Basert på dette og det jeg har sagt om rettsnormen, konkluderer jeg som 
lagmannsretten med at tvangsmulktenes størrelse ikke bringer forholdet inn under straffebegrepet i P 
7-4. 

 

 
(49) Jeg er etter dette kommet til at tvangsmulktene ikke stengte for straffeforfølgningen etter P 7-4. 
 

 
(50) Straffutmålingen 
 

 
(51) De domfelte er dømt for overtredelse av forurensningsloven § 79, som gjelder ulovlig håndtering av 

avfall. Strafferammen er fengsel inntil tre måneder. Ved lov 29. august 2014 nr. 62 fikk bestemmelsen 
et nytt tredje ledd, hvoretter det kan idømmes bøter eller fengsel inntil 2 år for ulovlig innførsel eller 
utførsel av avfall i strid med forskriftsbestemmelser om grensekryssende forsendelse av avfall. Dette 
straffalternativet er ikke aktuelt i foreliggende sak. 

 

 
(52) Høyesterett har i flere avgjørelser understreket at det i saker om miljøkriminalitet eller der 

miljøhensyn er berørt, av allmennpreventive grunner må reageres strengt, jf. Rt-2011-10 avsnitt 17, 
Rt-2011-631 avsnitt 49 og 50, og Rt-2015-44 avsnitt 32. Det er i avgjørelsen fra 2011 side 631 blant 
annet vist til grunnlovsbestemmelsen om sikring av miljøet i dagjeldende § 110b, som nå er inntatt i § 
112. Utover disse generelle synspunktene gjelder imidlertid avgjørelsene forhold som er så 
forskjellige fra vår sak at de ikke gir særlig veiledning for straffutmålingen. 

 

 
(53) Ulovlig oppbevaring av kjøretøy – bilkirkegårder – er et økende miljøproblem i hele landet, se Klima- 

og forurensningsdirektoratets veileder om ulovlige avfallsplasser pkt. 3.3. Allmennpreventive grunner 
tilsier da at det for slike overtredelser reageres med en følbar straff. Problemene er knyttet til både 
forurensningsfaren og sjenansen for miljøet og omgivelsene som forsøplingen medfører. I veilederen 
om ulovlige avfallsplasser er forurensningsproblemene nærmere beskrevet i pkt. 2.2.1: 

«Avfallsplassar for kjøretøy som er tekne ut av bruk, 'bilkyrkjegardar' og liknande, finst både 
på offentlege friområde og på privat eigedom. Lagring av kjøretøy som ikkje er miljøsanerte 
slik at farlege stoff er fjerna, kan føre til forureining. Dette kjem av at slike kjøretøy som regel 
inneheld drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedium, bremsevæske, batteri, oljefilter, 
kvikksølvhaldige komponentar m.m. Over tid vil det derfor leke ut helse- og miljøfarlege 
kjemikal frå bilane.» 

 

 
(54) Det fremgår videre i samme avsnitt at mengden av kjøretøy er relevant for forurensningsfaren. 
 

 
(55) I vår sak har lagmannsretten etter bevisførselen lagt til grunn at bare noe mindre olje hadde rent ut i 
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grunnen, og slik jeg forstår dommen var forurensningsomfanget ikke særlig stort. Grunnlaget for 
domfellelsen var at oppbevaringen kan virke skjemmende for miljøet, jf. § 79 første ledd bokstav a 
første straffalternativ. Men jeg anser forholdet som alvorlig, i lys av det store omfanget av 
forsøplingen, at de domfelte forsettlig har opprettholdt bilkirkegårdene over mange år, delvis av 
kommersielle grunner, og at de har neglisjert gjentatte pålegg om opprydding. 

 

 
(56) Høyesterett har tidligere ikke utmålt straff for overtredelse av forurensningsloven § 79. Den 

avgjørelsen som ligger nærmest, er Rt-2004-1645, som gjaldt straffansvar for forurensning etter 
lovens § 78. I denne saken ble styreleder og administrerende direktør i en bedrift dømt til 45 dager 
fengsel for utslipp av forurensende stoffer til luft og vann over en tre-års periode. Saksforholdet var 
mer alvorlig enn i vår sak; det gjaldt ulovlig forurensning – blant annet utslipp av betydelige mengder 
kobber og andre metaller i sjøen – som skjedde som ledd i næringsvirksomhet, og hvor bedriften 
aktivt gikk inn for å skjule forurensningen for forurensningsmyndighetene. Jeg viser til avsnittene 37-
45 i dommen. 

 

 
(57) Det må etter dette fastsettes en følbar straff. Jeg anser at straffene som lagmannsretten har idømt er 

passende. Jeg er også enig i at As overtredelse har vært noe grovere enn Bs forhold. Det som har voldt 
tvil, er om fengselsstraffene på henholdsvis 45 og 30 dager av allmennpreventive grunner bør skjerpes 
til ubetinget. 

 

 
(58) Ved denne vurderingen har jeg lagt vekt på at strafferammen etter § 79 er fengsel inntil tre måneder. 

Det kan lett tenkes mer alvorlige overtredelser av § 79, og straffen bør også stå i et rimelig forhold til 
straffene som ble utmålt i Rt-2004-1645, som gjaldt mer alvorlig overtredelser. Lovgiver har som 
nevnt nylig skjerpet straffen for visse forhold som rammes av § 79, men har ikke funnet grunn til noen 
generell skjerpelse av strafferammen. Jeg er på denne bakgrunn som lagmannsretten blitt stående ved 
at fengselsstraffen gjøres betinget. De bøtene som lagmannsretten har idømt bør opprettholdes. 

 

 
(59) Jeg stemmer for denne 

dom: 

Ankene forkastes. 
 

 

 
(60) Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(61) Dommer Øie: Likeså. 
 

 
(62) Dommer Arntzen: Likeså. 
 

 
(63) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

 
(64) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

dom: 

Ankene forkastes. 
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Noregs Høgsterett - Dom - HR-2017-1978-A 
 

Instans Noregs Høgsterett – Dom 

Dato 2017-10-18 

Publisert HR-2017-1978-A 

Stikkord Strafferett. Straffutmåling. Ulovlig hummerfiske. 

Sammendrag En tidligere yrkesfisker ble dømt til fengsel i 21 dager for brudd på 
havressursloven § 61 jf. § 16 og på våpenloven § 33. Han hadde fisket hummer 
utenfor sesongen og til dels med ulovlig redskap. Noen av hummerne hadde 
utvendig rogn og noen var under minstemålet. I skjerpende retning ble det lagt vekt 
på allmennpreventive hensyn og på en tidligere dom og flere bøter for tilsvarende 
forhold. Verken fiskerens alder (82 år) eller innrømmelse av straffeskyld ble tillagt 
vekt. Han ble videre fradømt retten til å utøve fiske og dømt til inndragning av båt 
og redskap. Han hadde over en periode på fire år brukt ervervstillatelsen etter 
deltakerloven § 4 på en annen båt enn tillatelsen var tilknyttet. Dette var ikke en 
overtredelse av deltakerloven § 4, og han ble frifunnet for denne tiltaleposten. (Rt-
sammendrag) 

Saksgang Fredrikstad tingrett TFRED-2016-42839 – Borgarting lagmannsrett LB-2016-
100346 – Høgsterett HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over 
dom. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat 
Erik Førde). 

Forfatter Dommarane Høgetveit Berg, Falch, Indreberg, Bergsjø, Tønder. 

Sist oppdatert 2017-10-24 

 
 

 

 
(1) Dommar Høgetveit Berg: Saka gjeld lovtolking knytt til deltakarlova § 4 og straffutmåling etter 

ulovleg hummarfiske og brot på våpenlova. 
 

 
(2) Oslo statsadvokatembete tok ut tiltale 26. februar 2016 mot A, fødd 0.0.1935, for brot på: 

 

«I Havressursloven § 61 jf § 16 jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 34a første ledd 
for å ha fanget hummer i nedenfor nevnte områder og tidsrom: 

 

a) På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane fylke fra og med 1. 
januar til 1. oktober kl. 0800 og fra og med 1. desember til og med 31. desember. 

 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 
Forut for onsdag 15. juli 2015 i Æ, fisket han hummer i hummerfredningstiden. Ved kontroll den 
15. juli 2015 fant man i hans samlenett tilsammen 23 hummer. 
 

II Havressursloven § 61 jf § 16 annet ledd jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 34a tredje ledd 
Havressursloven § 16, hvoretter departementet kan fastsette forskrifter om forbud eller regulering 
av fangst, fangstmetoder eller bruk av redskaper, 
jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen, § 34a (3) hvoretter det er forbudt å fange hummer som 
bærer utvendig rogn (rognhummer). 

 

Grunnlag: 
Til tid og på sted som nevnt i post I, forholdt han seg som der beskrevet, og fire av hummerne bar 
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utvendig rogn. 
 

III Havressursloven § 61 jf § 16 annet ledd jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 43 nr 32 
Havressursloven § 16, hvoretter departementet kan fastsette forskrifter om forbud eller regulering 
av fangst, fangstmetoder eller bruk av redskaper, 
jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen, § 43, nr 32 hvoretter det er forbudt å fiske hummer som 
er mindre enn 25 cm. 

 

Grunnlag: 
Til tid og på sted som i post I, forholdt han seg som der beskrevet, og ni av hummerne var under 
minstemålet. De målte henholdsvis 24,5 cm, 23 cm, 22 cm, 24 cm, 24,5 cm, 22 cm, 23,5 cm, 23 
cm, og 24,5 cm. 
 

IV Havressursloven § 61 jf § 16 jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 34a fjerde ledd 
Fra og med 1. januar til 1. oktober kl. 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. 

 

Grunnlag: 
Til tid og på sted som nevnt i post I, forholdt han seg som der beskrevet, og hummeren ble 
oppbevart i sankenett nedsenket ved brygga som hans båter lå fortøyd ved. 
 

V Havressursloven § 61 jf § 16 annet ledd jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 33 første ledd 
Havressursloven § 16, hvoretter departementet kan fastsette forskrifter om forbud eller regulering 
av fangst, fangstmetoder eller bruk av redskaper, 
jfr. forskrift av 22.12.2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, § 33 (1) hvoretter hummer bare 
kan fiskes med teiner. 

 

Grunnlag: 
Forut for onsdag 15. juli 2015 kl. 11.45 i Oslofjorden, fisket han hummer ved bruk av garn. 
 

VI Havressursloven § 60 jf § 22 første ledd 
for å ha fisket med forbudt redskap eller i tidsrom der særskilt fangsredskap er forbudt. 
jf. forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 33b hvoretter det på strekningen fra svenskegrensen til 
og med Møre og Romsdal fylke, i tiden fra og med 1. mai til 31. desember er forbudt å sette ut 
ruser. 

 

Grunnlag: 
Fredag 7. august 2015 ca. kl. 21.40 ved Å i Æ, fisket han med åleruser. 
 

VII Deltakerloven § 31 annet ledd jf første ledd jf § 4 annet ledd 
hvoretter andre enn den fysiske eller juridiske person som innehar ervervstillatelse til fartøy ikke 
kan drive fangst eller fiske med fartøyet uten egen tillatelse. 

 

Grunnlag: 
Forut for onsdag 15. juli 2015 i X i Æ, hadde han påført fiskerimerket [nummer] på en hvit 
plastsjark uten ervervstillatelse. Fartøyet som er meldt til registrering i merkeregisteret er en trebåt 
med største lengde 8,53 meter. 
 

VIII Våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf tredje ledd jf § 8 første ledd 
for å ha eiet eller innehatt skytevåpen uten tillatelse fra politimesteren (våpenkort). 

 

Grunnlag: 
Onsdag 15. juli 2015 kl. 12.38 på bopel i [adresse] i Æ, var han i besittelse av en toløps hagle, uten 
at han hadde den nødvendige tillatelse til dette. 
 

IX Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf tredje ledd jf § 27 a første ledd jf våpenforskriften § 
79 
for å ha overtrådt bestemmelsen om at registrert skytevåpen eller en vital våpendel samt 
ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst i godkjent sikkerhetsskap. 

 

Grunnlag: 
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Onsdag 15. juli 2015 kl. 11.45 i [adresse] i Æ, oppbevarte han en toløpet hagle i sin garasje, som til 
tider stod ulåst.» 

 

 
(3) Fredrikstad tingrett sa 19. mai 2016 dom [TFRED-2016-42839] med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1935, dømmes for overtredelse av havressursloven § 61 jf § 16 jf forskrift om utøvelse 
av fisket i sjøen § 34 a første ledd, havressursloven § 61 jf § 16 annet ledd jf forskrift om utøvelse 
av fisket i sjøen § 34 a tredje ledd, havressursloven § 61 jf § 16 annet ledd jf forskrift om utøvelse 
av fisket i sjøen § 43 nr. 32, havressursloven § 61 jf § 16 jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 
34a fjerde ledd, havressursloven § 61 jf § 16 annet ledd jf forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 
33 første ledd, havressursloven § 60 jf § 22 første ledd, deltakerloven § 31 annet ledd jf første ledd 
jf § 4 annet ledd, våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf tredje ledd jf § 8 første ledd og 
våpenloven § 33 første ledd første punktum jf tredje ledd jf § 27 a første ledd jf våpenforskriften § 
79 til fengsel i 50 – femti – dager. Straffeloven (1902) § 61, § 62 og § 63 annet ledd er anvendt. 
Varetekt kommer til fradrag med 2 – to – dager. 

 

2. A fradømmes retten til å utøve fiske for alltid og strykes fra fiskermanntallet, jf. straffeloven 
(1902) § 29 første ledd litra b. 

 

3. A dømmes i medhold av straffeloven (1902) § 35 annet ledd til å tåle inndragning av jolle med 
motor, beslaglagte fiskeredskaper og en hagle. 

 

4. A dømmes til å dekke statens nødvendige omkostninger med saken med 20 000 – tjuetusen – 
kroner.» 

 

 

 
(4) A anka dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjaldt provvurderinga og lovbruken under 

skuldspørsmålet for postane VI, VII og VIII i tiltalen, reaksjonsfastsetjinga og inndraginga. 
Lagmannsretten nekta å fremja anken for postane VI og VIII. 

 

 
(5) Borgarting lagmannsrett sa 24. april 2017 dom [LB-2016-100346] med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1935, dømmes for overtredelse av deltakerloven § 4 andre ledd, jf. § 31 første ledd, og 
for de forhold som er endelig avgjort ved Fredrikstad tingretts dom 19. mai 2016, jf. straffeloven 
(1902) §§ 62 første ledd og 63 andre ledd, til fengsel i 30 – tretti – dager. Varetekt kommer til 
fradrag med 2 – to – dager. 

 

2. A, født 0.0.1935, fradømmes retten til å utøve fiske og fangst for alltid med unntak av fiske med 
stang og snøre, jf. straffeloven (1902) § 29 første ledd bokstav b. 

 

3. A, født 0.0.1935, må tåle inndragning til fordel for statskassen av 25 – tjuefem – åleruser og en 
jolle med påhengsmotor, jf. straffeloven (1902) § 35 andre ledd. 

 

4. A, født 0.0.1935, dømmes til å betale saksomkostninger for tingretten med 5 000 – femtusen – 
kroner. 

 

5. Saksomkostninger for lagmannsretten idømmes ikke.» 
 

 

 
(6) A har anka til Høgsterett. Anken gjeld lagmannsrettens lovbruk knytt til post VII i tiltalen, 

straffutmålinga – medrekna rettigheitstapet – og inndraginga. Påtalemakta har lagt ned påstand om 
strengare straff. 

 

 
(7) Eg er komen til at anken over lovbruken fører fram, og at anken over straffutmålinga delvis fører 

fram. 
 

 
(8) Eg ser først på lovbruksspørsmålet knytt til deltakarlova § 4, det vil seie post VII i tiltalen. 
 

 
(9) Yrkesfiske – «ervervsmessig fiske og fangst» – er definert i deltakarlova § 3 første ledd: 

«Med ervervsmessig fiske og fangst menes i denne lov all høsting av viltlevende marine 
ressurser når vedkommende yrkesutøver har dette til levevei alene eller sammen med annen 
næring og hvor fartøy nyttes.» 
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(10) Deltakarlova § 3 tredje ledd inneheld ein forskriftsheimel for å gje nærare reglar om «når fiske og 
fangst skal anses for å være ervervsmessig, herunder regler om krav til inntekt opptjent ved fiske og 
fangst». Slik forskrift er gjeven, sjå forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av 
fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) 7. desember 2012 nr. 1144. Forskrifta § 1 første ledd 
første punktum slår fast: 

«Det foreligger ervervsmessig fiske og fangst i deltakerlovens forstand dersom en person eller 
et foretak fisker og omsetter fangst for mer enn kr 50.000 i løpet av et kalenderår, jf. 
deltakerloven § 3 tredje ledd.» 

 

 
(11) For å drive «ervervsmessig fiske eller fangst» med fiskefartøy, er det eit vilkår at ein har ervervsløyve 

etter deltakarlova § 4 første og andre ledd: 

«Et fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten at det er gitt 
ervervstillatelse av departementet. Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse. 

Ervervstillatelse gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Tillatelsen gir ikke rett til å benytte 
annet fartøy. ...» 

 

 
(12) A fekk i si tid ervervsløyve knytt til tresjarken [båt]. Fartøyet hadde fiskerimerket [nummer]. 

Lagmannsretten har lagt til grunn at denne tresjarken sokk i 2011, men at A før forliset hadde flytta 
fiskerimerket over på ein plastsjark som sonen hans eigde, men som A disponerte. Sonen hadde ikkje 
søkt om ervervsløyve for plastsjarken. A hadde heller ikkje søkt om å overføre ervervsløyvet frå 
tresjarken til plastsjarken. 

 

 
(13) Deltakarlova § 10 slår fast at ervervsløyvet fell bort når eigaren taper eigedomsretten til fartøyet, 

medrekna etter forlis. Regelen er omtalt i Ot.prp.nr.67 (1997–1998) side 47: 

«Paragrafen slår fast at en ervervstillatelse faller bort når eieren taper eiendomsretten til 
fartøyet. Dette er en følge av at en tillatelse er knyttet til eier og fartøy, jfr. § 4 annet ledd og § 
15 første ledd. Dette gjelder for eksempel ved tvangssalg, kondemnering og forlis. Tillatelsen 
må i slike tilfeller anses umiddelbart bortfalt. Ved forlis vil rederiet likevel, om vilkårene for 
øvrig er oppfylt, normalt bli gitt ervervstillatelse for et fartøy til erstatning for det forliste. 
Departementet kan fastsette frist for slik gjenanskaffelse av fartøy. Dette endrer imidlertid 
ikke det prinsipielle utgangspunkt med hensyn til at tillatelsen, ettersom den er knyttet til ett 
konkret fartøy, er bortfalt i og med forliset. ...» 

 

 
(14) Etter at [båt] sokk – noko lagmannsretten som nemnd har lagt til grunn at skjedde i 2011 – har A ikkje 

hatt ervervsløyve knytt til noko fartøy. Det forholdet at han også etter forliset har betalt årleg avgift 
for merkeregistreringa, endrar ikkje dette. Det gjer heller ikkje det forholdet at Fiskeridirektoratet først 
i 2017 vedtok å tilbakekalle ervervsløyvet – som følgje av at A i 2016 vart sletta frå fiskarmanntalet 
frå og med 1. januar 2017. Eigar av fartøy har plikt til å melde frå om ei kvar endring, medrekna 
forlis, jf. forskrifta § 14 første ledd andre punktum. Det er ikkje opplyst om forliset var meldt til 
fiskeristyresmaktene. Manglande melding om forliset kan forklare kvifor direktoratet trefte vedtak 
først i 2017, men det kan ikkje få den konsekvensen at løyvet ikkje fall bort ved forliset. 

 

 
(15) A er tiltalt etter deltakarlova § 31 andre ledd, jf. første ledd, jf. § 4 andre ledd. Grunnlaget for tiltalen 

er ikkje at han har fiska utan ervervsløyve frå sonens plastsjark, men at han har påført fiskerimerket 
[nummer] på denne sjarken. Deltakarlova § 4 regulerer ikkje noko anna enn utøvinga av fisket. Eg kan 
ikkje sjå at påføring av fiskerimerket på eit fartøy merket ikkje høyrer til, er ei krenking av 
deltakarlova § 4. 

 

 
(16) Aktor har for Høgsterett presisert at post VII i tiltalen må forståast slik at A er tiltalt for å ha fiska frå 

feil fartøy – altså frå ein sjark han ikkje hadde ervervsløyve til å nytte. 
 

 
(17) Heller ikkje om ein les tiltalen på denne måten vil det vera grunnlag for å dømme A for brot på 
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deltakarlova § 4. Som nemnd over, krev ervervsløyveforskrifta § 1, jf. deltakarlova § 3, at det blir 
fiska og omsett fangst for 50 000 kroner i eit kalenderår for at det skal reknast som «ervervsmessig». I 
2011 leverte A fisk for ca. 95 000 kroner, medan han i 2012, 2013 og 2014 leverte fisk for høvesvis 
ca. 23 000 kroner, 15 500 kroner og ca. 2 000 kroner. For første halvdel av 2015 leverte han ikkje fisk. 
A har difor ikkje drive «ervervsmessig» fiske etter utløpet av 2011. Det har då heller ikkje vore noko 
krav om ervervsløyve for As fiske – med plastsjarken eller noko anna fartøy – etter kalenderåret 2011. 
For 2012 til 2015 ligg det då ikkje føre brot på deltakarlova § 4. Moglege brot på deltakarlova § 4 i 
2011 eller tidlegare er ut frå dåtidas lovgjeving forelda, jf. straffelova (1902) § 67 første ledd. 

 

 
(18) Etter dette må A frifinnast for post VII i tiltalen. 
 

 
(19) Eg går så over til straffutmålinga. 
 

 
(20) Det skal utmålast straff for dei forholda som er endeleg avgjort ved Fredrikstad tingretts dom 19. mai 

2016. Det er tale om seks brot på havressurslova og to brot på våpenlova. Fem av brota på 
havressurslova gjeld den same hendinga: A fiska 23 humrar i fredingstida. Fire bar utvendig rogn. Ni 
var under mistemålet. Humrane var fiska med garn – og deretter oppbevart i senkenett i sjøen. Det 
siste brotet på havressurslova gjeld eitt tilfelle av fiske med åleruser utanfor lovleg sesong. Brota på 
våpenlova gjeld innehav av ei hagle utan løyve og uforsvarleg oppbevaring av hagla. 

 

 
(21) Brot på reglane om gjennomføring av hausting blir straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år, jf. 

havressurslova § 61, jf. § 16 andre ledd. Eg finn det tenleg å ta utgangspunkt i førearbeida til 
havressurslova – Ot.prp.nr.20 (2007–2008) side 163-164: 

«Strafferammene i havressurslova bør vere samanliknbare med strafferammene i andre 
naturressurslover. Det kan vere mogleg å oppnå betydeleg økonomisk gevinst ved brot på 
fiskerilovgjevinga – og i dei fleste tilfelle mykje høgre enn ved brot på andre 
naturressurslover. Døme på dette er landing av fisk som ikkje vert avrekna fartøya sine kvotar 
og anna hausting i strid med reglar, som gjev dei som bryt reglane store fordelar samanlikna 
med dei som held reglane om ressursuttaket. 

Departementet meiner vidare at strafferamma bør vere så høg at det har ein vesentleg 
allmennpreventiv verknad. Sjølv om ressurskontroll er ei prioritert oppgåve for 
styresmaktene, vil midlane til kontroll vere avgrensa, og ein del av 
ressurskontrollmekanismen må liggje i den allmennpreventive verknaden i straffeføresegnene. 
Dette må også sjåast i samanheng med den skjerpa haldninga lovgjevar viser overfor 
miljøkriminaliteten, særleg gjennom vedtaket i straffelova § 152 b. Departementet meiner 
difor det er grunn til å heve strafferammene i tråd med utvalet sitt forslag. Strafferamma må 
også sjåast i samanheng med avkriminalisering av enkelte lovbrot og bruk av administrative 
sanksjonar, jf. nedanfor. 

Justisdepartementet har uttalt at dei ikkje er overtydde om at grunngjevinga til utvalet er 
tilstrekkeleg for å heve strafferamma frå 2 til 3 år, og viser til at naturmangfaldlova også vil 
kunne brukast på ressursar i havet. 

Departementet har vurdert dette, men kome til at ei slik løysing ikkje er tenleg. 
Havressurslova inneheld dei viktigaste føresegnene om, og regulerer haustinga av, viltlevande 
marine ressursar. Sjølv om naturmangfaldlova også vil omfatte ressursar i havet innanfor det 
geografiske verkeområdet for lova, er det tenleg om havressurslova i størst mogleg grad 
inneheld strafferammene for brot på lova. Departementet meiner vidare det vil vere eit 
uheldig signal dersom alvorlege brot på havressurslova ikkje skal kunne straffast like strengt 
som brot på naturmangfaldlova. 

Då strafferamma i saltvassfiskelova vart utvida frå 6 månader til 1 år i 2001, uttalte 
departementet følgjande om straffenivået og bruken av stafferammene i Ot.prp.nr.92 (2000–
2001): 

'Videre er det slik at strafferammene som settes for ulike typer lovbrudd, sier noe om 
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samfunnets syn på straffverdigheten ved lovbruddet. Her er det departementets syn at det ikke 
har vært samsvar mellom straffverdigheten, når man ser hen til den betydning fiskerinæringen 
har fått og skal ha for samfunnet som helhet, og den betydning en ansvarlig, bærekraftig 
forvaltning av fiskebestandene har for videreutviklingen av næringen, og saltvannsfiskelovens 
strafferamme. ... Det er departementets syn at domstolene aktivt bør nytte den strafferammen 
som nå står til disposisjon, i det straffenivået må nyttes til å signalisere både et generelt 
strengt syn fra samfunnets side på straffverdigheten i det som må betraktes som 
miljøkriminalitet og på den annen side ulikhetene i straffverdighet som faktisk vil foreligge 
mellom ulike overtredelser av loven. Dersom man skal få understreket denne ulikheten, 
krever det at domstolene faktisk nytter den forhøyede strafferammen til å skjerpe straffene for 
de alvorligste overtredelsene.' 

Utvalet viser til at ein gjennomgang av rettspraksis etter lovendringa i 2001 syner at dei fleste 
brota på saltvassfiskelova vert straffa med bøter, og at lovendringa i 2001 og ovannemnde 
merknader i forarbeida ikkje har ført til særleg endring i straffeutmålinga. 

Departementet vil nok ein gong understreke at domstolane etter departementet sitt syn aktivt 
bør nytte den strafferamma som står til disposisjon ved behandling av saker om brot på 
reglane i eller i medhald av havressurslova. Departementet meiner domstolane bør skjerpe 
straffene for dei mest alvorlege lovbrota for å markere at samfunnet ser strengt på denne type 
lovbrot.» 

 

 
(22) Eg legg etter dette til grunn at brot på haustingsreglane i havressurslova er ei form for 

miljøkriminalitet, og at allmennpreventive grunnar talar for ein streng reaksjon overfor det ulovlege 
hummarfisket A no er dømt for. Risikoen for å bli oppdaga er liten. Fangst av hummar – ikkje minst 
rognhummar og hummar under minstemålet – i fredingstida er eit alvorleg brot på reglane som er 
gjeve for å verne hummarbestanden. 

 

 
(23) I straffutmålinga har også Høgsteretts dom innteken i Rt-2011-10 tyding. Saka gjaldt straffutmåling 

etter ulovleg terrenginngrep i strandsona, men inneheld ei grunngjeving som gjev rettleiing også i vår 
sak. Førstvoterande peikte på at det av allmennpreventive grunnar må reagerast strengt mot 
miljøkriminalitet, sjå avsnitt 17. Han peikte vidare på at behovet for strenge reaksjonar mot 
miljøkriminalitet kjem til syne i utviklinga i lovgjevinga dei seinare åra, medrekna det som i dag er 
Grunnlova § 112 og straffelova (2005) § 240, sjå avsnitta 19 til 22 i dommen. Behovet for å verne 
miljøet har ført til strengare straffereglar i ei rekkje særlover. Førstvoterande la til grunn at ein ved 
straffutmålinga må leggje vekt på den skjerpa haldninga til miljøkriminalitet. Dette utgangspunktet er 
følgd opp i seinare avgjerder, sjå mellom anna Rt-2015-636, HR-2016-1253-A og HR-2016-1857-A. 
Eg legg etter dette til grunn at straffenivået for miljøkriminalitet er skjerpa dei seinare åra – i tråd med 
klare signal frå lovgjevaren. Dette gjeld også brot på havressurslova. 

 

 
(24) A er tidlegare domfelt for ulovleg hummarfiske. I 2013 vart han dømt til fengsel i 18 dagar på vilkår 

med ei prøvetid på to år, samt ei bot på 20 000 kroner. I tillegg er A tidlegare bøtelagt fleire gonger 
for brot på mellom anna havressurslova. Saka no gjeld brot på havressurslova ved to ulike høve, og 
det siste lovbrotet skjedde etter at A hadde vedgått dei første lovbrota. Dette tilseier at det no må 
reagerast med vilkårslaust fengsel. 

 

 
(25) Det er klart skjerpande at A er dømt for brot på våpenlova, noko han også tidlegare er dømt for. 
 

 
(26) Det er formildande at A vedgjekk straffeskuld for postane I til V i tiltalen. Dette får likevel liten vekt 

ut frå provsituasjonen. Det same gjeld vedgåinga av straffeskuld for post IX i tiltalen. 
 

 
(27) A er no 82 år gamal. Etter straffelova (2005) § 78 bokstav g skal det i formildande retning takast 

omsyn til høg alder dersom straffereaksjonen av denne grunnen «vil bli en sterk belastning» for den 
domfelte. Det er ikkje peikt på omstende som gjer at soning av ei kortvarig fengselsstraff vil 
representere ei sterk belastning for A. Eg legg difor ikkje nemneverdig vekt på As alder. 
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(28) Etter ei samla vurdering av forholda A er dømt for, og sett i samanheng med rettigheitstapet som eg 

kjem attende til, meiner eg fengselsstraffa bør setjast til 21 dagar. 
 

 
(29) Eg nemner for ordens skuld at frifinninga for post VII i tiltalen ikkje har nemneverdig tyding for meg 

når eg har redusert fengselsstraffa i forhold til lagmannsrettens dom. 
 

 
(30) Eg går så over til spørsmålet om tap av retten til å drive fiske. 
 

 
(31) A er no for andre gongen domfelt for ulovleg hummarfiske. Han har brote ei rekkje reglar som gjeld 

for dette regulerte fisket og er også dømt for ulovleg fiske med åleruser. For å verne mellom anna 
hummaren er det strenge reglar for fiske med ruser. Det er heilt avgjerande for forvaltninga av 
hummarressursen at folket, og særleg fiskarar som haustar av ressursen i større skala, er lojale til 
regelverket. Dei forholda A er dømt for, viser at allmenne omsyn tilseier at han bør miste retten til 
fiske og fangst, jf. straffelova (1902) § 29 første ledd bokstav b. Lagmannsretten kom til at 
frådømming av retten til å utøve fiske og fangst for alltid – med unntak av fiske med stong og snøre – 
ikkje ville vera eit uforholdsmessig inngrep overfor A. Eg er samd i dette. Sett i samanheng med den 
utmålte fengselsstraffa og det forholdet at A for få år sidan vart dømt for tilsvarande forhold, meiner 
eg at det av omsyn til bestanden av hummar ikkje er tilstrekkeleg å reagere med eit tidsavgrensa 
rettigheitstap. A vil framleis kunne hauste av dei marine ressursane som let seg fange med stong og 
snøre. 

 

 
(32) Anken over rettigheitstapet må etter dette forkastast. 
 

 
(33) Eg går så over til spørsmålet om inndraging av ei jolle med påhengsmotor samt 25 åleruser. 
 

 
(34) Det lausøyret som er påstått inndrege, vart brukt ved det forholdet som er omfatta av post VI i tiltalen, 

jf. straffelova (1902) § 35 andre ledd. A er domfelt for ulovleg fiske med ålerusene. Sjølv om 
inndraging av jolla og påhengsmotoren vil ramme A, meiner eg det ut frå omstenda ikkje er urimeleg, 
då bruken av desse var av særleg tyding ved det straffbare forholdet. Ut frå føremålet, jf. også 
havressurslova § 1, meiner eg det er nødvendig å inndra ålerusene, jolla og påhengsmotoren til fordel 
for statskassa, jf. straffelova (1902) § 35 første ledd. 

 

 
(35) Anken over inndraginga må etter dette forkastast. 
 

 
(36) Eg røystar etter dette for slik 

dom: 

1. A, fødd 0.0.1935, blir frifunnen for post VII i tiltalen. 
 

2. I lagmannsrettens dom, domsslutninga punkt 1, blir det elles gjort den endringa at straffa blir sett 
til fengsel i 21 – tjueein – dagar. 

 
 

 

 
(37) Dommer Falch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(38) Dommer Indreberg: Likeså. 
 

 
(39) Dommer Bergsjø: Likeså. 
 

 
(40) Dommer Tønder: Likeså. 
 

 
(41) Etter røystinga sa Høgsterett slik 
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dom: 

1. A, fødd 0.0.1935, blir frifunnen for post VII i tiltalen. 
 

2. I lagmannsrettens dom, domsslutninga punkt 1, blir det elles gjort den endringa at straffa blir sett 
til fengsel i 21 – tjueein – dagar. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2020-1353-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 

Dato 2020-06-26 

Publisert HR-2020-1353-A 

Stikkord Strafferett. Plan- og bygningsloven. Straffutmåling. Strandsone. Terrenginngrep. 

Sammendrag Eieren av en eiendom i 100-metersbeltet langs sjøen hadde fått godkjent bygging 
av ny hytte med kjeller. Uten ytterligere godkjennelse eller søknad ble det sprengt 
og gravd ut større kjeller, utført omfattende arbeider i terrenget og anlagt 
tennisbane. Straffen for overtredelse av plan- og bygningsloven § 32-9 jf. § 32-8 
bokstav b mv. ble fastsatt til fengsel i 45 dager både for tiltakshaveren og for 
daglig leder i entreprenørfirmaet som var ansvarlig for arbeidene. Høyesterett viste 
til at lovgiver ser strengt på miljøkriminalitet, noe som også er lagt til grunn i 
Høyesteretts praksis, og at allmennpreventive hensyn veier tungt ved 
straffutmålingen. Her hadde de tiltalte forsettlig og grovt uaktsomt tatt seg til rette 
og foretatt flere tiltak som var vesentlige og grove. Eieren hadde sikret seg en 
verdiøkning på eiendommen, og tiltakene medførte privatisering av strandsonen. 
At terrenginngrepene senere var tilbakeført og at kommunen i ettertid hadde 
godkjent kjelleren kunne ikke vektlegges i formildende retning. For 
underentreprenøren som hadde utført arbeidene på stedet, ble det fastsatt en bot på 
200 000 kroner som foretaksstraff og inndragning av 150 000 kroner. Det ble uttalt 
at en underentreprenør må ha en særlig oppfordring til å undersøke om nødvendige 
tillatelser er gitt, for å komme i ansvar. Her hadde underentreprenøren en særlig 
oppfordring til å undersøke, noe som ikke var gjort. Unnlatelsen var grovt 
uaktsom. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Aust-Agder tingrett TAUAG-2018-49475 – Agder lagmannsrett LA-2018-178766-
2 – Høyesterett HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET). 

Parter I. A (advokat Anders Morten Brosveet), [Virksomhet1] AS (advokat Erik Eriksen 
– til prøve) og B (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten 
(førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland). 
II. Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat 
Anders Morten Brosveet) og B (advokat Halvard Helle). 

Forfatter Dommerne Arne Ringnes, Ragnhild Noer, Henrik Bull, Wenche Elizabeth Arntzen 
og Erik Møse. 

Sist oppdatert 2020-07-06 

 
 

 

 
(1) Dommer Ringnes: 
 
 
 

Sakens spørsmål og bakgrunn 
 
(2) Saken gjelder ulovlig bygging og terrenginngrep i 100-metersbeltet langs sjøen og reiser spørsmål om 

straffutmålingen for tiltakshaver og for daglig leder hos entreprenøren, samt vilkårene for straffansvar 
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for underleverandør. 
 

 
(3) A eier fritidseiendommen gnr. 00 bnr. 00 og 00 i [Kommune], som ligger innenfor 100-metersbeltet 

langs sjøen i et uregulert LNF-område. 
 

 
(4) På eiendommen var det eldre bygninger i dårlig stand. I august 2008 søkte [arkitektkontor] AS – som 

var ansvarlig søker – om rivning av bebyggelsen og oppføring av ny hytte med anneks. Hytten var 
ifølge søknaden prosjektert med en kjeller som skulle ha to boder, et disponibelt rom/trimrom og et 
vaskerom. Det fremgikk av tegningene som fulgte søknaden at arealet på disse kjellerrommene var 
mindre enn grunnflaten til hyttens hovedetasje. 

 

 
(5) [Kommune] ga 20. januar 2009 dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen 

og rammetillatelse for det omsøkte tiltaket. Teknisk utvalg forutsatte at «det ikke sprenges mer enn 
nødvendig for kjellerløsning». 

 

 
(6) I 2009 kjøpte A en parsell på cirka 3,3 dekar som grenset til hennes eiendom. Også denne ligger i 100-

metersbeltet. I søknaden om fradeling ble det opplyst at området ville ligge brakk etter fradelingen, og 
at delingen ikke ville medføre merkbare konsekvenser med hensyn til natur eller landskap. 
Kommunen la denne opplysningen til grunn da den ga tillatelse og uttalte i vedtaket at «[o]mrådet vil 
fremdeles være tilgjengelig for allmennheten og ligge brakk som det gjør i dag.» 

 

 
(7) A søkte konsesjon for erverv av parsellen 24. august 2010. Også her er det fremhevet at den ligger 

brakk, og at det ikke er planlagt endring av «dagens bruk». 
 

 
(8) [Virksomhet2] AS fikk oppdraget med rivning og oppføring av ny hytte. Selskapet var ansvarlig 

utførende og kontrollerende for hele tiltaket. B er daglig leder i [Virksomhet2] AS. Høsten 2011 ble 
[Virksomhet1] AS engasjert som underleverandør for å utføre rive- og grunnarbeider. 

 

 
(9) Igangsettingstillatelse basert på rammetillatelsen ble gitt 26. oktober 2011. 
 

 
(10) Den 10. november 2011 hadde A, B og G fra [arkitektkontor] AS et møte om byggeprosjektet. 

Bakgrunnen var blant annet at A ønsket større kjeller og underjordisk passasje mellom hytten og 
annekset. Det ble på bakgrunn av dette laget nye tegninger med kjellerrom som har samme areal som 
hyttens hovedetasje, og som blant annet inneholder kjellerstue, to baderom og et soverom i tillegg til 
trimrom og bod. 

 

 
(11) Grunnarbeidene begynte i august 2012. I forbindelse med arbeidene ble overskuddsmasse brukt til å 

lage en lengre voll mot en tilgrensende grusvei. Det ble også anlagt vei inn mot hytten og oppført en 
bom. Det var ikke søkt om tillatelse til noen av disse tiltakene. 

 

 
(12) Den 7. november 2012 søkte [arkitektkontor] om endringstillatelse for hytten. Søknadsblanketten er 

signert av A. Søknaden gjaldt primært utforming av taket. Kommunen godkjente de omsøkte 
endringene 22. november 2012. Hverken søknaden eller vedlagte tegninger omfattet de nye planene 
for kjelleren, selv om de avvek fra rammetillatelsen. Det ble heller ikke søkt eller opplyst om den 
planlagte passasjen til annekset. 

 

 
(13) Hytten ble deretter oppført. For å få plass til større kjeller med ny romløsning, ble det sprengt dypere 

enn det som ville vært nødvendig i henhold til rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen. Det ble 
også gravd ut passasje til annekset. 

 

 
(14) [arkitektkontor] sendte 28. juni 2013 ferdigmelding til kommunen. Heller ikke nå ble det opplyst om 

endringene i forhold til godkjent søknad. Kommunen ga ferdigattest 2. juli 2013. 
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(15) Høsten 2014 og våren 2015 igangsatte A et arbeid med etablering av aktivitetsbane/tennisbane på den 
parsellen som var kjøpt i 2009. Hun tok i den forbindelse kontakt med [Virksomhet2], som igjen 
kontaktet [arkitektkontor] og [Virksomhet1]. [Virksomhet1]s pristilbud på grunnarbeidene var 231 
000 kroner uten tillegg av merverdiavgift. 

 

 
(16) I en e-post i juni 2015 til A redegjorde B for kostnader ved aktivitetsbane/tennisbane og hva som 

kreves av fundamentering før legging av asfaltdekke som underlag for gummibelegg. Han henvendte 
seg også til kommunen med spørsmål om det var søknadspliktig å etablere aktivitetsplass med 
kunstgress. Saksbehandleren svarte at det isolert sett, og under visse forutsetninger, ikke var 
søknadspliktig å erstatte overflaten i marken med kunstgress, men uttalte samtidig at terrenginngrep er 
søknadspliktig. 

 

 
(17) Tennisbanen ble anlagt i juni og juli 2016 ved at et område på cirka 500 kvadratmeter ble planert og 

pukket, og deretter påstøpt en cirka 15 cm tykk betongsåle, før det ble lagt et såkalt hardcourtdekke på 
betongen. 

 

 
(18) [Kommune] fikk tips om tennisbanen og varslet A om at det ble vurdert pålegg om 

tilbakeføring/retting. Kommunen anmeldte forholdet 20. september 2016. Det ble foretatt omfattende 
etterforskning, og Økokrim foretok ransaking på eiendommen 16. mars 2017. Under etterforskningen 
ble det oppdaget at hytten ikke var oppført i overenstemmelse med godkjente søknader. 

 

 
(19) A søkte så om tillatelse til etablering av tennisbanen. Søknaden ble avslått av kommunen, og As klage 

til Fylkesmannen i Aust-Agder ble ikke tatt til følge. [Kommune] krevde deretter banen fjernet, og 
den er senere tatt bort. Også de øvrige tiltakene i terrenget er tilbakeført. 

 

 
(20) [Kommune] har 25. april 2019 godkjent utvidelsen i kjelleren og den underjordiske passasjen. I 

vedtaket er det uttalt at hensynene som begrunner byggeforbudet i 100-metersbeltet til sjø ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

 
(21) Statsadvokatene ved Økokrim reiste 14. februar 2018 tiltale mot A og B for overtredelse av plan- og 

bygningsloven § 32-9 første ledd jf. tredje ledd, jf. § 32-8 bokstav b, jf. § 20-2 første ledd, jf. § 20-1 første 
ledd bokstav a, jf. bokstav k, jf. bokstav l, jf. § 1-8. For A er grunnlaget beskrevet slik: 

«a) I tiden 1. august 2012 til 2. juli 2013 på gnr. 00 bnr. 00, 00 og 00 på [sted] i [Kommune], lot hun, 
som eier av eiendommene, entreprenører og eller andre utføre en rekke tiltak innenfor 100-
metersbelte fra sjøen til tross for at det ikke var sendt søknad til kommunen og tillatelse var gitt. 
Bl.a. ble det foretatt sprenging i fjell og grunnarbeid til hytta utover det som det var tillatelse til og 
oppført en større kjelleretasje enn tillatelsen gjaldt samt en underjordisk gang mellom hytte og 
anneks, opparbeidelse av en voll mot tilstøtende grusvei, anleggelse av vei og oppføring av bom. 

 

b) I tiden 1. juni til 31. juli 2016 på sted som nevnt under post I a lot hun, som eier av eiendommene, 
entreprenører og eller andre utføre støping av et ca. 500 kvadratmeter stort betongdekke og 
oppføring av tennisbane på dette innenfor 100-metersbelte fra sjøen til tross for at det ikke var 
sendt søknad til kommunen og tillatelse var gitt.» 

 

 

 
(22) Tiltalen mot B gjelder de samme forholdene og overtredelse av de samme bestemmelsene, men er 

knyttet til hans rolle «som daglig leder i [Virksomhet2] AS, på vegne av tiltakshaver A». 
 

 
(23) Det ble videre 14. og 15. februar samme år utferdiget forelegg med foretaksstraff, jf. straffeloven 1902 

§ 48 a og straffeloven § 27 mot [Virksomhet2] og [Virksomhet1] samt forelegg etter straffeloven 1902 
§ 48 a mot [arkitektkontor]. Foreleggene ble ikke vedtatt og trådte i stedet for tiltalebeslutning, jf. 
straffeprosessloven § 268. 

 

 
(24) Post I og II i forelegget mot [Virksomhet1] svarer til henholdsvis post a og post b i tiltalene mot A og 

B, men er knyttet til at ansatte i selskapet, på vegne av tiltakshaver A og som underleverandør for 
[Virksomhet2] AS, utførte de beskrevne tiltakene. 
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(25) Ved Aust-Agder tingretts dom 26. oktober 2018 [TAUAG-2018-49475]1 ble A og B dømt etter 

tiltalen til fengsel i 45 dager. Frihetsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Hver av dem 
ble videre dømt til en bot på 100 000 kroner. 

 

 
(26) [Virksomhet1] ble dømt etter post II i tiltalen til en bot på 100 000 kroner samt inndragning av 100 

000 kroner. Selskapet ble frifunnet for tiltalen i forelegget post I. 
 

 
(27) [Virksomhet2] ble dømt til en bot på 250 000 kroner og inndragning av 75 000 kroner. 

[arkitektkontor] ble dømt til en bot på 150 000 kroner. 
 

 
(28) De domfelte og påtalemyndigheten anket til lagmannsretten. [Virksomhet2] og [arkitektkontor] trakk 

senere sine anker. Lagmannsretten nektet deler av ankene fremmet. For [Virksomhet1] innebar dette 
at tingrettens domfellelse for post II – arbeidet med tennisbanen – ble endelig. 

 

 
(29) Saken for lagmannsretten gjaldt etter dette følgende: 

- for A: bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet samt straffutmålingen, 
 

- for B: straffutmålingen, 
 

- for [Virksomhet1] AS: bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet vedrørende 
post I i forelegget, inndragningen samt straffutmålingen for forholdene i post I og II. 

 

 

 
(30) Agder lagmannsrett avsa 16. september 2019 dom [LA-2018-178766-2]1 med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1970, dømmes for overtredelser av plan- og bygningsloven § 32-9 første ledd, jf. tredje 
ledd, jf.§ 32-8 bokstav b, jf. § 20-2 første ledd, jf. § 20-1 første ledd bokstav a, jf. bokstav k, jf. 
bokstav l, jf.§ 1-8 til fengsel i 45 – førtifem – dager, hvorav 24 – tjuefire – dager gjøres betinget 
med prøvetid 2 – to – år, jf. straffeloven 2005 § 34. Straffeloven 1902 § 62 første ledd og 
straffeloven 2005 § 79 bokstav a gis anvendelse. 

 

2. I tingrettens dom, domsslutningens punkt 2 for B født 0.0.1979, gjøres den endring at straffen 
settes til fengsel i 45 – førtifem – dager, hvorav 24-tjuefire-dager gjøres betinget med prøvetid 2 – 
to – år, jf. straffeloven 2005 § 34. Straffeloven 1902 § 62 første ledd og straffeloven 2005 § 79 
bokstav a gis anvendelse. 

 

3. [Virksomhet1] AS dømmes for en overtredelser av plan- og bygningsloven § 32-9 første ledd, jf. 
tredje ledd, jf.§ 32-8 bokstav b, jf. § 20-2 første ledd, jf. § 20-1 første ledd bokstav a, jf. bokstav k, 
jf. bokstav l, jf.§ 1-8, jf. straffeloven 1902 § 48a /straffeloven 2005 § 27, samt det forhold 
selskapet endelig er dømt for i tingretten, til bot stor 200 000 – tohundretusen – kroner. 
Straffeloven 1902 § 62 første ledd og straffeloven 2005 § 79 bokstav a gis anvendelse. 

 

4. [Virksomhet1] AS dømmes til inndragning av 150 000 – etthundreogfemtitusen – kroner, jf. 
straffeloven 1902 § 34 og straffeloven 2005 § 67. 

 

5. Saksomkostninger idømmes ikke.» 
 

 

 
(31) A, B og [Virksomhet1] har anket til Høyesterett. A har anket over straffutmålingen. B har anket over 

saksbehandlingen, subsidiært straffutmålingen. [Virksomhet1] har anket over lovanvendelsen, 
subsidiært straffutmålingen og inndragningen. Påtalemyndigheten har inngitt motanke over 
straffutmålingen for A og B. 

 

 
(32) Høyesteretts ankeutvalg har tillatt ankene fremmet for så vidt gjelder lovanvendelsen, 

straffutmålingen og inndragningen. 
 

 
(33) Høyesterett har behandlet saken muntlig ved fjernmøte, jf. midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om 

tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. § 3. 
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Mitt syn på saken 
 
 
Rettslige utgangspunkter 
 
(34) Før jeg går inn på straffutmålingen og de øvrige spørsmål saken reiser, skal jeg si noe om de aktuelle 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 

 
(35) Paragraf 20-2 oppstiller krav om søknadsplikt for tiltak som er nevnt i § 20-1. Tiltalebeslutningene 

mot de ankende parter viser til § 20-1 første ledd bokstav a, som blant annet omfatter oppføring av 
bygning, bokstav k om vesentlig terrenginngrep og bokstav l, som gjelder anlegg av vei. 

 

 
(36) I lys av de ankende parters roller i saken nevner jeg at den person tiltaket utføres på vegne av – 

tiltakshaveren – er ansvarlig for at tiltakene utføres i samsvar med loven, se § 23-1, jf. § 23-2. Loven 
stiller videre krav om ansvarsrett for foretak som står for søknad, prosjektering og utførelse av 
tiltakene, se § 20-3. Om bakgrunnen for disse reglene viser jeg til HR-2020-312-A avsnitt 47 
følgende. Foretak med ansvarsrett har ansvar overfor bygningsmyndighetene for at lovens krav er 
oppfylt, jf. § 23-3 andre ledd. Etter § 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for at tiltaket utføres i 
samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov. 

 

 
(37) I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag gjelder det et generelt forbud mot blant annet 

oppføring av bygninger og terrenginngrep, jf. § 1-8. Det skal her «tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser», jf. bestemmelsens første ledd. 
Begrunnelsen for forbudet fremgår blant annet i Ot.prp.nr.32 (2007–2008) side 30, hvor det heter: 

«Forbudet markerer at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at strandsonen 
i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Begrunnelsen for forbudet er de viktige 
interessene som knytter seg til strandsonen, som allmenn ferdsel og friluftsliv, naturvern, 
biologisk mangfold, landskap og kulturminner.» 

 

 
(38) På side 243 i samme proposisjon fremheves det at det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares 

som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det er derfor: 

«... nødvendig med en streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i 100-metersbeltet 
langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal 
svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder med stort 
utbyggingspress.» 

 

 
(39) Allerede nå kan det derfor pekes på at de tiltakene som de ankende parter er satt under tiltale for, har 

skjedd i et område hvor hensynet til miljøet og allmenne interesser gjør seg særlig sterkt gjeldende. 
Jeg kommer tilbake til betydningen av dette for straffutmålingen og lovanvendelsen. 

 

 
(40) Dette leder meg over til lovens straffebestemmelse. Jeg nevner først at loven oppstiller en tosporet 

ordning for sanksjoner mot ulovligheter. Paragraf § 32-8 gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr. 
For vesentlige overtredelser kan straff anvendes, jf. § 32-9. Bestemmelsens første og tredje ledd har 
denne ordlyden: 

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt opptrer som nevnt i § 32-8 første ledd, straffes med 
bøter eller fengsel inntil 1 år dersom overtredelsen er vesentlig. Tilsvarende gjelder den som 
utfører handlinger som kan medføre overtredelsesgebyr etter § 32-8a. Det samme gjelder ved 
overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av loven når det i forskrift er fastsatt at 
overtredelse av den aktuelle bestemmelse er straffbar. Ved vurderingen av om en overtredelse 
er vesentlig, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av 
utvist skyld. Dersom personen eller foretaket tidligere er ilagt sanksjon for overtredelse av 
denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, kan straff anvendes selv om overtredelsen 
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ikke er vesentlig. 
... 

Ved grove overtredelser kan fengsel inntil 2 år anvendes. Ved vurderingen av om 
overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og 
graden av utvist skyld.» 

 

 
(41) Som det fremgår, er gjerningsinnholdet knyttet til de handlinger og unnlatelser som er angitt i § 32-8 

første ledd. Tiltalebeslutningene mot de ankende parter viser til alternativet i § 32-8 første ledd 
bokstav b, som blant annet retter seg mot den som utfører eller lar utføre tiltak uten at det foreligger 
nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

 

 
(42) Ved vurderingen av om overtredelsen er vesentlig, skal det etter § 32-9 første ledd særlig legges vekt 

på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld. 
 

 
(43) Vesentlighetskravet ble foreslått av Bygningslovutvalget i utvalgets andre delutredning, NOU 2005:12 

Mer effektiv bygningslovgivning. Utvalget mente at straffesanksjonen burde reserveres for de 
alvorlige og/eller gjentatte tilfellene, jf. utredningen side 324. Departementet var enig i utvalgets 
lovutkast og begrunnelse, jf. Ot.prp.nr.45 (2007–2008) side 181. 

 

 
(44) På samme sted i proposisjonen og i spesialmotivene på side 357 gir departementet en utfyllende 

redegjørelse for hvilke momenter som tas i betraktning ved vesentlighetsvurderingen. Ved 
vurderingen av omfanget av overtredelsen kan det ses hen til om det foreligger flere overtredelser som 
skal sanksjoneres under ett. Virkningen av overtredelsen kan knytte seg til faren for liv og helse, samt 
lovbruddets samfunnsmessige skadepotensial. Også fortjenesten som er oppnådd er relevant. Andre 
momenter som fremheves, er om motivet for handlingen var egen fordel og om overtredelsen var 
planmessig. 

 

 
(45) I den tidligere loven fra 1985 § 110 kunne det bare idømmes bøter. Bygningslovutvalget mente at 

ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven også må kunne sanksjoneres med fengselsstraff, se 
utredningen side 325. Utvalget viste i denne sammenheng til rapporten Prosjekt miljøkriminalitet fra 
en arbeidsgruppe etablert av Politidirektoratet, hvor det blant annet var uttalt: 

«Loven [plan- og bygningsloven] er derfor en langt viktigere miljølov enn det som er den 
vanlige oppfatning i politi- og påtalemyndighet. Paradoksalt nok er strafferammen bare bøter, 
noe som medfører at overtredelse foreldes etter bare to år og at straffeprosessuelle 
tvangsmidler ikke kan benyttes under etterforskningen. Plan- og bygningsloven er under 
revisjon. Strafferammen bør økes til fengsel i ett år og med skjerpet sideramme til to år ved 
særlig skjerpende omstendigheter. Dette er det vanlige i den øvrige miljølovgivning.» 

 

 
(46) I tråd med dette fremmet Bygningslovutvalget forslag om en strafferamme på fengsel inntil ett år og 

inntil to år ved «særlig skjerpende omstendigheter». Begrunnelsen var «primært plan- og 
bygningslovens betydning som miljø- og vernelov, slik dette er beskrevet i rapporten Prosjekt 
miljøkriminalitet», se utredningen side 325. Det ble også vist til at det skjerpede straffenivået ville ha 
betydning for foreldelsesfristens lengde og for adgangen til å bruke tvangsmidler. 

 

 
(47) Departementet var enig i utvalgets forslag til straffebestemmelse. I proposisjonen side 357-358 heter 

det: 

«Forslaget om økt strafferamme fra bøter til fengsel må ses i sammenheng med plan- og 
bygningslovens betydning som miljølov. Plan- og bygningslovgivningen verner så vel 
naturområder som kulturminner som ikke er fredet. All bygging, etablering av veganlegg og 
større massearbeider krever tillatelse fra kommunen. Bygninger som ikke er fredet etter 
kulturminneloven, er beskyttet av plan- og bygningslovens krav om rivetillatelse. Ulovlige 
terrenginngrep som veganlegg i landskapsvernområde kan medføre uopprettelig skade. 
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Ulovlige terrenginngrep og utbygging i strandsonen er en trussel mot allmennhetens rett til fri 
ferdsel, og medfører en innskrenking i menneskers mulighet til rekreasjon og 
naturopplevelser. Utbygging av strandsonen innebærer også svekket grunnlag for biologisk 
mangfold. ...» 

 

 
(48) Utvalgets forslag var som nevnt at den høyere strafferammen på to år skulle komme til anvendelse 

ved «særlig skjerpende omstendigheter», og i motivene ble det vist til om overtredelsen har voldt fare, 
stor skade eller ulempe. I departementets lovutkast – og i lovteksten slik den er vedtatt – er «særlig 
skjerpende omstendigheter» erstattet med «grov». Det fremgår av sammenhengen at dette bare var en 
språklig endring. Det er videre tilføyd at det ved vurderingen av om overtredelsen er grov, skal legges 
vekt på overtredelsens omfang og virkning, og graden av utvist skyld. 

 

 
(49) Jeg kan ikke se at det med dette er ment å gjøre noen realitetsendring fra utvalgets forslag. Spørsmålet 

om handlingen er grov etter § 32-9 tredje ledd hører til straffespørsmålet, jf. også HR-2020-955-A 
avsnitt 54 følgende, og ved denne vurderingen kan en rekke momenter komme inn. For anvendelsen 
av den høyere strafferammen må det imidlertid kreves at grovheten i overtredelsene går utover det 
som er tilstrekkelig for å oppfylle vesentlighetskravet. Jeg kommer tilbake til den konkrete 
vurderingen i vår sak. 

 

 
(50) Jeg går etter dette over til å se på rettspraksis. Høyesterett har ikke tidligere avsagt avgjørelser som 

gjelder anvendelsen av og straffutmålingen etter § 32-9. Avgjørelsen i Rt-2011-10, som gjaldt 
overtredelse av § 110 i den tidligere plan- og bygningsloven, har imidlertid betydning. Førstvoterende 
uttaler i avsnitt 17: 

«I saker om miljøkriminalitet må det av allmennpreventive grunner reageres strengt. En 
forsvarlig forvaltning av naturen forutsetter at befolkningen etterlever gjeldende 
reguleringslovgivning. Ved å opptre slik A har gjort, vil dessuten grunneierne kunne oppnå en 
betydelig gevinst. Dette må tillegges vekt ved straffutmålingen, slik at boten ikke bare utgjør 
en bagatellpost i byggeregnskapet.» 

 

 
(51) Etter en gjennomgang av straffebestemmelser i miljølovgivningen, oppsummerer han slik i avsnitt 22: 

«Denne utviklingen viser at lovgiveren – ikke minst på bakgrunn av en erkjennelse av det 
økende behovet for å verne miljøet – har vedtatt stadig strengere straffebestemmelser. Selv 
om dette ikke har gitt seg utslag i at strafferammen i plan- og bygningsloven § 110 har blitt 
endret, må det likevel ved utmålingen av bøtestraffen legges vekt på den skjerpete holdningen 
til miljøkriminalitet som avspeiles i den omtalte lovgivningen.» 

 

 
(52) Dette synet på straffutmålingen ved miljøkriminalitet har Høyesterett videreført i senere avgjørelser. 

Jeg viser til Rt-2011-631, som gjaldt overtredelse av vannressursloven § 63 tredje ledd i forbindelse 
med utbygging av et kraftverk, og HR-2017-1298-A, som gjaldt brudd på kulturminneloven. 

 

 
(53) Jeg oppsummerer mitt syn så langt: Økningen av strafferammene i den nye plan- og bygningsloven er 

begrunnet i lovens betydning som miljølov, og både strafferammene her og utviklingen i 
miljølovgivningen generelt viser at lovgiver ser strengt på miljøkriminalitet. Betydningen av å 
beskytte miljøet gjenspeiles i Grunnloven § 112. Strafferammen på to år i § 32-9 tredje ledd er et klart 
signal fra lovgiver om at det må reageres strengt på grove overtredelser av loven. 
Reaksjonsfastsettelsen ved brudd på plan- og bygningsloven må foretas i lys av dette og det generelt 
strenge synet på miljøkriminalitet, og ved utmålingen må straffens allmennpreventive virkning stå 
sentralt. 

 

 
(54) Jeg går etter dette over til de konkrete spørsmålene i saken. 
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Straffutmålingen for A 
 
(55) A er domfelt for at hun som tiltakshaver har latt utføre de tiltak som omhandles i tiltalebeslutningen 

post a og b uten at det forelå søknad og godkjennelse. 
 

 
(56) Lagmannsretten mente at forholdene i post a og b hver for seg oppfylte vesentlighetskravet i § 32-9 

første ledd. Om post a heter det i denne forbindelse: 

«Det ble her foretatt irreversible tiltak, ved at det er sprengt ut større masser enn kommunen 
hadde gitt tillatelse til for kjelleren under hytten. Lagmannsretten bemerker at sprengningen 
kun har skjedd under fotavtrykket til hytten og at det under enhver omstendighet var blitt gitt 
tillatelse til noe sprengning for fundamentering av den delen av hytten som ikke skulle ha 
kjeller under, slik tillatelsen fra kommunen gjaldt. 

Lagmannsretten viser også til at det ikke er tale om kun ett tiltak, men flere tiltak over en 
lengre byggeperiode, hvor A og medhjelperne har tatt seg til rette etter eget 
forgodtbefinnende, selv om de utvilsomt har forstått at tiltakene krevde tillatelse/dispensasjon. 

Privatiseringen av den nyervervede parsellen ved bygging av voll, vei og bom er tiltak som 
begrenser allmennhetens tilgang og mulighet for utnyttelse av området. Det aktuelle området 
nær eiendommen er mye i bruk av allmennheten. På naboeiendommen er det en populær 
badestrand for folk i nabolaget.» 

 

 
(57) Forholdene i post b omtales slik: 

«Banen medførte fullstendig privatisering av et område som ligger i LNF-område i 
strandsonen i 100-metersbeltet. Det er et stort og inngripende tiltak med store konsekvenser. 
Så vel overtredelsens omfang og virkninger som graden av utvist skyld taler for at 
overtredelsen er vesentlig.» 

 

 
(58) Etter mitt syn må overtredelsene også – og hver for seg – anses som grove, jf. § 32-9 tredje ledd. Jeg 

legger her for det første vekt på den utviste skyld. A handlet forsettlig etter post a – utbyggingen av 
kjelleren og anleggelsen av underjordisk gang og voll med videre – og lagmannsretten uttalte ved 
skyldvurderingen blant annet at hun var: 

«... fullt ut innforstått med de faktiske omstendigheter og finner hevet over enhver tvil at hun 
har villet gjennomføre de aktuelle tiltak til tross for at hun kjente til at det ikke var sendt 
nødvendig søknad til kommunen og at tillatelse/dispensasjon derfor ikke var gitt.» 

 

 
(59) Hva gjelder post b – anleggelsen av tennisbanen – kom lagmannsretten til at A «[i] beste fall» har 

gjort seg skyldig i grov uaktsomhet, men at skylden ligger nær forsett. Retten fant det klart at svaret 
fra kommunen «ikke på noen måte kunne begrunne god tro for gjennomføring av det tiltak som ble 
valgt, uten søknad og kommunens tillatelse.» 

 

 
(60) Jeg viser videre til at utsprengningen av kjelleren og anleggelsen av tennisbanen er store 

terrenginngrep, og de er foretatt i strandsonen. Tennisbanen og vollen medførte privatisering av et 
område som var forutsatt å være tilgjengelig for allmennheten. Riktignok er kjelleren ikke synlig fra 
utsiden, men det må tas i betraktning at A ved lovbruddet sikret seg en verdiøkning på eiendommen. 
Som uttalt av lagmannsretten, ble det foretatt flere tiltak over en lengre byggeperiode, hvor A og 
medhjelperne tok seg til rette etter eget forgodtbefinnende. 

 

 
(61) Forsvareren har gjort gjeldende at det i formildende retning må tas hensyn til at kjelleren i ettertid er 

godkjent av kommunen. Det anføres at forholdet må anses som en formalovertredelse uten skadefølge. 
Dette er jeg ikke enig i. Jeg viser til Rt-2011-10 avsnitt 15, hvor det uttales at det «ved 
straffutmålingen ikke [kan] legges vekt på den etterfølgende godkjenningen.» 

 

 
(62) Forsvareren har videre vist til at de øvrige tiltakene i terrenget er tilbakeført. Jeg kan heller ikke se at 
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dette kan tillegges vekt i formildende retning, slik denne saken ligger an. Det dreier seg her om 
ulovlige tiltak som A som tiltakshaver hadde plikt til å rette. 

 

 
(63) Forsvareren har endelig vist til at A stolte på de profesjonelle partene i prosjektet – ansvarlig søker og 

ansvarlig utførende. Dette synspunktet kan ikke føre frem, og jeg viser til det jeg har gjengitt fra 
lagmannsrettens skyldvurdering. 

 

 
(64) Det er gått cirka tre år og ni måneder siden anmeldelsen i september 2016. Det har imidlertid vært 

mange siktede og etterforskningen har etter det opplyste vært omfattende. Tidsaspektet kan i lys av 
dette bare tillegges begrenset betydning, jf. Rt-2004-1645 avsnitt 46. 

 

 
(65) Som jeg har redegjort for, må straffens allmennpreventive virkning stå sentralt ved straffutmålingen. 

Aktor har nedlagt påstand om at straffen settes til 45 dagers fengsel. Lagmannsretten gjorde 24 av 
dagene betinget. I lys av forholdenes grovhet og at det gjelder en lang rekke overtredelser, mener jeg 
at straffen som ble utmålt i lagmannsretten må skjerpes, og at den passende kan settes til 45 dagers 
fengsel. 

 
 
 
Straffutmålingen for B 
 
(66) Bs rolle i saken er at han var daglig leder i [Virksomhet2] AS, som var ansvarlig utførende foretak. 

Tingrettens vurdering av skyldspørsmålet for B ble endelig ved lagmannsrettens ankenektelse, og 
tingretten kom til at han handlet forsettlig ved utførelsen av tiltakene i tiltalebeslutningen post a om 
utbyggingen av kjelleren og anleggelsen av underjordisk gang og voll med videre, og grovt uaktsomt 
ved anleggelsen av tennisbane, jf. post b. 

 

 
(67) Ved straffutmålingen for B må det legges vekt på de samme momentene som ved straffutmålingen for 

A. Det er imidlertid også forskjeller. B har i motsetning til A ikke den økonomiske fordelen som 
utbyggingen av kjelleren innebærer. På den annen side er B en profesjonell entreprenør som må 
forutsettes å kjenne regelverket. Selskapet han leder var ansvarlig utførende, og derved ansvarlig 
overfor plan- og bygningsmyndighetene for å overholde lovens krav. Jeg viser til det jeg tidligere har 
sagt om ansvarsreguleringen i loven. Generelt bemerker jeg at både et ønske om oppdrag og 
fortjeneste, og lojalitet til en oppdragsgiver, nok kan friste til å neglisjere søknadsplikten. Dette er et 
særlig moment som tilsier at det av allmennpreventive hensyn bør reageres strengt i denne type saker 
og situasjoner. 

 

 
(68) Forsvareren har anført at det må legges vekt på at [Virksomhet2] er dømt til bot og inndragning. Jeg 

kan ikke se at det er grunnlag for å fravike utgangspunktet om at Bs forhold må vurderes på 
selvstendig grunnlag. 

 

 
(69) Aktor har også for B lagt ned påstand om at straffen settes til 45 dagers fengsel. Også for ham gjorde 

lagmannsretten 24 av dagene betinget. 
 

 
(70) I lys av forholdenes grovhet er jeg kommet til at straffen for B må skjerpes og passende settes til 

fengsel i 45 dager. 
 
 
 
[Virksomhet1] 
 
(71) Jeg ser først på [Virksomhet1]s anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Jeg nevner 

innledningsvis at det er rettskraftig avgjort i tingretten at [Virksomhet1] opptrådte grovt uaktsomt og i 
strid med plan- og bygningslovens regler da de anla tennisbanen uten å avklare om det var gitt 
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tillatelse til tiltaket. 
 

 
(72) Selskapet har anført at forholdene i forelegget post I om sprenging og grunnarbeid til hytten, 

anleggelse av voll og underjordisk gang med videre ikke oppfyller vesentlighetskravet i § 32-9 første 
ledd. Jeg er ikke enig. De arbeidene [Virksomhet1] utførte, var sprengnings- og gravearbeider i 
strandsonen samt anleggelse av en voll som begrenset allmennhetens tilgang og utnyttelse av et ikke 
ubetydelig område. Arbeidene ble utført mot vederlag. Både arbeidenes omfang og virkning tilsier 
etter mitt syn at de er vesentlige, slik også lagmannsretten la til grunn i det jeg har gjengitt fra 
drøftelsen av post a i tiltalebeslutningen mot A. 

 

 
(73) [Virksomhet1] har videre anført at lagmannsretten har lagt en for streng norm til grunn, når den kom 

til at selskapet utviste grov uaktsomhet. Det er blant annet vist til at selskapet ikke var ansvarssubjekt 
etter plan- og bygningsloven § 23-7. Det ville heller ikke – hevdes det – kommet noe ut av en 
forespørsel til [Virksomhet2], som bevisst hadde ført kommunen bak lyset. 

 

 
(74) Det rettslige utgangspunktet er klart: [Virksomhet1] har utført arbeider som rammes av § 32-9 jf. § 

32-8 første ledd bokstav b. Som underleverandør uten ansvarsrett i prosjektet hadde imidlertid 
selskapet ikke et selvstendig ansvar overfor bygningsmyndighetene for overholdelse av lovens 
bestemmelser. Dette ansvaret lå, som jeg har redegjort for tidligere, hos [Virksomhet2], som var 
ansvarlig utførende, jf. § 23-3 jf. § 23-7. Det fremgår av § 23-3 annet ledd at det ansvarlige foretakets 
ansvar også omfatter underleverandørers utførelse og prosjektering, med mindre disse selv har 
ansvarsrett for arbeidet. 

 

 
(75) Ved aktsomhetsvurderingen er det også relevant å se hen til at [Virksomhet2] hadde det 

kontraktsrettslige ansvaret for å skaffe nødvendige offentlige tillatelser, jf. prinsippet i NS 8415:2008 
Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider, punkt 19.6. 

 

 
(76) Etter mitt syn må en undersøkelsesplikt for underentreprenøren bygge på at det foreligger 

omstendigheter som gir en særlig oppfordring til å undersøke om nødvendige tillatelser er gitt. En 
generell undersøkelsesplikt vil legge for store byrder på underentreprenøren og er ikke i samsvar med 
plan- og bygningslovens ansvarsregulering. Hvilke omstendigheter som kan gi underentreprenøren 
berettiget grunn til å tvile på om nødvendige tillatelser foreligger, og hvor langt undersøkelsesplikten 
rekker, må vurderes konkret, men illustreres av situasjonen i vår sak: 

 

 
(77) Lagmannsretten fant det bevist at ansatte i selskapet var klar over at det var gitt rammetillatelse i 2009 

og igangsettingstillatelse i oktober 2011 og hva disse tillatelsene gikk ut på. Det fremgår av 
lagmannsrettens dom at [arkitektkontor] ba [Virksomhet1] om ny pris for ekstra grunnarbeider, som 
følge av at det ble prosjektert med full kjeller og passasje mellom hytte og anneks. Det heter i 
dommen at: 

«Tegninger for ny plan for kjelleretasjen var vedlagt forespørselen til [Virksomhet1]. 
[Virksomhet1] bekrefter 22. november 2011 pris på 120 000 kroner eks mva for disse 
arbeidene, som kommer i tillegg til de opprinnelige arbeidene prissatt til 487 000 kroner.» 

 

 
(78) Dette skjedde altså knapt en måned etter at igangsettingstillatelsen var gitt, og ga etter mitt syn 

[Virksomhet1] en særlig oppfordring til å avklare om kommunen hadde gitt endringstillatelse. 
 

 
(79) Lagmannsretten syn var at dette: 

«... meget enkelt [kunne] ha vært gjort ved en henvendelse til hovedentreprenøren 
[Virksomhet2], som [Virksomhet1] hadde nær forretningsforbindelse med. Det minste man 
må kunne kreve i en slik situasjon er at selskapet retter en formell forespørsel til 
[Virksomhet2], og får et svar.» 

 

 
(80) Jeg er enig i denne vurderingen. Ved skyldvurderingen må også arbeidene med vollen tas i 
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betraktning. Om dette heter det i lagmannsrettens dom: 

«Lagmannsretten, nå den samlede rett, finner at ansatte i [Virksomhet1], når det gjelder vollen 
mot tilstøtende grusvei, har utvist nødvendig subjektiv skyld, i det minste grov uaktsomhet, 
slik flertallet fant når det gjaldt tiltaket med kjelleren og passasjen. 

Det var [Virksomhet1] som opprinnelig rettet en henvendelse til [Virksomhet2] vedrørende 
benyttelse av overskuddsmasse, og ansatte i [Virksomhet1] opptrådte i det minste grovt 
uaktsomt når det ble etablert en voll ut mot veien forbi eiendommen, uten at det var søkt om 
tiltaket, som klart var søknadspliktig.» 

 

 
(81) I alle fall når arbeidene med kjelleren, passasjen og vollen sees i sammenheng, mener jeg at selskapets 

handlemåte var svært klanderverdig, og at de som opptrådte på vegne av selskapet var sterkt å 
bebreide for at arbeidene ble utført uten nødvendig tillatelse. Kravet til grov uaktsomhet er med det 
oppfylt. 

 

 
(82) [Virksomhet1] har videre anført at forholdet etter post I ikke var grovt. Jeg kan ikke se at dette skal 

vurderes på annen måte enn det er gjort for A og B, og jeg viser til det jeg tidligere har sagt om 
spørsmålet. 

 

 
(83) Endelig har [Virksomhet1] anført at det ikke bør idømmes foretaksstraff etter straffeloven 1902 § 48 

a. Jeg slutter meg her til lagmannsretten, som uttaler: 

«Lagmannsretten finner dernest at [Virksomhet1] etter straffeloven 1902 § 48 b bør ilegges 
straff. Det legges vekt på at straff i dette tilfellet har klar preventiv virkning for foretak som 
arbeider med slike oppdrag i slike sårbare områder, jf. bokstav a), og at overtredelsen anses 
grov, jf. bokstav b), se drøftelsen over. Det tas også hensyn til at foretaket ved retningslinjer, 
opplæring og kontroll eller andre tiltak enkelt kunne ha forebygget overtredelsen, jf. bokstav 
c). Det er også all grunn til å regne med at overtredelsen ble begått for å fremme foretakets 
interesser og økonomi, jf. bokstav d). Selskapet har etter det opplyste hatt solid drift de senere 
årene, jf. bokstav f), se nedenfor om regnskapstall.» 

 

 
(84) Lagmannsretten utmålte en samlet bot på 200 000 kroner for begge forholdene i forelegget. Jeg kan 

ikke se at boten er for høy. 
 

 
(85) Det som da gjenstår å vurdere, er [Virksomhet1]s anførsel om at det ved fastsettelsen av 

inndragningsbeløpet må gjøres fradrag for alle kostnadene med å utføre arbeidene. Selskapet har vist 
til Rt-2015-184, hvor Høyesterett la til grunn at bruttoprinsippet i straffeloven 1902 § 34 må 
modifiseres når det gjelder utgifter til anskaffelse av gjenstander med lovlig omsetningsverdi. 

 

 
(86) Etter mitt syn kommer problemstillingen ikke på spissen i vår sak, og jeg finner det ikke nødvendig å 

ta stilling til de rettsspørsmålene som reises. Lagmannsretten kom til at inndragningen samlet kan 
settes til 150 000 kroner, jf. straffeloven 1902 § 34 og straffeloven 2005 § 67. Det er presisert i 
dommen at det fastsettes en ny felles inndragningsslutning «for det forhold selskapet nå er kjent 
skyldig for og for det forhold som selskapet ble dømt for i tingretten og som er rettskraftig». 
Lagmannsretten viste til at tilleggsarbeidene på hytten var priset til 120 000 kroner og for tennisbanen 
var prisen 220 000 kroner, begge uten tillegg av merverdiavgift. Inndragningsbeløpet er følgelig langt 
lavere enn bruttoinntekten for arbeidene. 

 
 
 

Konklusjon 
 
(87) Min konklusjon er at det gjøres den endring i lagmannsrettens dom at straffene for A og B settes til 45 

dagers fengsel. Til fradrag kommer utholdt frihetsberøvelse med to dager. Anken fra [Virksomhet1] 
AS har ikke ført frem og forkastes. 
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(88) Som jeg har pekt på, hører vurderingen etter § 32-9 tredje ledd til straffespørsmålet. Henvisningen til 

denne bestemmelsen i lagmannsrettens domsslutning må da utgå. Jeg har funnet det riktig å utforme 
en ny domsslutning. 

 

 
(89) Jeg stemmer for denne 

DOM: 

1. A, født 0.0.1970, dømmes for overtredelser av plan- og bygningsloven § 32-9 første ledd, jf.§ 32-8 
bokstav b, jf. § 20-2 første ledd, jf. § 20-1 første ledd bokstav a, jf. bokstav k, jf. bokstav l, jf.§ 1-8 
til fengsel i 45 – førtifem – dager. Straffeloven 1902 § 62 første ledd og straffeloven 2005 § 79 
bokstav a gis anvendelse. Til fradrag kommer utholdt frihetsberøvelse med 2 – to – dager. 

 

2. I lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 2 for B, født 0.0.1979, gjøres den endring at 
straffen settes til fengsel i 45 – førtifem – dager. Straffeloven 1902 § 62 første ledd og straffeloven 
2005 § 79 bokstav a gis anvendelse. Til fradrag kommer utholdt frihetsberøvelse med 2 – to – 
dager. 

 

3. I lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 3, gjøres den endring at henvisningen til plan- og 
bygningsloven § 32-9 tredje ledd utgår. For øvrig forkastes anken fra [Virksomhet1] AS. 

 

 

 
(90) Dommer Noer: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(91) Dommer Bull: Likeså. 
 

 
(92) Dommer Arntzen: Likeså. 
 

 
(93) Dommer Møse: Likeså. 
 

 
(94) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

1. A, født 0.0.1970, dømmes for overtredelser av plan- og bygningsloven § 32-9 første ledd, jf.§ 32-8 
bokstav b, jf. § 20-2 første ledd, jf. § 20-1 første ledd bokstav a, jf. bokstav k, jf. bokstav l, jf. § 1-8 
til fengsel i 45 – førtifem – dager. Straffeloven 1902 § 62 første ledd og straffeloven 2005 § 79 
bokstav a gis anvendelse. Til fradrag kommer utholdt frihetsberøvelse med 2 – to – dager. 

 

2. I lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 2 for B, født 0.0.1979, gjøres den endring at 
straffen settes til fengsel i 45 – førtifem – dager. Straffeloven 1902 § 62 første ledd og straffeloven 
2005 § 79 bokstav a gis anvendelse. Til fradrag kommer utholdt frihetsberøvelse med 2 – to – 
dager. 

 

3. I lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 3, gjøres den endring at henvisningen til plan- og 
bygningsloven § 32-9 tredje ledd utgår. For øvrig forkastes anken fra [Virksomhet1] AS.  

 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Høyesterettspraksis om miljøkriminalitet fra de siste 15 år 

Hans Tore Høviske/and* 

1 Innledning 

Neppe noe annet rettsområde har hatt en slik utvikling de senere årene med skjerping 
av strafferammer som miljøstrafferetten. I tillegg er det innført mange nye og viktige 
miljølover. Det kan være mange grunner til en slik utvikling, men blant de viktigste 

er utvilsomt den generelle oppfatningen at miljøet er viktig og verneverdig. Albert 
Einstein skal en gang ha sagt: «Om biene og humlene forsvinner fra jordens overflate, 
har menneskeheten bare fire år igjen.» Denne uttalelsen er de siste årene blitt enda 

mer aktuell. Både bier og humler er nå truet. Ifølge European Environment Agency 
dør verdens arter ut 100-1000 ganger raskere nå enn før. 1 

Høyesterett har fulgt opp denne utviklingen. Ikke minst i de årene Tore Schei har 
vært høyesterettsjustitiarius, har Høyesterett fattet mange prinsipielle avgjørelser som 
har gjort håndhevingen mer effektiv. Det hjelper miljøet lite med gode regler hvis 
de ikke blir etterlevd, og brudd ikke får konsekvenser. Miljøstrafferetten handler om 

de store linjer. I en rekke saker fra rundt årtusenskiftet har Høyesterett vist forståelse 
for disse linjene. 

Slutten av 1980-tallet ble et vendepunkt for håndheving av miljølover. Høyesterett 
gav i en rekke saker uttrykk for at straffereaksjonene må ligge på et nivå som motvirker 
overtredelser og ikke gjør det lønnsomt å bryte det regelverket som er satt til vern om 

miljøet, se Rt. 1988 s. 1.356 (industriforurensning), Rt. 1989 s. 733 (forurensning 
fra kommunal avfallsplass) og Rt. 1990 s. 156 (faunakriminalitet).2 

Siden den gang og særlig de siste 25 år har miljøkriminalitet vært gjenstand for 
betydelige straffeskjerpelser ved at en rekke miljølover har fatt hevet strafferammene. 
Høyesterett har prinsipielt og lojalt fulgt opp lovgivers endringer ved klart å gi til 

* 

2 

Hans Tore Høviskeland er førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Økokrim. 

h ttps:/ I portals. i uen .org/Iibrary/ sites/library/ files/ documen ts/RL-2004-00. 1 . pdf. 

Daværende riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn satte søkelyset på forurensningskriminalitet 

i artikkelen «Miljøkriminalitet - med særlig vekt på straffbar forurensning» i Lov og rett 1989 

s. 343-357. 
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kjenne at brudd på miljølovgivningen må straffes strengt. I sum gjør dette at straff

utmåling før ca. 2000 nå har liten relevans. 

I Rt. 2001 s. 110 (krandommen) uttalte Høyesterett følgende på s. 114: 

«Som aktor har fremhevet, viser lovgivning og rettsavgjørelser fra de senere år en skjerpet 

holdning overfor andre typer miljøovertredelser.» 

Siden har Høyesterett gjentatt dette i mange avgjørelser helt frem til i dag. Det ble blant 

annet gjentatt i Rt. 2011 s. 10 (Ofrenes-dommen), som gjaldt en overtredelse av plan

og bygningsloven hvor en hytteeier hadde bygget ulovlig i strandsonen. Høyesterett 

uttalte i avsnitt 22, etter å ha konstatert at lovgiver ser strengt på miljøkriminalitet: 

«Denne utviklingen viser at lovgiveren - ikke minst på bakgrunn av en erkjennelse av det 

økende behovet for å verne miljøet - har vedtatt stadig strengere straffebestemmelser.» 

Ofrenes-dommen er svært viktig, fordi den markerte at skjerpingen av straffenivået 

ikke har stoppet opp etter de tidligere høyesterettsdommene. Høyesterett har fulgt opp 

utviklingen blant annet i Rt. 2011 s. 31 (Kvernstad-dommen), Rt. 2012 s. 65 (Vest 

Tank-dommen) og Rt. 2015 s. 44 (lakselusdommen), og med det gitt klar beskjed 

om et skjerpet straffenivå på miljøområdet generelt. 

Høyesterett har derved i sin straffutmålingspraksis tatt et viktig skritt for å gi miljø

verdiene den status de fortjener i forhold til andre samfunnsmessige verdier, herunder 

gitt Grunnloven 110 b (endret til§ 112) den relevans og rettsvirkning den var tiltenkt 

i 1992. Miljøverdiene utgjør nå også en del av menneskerettighetene, slik lovgiver ty

deliggjorde i endringen av Grunnloven§ 110 b til§ 112 ved grunnlovsjubileet i 2014. 

Tidligere kunne man oppleve at miljøaktivistene som søkte å stanse en ulovlig 

miljøkrenkelse, ble straffet strengere enn miljøsynderen selv. Dette hører nå til retts

historien, og Høyesterett synes etter omstendighetene å ha en viss sympati for den 

miljømotiverte sivile ulydighet. Rt. 2011 s. 1699 gjaldt en sak mot tre menn som 

hadde demonstrert i forbindelse med prosjektet «Ren Oslofjord» og nektet å etter

komme pålegg fra politiet om å fjerne seg. Mennene ble riktignok dømt og ilagt bøter 

fra 4000 til 10 000 kroner, men i dommen uttaler Høyesterett: 

«Selv om de domfelte ikke kan høres med at handlingene er straffrie på grunn av nødrett 

eller nødverge, finner jeg grunn til å fremheve at de aksjonene de er dømt for springer 

ut av et omfattende og kunnskapsbasert engasjement for vern om miljøet, bekjempelse 

av miljøødeleggelser og hindring av miljøkriminalitet. Aksjonene har ikke hatt som 
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formål å underminere lovlig fattede vedtak, snarere tvert imot. Siktemålet bar 
bringe ulovligheter til tiltakshavers og myndighetenes kunnskap, og å forhindre at 
skjer. Oslo tingretts dom 1. februar 2010, der Secora som nevnt ble ilagt foretaksstl! 
for forhold påpekt av de domfelte i denne saken, viser at aksjonene ikke har 
ufunderte» (avsnitt 32). 

2 Hva er miljøkriminalitet? 
Miljøkriminalitet deles i Norge grovt sett inn i lovbrudd som retter seg mot det 
miijøet (forurensnings-, natur- og kunst- og kulturminnekriminalitet), slik generalldau
sulen i straffeloven 2005 §§ 240 og 242 også er bygget opp, og forhold som rammer 
det indre miijøet (arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedskriminalitet). 1 For ett par år siden 
ble også dyrekriminalitet tatt med. Vi har således med et svært vidt kriminalitetsbe
grep å gjøre, fordefrover ca. 45 straffebestemmelser med flest aktuelle straffebud i 
regelverk som ellers er utpregede forvaltningslover. Jeg vil i denne artikkelen særlig 
ta for meg lovgivningen og rettspraksis som gjelder det ytre miljø (med unntak av 
dyrekriminalitet). 

I dag anmeldes det årlig ca. 4 5002 brudd på miljølovgivning, med strafferamme 
over tre måneder. Mange av sakene, og spesielt de alvorligste, blir anmeldt av miljøfor
valtningen. Miljøkriminalitet utgjør ca. 1,5 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Det er 
likevel grunn til å tro at mørketallene er store. Det er sjelden noen fornærmet i vanlig 
forstand. Ulovlig ødelagte kulturminner eller felte rovdyr leverer ikke inn anmeldelse. 

Miljøkriminalitet er ofte både grov og organisert, og får høy score i trusselvurde
ringer sammenlignet med annen type kriminalitet, se for eksempel ØKOKRIMS 
trusselvurdering 2015-2016.3 I tillegg er kriminaliteten ofte økonomisk motivert, jf. 
blant annet Rt. 2012 s. 65 avsnitt 129 (Vest Tank-saken) hvor Høyesterett i straff
utmålingen la betydelig vekt på at overtredelsene var sterkt profittmotiverte. 

Behovet for å beskytte miljøet synes i dag mer prekært enn for bare fa år siden.Inn
grep besluttet gjennom lovlige prosesser utgjør i seg selv et betydelig press på miljøet, 
og ulike former for miljøkriminalitet er en viktig del av trusselbildet. Ikke minst fordi 
de kommer i tillegg til de lovlig besluttede inngrepene og kan forsterke eller forringe 

1 Arbeidsmiljøkriminalitet er behandlet i ØKOKRIMs skriftserie nr. 19: Arbeidsmiljøkriminalitet 
(ved Rune Bård Hansen), Oslo 2010. 

2 Miljøkrim nr. 1/2015 s. 58 - Miljøkrimstatistikk for 2014. ØKOKRIM har siden 1998 gitt ut 
tidsskriftet Miljøkrim med tre nummer i året. Se www.okokrim.no 

3 www.okokrim.no/presse/publikasjoner - Trusselvurdering 2015-2016. 
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utredningsgrunnlaget for disse. Slik får de kriminelle handlingene en dobbelt negativ 

effekt ved at de også setter miljøforvaltningen ut av spill. 
I tillegg må det også nevnes at Norge gjennom ratifikasjon av en rekke internasjo

nale avtaler har forpliktet seg til å ivareta biologiske mangfold og andre kultur- og 
naturverdier på en tilstrekkelig effektiv måte. En tilfredsstillende bekjempelse av 

miljøkriminalitet er nødvendig for å leve opp til disse forpliktelsene. Dette kom blant 
annet frem under straffutmålingen i Rt. 2005 s. 76 (jervedom II) avsnitt 32. 

De; er viktig for påtalemyndigheten å være oppmerksom på at bagatellmessige 
overtredelser som hovedregel bør avgjøres med advarsel eller påtaleunnlatelse. En 

for stor straffeiver vil over tid svekke befolkningens forståelse for nødvendigheten av 
regelverket. Desto viktigere er det med en konsekvent og følbar reaksjon ved de mer 

alvorlige overtredelsene. 
I riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2015 er alvorlig miljøkriminali

tet, slik det har vært i mange år, opplistet blant de sentrale og landsdekkende prioriterte 
områder for iverksettelse og gjennomføring av etterforskning. 4 

3 Nærmere om utviklingen i miljølovgivningen 

3. I GRUNNLOVEN § I I 2 

I 1992 kom det en tilføyelse i Grunnloven§ 110 bom sikring av miljøet. Bestem
melsen ble videreført som § 112 med endringen av Grunnloven i mai 2014. Slik 
§ 112 nå lyder, har enhver rett til et miljø som sikrer sunnhet, og til en natur hvor 
produksjonsevne og c;l.et biologiske mangfold bevares. Rettighetsperspektivet er med, 

borgerne har rett til kunnskap blant ·annet om naturmiljøets tilstand, og statens 
myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører prinsippene i § 112. Tydelig

gjøringen av myndighetenes plikt til å iverksette tiltak, utgjør den vesentlige endringen 
fra 1992-bestemmelsen. 

Grunnloven§ 112 har selvsagt ingen straffesanksjon. Derimot vil bestemmelsen kunne 
være et argument for strengere straffer. Det kom til uttrykk i Rt. 2011 s. 10 avsnitt 

19 hvor Høyesterett uttaler: «Behovet for strenge reaksjoner mot miljøkriminalitet 
illustreres også av utviklingen i lovgivningen de senere årene. Jeg viser for det første til 
Grunnloven§ 110 bom sikring av miljøet som ble tilføyet i 1992.» 

4 http:/ /riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/2015/R-1-2015.pdf. 
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Paragraf 112 (og tidligere 110 b) fastsetter blant annet rett til bevaring av natur
mangfoldet, og det er sikker rett at denne grunnlovsbestemmelse har betydning for 
hvordan lovbestemmelser skal forstås. Høyesterett har derimot ikke vurdert hvorvidt 
Grunnloven § 110 b kan tenkes å gå foran lovhjemmelskravet i Grunnloven § 96 og 
EMK artikkel 7 ved motstrid/regelkollisjon. I Rt. 2014 s. 238 (hønsehaukdommen) 
slo Høyesterett fast at eieren av en høne kunne avlive en hønsehauk som hakket på 
hans høne uten å forsøke å få bort hauken med skremmeskudd eller på annen måte, 
og eieren ble frifunnet. Dette ble vurdert etter naturmangfoldloven § 17 annet ledd 
annet punktum, som gjerne også blir omtalt som en nødretts- eller nødvergeregel, 
og_hvor det i annet ledd står: «Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne 
en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på 
vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og 
fjørfe.» Høyesterett begrunnet standpunktet med at ordlyden i naturmangfoldloven 
§ 17 annet ledd annet punktum ikke omfatter krav om at avlivningen «må anses 
påkrevd», til forskjell fra første punktum. Høyesterett kom til at lovhjemmelskravet 
i Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 ikke var oppfylt, men vurderte ikke dette opp 
mot Grunnloven § 110 b om at enhver har «Ret til en Natur hvis Produksjonsevne 
og Mangfold bevares». 5 

Heller ikke i Rt. 2012 s. 752 vurderte Høyesterett betydningen av Grunnloven 
§ 110 b i drøftelsen av hjemmelskravet. I denne sak ble en helikopterflyger frikjent 
fordi Høyesterett kom til at hans forhold ikke ble rammet av forbudet mot landing 
i utmark i motorferdselloven § 2: Flygeren hadde holdt helikopteret i 15 meters 
høyde i 5-10 minutter mens en hjorteskrott som et jaktlag hadde felt, ble festet til 
en line. H~yesterett kom til at lovteksten, lest i sammenheng med forarbeidene, tilsa 
at begrepet landing i § 2 ikke rammer aktiviteter i større høyder over bakken. Lovens 
formål tilsa ingen annen løsning, og Høyesterett uttalte: 

« [ ... ],må tolkningen da skje på bakgrunn av det krav til lovhjemmel som følger av 
Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. EMK artikkel 7 stiller krav om at lovbrudd må 
være klart definert for at staff skal kunne idømmes» (avsnitt 25). Høyesterett korn frem 
til denne konklusjon til tross for at det tidligere i dommen uttales: «Et helikopter i 15 
meters høyde over bakken utgjør utvilsomt et betydelig støyelement. Det må gjelde 
desto mer når helikopteret befinner seg i den høyden i en periode på 5-10 minutter. 
Dyre- og fuglelivet kan bli forstyrret, og verdien for rekreasjon forringet. Formålet bak 
lovene kan på denne bakgrunn tilsi at vårt tilfelle likestilles med en landing i utmark» 

5 Se også Inge Lorange Backer, Lov og Rett 2014-7 s. 238 flg. på s. 404-406. Hønsehauk i H~yeste
rett: Rt. 2014 s. 238. 
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(avsnitt 23).6 Disse miljøhensyn kunne vært forankret direkte i Grunnloven§ 110 b, 
men Høyesterett vurderte ikke hvilken vekt hensynet til bevaring av naturmangfoldet 
skulle ha i forhold til lovhjemmelskravet. Derimot synes Høyesterett å ha lagt vekt på 
Re. 2009 s. 780, som 2012-avgjørelsen viser til, men som gjelder et kriminalitetsområde 
(narkotika) hvor Grunnloven § 110 b ikke er relevant. 

I Rt. 2013 s. 684 avsnitt 40 og 41 nyanserer Høyesterett kravet til klar lovhjemmel 
i, tolkningen av en slik sammensatt forvaltnings- og spesiallovgivning som miljølov
givningen utgjør, ved å se mer konkret hen til hva overtrederen kunne forutse på 
handlingstidspunktet: 

«Båsum Boring har videre anført at domfellelse her vil være i strid med det strafferetts
lige legalitetskrav;' nærmere bestemt kravet til klar lovhjemmel, som er utviklet i norsk 
og europeisk rettspraksis. Dette kan ikke føre frem. Som fremhevet av Kjølbro, Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention -for praktikere, 2010, side 579-580 om 
konvensjonens artikkel 7, må den tolkning som domstolene legger til grunn for en 
domfellelse, ikke gå ut over det man med rimelighet kunne forutse på handlingstids
punktet. Det kreves ikke at rettsanvendelsen ikke skal by på tvil, jf. Rt. 2012 side 387 
avsnitt 22. Jeg viser til det jeg tidligere har sagt om utslippenes karakter og mulighetene 
for å forhindre dem. At utslippene er straffbare, går ikke ut over hva Båsum Boring 
med rimelighet kunne ha forutsett på handlingstidspunktet.» 

Høyesterett kunne etter forfatterens mening også i denne sak ha trukket inn Grunn
loven § 110 b som tolkningsfaktor. 

Å trekke inn Grunnloven§ 112 som en tolkningsfaktor er kanskje enda mer aktu
elt når bestemmelsen nå er plassert i Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter. 
Grunnlovsutvalget har pekt på at rettslige problemstillinger knyttet til miljø er under 
stadig utvikling internasjonalt, også spørsmål om forholdet mellom miljø og menneske
rettigheter, og utvalget reiste spørsmålet om ikke retten til et sunt miljø er minst like 
viktig for individets eksistens og livsutfoldelse som de øvrige menneskerettigheter som 

6 Hvis helikopterflygningen hadde medført unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, 
bo eller hi, kunne forholdet ha falt inn under naturmangfold.loven§ 15 første ledd annet punktum. 
Da ville den være straffbar, etter naturmangfold.loven§ 75. Naturmangfoldloven§ 1 S første ledd 
annet punktum ble grundig vurdert av Høyesteretts ankeutvalg (Rt. 2014 s. 907) i tilknytning til 
at to personer var dømt for overtredelse av bestemmelsen i Hålogaland lagmannsrett (LH-2014-
14232-2). De ble dømt for å ha felt et tre med et kongeørnrede i. De domfeltes anker førte ikke 
frem. Høyesteretts ankeutvalg mente det blant annet går klart frem at naturmangfoldloven§ 15 
ikke er begrenset til å beskytte reir for viltlevende dyr i yngletiden. 
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naturlig hører hjemme i Grunnloven. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomites 
flertall mente at miljø og menneskerettigheter bør knyttes nærmere sammen, og 
flertallet stilte seg bak grunnlovsutvalgets forslag.7 

3.2 STRAFFELOVEN 2005 §§ 240 OG 242 

I tilknytning til straffutmålingen i Rt. 2011 s. I O ( Oftenes-dommen) uttaler Høyes
terett blant annet i avsnitt 19: «Videre viser jeg til generalklausulen om miljøkrimi
nalitet i straffeloven § 152 b som ble tilføyd i 1993.» Særlig alvorlig fauna-, natur- og 
kulturminnekriminalitet kunne etter straffeloven 1902 § 152 b straffes med fengsel 
inntil seks år, men inntil femten år for forurensningskriminalitet som har medført 
noens død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Som begrunnelse for innføring 
av bestemmelsen ble det spesielt vist til at straffebestemmelsene i spesiallovgivningen 
ikke gir miljøet et tilstrekkelig strafferettslig vern. 8 Innføring av straffeloven § 152 b 
var og er et viktig signal til strafferettslige myndigheter om at innsatsen mot miljø
kriminalitet skal prioriteres høyere. 

Bestemmelsen er videreført, dog med noen få endringer, i straffeloven 2005 § 240, 
men bestemmelsen om kulturminner i§ 152 b tredje ledd er skilt ut som en egen be
stemmelse i § 242. Selv om bestemmelsen er 22 år gammel, har påtalemyndigheten kun 
tatt ut tiltale i fire saker. Den ene saken var Skien og Porsgrunn tingretts dom av 18. juni 
2004, hvor en person ble dømt for å ha tent på en fredet kirke i Telemark. Den andre 
saken gjaldt en person som hadde hugget trær i et område hvor det var utryddingstruede 
!avarter (Rt. 2005 s. 568). I den tredje saken ble to unge gutter, som hadde forsøkt å 
tenne på bryggen i Bergen, tiltalt for blant annet overtredelse straffeloven§ 152 bannet 
ledd nr. 3 om kulturminner. De ble for denne del frikjent ved Bergen byretts dom av 
5. april 2001, men dømt for forsøk på grovt skadeverk.9 Byretten fant ikke tilstrekkelig 
bevis for at de domfelte ved sitt forsøk på ildspåsettelse hadde handlet med et forsett 
som omfattet den særlige betydning som Bryggen hadde. Denne del av byrettens dom 
ble ikke påanket. Paragraf 152 ber dessuten anvendt i en sak som foreløpig ikke er 
rettskraftig, og det er Sør-Østerdal tingretts dom av 20. april 2015 (ulvesaken). 10 Her 
ble fem personer dømt for forsøk på å felle ulv i Elverum i forvaltningssonen for ulv. De 
fem ble dømt for forsøk på overtredelse av straffeloven§ 152 bog for å ha samarbeidet 
i en kriminell gruppe, jf. straffeloven 1902 § 60 a (straffeloven 2005 § 79 bokstav c). 

7 Se Innstilling 187 S (2013-2014). 
8 Ot.prp. nr. 92 (1992-1993) s. 3. 
9 Se Rt. 2004 s. 1645 (Bryggen i Bergen-dommen). Høyesterettsdommen er nærmere omtalt i 

avsnitt 4.4.2. 
10 TSOST-2014-168573. 
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8

Article 19

1. It shall be the concern of the authorities to promote the provision of 

sufficient employment.

2. Rules concerning the legal status and protection of working persons 

and concerning co-determination shall be laid down by Act of Parliament.

3. The right of every Dutch national to a free choice of work shall be 

recognised, without prejudice to the restrictions laid down by or pursuant 

to Act of Parliament.

Article 20

1. It shall be the concern of the authorities to secure the means of 

subsistence of the population and to achieve the distribution of wealth.

2. Rules concerning entitlement to social security shall be laid down by Act 

of Parliament.

3. Dutch nationals resident in the Netherlands who are unable to provide 

for themselves shall have a right, to be regulated by Act of Parliament, 

to aid from the authorities.

Article 21

It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and 

to protect and improve the environment.

Article 22

1. The authorities shall take steps to promote the health of the population.

2. It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living 

accommodation.

3. The authorities shall promote social and cultural development and 

leisure activities.

Article 23

1. Education shall be the constant concern of the Government.

2. All persons shall be free to provide education, without prejudice to the 

authorities’ right of supervision and, with regard to forms of education 

designated by law, their right to examine the competence and moral 

integrity of teachers, to be regulated by Act of Parliament.

3. Education provided by public authorities shall be regulated by Act 

of Parliament, paying due respect to everyone’s religion or belief.

4. The authorities shall ensure that primary education is provided in 

a sufficient number of public-authority schools in every municipality. 

Deviations from this provision may be permitted under rules to be 

established by Act of Parliament on condition that there is opportunity to 

receive the said form of education, whether in a public-authority school or 

otherwise.

5. The standards required of schools financed either in part or in full from 

public funds shall be regulated by Act of Parliament, with due regard, in 

the case of private schools, to the freedom to provide education according 

to religious or other belief.
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3. In cases laid down by Act of Parliament such persons may be 

suspended or dismissed by a court that is part of the judiciary and 

designated by Act of Parliament.

4. Their legal status shall in other respects be regulated by Act of 

Parliament.

Article 118

1. The members of the Supreme Court of the Netherlands shall be 

appointed from a list of three persons drawn up by the Lower House of 

the States General.

2. In the cases and within the limits laid down by Act of Parliament, the 

Supreme Court shall be responsible for annulling court judgments which 

infringe the law (cassation).

3. Additional duties may be assigned to the Supreme Court by Act of 

Parliament.

Article 119

Present and former members of the States General, Ministers and State 

Secretaries shall be tried by the Supreme Court for offences committed 

while in office. Proceedings shall be instituted by Royal Decree or by a 

resolution of the Lower House.

Article 120 

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be 

reviewed by the courts.

Article 121

Except in cases laid down by Act of Parliament, trials shall be held in 

public and judgments shall specify the grounds on which they are based. 

Judgments shall be pronounced in public.

Article 122

1. Pardons shall be granted by Royal Decree upon the recommendation of 

a court designated by Act of Parliament and with due regard to regulations 

to be laid down by or pursuant to Act of Parliament. 

2. Amnesty shall be granted by or pursuant to Act of Parliament.

27
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C H A R T E R  F O R  T H E  E N V I R O N M E N T  
 

The French People, 
Considering that : 
Natural resources and equilibriums have conditioned 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 mankind ; 
Mankind exerts ever-increasing influence over the conditions for life and its own 

evolution ;  
Biological diversity, the fulfilment of the person and the progress of human 

societies are affected by certain types of consumption or production and by 
excessive exploitation of natural resources ; 

Care must be taken to safeguard the environment along with the other 
fundamental interests of the Nation ; 

In order to ensure sustainable development, choices designed to meet the needs 
of the present generation should not jeopardise the ability of future generations and 
other peoples to meet their own needs, 

Hereby proclaim : 
 
ARTICLE   1. Everyone has the right to live in a balanced environment which 
shows due respect for health. 
 
ARTICLE   2. Everyone is under a duty to participate in preserving and 
enhancing the environment. 
 
ARTICLE   3. Everyone shall, in the conditions provided for by law, foresee and 
avoid the occurrence of any damage which he or she may cause to the environment 
or, failing that, limit the consequences of such damage. 
 
ARTICLE   4. Everyone shall be required, in the conditions provided for by law, 
to contribute to the making good of any damage he or she may have caused to the 
environment.  
 
ARTICLE   5. When the occurrence of any damage, albeit unpredictable in the 
current state of scientific knowledge, may seriously and irreversibly harm the 
environment, public authorities shall, with due respect for the principle of 
precaution and the areas within their jurisdiction, ensure the implementation of 

 1 
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procedures for risk assessment and the adoption of temporary measures 
commensurate with the risk involved in order to preclude the occurrence of such 
damage. 
 
ARTICLE   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. 
 
ARTICLE   7. Everyone has the right, in the conditions and to the extent 
provided for by law, to have access to information pertaining to the environment in 
the possession of public bodies and to participate in the public decision-taking 
process  likely to affect the environment. 
 
ARTICLE   8. Education and training with regard to the environment shall 
contribute to the exercising of the rights and duties set out in this Charter. 
 
ARTICLE   9. Research and innovation shall contribute to the preservation and 
development of the environment. 
 
ARTICLE   10. This Charter shall inspire France’s actions at both European and 
international levels. 
 

 2 
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The French Charter of the Environment and Standards 
of Environmental Protection 

David Marrani and Stephen J. Turner 

14.1 INTRODUCTION 

As a legal initiative, the French Charter of the Environment (the Charter) makesa 

significant contribution to the field of environmental rights. The French State has 

shown a particular commitrnent to the Charter not only through its inclusion in 

the national constitution, hut through the legal mechanisms that facilitate its 

practical use as a method of maintaining and setting standards relating to the 

protection of the environment This is seen especially in the legal processes that are 

available to challenge the constitutionality of draft and existing legislation. It is also 

seen in the manner in which the administrative courts are able to turn to certain 

Charter provisions as the bases for decision making in environmentally related 

matters. These processes raise questions_ relating to the standards of environmental 

protection that the Charter provides and how the issue of risk relating to the 

environment is handled through the legislature and the courts. 

This chapter proceeds by explaining the evolution of the Charter itself, before con

sidering the factors that affect its use in the development of standards. It then examines 

the way that the Charter has been operationalised in practice through the decisions of the 

Constitutional Council and the administrative courts. In doing so it highlights the 

varying status of different provisions within the Charter itself, how individual citizens 

are able to rely upon it, the manner in which the Charter provisions are given effect 

through the different forums of decision making and how a balance is struck in relation to 

giving effect to the Charter on the one hand and maintaining the principle of separation 

of powers on the other. All of these factors affect the ultimate standards of environmental 

protection that the Charter confers on the population living in French territory. 

14.2 THE EVOLUTION OF THE CHARTER 

The 2004 Charter for the environment was adopted and incorporated into the 

French Fifth Republic Constitution in 2005.' The method used to incorporate the 

1 Loi constitutionnelle 2005-205, 1 March 2005 (Loi constitutionnelle relative a la Charte de l'envir

onnement (1)), JORF 2 March 2005, 3697. 
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Charter into the constitution was to amend the Preamble of the 1958 Constitution 
and add a reference to the 2004 Charter for the environment." The first paragraph of 
the Preamble was amended to include the words 'ainsi que les droits et devoirs 
definis dans la Charte de l'environnement de 2004' (and to the rights and duties as 
defined in the Charter for the environment of 2004), sa the Preamble now reads as 
follows: 

The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and 
the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, con
firmed and complemented by the 1946 Constitution Preamble, and to the rights and 
duties as defined in the Charter for the Environment of 2004.3 

Originally, the purpose of the Charter was generic and this is seen in certain 
provisions such as Art. 6 relating to the promotion of sustainable development 
and Art. 8 relating to the integration of environmental concerns into education 
and training.4 However, through the incorporation of the Charter into the 
Constitution, guaranteed rights and duties were created. Those rights and 
duties have been recognised, firstly in ex ante constitutional control, and 
then in the context of the new ex post constitutional control. As such the 
Charter has become an effective legal tool, a real 'bill of rights', truly setting 
standards, reinforcing environmental rights and acknowledging emerging envir
onmental human rights. 

The text of the charter is relatively comprehensive in comparison to many 
environmental rights provisions found in national constitutions. It reads as follows: 

The French People, 
Considering that : 
Natural resources and equilibriums have conditioned the emergence of mankind; 
The future and very existence of mankind are inextricably linked with its natural 

environment; 

• See D Marrani, 'The Second Anniversar:y of the Constitutionalisation of the French Charter for the 
Environment: Constitutional and Environmental Implications' (2008) 10 (1) Environmental Law 
Review CJ--27. 

3 The Preamble of the French Constitution 1958 (as amended on .23 July 2008). 
4 Before the incorporation of the Charter in the Constitution, its philosophical principles became a 

reference for the French department of education. For instance, in .2004, instruction was given from 
chief education officers to headmasters of primar:y and secondary educational institutions on the 
application of article 8 of the Charter to 'generalise the education on the environment fora sustainable 
development from the academic year 2004'. Circulaire 2004-110, 8 July 2004, BOEN 28, 15 July 2004, 
1473 (Generalisation d'une education a l'environnement pour un developpement durable (EEDD)
rentree 2004). It has to be noted that this document replaces a previous one, Circulaire 77-300, 29 
August 1977, BOEN 31, 9 September 1977, .2507 (lnstruction generale sur l'education des eleves en 
matiere d'environnement). The requirement to develop teaching on environmental protection was 
always present in the curriculum through specific educational programmes ( on forests and animals for 
example), but never on a general basis. This generalisation of environmental education follows the first 
law adopted in 1976 on environmental protection (Loi n' 76--629 du 10 juillet 1976 relative a la 
protection de la nature. JORF, 13 July 1976, 4203). 
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The environment is the common heritage of all mankind; 
Mankind exerts ever-increasing influence over the conditions for life and its own 

evolution; 
Biological diversity, the fulfilment of the person and the progress of human societies 

are affected by certain types of consumption or production and by excessive 
exploitation of natural resources; 

Care must be taken to safeguard the environment along with the other fundamental 
interests of the Nation; 

In order to ensure sustainable development, choices designed to meet the needs of 
the present generation should not jeopardise the ability of future generations and 
other peoples to meet their own needs, 

Hereby proclaim: 

Article 1 

Everyone has the right to live in a balanced environment which shows due respect 
for health. 

Article 2 

Everyone is under a duty to participate m preservmg and enhancing the 

environment. 

Article 3 
Everyone shall, within the limits imposed by statute law, prevent possible damage to 
the environment one may create or, failing that, limit its consequence. 

Article 4 
Everyone shall contribute to repairing damage one causes to the environment, 
within the limits imposed by law. 

Article 5 
Even if scientific knowledge is uncertain where damages occur which could 
have serious irreversible effects on the environment, public authorities shall 
within their own domains of competences, apply the precautionary principle 
through the implementation of procedures for the evaluation of risks, and the 
adoption of provisional and proportionate measures in order to prevent the 

damage occurring. 

Article 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. 

Article 7 
Everyone has the right, in the conditions and to the extent provided for by law, to 
have access to information pertaining to the environment in the possession of public 
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bodies and to participate in the public decision-making process likely to affect the 
environment. 

Article 8 
Education and training with regard to the environment shall contribute to the 
exercising of the rights and duties set out in this Charter. 

Article 9 
Research and innovation shall contribute to the preservation and development of 
the environment. 

Article 10 

This Charter shall inspire France's actions at both European and international 
levels.5 

14.3 FACTORS THAT AFFECT THE DEVELOPMENT OF STANDARDS 

THROUGH THE CHARTER 

To understand the way that the Charter has influenced and been involved in the 
development of environmental standards, it is important to consider four factors that 
relate to the legal content of the Charter and the way that it operates in practice. 
These are referred to as the variable values of the different provisions in the Charter, 
the different types oflegal action available under it, the issue oflocus standi and the 
manner in which it is affected by the distribution of powers in French political 
institutions. The following deals with each of these in turn. 

14.3.1 Variable Values 

The variable values of the rights and duties enshrined in the Charter have received 
considerable scholarly attention.6 Same of the rights and duties have political 
effect hut lack clear legal effect. For example, Arts. 8 to 10 contain rights that could 
be regarded as policy statements which would not provide the basis oflitigation.7 

At the other end of the spectrum are those rights that are actionable, such as Art. 1, 

which states that everyone has the right to live in an environment that is balanced 
and respects health; it has been declared that this particular right is a liberte 
fondamentale (fundamental freedom). 8 

5 Loi constitutionnelle 2005-205 (n 1) (translation by David Marrani). 
6 Sec D Marrani (n 2); also, N Chahid-NouraY, 'La Portee de la Charte pour le Juge Ordinaire' (2005) 

AJDA Chroniques 1175. 
7 The primary objective of article 8 is to be a guide for institutions, particularly the French Parliament 

and Government. The Charter is applied a priori, in policy-making processes of the administration. In 
that sense, it is a philosophical document. 

8 See H Groud and S Pugeault, 'Le Droit a l'Environnement, Nouvelle Liberte Fondamentale' (2005) 
AJDA Jurisprudence 1357. This was already stated by article L. 521-1 of the Code de Justice 
Administrative. 
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However, a distinction also has to be made between what is known as a principe a 
valeur constitutionnel ( as seen in Art. 5) and an objectif a valeur constitutionnel ( as seen 

in paras 6 and 7 of the Preamble and also in Arts. 1 to 7 (Excl. Art. 5)). The difference 

between the two is important A principle of constitutional value is directly applicable 

and can be invoked by individuals befare a court, whereas an objective of constitu

tional value can be irnposed on the legislative power hut cannot be directly invoked 

befare a court. 9 This difference represents a tension within the Charter itself where it 

can be seen to act either as a 'guide' for law makers or an 'axe' that can be used in 

constitutional review. 

Following the Rio Declaration in 1992, the precautionary principle was trans

posed into French law through article L.110--1.1 ° of the Environmental Code. It states 

as follows: 

The absence of certainty, based on current scientific and technical knowledge, 
must not delay the adoption of effective and proportionate measures aiming to 
prevent a risk of serious and irreversible damage to the environment at an econom
ically acceptable cost.'0 

It is the only principle of constitutional value included in the Charter and is clearly 

stated as a 'principle' in Art. 5: 

Even if scientific knowledge is uncertain where darnages occur which could have 
serious and irreversible effects on their environment, public authorities shall within 
their own domains of competences, apply the precautionary principle through the 
implementation of procedures for the evaluation of risks, and the adoption of 
provisional and proportionate measures in order to prevent the darnage occurring. 

The effect of this is that the precautionary principle becomes a duty that is imposed 

on public authorities in their decision-making processes. In this sense it does create a 

meaningful standard that is required of public authorities in the way that they make 

decisions that have the potential to impact upon the environment. 

It is quite interesting to note the difference in treatment of the precautionary 

principle when compared to the prevention principle, which is found in Art. 3 and 

which is regarded as an objective of constitutional value.11 It states that: 

9 See F Luchaire, 'Breves Rernarques sur une Creation du Conseil Constitutionnel: l'Objectif de 

Valeur Constitutionnelle' (2005) 64 Revue Fran~aise de Droit Constitutionnel 675-84; also French 
National Assembly, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la legislation 
et de l' administration ginirale de la Republique sur le projet de loi constitutionnelle (N' 992) relatif a la 
Charte de l'environnement (National Assembly, May 2004) <www.assernblee-nationale.fr/u/rapports/ 

n595.asp> accessed 14 July 2018. 
10 Since Loi 2002-276 du 27 Fevrier 2002 art. 132 JORF, 28 February 2002 it appears in the first 

article (Article L.110-1) of the Environment Gode, Code de l'Environnernent, enshrining the 
general principles of environmental law (precautionary, prevention, participation). English 

version <WWW.legifrance.gouv.frff'raduct:ions/en-English/Legifrance-translations> accessed 30 
September 2016. 

11 Luchaire (n 9) 675-84. 
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Everyone shall, within the limits imposed by Sta tute Law, prevent possible damages 
to the environment one may create or, failing that, limit their consequences. 

It appears to be broader in scope than the precautionary principle as it applies to 
everyone; as such, it blurs the line between public and private obligations. This is also 
reflected in the objective of Art. 4, which states that: 

Everyone shall contribute to repairing damages one causes to the environment, 
within the limits imposed by Law. 

The objectives of constitutional values (Arts. 3 and 4), responsibility and the pre
vention principle, are not as explicitly developed as the principle of constitutional 
value, the precautionary principle in Art. 5. However, this Jack of precision appears 
to be balanced by their more extensive scope of application. 

14-3.2 The Types of Legal Action Available 

As the Charter was originally imagined and designed as a guide for lawmakers, it was 
supposed to influence and guide legislation and regulation at the national and local 
levels. It was originally meant to contribute to the 'greening' of bills during their 
elaboration process. However, it subsequently became a bill of rights that would 
facilitate constitutional review of future or pre-promulgated sta tutes. 

In this regard, it is important to distinguish between ex ante (prior) and ex post 
(after the fact) constitutional review. The 1958 Constitution had originally created 
solely an ex ante control (on pre-promulgated statutes) and only relatively recently 
has the possibility for ex post control (on promulgated statues) been introduced. 

The 1958 Constitution set up a Constitutional Council (Council) with mainly 
political members rather than lawyers.12 It was not originally supposed to be a 
supreme court hut simply the censor of the legislative power, to check the quality 
of the legislative process.13 The Council was created to review the conformity of a 
statute prior to its promulgation (ex ante). Art. 6i of the 1958 Constitution stated that 
ordinary (statute) laws or international agreements could be scrutinised by the 
Council after they had been adopted by the French Parliament hut before their 
promulgation (in the case of statute) or their ratification (in the case of international 
agreements) . lnitiative for the action was originally given to the President of the 
Republic, the Prime Minister and the President of the National Assembly and was 

u There are nine appointed members of the Council including its President, plus all the former 
Presidents of the Republic. Currently, Valery Giscard d'Estaing, Jacques Chirac and Nicolas 
Sarkozy are members of the Council, although their proper participation has been very variable. 

' 3 Since 1958, there has been the introduction of a 'real' constitutional contra!. This was extended by the 
revisions of 1971 (with the presentation of a material constitution) and 1976 (extension of control). In 
1985, a landmark decision further developed the mission of the Constitutional Council to scrutinise 
the work of the French Parliament (particularly statute law). See The Constitutional Council, La loi 
votie n'exprime la volonti ginirale « que dans le respect de la constitution » Const. Decision n' 85-197 
DC 23 August 1985. 
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later extended to sixty deputies or sixty senators to allow the parliamentary opposi

tion to take an active part in the process. 

As ex post review was the result of a constitutional amendment that occurred in 

2008, there was a Jack of clarity relating to the way that it can operate in practice. For 

example, the Council still has not bad the opportunity to clarify whether the 

violation of Arts. 8 to 10 of the Charter can be invoked through ex post constitutional 

control. 
However, the Council has had some opportunities to address certain aspects. For 

example, in 2014, it clarified the constitutional value of the Charter's Preamble by 

determining that no rights or freedoms were created or guaranteed by those provi

sions and that they did not provide the basis of ex post review. 4 It also confirm ed that 

the first four articles of the 2004 Charter could always be invoked in support of the ex 

post mechanism and that Art. 6 did not create rights or freedoms. 15 

14.3.3 Locus Standi 

What can be considered as quite radical within the context of the aforementioned 

discussion is that any individuals involved in legal proceedings have been given the 

right to initiate an ex post review under the new Art. fo-1 of the 1958 Constitution, 

which states: 

If, during proceedings in progress befare a court oflaw, it is claimed that a legislative 
provision infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, the 
matter may be referred by the Conseil d'Etat or by the Cour de Cassation to the 
Constitutional Council which shall rule within a determined period.16 

This opened the possibility for any individual involved· in legal proceedings befare a 

court ( either administrative or judicial) to con test the lega li ty of a statute on the basis 

that it might infringe the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. Toere 

are conditions relating to admissibility: applications must be referred to the 

Constitutional Council by one of the French Supreme Courts - the Conseil 

d'Etat as Supreme Court of the administrative court system, or the Cour de cassa

tion, as Supreme Court of the judicial court system. Both courts have the duty of 

filtering applications to the Constitutional Council. According to Art. 62 of the 1958 

14 Cons. const Decision 2014-394 QPC, 7 May 2014, Sociiti Casuca, JORF 10 May 2014, 7873 <www 

.conseil-constitutionnel.fr/conseikonstitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-

1959ho]412014-394-<1pc/decision-n-2014-394-<JPC-du"7-mai-2014.141517.hbnl> accessed 30 September 2016. 

' 5 ibid. See also Cons. const., Decision 2012-283 QPC, 23 November 2012, M. Antoine de M ., JORF 24 

November 2012, 18547 <www.conseil-constitutionnel.fr/conseikonstitutionnel/francais/les-decisions/ 

acces-par-date/decisions-depuis-1959ho12ho12-283-qpc/decision-n-2012-283-qpc-du-23-novembre-

2012.135146.hbnl> accessed 30 September 2016. 
'
6 Loi Constitutionnelle de Modemisation des lnstitutions de la Ve Republique, JORF 0171, 24 July 

2008, 11890 <www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitu 

tion-of-4-october-1958.25742.html#_ Toc308601189> accessed 30 September 2016. 
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Constitution, if a statute is considered to be unconstitutional by the Council, it will 
then be repealed. 

As Art. 6i-1 came into force on 1 March 2010, what has become increasingly 
important has been the status of French human rights, defined as rights and freedoms 
guaranteed by the Constitution. '7 Correspondingly, whether the provisions of the 2004 

Charter for the environment are also regarded as rights and freedorns for the purpose of 
Art. fo-1 has becorne an extrernely important issue. 

14-4 THE USE OF THE CHARTER AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT 

OF STANDARDS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. 

This section draws on certain decisions to demonstrate how standards related to the 
rights and obligations within the Charter are developing in practice. Although the 
Charter is relatively new, there have been cases that indicate how the Council and 
the courts have treated environmental standards related to it. Therefore, the analysis 
focuses on certain factors and certain provisions within the Charter that have bad a 
key influence in this respect. They are the separation of powers and the distribution 
of decision making, the effect of other constitutional provisions, the standard of 
protection relating to the precautionary principle and the standard of protection 
afforded by procedural rights. Each of these aspects is dealt with in turn. 

14.4-1 The Separation of Powers and the Distribution of Decision-Making 
Relating to Standards 

As previously mentioned, when it cornes to the question of legislation itself and 
whether or not it is consistent with the requirements of the Charter, it is the 
Constitutional Council that has the responsibility to carry out reviews where neces
sary. The way that this control operates in practice demonstrates where the respon
sibilities lie for standard setting relating to legislation in France. 

The issue was tested in 2005 when a bill relating to the creation of a maritime 
register came before the Council for review.18 The Council mentioned the Charter 
explicitly in paragraphs 13, 36, 37 and 38 of its decision. Paragraph 37 is pro ba bly the 

17 Govemmental regulations executing the Loi Organique completing the Constitution in application 
of Art. fo-1 of the Constitution, provided a starting date of 1 March 2010 for the new ex post 
mechanism. See Loi organique 200<r-1523 du 10 decembre 2009 relative a l'application de l'article 
61-1 de la Constitution. See also Decret n• 2010-148 du 16 Fevrier 2010 portant application de la Loi 
Organique n· 2009-1523 du 10 Decembre 2009 Relative a l'Application de l'article fo-1 de la 
Constitution. 

'
8 Cons. Const., Decision 2005-514 DC 28 April 2005, Loi relative a la criation du registre 

international fran~ais, JORF 4 May 2005, 7702. This bill was declared in conformity with the 
Constitution <www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces
Par-date/decisions-depuis-1959/:z.005/:z.005-514-dc/decision-n-2005-514-dc-du-28-avril-2005.967.html> 
accessed 30 September 2016. 
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most important one as it makes the point that the application of Art. 6 had to be left 

to the discretion of the legislature: 

Considering that following the dispositions of article 6 of the Charter for the 
Environment of 2004: 'Public policies must promote sustainable development. 
For this purpose, they conciliate protection and valorisation of the environment, 
economic development and social progress'; it is a power for the legislature to 
determine, in the respect of the principle of conciliation laid down by those 
measures, the terms of its implementation.'9 

This case demonstrates that although certain articles within the Charter can attract 

constitutional review, the review itself can be limited to procedural aspects relating 

to the passing oflegislation. It demonstrates that whereas the Council was prepared 

to consider the issue of Art. 6, they ultimately saw it as the legislature's role to make 

the difficult decisions concerning the compromises that have to be made regarding 

the economic and environmental demands when making law relating to the 

implementation of sustainable development. It did not see itself as having the 
role of making substantive decisions relating to the precise standards of environ

mental protection that would be required under the govemment's obligation to 

promote sustainable development. 
The issue of separation of powers features prominently in a number of other 

chapters in this book where this dilemma involving constitutional, democratic 

and human rights issues has been treated in various ways by domestic courts 
throughout the world.20 The basis upon which this case was decided was 

reaffirmed in a more recent decision that related to a bill designed to prepare 

the transition towards a streamlined energy system and to lay down miscella

neous provisions on tariff rates for water and wind turbines.21 The Council again 

confirmed that when considering the promotion of sustainable development 
under Art 6. 'it is for Parliament to determine the manner in which it is to be 

implemented'.22 

At the subordinate levels of law making, environmental law in France has 

always been considered a special branch of administrative law. lts origins are 
found in the French nation of public order that encompasses salubrite (healthi

ness). Therefore, there are many more cases in the administrative courts than 

in the judicial courts. The top French administrative court, the Conseil d'Etat, 

clarified, quite rapidly, the scope of the new environmental constitutional 

principles and made important progress on the procedures for ensuring that 

19 ibid para 17. 
20 See, for example, Chapter 10 by Gitanjali Gill relating to the Indian Constitution and Chapter 13 by 

Nathan Cooper relating to the South African Constitution. 
23 Decision No. 2013-666 DC of n April 2013 <www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/ 

english/case-law/sample-of-decisions-in-relevant-areas-dc/decision/decision-no-2013-666-dc-of-11-

april-2013-136989.html> accessed 18 February 2018. 
22 ibid at para 39. 
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Charter articles which are regularly invoked in the context of litigation are 
properly considered. 

In this context, it is for the legislature to determine the basic principles of 
environmental protection and to ensure that legislation is consistent with the 
Charter provisions. Following the creation of legislation, the French administra
tion has the responsibility to implement the principles as defined under the law 
through the creation of regulations. It is then for the administrative courts to 
monitor compliance with the regulations. When the regulatory authority creates 
regulations that are consistent with the statutes, the statutes prevent the adminis
trative court from making any constitutional review, as the administrative court is 
only supposed to control the legality of administrative acts. 

However, there are certain areas where judicial discretion by the adminis
trative courts related to the Charter is possible. The precautionary principle 
does not require the French Parliament or the executive branch to act speci
fically for its implementation. It applies directly to the central government and 
local governments; further elaboration is provided in Section 14-4-2 below.23 

Also in relation to the obligation to promote sustainable development (Art. 6) 
the administrative judge will verify compliance through the traditional control, 
called bilan, which relates to the striking of a balance between different factors. 
In other words, the court will consider whether the damage to the environment 
is or is not excessive, given the expected benefits of a project and the precau
tions that were taken.24 It is in these areas that the administrative courts play a 
role in determining the standards of protection that are applicable under the 
Charter. 

14.4.2 The Standard of Protection Afforded by the Precautionary Principle 

Considering that the precautionary principle holds special status within the Charter 
as a principle of constitutional value it is important to consider the manner in which 
Art. 5 has been treated by the legislative branch of the government and also the 
Council. A case occurred in 2014 which provides some insight. A bill related to 
maize cultivation contained a provision stating that 'the cultivation of varieties of 
genetically modified maize shall be prohibited'.25 On the one hand, the inclusion of 
such a provision would appear to indicate that the legislative branch of government 
could have been influenced by its responsibilities under art. 5 as they had sought to 
limit any potential for serious harm to the environment in relation to the cultivation 
of a crop, the safety of which is associated with a degree of scientific uncertainty. 

23 CE, 19 July 2010, Association du quartier « Les Hauts de Choiseul » 32.8687. 
'-4 CE, 16 April 2.010, Association Alcaly et autres, 32.0667 et a. 
•5 Decision No. 2.014-694 DC of 2.8 May 2014 para 7 <WWW.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitu 

tionnel/english/case-law/sample-of-decisions-in-relevant-areas-dc/decision/decision-no-204-694-dc
ofo8-may-2014.141839.hbnl> accessed 18 Feb 2018. 
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However, the bill was challenged on the basis that the ban on the specific types of 

maize had no time limit, and as such should be regarded as inconsistent with Art. 5, 

which states that in the event that such scientific uncertainty exists, temporary 
measures should be implemented. However, the Council found that the provision 

in the bill was not inconsistent with the Constitution, and as such it appears to have 

favoured a standard of protection that was higher than that which was argued for by 

the claimants. 
The precautionary principle has been considered by the administrative court in 

particular in relation to major infrastructure projects. The court has held that it is for 

the administrative judges to determine whether there is evidence of risk of serious 

and irreversible impact to the environment or to health, which would justify the 

application of the precautionary principle. If such risks are present, it must then 

ensure that the precautionary measures taken are neither insufficient nor excessive 

having regard, firstly, to the plausibility and gravity of the risk and, secondly, to the 

importance of the opera ti on. 26 

14.4.3 The Effect of Other Constitutional Provisions on Standards of 
Environmental Protection 

Another factor that can affect the standard of environmental protection that is 

afforded to the environment under the Charter is the effect of other provisions 

within the Constitution itself. This is illustrated by a Council decision from 2009 

that related toa proposed carbon tax.27 President Sarkozy had promised to introduce 

a carbon tax; the finance bill concemed allowed for such a tax in Art. 7, but it also 

included two other provisions (Arts. 9 and 10) which provided exemptions, reduc

tions and refunds under certain circumstances that undermined the effectiveness of 

Art. 7.28 The bill itselfbecame the subject of a challenge under the Constitution. On 

investigation it became clear that 93 per cent of carbon dioxide emissions originating 

from industries (excluding fuel) would be totally exempt from the tax, and those 

activities to which the tax would be applicable represented less than half ofFrance's 

total greenhouse gas emission.29 

Under French constitutional law, fiscal equality was enshrined in Art. 13 of 

the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, which provides 

26 CE 12 April 2013, Association coordination interregionale Stop THT et autres, 342409 et a. 
27 D. Marrani, 'How to End an Attempt to Institute a Carbon Tax: the Conseil Constitutionnel 

declares that article 7 of the 2010 Budget instituting a carbon tax does not conform to the 

Constitution of the French Republic' (2011) 13 Env. L. Rev. ; 0-55; Decision n" 2009-599 DC du 
29 Decembre 2009, Loi de finances pour 2010, JORF 31 December 2009, 22995. <www.conseil

constitutionnel.fr/decision//decisions-depuis-1959'2009'2009-599-dc/decision-n-2009-599-dc-du-
29-decernbre-2009.46804.html> accessed 30 September 2016. 

28 Project de Loi de finances pour 2010, 18 December 2009 <www.senat.fr/petite-loi-arneli'2oo9-2o10/ 
160.htmi> accessed 17 February 2018. 

29 D Marrani (n 27) 53. 

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Universitetsbiblioteket i Oslo (UiO), on 04 Nov 2020 at 07:23:05, subject to the Cambridge 

Core terms of use, ava ila ble at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017 /9781108612500.014 

I of 14 11/4/2020, 8:23 A 

76



french_ charter_ of_ the_ en vironment_and_s tandards_ of_ en vironme ... https :/ /www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/cont 

320 David Marrani and Stephen J. Turner 

that 'for the maintenance of the public forces, and for administrative expenses, 
a general tax is indispensable; it must be equally distributed among all citizens, 
in proportion to their ability to pay'. 30 Therefore, the Council considered the 
proposed carbon tax in the context of this principle requiring 'equality' in 
relation to taxation. It found that the exemptions contained in the bill meant 
that the proposed legislation was not consistent with the principle of equality. 
Therefore, those particular provisions were also deemed to be contrary to the 
task of combating climate change. 

'Equality' in the sense in which it was applied in this case can be seen in the 
broa der sense as the application of' equity', or put simply 'fairness' amongst citizens. 
In dealing with this particular issue the Council relied upon a principle found in the 
French Constitution, which in contemporary international environmental law finds 
a parallel in the principle of intragenerational equity.31 As such, this particular case 
lays down an important marker in the development of standards of environmental 
protection by emphasising that where standards relating to environmental protec
tion are proposed or adopted, they must do so in a manner which is fair to all citizens 
at that time. 

14-4-4 The Standard of Protection Afforded by Procedural Rights 

An area which has involved considerable review is the field of participatory 
rights. Therefore, the Constitutional Council has been called upon to make 
determinations related to provisions of draft regulations that have been chal
lenged as not being consistent with the rights and obligations detailed in 
Art. 7 of the Charter.32 One example, Decision No. 2012- QPC 262 of 13 

July 2012, is a determination made by the Council following a referral by 
the Conseil d'Etat in which it was claimed that the last sentence of the first 
subparagraph of Art. L.5125 of the Environmental Code was unconstitutional. 
The applicant claimed that by not making provision for the participation of 
the general public in the requirements relating to draft regulations for classi
fied installations (requiring authorisation), the particular sentence concemed 
violated the principle of participation that is guaranteed under Art. 7 of the 
Charter. In this particular case the Council decided that the sentence con
cemed was unconstitutional, and that it was necessary for the law to stipulate 
that the draft technical regulations concemed should be made public, possi
bly by electronic means. 

30 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789) <http://avalon.law.yale.edu/i8th_century/ 
rightsof.asp> accessed 14 July 2018. 

3' I Vojnovic, 'Intergenerational and Intragenerational Equity Requirementsfor Sustainability' (1995) 22 
(3) Environmental Conservation 223-28. 

32 Decision No. 2012-269 QPC of 27 July 2012; Decision No. 2012-270 QPC of 27 July 2012; Decision No. 
2012-283 QPC of 23 November 2012; Decision 2012-282 QPC of 23 November 2012. 
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On the other hand, there have been decisions by the Council in which they 
have determined that the regulations concerned are consistent with the con
stitution. 33 One example is that related to a claim that the technical standards 
in building regulations relating to the use of a minimum quantity of wood in 
new constructions should be subject to public participation requirements 
under the Charter. 34 The purpose of these regulations was to promote an 
increase in the production of wood, which would be expected to assist in 
combating atmospheric pollution. 35 The Council determined that as this 
technical rule was likely to have 'only an indirect impact on the environment', 
it was not necessary that the regulation be subject to public participation.36 

14- 5 CON CL US ION 

The integration of the Charter of the Environment into the French Constitution 

in 2005 has had broad implications in relation to the development of standards of 
environrnental protection in France. This has prirnarily been due to the legal 
mechanisrns that have facilitated the use of the provisions of the Charter to play an 
active role in steering and providing an element of control in the creation of 

legislation. In providing a rnechanism whereby legislation affecting the environ
ment can be challenged by the Constitutional Council, a framework exists in 
which proposed and existing laws need to comply with certain standards if they are 
to be held as consistent with the Charter provisions. However, what this chapter 
has also shown is that considerable deference is granted to the legislature by the 
Council when it comes to difficult determinations related to the level of environ
mental protection that is required under the law. 

At the administrative level, the manner in which the precautionary principle 
and the concept of sustainable development are integrated into decision making 
through the administrative courts ensures that the Charter provisions are given 
effect at the local as well as at the national levels. 

What is interesting in relation to the integration of the Charter provisions within 
the systems of government in France is the level of involvement that ordinary 
citizens can potentially have in the development of standards that relate to the 
Charter provisions. The extension of constitutional review to allow individual 

citizens to instigate a challenge to legislation that they believe is inconsistent with 
the Charter provides considerable scope for citizen participation in lawmaking 
relating to the environment in a way which is not possible under many other 

33 For example: Decision No. 2ou-282 QPC of 23 November 20u; Decision No. 2013-308 QPC of 26 
April 2013; Decision No. 2013-316 QPC of 24 May 2013; 

34 Decision No. 2013-317 QPC of 24 May 2013 relating to paragraph V of Article L. 224-1 of the 
Environmental Code. 

35 ibid para 7. 
36 ibid. 
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jurisdictions. Similarly, the potential to rely on Charter provisions at the level of the 
administrative courts ensures directly or indirectly that citizens are able to challenge 
the standard of environmental protection under regulations, and within adminis
trative decision making, to ensure that they, too, are consistent with the constitution. 

The full extent to which the mechanisms described in this chapter will be further 
developed in the future will be interesting to observe. Additionally, the manner in 
which the Council and the courts interpret the constitutional provisions themselves 
will require further analysis to understand more fully the precise standards of 
environmental protection that are conferred under the Charter. 

Constitutional developments within national constitutions inevitably influence 
those of other countries. Future decades will show how far the mechanisms that have 
been developed under the French constitutional framework influence other coun
tries, especially in the area of challenging the constitutionality oflegislation that can 
affect the environment. 
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Promised by President Chirac during the 2002 campaign for the Presidential elections, 

the Environmental Charter has become the third branch of the French 1958 

Constitution. It has been incorporated alongside the 1789 Declaration of the Rights of 

Man and of the Citizen and the Declaration of Economic and Social Rights in the 

Preamble of the 1946 Constitution. 

France is bound at international and European levels by a number of conventions and 

treaties in favour of sustainable development and French environmental law is well 

developed. Yet, at that time, there was still a common perception that the 

establishment of superior constitutional fundamental principles was lacking.  

 

The Environmental Charter was primarily adopted in order to: 

- respond to and address the concerns of the French civil society; 

- bring French law in line with foreign models of ‘constitutionalisation’ of 

environmental protection; 

- address the insufficiencies of French environmental law, notably with regard 

to the place held by environmental principles in the hierarchy of French legal 

norms; and 

- give constitutional force to environmental protection as a human right. 

 

Since its adoption by both Houses of Parliament, everyone living in France “…has the 

right to live in an environment which is balanced and respectful of health” (Article 1). 

Such right is not a statutory right but a right that has been attached to the 1958 

Constitution. It has thus been given equal status and force to the set of rights 

contained in the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen and in the 

Preamble to the 1946 Constitution. These were incorporated into the so-called “bloc 

de constitutionalité” (the block of constitutional provisions) by the Constitutional 

Court in the early 1970s.
1
 

 

The Charter provisions are protected, interpreted and enforced by the Constitutional 

Court as well as the administrative and ordinary courts. It applies to all persons, 

natural and legal, private and public, and can be used as an instrument for 

interpretation of all international environmental treaties and conventions signed by 

France.  

This chapter examines the process of the ‘constitutionalisation’ of the Charter and 

discusses its content. 

 

                                                 
1
 See Decision 70-39 of 19 June 1970 and Decision 71-44 of 16 July 1971; see Dadomo & Farran, 

French Substantive Law. Key Elements (Sweet & Maxwell London 1997) at 151-153 
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1. Content of the Charter 

1.1      The preamble 

The preamble has seven paragraphs, or considérants, which constitute a series of 

general statements. 

 

The first two paragraphs make a general statement on the interdependence of mankind 

and its natural environment. They also mention the indissoluble link between the 

environment and the current existence and future of the human race. The third one 

recalls the universal dimension of environmental protection and that the environment 

is the common heritage of all human beings.
2
 In the fourth paragraph, it is 

acknowledged that humans increasingly influence living conditions and their own 

evolution. This paragraph constitutes the basis for the principle of environmental 

liability laid down in Article 4 of the Charter.  

The fifth one refers to the effects on the environment of consumption and production 

patterns and the excessive exploitation of natural resources. The sixth one states that 

environmental protection is to be granted the same importance as other national 

fundamental interests such as France’s independence and security, the protection of its 

population, etc. It is therefore up to public authorities to take into account the 

environment when defining new national policies. Yet, as suggested by the wording 

of this paragraph, environmental protection takes no precedence over other national 

interests. It therefore falls on the legislator to find the right balance between all 

fundamental national interests. 

 

Finally, the concept of sustainable development is given constitutional force in the 

seventh paragraph. It is defined as “the choices aimed at addressing today’s needs 

without compromising the capacity of future generations and other peoples to satisfy 

their own needs”. The emphasis is on the concept of solidarity between current and 

future generations and peoples. The Charter is thus designed to establish a balance 

between economic development, social progress and environmental protection.  And 

indeed, a careful reading of the whole preamble shows that the principle of 

sustainability underlies each paragraph, thus giving the Charter its overall coherence.  

 

1.2     The Charter provisions 

 

The Charter consists of ten provisions. While Article 1 creates a right for everyone to 

an environment which is balanced and respectful of health, Article 2 imposes on every 

person an obligation to take part in its protection and improvement. Both provisions 

are of general character and, as such, are the foundation of the Charter. Their 

application and effectiveness depend on the subsequent provisions: Articles 3 (duty of 

prevention), 4 (duty to remedy), 5 (precautionary principle) and 7 (participation and 

access to information) to provide the necessary means to ensure effective 

environmental protection and justice. 

                                                 
2
 As opposed to common heritage of mankind, the international law concept applicable to Antarctica 

and extra-atmospheric space and which carries legal effects. Here, the concept of heritage is more of an 

intellectual rather than of a legal nature. This concept must be regarded as having universal value only 

and not one to which the courts would give legal force.  
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 3 

 

The right to live in a balanced environment, respectful of health 

  

The scope of Article 1 is rather broad as it covers two concepts: a “balanced 

environment” and an “environment respectful of health”. The first one is understood 

as covering not only balances of ecosystems (conservation of biodiversity, low levels 

of pollution, etc.) but also the balance between urban and rural areas. The second 

concept of “environment, respectful of health” is to be understood as an unpolluted 

and undamaged environment.  

 

This wording seems to be more neutral than that of “healthy environment” or that of 

“environment favourable to one’s health”, which was the terminology used in the 

draft Charter of 27 June 2003. Although the latter wording was more precise and 

specific than that used in the Charter, it was not adopted mainly on the ground that it 

would be unreasonable to expect the environment to play a pro-active role in human 

health. In addition, if a damaged environment can have adverse effects on human 

health and living conditions, a balanced one does not necessarily have a noticeable 

favourable effect on health. For that reason, the concept of an environment which is 

respectful of health was preferred and adopted in the final draft.  

 

As a counterpart to the rights created under Article 1, Article 2 imposes on every 

person a duty to take part in the protection and the improvement of the environment. 

 

The duty to protect and improve the environment 

 

This duty is to be understood primarily as a moral rather than a legal obligation 

imposed on all natural and legal persons. However, this moral obligation has 

constitutional value which cannot be ignored in subsequent legislation. Each 

individual has a responsibility to ensure the sustainable use of natural resources and 

the improvement of environmental conditions. The expression “take part in” implies 

that this can only be exercised within one’s individual limits. What matters is that 

everyone is aware that environmental protection is a shared responsibility, and a 

matter of concern for all. This moral obligation is further re-enforced by a strict legal 

obligation of prevention. 

 

The duty of prevention 

 

Under Article 3, natural, legal, public or private persons have an obligation, within 

limits laid down by the law, to prevent any damage that they are likely to cause to the 

environment or, failing that, to limit the consequences of such damage. The 

prevention principle is already recognised and well established under Article L 110-1-

II(2) of the Environmental Code, which provides that environmental damage must be 

redressed primarily at its source.
3
  In the Code, the prevention principle is based on 

three components: the distinction between preventive action and the redressing of the 

                                                 
3
 “Principle of preventive action and of the redressing, primarily at its source, of environmental 

damage, including the best available techniques at an economically viable cost.” It is to be noted that in 

the French version of this provision, the word “correction” (best rendered by “redressing” or 

“correcting”) is used instead of the term “réparation”  (best rendered by “remedying”). 
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damage at its source, the use of the best available techniques, and the acceptable 

economic cost.  

 

In the Charter, preventive action can only be defined in broad terms because of the 

general character of constitutional provisions and could not be laid down as an 

absolute principle as it is in the Code. The primary role of the Charter is indeed to 

guarantee a general obligation of prevention whose conditions of application are to be 

defined further in statutory law as Article 3 provides. Furthermore, as the Charter’s 

rights and principles must comply with other constitutional principles and values and 

have no precedence over them, if given an absolute character, preventive action could 

come up against other constitutional principles such as entrepreneurial freedom.  

 

The principle is also defined in broad terms with regard to its objective. The 

environmental damage need not be certain for the prevention principle to apply as the 

expression “…likely to cause …” suggests. The scope of application of the prevention 

obligation extends beyond that of major pollution accidents or industrial pollution, 

and includes risks whose existence is scientifically established and whose probability 

can be objectively assessed by statistical analysis or by logical reasoning (calculation 

of probabilities).  

 

Defined broadly as to its object, conditions of application and its addressees, the 

obligation of prevention was also given a realistic objective. Article 3 imposes an 

obligation to prevent any damage to the environment or, failing this, to limit the 

consequences of the damage. This provision may give the impression that a potential 

polluter has a choice between preventing damage and limiting its effects. This could 

be seen as a step backwards in comparison to the generally accepted definition of the 

prevention principle.  . Most economic activities are capable of causing, directly or 

indirectly, some damage to the environment. To address this, , the duty of prevention 

as set out in the Charter encourages methods of production and consumption with 

limited impact on natural resources and of producing limited waste. Article 3 of the 

Charter therefore seems to offer a realistic definition of the duty of prevention, which, 

as such, cannot be deemed to be in contradiction with the principle of preventive 

action as laid down in Article L. 110-II(2) of the Code. The latter provision does not 

guarantee the prevention of environmental damage in absolute terms either. Further, 

Article 3 does not prevent the Parliament from passing legislation imposing an 

absolute duty of prevention in certain cases. 

Going hand in hand with the obligation to prevent environmental damage, the duty to 

remedy it is specified under Article 4. 

 

The duty to remedy environmental damage 

 

Article 4 provides that “(w)ithin conditions laid down by statute, anyone must 

contribute to the remedying of any damage that they have caused to the environment.” 

While the principle of civil liability, laid down in Article 1240 of the Civil Code 

(“anyone’s act whatsoever which causes harm to another, creates an obligation by 

whose fault it was caused to compensate it”) and which applies to environmental 

83



 

 5 

damage, had already been given constitutional force by the Constitutional Court, there 

was no specific regime applicable to environmental damage
4
.  

 

Despite its connection with this duty to remedy environmental damage, the “polluter-

pays” principle is defined in Article L 110-1-II(3) of the Environmental Code as a 

principle whereby “the costs of prevention of, reduction of, and fight against pollution 

must be borne by the polluter” and is therefore viewed more as an obligation to 

prevent and reduce pollution rather than as an obligation to remedy any damage 

caused. The actual inclusion of the “polluter-pays” principle in the Charter was open 

to fierce debate. While this principle was viewed by many as too ambiguous and 

interpretable as a right to pollute to be included in the Charter, others thought that it 

would have been a setback to exclude it from the provisions of the Environmental 

Code.  

 

The first position prevailed for three reasons. Firstly, although the “polluter-pays” 

principle is one of efficiency, it can be perceived as having little impact.  The fact that 

the financial burden is born primarily by the polluter does not prevent the victims of 

pollution from bearing the costs too, either as indirect victims or as taxpayers. As a 

principle of financial liability, it is not economically efficient. Secondly, the principle 

does not necessarily provide a remedy for all environmental damage, notably for 

damage to natural habitats. Thirdly, Article 5 of Charter integrates this principle in a 

wider dual dimension of prevention and remedying without contradicting the 

Environmental Code provision.  

Although Article 4 establishes no specific regime of environmental liability, such task 

being left to Parliament, it gives the principle of environmental liability constitutional 

force. 

 

The precautionary principle 

 

Unlike the principle of prevention which is of general application, the precautionary 

principle can only be triggered in exceptional cases as defined under Article 5. The 

Charter provides that “(w)hen the occurrence of damage, despite being uncertain in 

the light of scientific knowledge, could affect the environment in a serious and 

irreversible manner, public authorities must ensure, under the precautionary principle 

and within their competences, that risk assessment procedures are set out and that 

provisional and proportionate measures are adopted in order to avert the occurrence of 

damage.”  

 

Article 5 is the only provision in the Charter to refer expressly to a principle. Indeed, 

it provides a clear and rigorous constitutional definition of the principle, based on 

rationality and efficiency. It strictly defines its scope of application and the procedural 

rules for its implementation. Precautionary measures can only be triggered if three 

conditions are simultaneously met.  

 

First, there must be a threat of damage to the environment. Since the precautionary 

principle as established in the Charter has constitutional force only in the field of 

                                                 
4
 With the exception of cases of dangerous activities where specific regimes of strict liability apply as a 

result of international obligations, such as nuclear accidents (Acts of 1968 and 1990) and maritime 

transport of petroleum products (Article L. 218-1 of the Environmental Code). 
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environment and does not extend to other areas, notably health. -Article 5 cannot thus 

be read in conjunction with Article 1 of the Charter which refers to “an environment, 

respectful of health”. This is because the Charter is not one that is focused particularly 

on public health, and the two areas remain separate and distinct. Yet Article 5 applies 

to all threats of damage to the environment having effects on health and its scope of 

application cannot be restricted by an Act of Parliament when applied to the 

environment.  

 

Lack of scientific certainty regarding the damage is the second condition. This allows 

the line to be drawn between the scope of application of the precautionary principle 

and that of prevention. While the latter applies to a known or even potential threat, the 

former is a “principle of methodological action, the activation of which is dependent 

on a legitimate doubt about the existence of a threat.”
5
  

 

Finally, the threat of damage must have serious and irreversible consequences. While 

generally considered alternatively in international conventions,
6
 those two criteria are 

cumulative in the Charter. This was viewed as essential to effectively assess the threat 

of damage in the context of scientific uncertainty.  

 

Article 5 of the Charter lays down strict procedural rules for the application of the 

principle. While Article L.110-1-II of the Environmental Code does not specify to 

whom, private or public bodies, the principle applies, Article 5 makes it clear that it is 

up to “public authorities (to) ensure, […] that risk assessment procedures are set up, 

and that provisional and proportionate measures are adopted […]”. In this respect, 

unlike Articles 2 to 4 of the Charter, Article 5 does not impose obligations on private 

individuals, yet they would have to comply with administrative or legislative 

measures implementing the precautionary principle. 

 

The issue as to whether the principle should be applied by central government 

authorities only or by all public authorities
7
 was central to the debate prior to the 

adoption of the Charter. The second option prevailed in order to better reflect the 

territorial dimension of environmental protection and to maintain some coherence 

with the decentralised powers in the domain of environmental protection exercised by 

local authorities. To avoid the occurrence of damage, public authorities have a dual 

obligation under Article 5: setting up risk assessment procedures and adopting 

precautionary measures.  

 

Following an adequate risk assessment based on research programmes aimed at 

reducing scientific uncertainty, dissemination of information regarding the means of 

preventing damage, the setting up of environmental control procedures and, above all, 

scientific expertise, public authorities can then adopt provisional and proportionate 

precautionary measures. Their provisional nature is viewed as inherent to the principle 

                                                 
5
 Prof. G. Martin as quoted in ‘Historique du Principe de Précaution’ in Annex 1 to Ph. Kourilsky & 

G. Viney, ‘Le Principe de Précaution.  Rapport au  Premier Ministre’ (La Documentation Française, 

2000) in fn 224 at 65. 
6
 See Principle 15 of the Rio Declaration and Article 3(3) of the UN Framework Convention on 

Climate Change.  
7
 The term “public authorities” can be interpreted in the same way as in Article 7 of the Charter on the 

right of information and participation in reference to the 1998 Aarhus Convention. 
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of precaution since, unlike preventive measures, which are usually definitive, 

precautionary measures must be regularly reviewed, amended or reversed in the light 

of new scientific knowledge and information available. They must also be 

proportionate to the seriousness of the threat of damage and to the duration of the 

research on that threat.  

 

Although Article 5 does not refer specifically to “an economically acceptable cost”, it 

is implied that the proportionality of the precautionary measures must also be 

measured in those terms. To verify that the cost of precautionary measures does not 

exceed their expected benefit, courts will have to analyse the costs and benefits, or 

“bilan coûts-avantages”, which is widely used by French administrative courts and 

the European Court of Justice. However, its use is made even more difficult by the 

uncertain nature of the threat of damage and, therefore, of the expected advantage 

derived from the precautionary measures, in the short and long term, as the purpose of 

the precautionary principle is to protect future generations.  

Article 5 can thus be seen as having created a set of obligations and requirements 

turning the precautionary principle into a solid bastion of legal certainty in areas 

where safety is the condition for action.  

This is not the case of Article 6 which is designed to define a line of conduct to 

promote sustainable development without imposing imperative requirements on 

policy-makers. 

 

Promoting sustainable development and integration 

 

Article 6 provides that sustainable development must be promoted by public policies, 

which “shall reconcile environmental protection and improvement, economic 

development and social progress”. Far from being innovative, this provision merely 

lays down two principles that are widely recognised in international, European and 

French legislation. 

It requires that environmental protection and improvement, economic development 

and social progress, the three pillars of sustainable development, are equitably taken 

into account in public policies.
8
  

 

In order to ensure that the objective of sustainable development has the widest 

possible impact, Article 6 also provides that it shall be integrated not only in policies 

on territories and the environment, but also in all public policies as defined in 

statutory laws and regulations. It therefore extends the scope of application of the 

principle of integration beyond the limits laid down in Article L. 110-1 of the 

Environmental Code and provides a constitutional foundation to existing laws which 

incorporate the integration principle (e.g. Article L. 123-1 of the Urban Planning 

Code, Art. 14 of the new Public Procurement Code or even Article L. 225-102-1 of 

the Commercial Code). 

 

This provision imposes on Parliament a constitutional obligation to assess more 

carefully, give more consideration to the impact that any public policy may have on 

the environment, and find the right balance between all three components of 

                                                 
8
 The original version of Article 6 provided that public policies “shall take into consideration 

environmental protection and improvement and reconcile them with economic and social 

development”. 
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sustainable development. Consequently, any newly adopted legislation which fails to 

meet those conditions can be reviewed or declared unconstitutional by the 

Constitutional Court on the ground of ‘erreur manifeste d’appréciation’ or ‘manifest 

error of assessment (of facts)’.
9
  

 

The right to information and participation 

 

Subject to conditions and restrictions as defined by law, Article 7 gives “(e)very 

person (…), the right to access information relating to the environment held by public 

authorities and to participate in the drawing up of public decisions which have an 

effect on the environment.” It gives additional constitutional status to two rights 

already fully guaranteed under Articles L 110-1(4) and (5)
10

 and L.124-1 of the 

Environmental Code, the 1998 Aarhus Convention and the two European Directives 

of 2003 on Public Access to Environmental Information and on Public Participation in 

respect of the Drawing up of certain Plans and Programmes relating to the 

Environment.  

 

Unlike Article 1 which creates a right to a balanced environment for the benefit of  

individuals only (“chacun”), Article 7 is the only provision of the Charter that extends 

the benefit of a right to “every person” (“toute personne”). Like in Articles 2 to 4, this 

expression has to be understood as including all natural and legal public and private 

persons. In doing so, the provision of Article 7 recognises the well-established case-

law of the Constitutional Court and administrative courts extending the benefit of 

constitutional fundamental rights to legal private and public persons. 

 

In the Environmental Code, the two principles of access to information and of 

participation were not sufficiently and clearly distinguished. Article 7 remedies this 

undesirable situation and defines them more neatly. In line with Articles 4 and 5 of 

the Aarhus Convention, the right of access to information applies to “information 

relating to the environment held by public authorities”. The interpretation of the 

concept of “environmental information” which has been traditionally based on the 

concept of access to administrative documents and, consequently, that of public 

service, had to be broadened to comply with Directive 2003/4 on Public Access to 

Environmental Information.  

 

With respect to the right of participation in the drawing up of public environmental 

decisions, Article 7 simply creates a procedural right for the public to be appropriately 

consulted during the decision-making process itself as the final decision being taken 

by the public authority. Here, the wording of Article 7 was significantly different 

                                                 
9
 This concept is widely used in judicial review by the French Constitutional Court and the Conseil 

d’Etat (the highest administrative court) and also by the Court of Justice of the European Union (see, 

for instance, Case C-427/12 Commission v European Parliament and Council EU:C:2014:170, para. 

40), the EFTA (European Free Trade Association) Court (eg, Case E-15/10 Posten Norge AS v EFTA 

Surveillance Authority [2012] EFTA Ct. Rep. 246, paras 95-102). It can be broadly equated to the 

English law Wednesbury principle of unreasonableness. The court does not substitute its own 

assessment for that of the public authority (not reviewable) but checks that the assessment by the public 

authority is based on accurate, consistent and complete evidence (reviewable).  
10

 As amended by the recent Act 2012-1460 of 27 December 2012 on the application of the principle of 

public participation as defined in Article 7 of the Environmental Charter (Official Journal nr 302 of 28 

December 2012).  
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from that of former Article L.110-1(4) of the Environmental Code: every person can 

participate in the drawing up of public decisions. This is in contrast to the provision 

for “the drawing up process of projects.” Moreover, the effect of such decisions need 

no longer be “important”.
11

 The formulation of new Article L.110-1(5) has now been 

aligned on Article 7 of the Charter by the 2012 Act. 

 

In order to give this right more substance and clarity, some of the detailed provisions 

contained in Article 6 and 8 of the Aarhus Convention could have been inserted in 

Article 7. Unfortunately, the French legislator did not deem it necessary to do so. The 

reasons behind this are two-fold: 1) for stylistic purposes, and 2) a basic assumption 

that further legislation implementing Article 7, such as the 2012 Act on the 

application of the principle of public participation as defined in Article 7 of the 

Environmental Charter, would have to be Convention-compliant anyway.  

 

Article 3(3) of the Aarhus Convention on the promotion of environmental education 

and environmental awareness among the public was another provision that had not 

been given effect in French law. 

 

The role of education and training in environmental protection 

 

By providing that “education and training must contribute to the exercise of the rights 

and duties provided for in the Charter”, Article 8 now fills this legal gap by 

establishing a direct link between education and the rights and obligations that every 

person has under this Charter. While it does not impose a strict obligation to change 

the content of the school curriculum, it provides a general objective to include 

environmental education into school and university programmes as well as in 

continuing education.  

 

Research and innovation 

 

Like the 1972 Stockholm Declaration, Article 9 of the Charter takes into account 

research and innovation by providing that they “…must contribute to the protection 

and improvement of the environment”. By moving research and innovation in 

environmental matters into the constitutional sphere, Article 9 reinforces the role of 

existing legislation, which already encourages research aimed at improving the 

environment
12

. The objective of Article 9 is not to restrict all research to 

environmental research programmes but its wording seems to emphasize the 

pervasive nature of environmental research which too often suffers from a sectoral 

approach unsuitable for dealing with environmental problems in an effective and 

global way. 

 

                                                 
11

 Originally the principle of participation was strangely defined under the 1995 Barnier Act as a right 

“...whereby every person has access to information relating to the environment…” The 2002 Act on 

Démocratie de proximité (bringing democracy closer to the citizens) amended this provision by adding 

the right of the “…public (to be) involved in the drawing up process of projects which have an 

important effect on the environment or town and country planning”. 
12

 See in particular Article L.321-1 of the Environmental Code which provides that policies for the 

protection of the coastal line shall include research and innovation into its resources and distinctive 

features. Equally, Article L.331-14 states that national parks authorities must participate in research 

programmes aimed at the economic, social and cultural development of the parks.  
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The European and international policy of France 

 

Article 10 provides that “the present Charter shall inspire the European and 

international action of France”. This primarily stresses the fact that environmental 

protection is meaningless without international action and that France must play a 

leading role at international and European levels. 

2. The constitutionalisation of the Charter 

2.1 The process of ‘constitutionalisation’ 

 

Once adopted in 2004, the Charter had to be incorporated into the constitution by 

means of a loi constitutionnelle (Constitutional Act). This is an Act of constitutional 

amendment which must be adopted according to a special procedure under Article 89 

of the Constitution. Article 89 provides that the amending Act must be approved in 

identical terms by both houses of Parliament. It must then be approved and adopted 

by referendum, or, as in this case – because the proposed Act originated from the 

Government - by a majority of three fifth of the votes cast in both houses of 

Parliament convened in a Congress.  

 

The Constitutional Act on the environmental Charter was adopted by the Congress on 

1 March 2005. It consists of three provisions, the second of which is the Charter itself. 

The first Article inserts into the Preamble to the Constitution a reference to “…the 

rights and duties as defined in the 2004 environmental Charter”. Under Article 3, 

protection of the environment is added to the legislative competence and powers of 

Parliament as defined in Article 34 of the Constitution.   

2.2 Legal force and effect of the Charter 

The Charter automatically acquires constitutional force and value by reason of its 

adoption in a Constitutional Act, and because of the reference to it in the Preamble to 

the Constitution. This was confirmed by the Constitutional Court in its GMO 

(Genetically Modified Organisms) law decision (DC 2008-564, 19 June 2008, 

JurisData 2008-010652) and by the Conseil d’Etat
13

 in Commune d’Annecy ruling 

(CE Ass, 3 October 2008, JurisData 2008-074233):  “the rights and obligations as 

defined in the environmental Charter, and like all provisions of the preamble of the 

Constitution, have constitutional value”. 

 

Yet a more important issue is that of the direct effect of the Charter provisions i.e. the 

extent to which they can be relied upon by individuals in French ordinary and 

administrative courts. This can be done either in private proceedings or against public 

authorities and, since 1 March 2010, in the Constitutional Court by way of the 

question prioritaire de constitutionnalité or QPC procedure (a posteriori control of 

constitutionality of legislation)
14

 under Articles 61(1) and 62 of the French 

Constitution.  

 

                                                 
13

 The Conseil d’Etat is the highest French administrative court and has the ultimate authority on 

administrative law cases. 
14

 The QPC is a French Constitutional Law procedure allowing persons involved in a pending case to 

ask the Constitutional Council to assess the constitutionality of the laws relating to the case at hand. 
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According to the case-law of the Constitutional Court, a constitutional provision will 

have direct effect provided it satisfies three criteria: it is a legal norm; it is sufficiently 

precise and it is unconditional. This means that it does not require further legislative 

intervention.  

 

Applying those criteria, the Charter provisions can be divided into five categories:  

 

- The Preamble: as it contains general statements only, the Preamble can be 

deemed to be of a declaratory nature. Apart from the last 2 paragraphs, it is 

rather philosophical and scientifically verbose, with little legal value. 

However, it is always possible for the Constitutional Court to infer some 

constitutional principles from its interpretation
15

; 

- Provisions with limited direct effect: because the effectiveness and 

applicability of Articles 1 and 2 depend on the application of the other Charter 

provisions, those can be relied upon in the Constitutional Court, but not 

directly in ordinary or administrative courts. In its decision of 8 April 2011 

(Michel Z, QPC 2001-116, JurisData 2001-015527) under the QPC procedure, 

the Constitutional Court interpreted Articles 1 and 2 jointly so as to create a 

new general duty to protect the environment;  

- Provisions with full direct effect: the only provision is Article 5, which clearly 

and precisely defines the conditions of application of the precautionary 

principle without the requirement for further legislation. However, while it is 

not an absolute condition for the application of the principle, further 

legislation might be desirable and necessary to define in more detail certain 

aspects of its application such as the risk assessment procedures, the status of 

the experts, and general principles regarding the reviewability, reversibility 

and proportionality of precautionary measures to be taken by the public 

authorities; 

- Provisions without direct effect: Articles 3, 4 and 7 refer to, and require 

further legislation (“subject to conditions as defined by law”) and, as such, 

cannot have direct effect
16

; 

- Provisions imposing a line of conduct rather than an obligation: Article 6 

defines a line of conduct to promote sustainable development, to be followed 

by public policy-makers, and does not impose any imperative requirement 

upon them. Equally, Article 9 does not require that research and innovation 

contribute to environmental protection and improvement. The same applies to 

Article 8 on education. Finally, Article 10 merely mentions that the Charter is 

supposed to be a source of inspiration for the French government at 

international and European levels. The legal force of those provisions is 

therefore questionable. 

 

At the time of its adoption, the Environmental Charter was presented as an instrument 

to drive the protection and enhancement of the environment in French law. Has the 

Charter lived up to these expectations? Compared to international or European 

environmental law, the Charter adds nothing to the definition of the main principles of 

                                                 
15

 The Constitutional Court did so for instance with the principle of safeguard of the dignity of 

individuals which it inferred from the Preamble to the 1946 Constitution in its decision no 94-343 & 

344 of 27 July 1994. 
16

 Article 7 not only mentions “conditions” but also “restrictions as defined by law”. 
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environmental law, notably the precautionary principle, sustainable development, and 

access to information and participation. The most innovative aspect of the Charter 

rests rather in the new constitutional requirements it imposes on the French 

Parliament when legislating in the domain of environmental law. As such, Parliament 

can only pass new legislation which complies with the new constitutional principles 

laid down in the Charter. As such, the Charter provides greater coherence to French 

environmental law and reduces the risks of conflicts, albeit limited, between domestic 

and international, and notably, European laws. The Charter has also been instrumental 

in the evolution and development of French environmental law which had to 

gradually find its place in French law in general, and at the top of the hierarchy of 

French legal norms in particular.  

 

However, like any new constitutional norm, the Charter had to be recognised as a 

legal norm capable of interpretation and application. Fortunately, it did not experience 

the same fate as the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen which 

became prominent in the jurisprudence of the Constitutional Court only since the 

1970s. Although one can state that the main provisions of the Charter are interpreted 

and applied by all French courts, and notably the Constitutional Court and the Conseil 

d’Etat, it is clear that some have greater legal force and are more effective than others.  

 

The full effectiveness of the Charter very much lies in the way the new QPC 

procedure is used and whether it is able to develop in the future from a mere control 

of constitutionality of environmental legislation into a proper instrument of 

enforcement of constitutional environmental rights. It will also depend on whether or 

not the written procedure in the Constitutional Court is able to adapt to the very 

technical nature of environmental law. As a result, the Constitutional Court might 

need to adopt a new method of interpretation and reading of the Charter in order to 

deal with new fundamental issues arising at the crossroad of environmental protection 

and the development of a new economy. 
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