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Løsningsforslag til oppgave 1: Lussand Kraftverk AS 
 

 

Spørsmål 1  

Hvilken betydning har naturmangfoldloven i forhold til NVEs vurderinger etter 

vannressursloven? 
 

Svar 

Naturmangfoldloven gjelder side og side med vannressursloven. Det vil si at NVE må 

anvende begge lover samtidig. Hjemmelen for å treffe vedtak ligger i vannressursloven, ikke 

naturmangfoldloven. Men naturmangfoldloven har tilleggshensyn som skal trekkes inn ved 

den myndighetsutøvingen som skal skje etter vannressursloven. I forarbeidene til 

naturmangfoldloven understrekes bl.a. at det er viktig å vurdere resultatet av den samlede 

myndighetsutøvingen, ikke bare av avgjørelsen i den enkelte sak (se de generelle 

kommentarene til lovens formål i Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 57). Verken tiltaket eller 

miljøkonsekvensene skal derfor vurderes isolert, men i et langsiktig og helhetlig perspektiv. 

 

 

Spørsmål 2 

Hvilke vurderinger må NVE konkret gjøre i forhold til aktuelle bestemmelser i 

naturmangfoldloven? 
 

Svar 

Hensyn som skal vektlegges  

a. Landskap 

For det første skal naturmangfoldlovens formål i § 1 trekkes inn i skjønnsutøvingen. Etter § 1 

skal naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Å ta vare på et 

landskapsmessig mangfold er altså et hensyn som skal vektlegges. Dette vektlegges også etter 

vannressursloven (”allmenne hensyn”), og forsterkes altså av formålsbestemmelsen i 

naturmangfoldloven.  

 

Formuleringen i naturmangfoldloven § 1 understreker ikke bare å ta vare på naturmangfoldet 

som et mål i seg selv, men også ut fra de verdier mangfoldet har for mennesker. Disse 

verdiene er ikke bare økonomiske, jf. formuleringene om ”kultur, helse og trivsel”. Slike 

verdier må veies med også i denne aktuelle saken. Det langsiktige perspektivet i målet 

understreker dessuten at det ikke bare er den aktuelle søkerens interesser som skal veies, men 

også lokalsamfunnets og andre berørtes framtidige interesser i naturforekomsten.  

 

b. Naturtyper 

I tillegg til § 1, kan fossefall også anses som å inngå i ”mangfoldet av naturtyper”, som 

omfattes av naturmangfoldloven § 4. Utover det landskapsmessige aspektet, kan det i dette 

tilfelle likevel vanskelig sies at tap av fossen/vann som renner nedover fjellsiden, er i strid 

med § 4. 
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c. Arter 

Forvaltningsmålet for arter i § 5, er direkte relevant for beslutningen. I paragrafens første ledd 

heter det at målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 

forkommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er 

nødvendig for å nå dette målet skal også artenes økologiske funksjonsområder ivaretas. 

Tiltaket truer en forekomst av flatsaltlav og deres økologiske funksjonsområdet 

fossesprøytsonen. Arten har status som sårbar på norsk rødliste 2006. NVE må vurdere 

viktigheten av denne forekomsten sett i lys av den totale bestandssituasjonen for arter i Norge 

eller i regionen. Skjønnstema med hensyn til den sårbare lavarten må altså være om et 

eventuelt bortfall av den aktuelle forekomsten vil gjøre det vanskeligere å nå målet i § 5. 

Viktig i denne sammenheng vil bl.a. antallet funnplasser av arten i Hordaland.  

 

d. Andre samfunnshensyn 

Vannressursloven skal etter sin formålsparagraf sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og 

forvaltning av vassdrag og grunnvann. I avveiningen etter vannressursloven § 25 skal 

”fordelene” med tiltaket avveies mot skader og ulemper for allmenne og private interesser. I 

”fordeler” ligger også hensynet til en nasjonal satsing på fornybar energi. Spørsmålet er 

hvilken vekt dette skal ha i denne aktuelle saken. Økt produksjon av fornybar energi er noe av 

hovedårsaken til ønsket om å satse på småkraftproduksjon. NVE må vurdere nærmere i 

hvilken grad nettopp dette kraftutbyggingstiltaket er et viktig bidrag i så måte. Dette har 

betydning for den vekten som tillegges utbyggingsinteressene i skjønnsutøvelsen, veiet opp 

mot hensynene til naturmangfoldet. Andre ”fordeler” av tiltaket må også vurderes etter 

vannressursloven. De hensyn som naturmangfoldloven skal ivareta, faller i dette tilfelle ikke 

inn under ”fordeler” ved tiltaket etter vannressursloven. Tiltaket har ingen fordeler som 

tilgodeser hensynene etter naturmangfoldloven. 

 

Anvendelse av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 

Anvendelse av naturmangfoldloven side om side med vannressursloven innebærer i tillegg til 

vektleggingen av målene i særlig §§ 1 og 5, at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 

legges til grunn som retningslinjer. Det er viktig å være klar over at vurderingen skal framgå 

av beslutningen, jf. § 7, dvs at NVE må vise hvordan den har vektlagt prinsippene i saken. 

Vurderingen må være av et slikt omfang at den er egnet til å overprøves.  

 

a. Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet 

NVE må forsikre seg om at de har et godt nok kunnskapsgrunnlag, særlig knyttet til lavartens 

bestandssituasjon og utbredelse, samt effekten av utbyggingen, jf. naturmangfoldloven § 8. 

Foreligger ikke nok kunnskap, så skal beslutningen ta sikte på ”å unngå mulig vesentlig skade 

på naturmangfoldet”. Dette kan i dette tilfelle bety avslag på søknaden, eller krav til en 

minstevannføring som ivaretar både landskap og lavarten. Det kan også være at kunnskapen 

er tilstrekkelig, og at konklusjonen enten er at nettopp denne forekomsten er viktig å ivareta, 

eller at denne forekomsten ikke er spesielt viktig. Hvilken konklusjon det blir, har da igjen 

betydning i avveiningen mellom fordeler og ulemper i saken. En viktig lavforekomst vil 

sammen med hensynet til landskap veie opp mot de – beskjedne – fordelene ved tiltaket. Er 

lavforekomsten lite viktig, blir spørsmålet om de landskapsmessige hensyn er så viktige at de 

må tillegges større vekt enn kraftutbyggingsfordelene. 

 

b. Samlet belastning 

Det kan stilles spørsmål ved om utbyggingen kan utløse et sterkere press på utbygging andre 

steder i området og om det bør utarbeides en fylkesplan for slike utbygginger.  

 



4 
 

c. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Skulle det være mulig å bøte på ulempene for landskap og flatsaltlaven ved å pålegge 

omfattende krav om minstevannføring, så ville det være i tråd med prinsippet om at 

tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse. I dette tilfelle har tiltakshaver allerede 

avvist at et annet utbyggingsalternativ enn det omsøkte ikke er aktuelt, slik at NVE ikke 

trenger å ta stilling til dette spørsmålet. 

 

d. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det ser ikke ut til å foreligge muligheter for alternative teknikker, lokalisering eller 

driftsmetoder som ligger innenfor det tiltakshaver søker om. Prinsippet trenger derfor ikke å 

bli vurdert nærmere. 

 

 

Spørsmål 3 

Hvis du som representant for en organisasjon skulle uttale deg til saken, hva er 

viktige momenter å uttale seg om? 
 

Svar 

Du bør være klar over de avveiningene som NVE må foreta, jf. det som er sagt foran. Det er 

derfor viktig å bidra med et best mulig faktagrunnlag om det som organisasjonen kjenner til 

av forhold i området, både naturforhold, men også de samfunnsmessige aspektene. Et helt 

generelt utsagn om at ”småkraftutbygging er bra for kommunen, bl.a. av hensyn til lokal 

bosetning” bør utdypes og dokumenteres. Naturmangfoldloven vektlegger både vitenskapelig 

kunnskap, men også erfaringsbasert lokalkunnskap, jf. § 8. Organisasjonen har anledning å 

bidra med den kunnskapen som den sitter inne med, og som kan ha betydning for 

skjønnsutøvingen i saken. Begrunnelsen for hvordan §§ 8-12 er brukt i saken må være 

utformet på en slik måte at organisasjonene skal kunne vurdere om retningslinjene er fulgt.  

 

 

Spørsmål 4 

Dersom organisasjonene skal belyse saken fra ulike innfallsvinkler, hvilke 

momenter kan det da være aktuelle for de forskjellige organisasjonene? 
 

Svar  

Her må den enkelte organisasjonen finne ut hvilke momenter som er viktig for seg, men jo 

mer organisasjonene kan enes om, jo lettere er det å få gjennomslag for sine synspunkter.  
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Løsningsforslag til oppgave 2: Villrein 
 

 

Spørsmål 1 

Hva er den rette måten å behandle en søknad om vinterbrøyting i kommunen? 
 

Svar 

I dette tilfelle bør kommunen vente med å behandle saken til de regionale planene for 

villreinfjellene er vedtatt. Alle fjellområder med villrein inngår i et samordnet regionalt 

planarbeid som skal fastsette de nasjonale villreinområdene og avgrense 

influensområdene/randsonene og gi retningslinjer for arealbruken innen hele planområdet. 

Planene skal vedtas av fylkestingene og innarbeides i de kommunale planene. De regionale 

planene skal blant annet gi retningslinjer for ferdsel og annen arealbruk og dermed også 

vinterbrøyting i de ulike delområdene. 

 

Dersom kommune velger å behandle saken, kan den behandles som en søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplan (pbl. § 19-1) eller som en endring av reguleringsplan (pbl § 

12-14) 

 

Dersom søknaden behandles som en dispensasjon, skal regionale og statlige myndigheter hvis 

saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg. Det vil si at fylkesmannens 

miljøvernavdeling og fylkeskommunen skal ha dispensasjonssaken til uttalelse da den berører 

nasjonale villreininteresser og det pågår arbeid med regionale plan som berøres av 

dispensasjonen. Kommunen bør også vurdere å sende saken på en bredere høring til 

organisasjoner som er berørt, men dette er de ikke pliktig til etter pbl. 

 

Av pbl. § 19-2 framgår det at det kun kan gis dispensasjon hvis fordelene ved dispensasjonen 

er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I pbl. § 19-2, 4. ledd er det presisert at 

statlige og regionale rammer og mål skal legges til grunn for vurderingen og at et vedtak må 

ligge innenfor disse. I Odelstingsproposisjon nr. 32 (2007-2008) side 244 er hensynet til 

villreininteressene nevnt som et område hvor dispensasjonsmyndigheten kan bli flyttet fra 

kommunen, dersom kommunen ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale føringer. 

 

Kommunen har flere muligheter: 1) avslå dispensasjon, for eksempel utfra føre var prinsippet 

2) gi dispensasjon på vilkår utfra den kunnskap som foreligger, for eksempel tidfesting av når 

det kan brøytes eller 3) gi dispensasjon uten å sette vilkår. Dersom fylkesmannen mener 

hensynet til villreinen ikke er ivaretatt, skal vedtaket påklages.  

 

Dersom kommunen behandler saken som en endring av reguleringsplan er prosessen lik som 

for en reguleringsplan. En slik behandling sikrer en bredere høring.  

 

 

Spørsmål 2 

Når kan organisasjonene komme med innspill?  
 

Svar 

I følge pbl har ikke organisasjonene krav på å få dispensasjonssøknaden til uttalelse, men en 

del kommuner har som praksis å sende dispensasjoner til uttalelse til berørte organisasjoner 

etter nærmere avtale. 
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Statlige og regionale myndigheter skal underrettes om vedtaket og har klagerett.  

Ny pbl § 1-9 viser til forvaltningsloven når det gjelder klageretten. Vedtak om dispensasjon er 

enkeltvedtak og kan således påklages etter forvaltningsloven.  

 

Kravene der er at man er part (definisjon følger av forvaltningslovens § 2) eller har rettslig 

klageinteresse i saken. Part er definert som en person som vedtaket retter seg mot eller som 

saken ellers direkte gjelder. Det er sjelden at organisasjonene kommer inn under denne 

definisjonen.  Når det gjelder rettslig klageinteresse er det klart i teorien at organisasjonene 

har rettslig interesse i saker som refererer seg til de interesser organisasjonene representerer.  

Det blir en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, men i prisnippet har de altså en slik 

anledning.  

 

Dersom kommunen behandler saken som en endring av reguleringsplan er prosessen lik som 

for alminnelig behandling av reguleringsplan. Organisasjonene bør avtale med kommunen 

hvilke plansaker de vil ha til uttalelse. 

 

 

Spørsmål 3 

Hvilke paragrafer i naturmangfoldloven kommer til anvendelse? 
 

Svar 

I denne saken gjelder naturmangfoldloven (nml) som retningslinje i skjønnsutøvingen etter 

plan- og bygningsloven. 

 

Nanturmangfoldloven §5 – forvaltningsmål for arter. Målet er at artene og deres genetiske 

mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 

naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også 

artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er 

avhengig av. Ettersom de økologiske funksjonsområdene til villreinen er av større omfang enn 

det naturmangfoldloven § 24 b) hjemler vil det ikke være aktuelt å opprette økologiske 

funksjonsområder dersom villreinen skulle bli prioritert art etter § 24. Naturmangfoldloven§7 

som sier noe om betydningen av de miljørettslige prinsippene og kunnskapsgrunnlaget i §§ 8-

12 ved og innebærer at kommunen må bruke tilgjengelig vitenskapelig kunnskap i form av 

DNs villreinklient, Naturbasen og andre relevante kilder og egne kartlegginger som grunnlag 

for sin beslutning. Villreinkartene oppdateres nå av Villreinsentrene i samarbeid med DN. I 

dette tilfelle foreligger det en del informasjon, men den er ikke helt oppdatert og systematisert 

slik den vil bli i de regionale planene. I slike tilfeller øker tyngden av retningslinjene i 

naturmangfoldloven i kommunens skjønnsutøving.  

 

Føre var prinsoppet (§9) skal legges til grunn dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap. Dette kan være aktuelt i disse områdene hvor nettopp virkningen av forstyrrelser 

utredes og utbredelsen av leveområdet nå kartlegges. I tillegg må § 12 trekkes fram ettersom 

brøyting vel er en ”driftsmetode” og også sier noe om lokalisering av tiltak og har dermed 

betydning i en sak som gjelder eventuell vinterbrøyting av vei.  

 

Det er viktig å være klar over at vurderingen skal framgå av beslutningen, jf. § 7, dvs at 

kommunen må vise hvordan den har vektlagt prinsippene i saken. Vurderingen må være av et 

slikt omfang at den er egnet til å overprøves. 
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Spørsmål 4 

Hvilke fakta bør vektlegges i en høringsuttalelse? 
 

Svar 

Momenter fra naturmangfoldloven kapittel 1 og 2 kan brukes i en høringsuttalelse. Videre kan 

det vises til at Stortinget har understreket at villreinens leveområder skal sikres. Dette framgår 

tydelig ved behandlingen av Stortingsmelding nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens 

miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” (Innstilling nr. 228) 

Dette er videreført i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 

miljøtilstand (RM) hvor det står at vi skal sikre villreinens sentral plass i norsk fjellfauna 

gjennom regionale planer og etablering av europeiske og nasjonale villreinområder  

Videre kan man vise til pågående planarbeid, nasjonale villreininteresser, særlig sårbart 

område (trekkområde). 

 

 

Spørsmål 5 

Hvor kan du innhente informasjon? 
 

Svar 

Naturbase /villreinklienten, villreinsentrenes nettsider, lokalkunnskap i kommunen mv. 

 

 

Spørsmål 6 

Hvem i tillegg til kommunen bør få kopi av høringsuttalelsen 
 

Svar 

Fylkesmannen, fylkeskommunen, villreinsentrene, villreinnemndene, andre 

interesseorganisasjoner og evt. media. 

 



8 
 

Løsningsforslag til oppgave 3: Nedre Timenes 
 

 

Spørsmål 1 

Hvilke kapitler og bestemmelser i plan- og bygningsloven og naturmangfold-

loven kommer til anvendelse for utbyggingen? 
 

Svar 

Naturmangfoldloven gjelder side om side med plan- og bygningsloven. Begge lover skal 

anvendes i planbehandlingen etter plan- og bygningsloven. 

 

Naturmangfoldloven 

Her må man begynne i bunn av naturmangfoldpyramiden dvs Alminnelige bestemmelser om 

bærekraftig bruk i Kap. II i naturmangfoldloven og lovens formål i § 1. Kunnskapsgrunnlaget 

og miljørettsprinsippene, jf. §§ 8-12 gjelder for all bruk av natur, jf. § 7. Det er viktig å være 

klar over at vurderingen skal framgå av beslutningen, jf. § 7, dvs at kommunen må vise 

hvordan den har vektlagt prinsippene i saken. Vurderingen må være av et slikt omfang at den 

er egnet til å overprøves.  Prinsippene har vekt som retningslinjer ved utøving av offentlig 

myndighet, noe som vil si at kommunen må legge tilstrekkelig vekt på naturmangfoldloven i 

planbehandlingen. Her er det mange truede og sårbare arter og naturtyper av nasjonal verdi i 

det planlagte utbyggingsområdet, noe som betyr at prinsippene får økt vekt i forhold til andre 

hensyn. I en slik situasjon skal det meget tunge hensyn til på utbyggingssiden før et inngrep 

kan tillates. Opplysningene om utbyggingens nytteverdi er sparsomme, men det ser kun ut til 

å være lokale interesser på ”den andre siden av vektskålen”. Kunnskapsgrunnlaget må 

betegnes som meget godt. Føre var prinsippet får dermed mindre betydning i saken. § 10 om 

økosystemtilnærming og samlet belastning tilsier at kommunen må tenke helhetlig ift. 

planbehandlingen, og vurdere om utbyggingen har samlede konsekvenser for økosystemet i 

området som sådan. Her kan det fort ligge an til det? Prinsippet om at tiltakshaver skal betale 

for miljøforringelse i § 11 betyr at kommunen i utgangspunktet ikke kan subsidiere utbygger 

ved å betale for utarbeidelse av reguleringsplan. Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder i § 12 slår til med full tyngde i denne saken da den tenkte lokaliseringen av 

utbyggingen er diskutabel i forhold til de interessene som naturmangfoldloven bærer fram, jf. 

§§ 1, 4 og 5. Gir denne lokaliseringen det best samfunnsmessige resultat? 

 

Plan- og bygningsloven 

Det er lagt til grunn at området er uregulert og avsatt til offentlig formål i kommuneplanens 

arealdel Reguleringsforslaget som innebærer bolig- hyttebygging er dermed i strid med 

kommuneplanen. Dette innebærer at de generelle utredningskravene i plan- og bygningsloven 

Kap 4. kommer til anvendelse med krav om planprogram som grunnlag for planarbeidet. I 

dette planprogrammet må det blant annet inngå en oversikt over hvilke tema som skal utredes. 

Dette vil særlig gjelde forhold som ikke er avklart i overordnet plan. Vi forutsetter videre at 

det foreligger ny kunnskap om naturmangfold som ikke er vurdert da området ble lagt ut til 

allmennyttig formål i kommuneplanen. Siden utbyggingen ikke er i samsvar med overordnet 

plan og planlegges i et område med rikt naturmangfold, skal naturmangfold utredes. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger(KU) § 3d) kommer også til anvendelse; da dette er en 

detaljregulering (privat reguleringsplan) som innebærer endring av kommuneplan.Tiltaket 

skal sees i sammenheng med vurderingskriteriene i KU-forskriftens § 4b); planer og tiltak 
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som berører truede arter eller deres leveområder. Når det gjelder strandsonehensyn/friluftsliv 

vil også KU forskriften § 4c) være relevant.  

 

 

Spørsmål 2 

Kan kommunen vedta reguleringsplanen som den foreligger nå? 
 

Svar 

Nei, reguleringsplanen er ikke tilstrekkelig utredet. Utredningskravene i plan- og 

bygningsloven Kap. 4 må først oppfylles. Merk at fylkesmannen medvirker i 

planbehandlingen og nok vil påpeke at de formelle utredningskravene må overholdes. I tillegg 

gjelder naturmangfoldloven for planbehandlingen. I denne situasjonen, før Kongen i statsråd 

har valgt ut naturtyper som ”utvalgte naturtyper”, etter naturmangfoldloven § 52 må 

fylkesmannen følge ekstra nøye med i planbehandlingen slik at statens miljøinteresser ivaretas 

herunder ivaretakelse av naturtyper.  Med andre ord betyr dette at saken må opplyses bedre.  

 

 

Spørsmål 3 

Dersom vi forutsetter at Kongen i statsråd velger ut naturbeitemark og rik 

veikant som utvalgt naturtype(området som veien skal gå igjennom). Hvordan 

kan organisasjonene argumentere etter plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven? 
 

Svar 3 

 

Naturmangfoldloven 

At en naturtype er gitt status som utvalgt naturtype innebærer ikke at forekomster av 

naturbeitemark og rik veikant er vernet, men det innebærer at det skal tas særskilt hensyn til 

den i planbehandlingen etter plan- og bygningsloven (og annet regelverk) slik at forringelse 

av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås. At veien er tenkt å gå 

igjennom en utvalgt naturtype er ikke utenkelig, systemet er lagt opp slik at enkeltforekomster 

av utvalgte naturtyper kan ofres, men utbyggingen er totalt sett betenkelig ift. 

naturmangfoldloven pga eventuelle konsekvenser for økosystemet i området som sådan.  

Naturbeitemark og rik veikant er klassifisert som en A-lokalitet som innebærer svært viktige 

områder med rødlistearter i kategoriene kritisk trua(CR) og sterkt trua(EN) eller der det er 

sannsynlig med slike forekomster. I vurderingen av om den utvalgte naturtypes utbredelse 

eller økologiske tilstand forringes, skal det legges vekt på forekomstens betydning for den 

samlede utbredelse og kvalitet av naturtypen og om en tilsvarende forekomst kan etableres 

eller utvikles på et annet sted, jf. § 53 tredje ledd første punktum.  

 

Forvaltningsmålet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner 

den enkelte naturtypene, jf. § 4. Alle inngrep i forekomster av naturtyper må vurderesopp mot 

dette forvaltningsmålet.  

 

Organisasjonene har her gode kort på hånden for å få kommunen til å nekte tiltaket ut fra en 

vurdering av forekomstens viktighet. Det er tale om en utbygging som ikke ser ut til å være 

nødvendig akkurat her, jf. miljørettsprinsippene(som også gjelder her). Organisasjonene har 
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mulighet til å sjekke ut faktagrunnlaget i saken og gjøre en vurdering av forekomstenes 

viktighet for naturtypen totalt i kommunen, i fylket og på landsbasis.  

 

Dersom kommunen likevel vil tillate veien gjennom naturbeitemark vil det være viktig at 

tiltakshaver bærer kostnadene for sikring av naturtypen, jf. naturmangfoldloven § 11. Videre 

kan tiltakshaver pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller 

utviklingen av en forekomst, jf. § 53 annet ledd annet punktum. 

 

Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven inneholder regler prosess og medvirkning som legger til rette for at 

kommunen og andre aktører skal kunne løse interessemotsetninger i plansaken. 

Organisasjoner vil ha nytte av å komme tidlig inn i planprosessen for å påvirke. Forskrift om 

konsekvensutredninger § 4, jf. vedlegg III vil her gjelde ettersom det er tale om inngrep i en 

utvalgt naturtype.  

 

Kommunen står i utgangspunktet fritt til å disponere arealet til hvilket formål den ønsker, men 

kommunen tar feil når den hevder at det bare er plan- og bygningsloven som gjelder. 

Naturmangfoldloven gjelder også, side om side med plan- og bygningsloven. Mange 

organisasjoner vil kunne ha rettslig klageinteresse i saken, slik at klagemyndigheten kan 

foreta en rettslig kontroll av kommunens samlede anvendelse av plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven i saken.  

 

 

Spørsmål 4 

Hvordan bør organisasjonene dokumentere friluftsinteressene i området, 

ogargumentere for ivaretaking av disse med basis i plan- og bygningsloven? 
 

Svar 

Forskrift om konsekvensutredninger(KU) § 3d) kommer også til anvendelse i forhold til 

friluftsliv; da dette er en detaljregulering (privat reguleringsplan) som innebærer endring av 

kommuneplanen. Når det gjelder strandsonehensyn/friluftsliv vil også KU forskriftens § 4c) 

være relevant (friluftsområder) og 4d) når vi får vedtatt statlige planretningslinjer for 

strandsonen som gjelder hele landet. Vider må organisasjonene argumenter i forhold til 

nasjonale og regionale mål for strandsonen slik de framkommer av stortingsmeldinger mv og 

konkrete forhold på stedet, opplevelseskvaliteter, sammenhengende kyststi mv. Kart og 

beskrivelser, også av historisk bruk, er viktige i denne sammenheng. 
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Løsningsforslag til oppgave 4: Larsbukta 
 

 

Spørsmål 1 

Hvilke kapitler og bestemmelser i naturmangfoldloven kommer til anvendelse 

her? 
 

Svar 

Her må man begynne i bunn av naturmangfoldpyramiden dvs Alminnelige bestemmelser om 

bærekraftig bruk i Kap. II i naturmangfoldloven og lovens formål i § 1. Naturmangfoldlovens 

§ 5 – forvaltningsmål for arter og § 7 som gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking 

med vurderingskriteriene (§§ 8 til 12). Føre var prinsoppet (§9) skal legges til grunn dersom 

det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap. Dette er aktuelt her da det ikke foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om utbredelsen av leveområdet og virkningen av forstyrrelser. Det er 

viktig å være klar over at vurderingen skal framgå av beslutningen, jf. § 7, dvs at kommunen 

må vise hvordan den har vektlagt prinsippene i saken. Vurderingen må være av et slikt 

omfang at den er egnet til å overprøves.  

 

 

Spørsmål 2 

Hvilken betydning har det at arten er sterkt truet? 
 

Svar 

Av faktaarket til Artsdatabanken framgår det at arten har gått kraftig tilbake, fra 16 kjente 

lokaliteter til to adskilte områder. Årsaken til tilbakegangen er først og fremst gjengroing. Når 

arten er sterkt truet, får prinsippene i naturmangfoldloven økt vekt i forhold til andre hensyn. I 

en slik situasjon skal det meget tunge samfunnsmessige hensyn til på utbyggingssiden før et 

inngrep kan tillates. 

 

Krav til kunnskapsgrunnlaget når arten er sterkt truet øker, blant annet kunnskap om krav til 

leveområde og virkning av inngrep og andre endringer innefor artens leveområde. Føre var 

prinsippet får dermed stor betydning i saken. § 10 om økosystemtilnærming og samlet 

belastning tilsier at kommunen må tenke helhetlig og vurdere om utbyggingens samlede 

konsekvenser for økosystemet i området. Siden arter er truet av gjengroing, vil bevaring av 

leveområder og skjøtsel være viktige elementer i saken. 

 

 

Spørsmål 3 

Hvilke kapitler og bestemmelser i plan og bygningsloven kommer til anvendelse 

her? 
 

Svar 

Regulering til byggeområde for boliger og hytter (byggeområde) er i strid med 

kommuneplanens arealdel hvor arealet er avsatt til landbruks-, natur-, friluftslivs og 

reindriftsområde (LNFR-område). Dette innebærer at de generelle utredningskravene i plan- 

og bygningsloven kapittel 4 kommer til anvendelse dersom en rettslig bindende 

reguleringsplan skal kunne vedtas. Ettersom områdereguleringen innebærer utlegging av nye 

områder til utbyggingsformål, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 
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planarbeidet, jf. forskrift om konsekvensutredning § 2d). I denne sammenheng skal blant 

annet forholdet til allmenne interesser som landskap, natur og friluftsliv utredes  

 

 

Spørsmål 4 

Hvilke påvirkningsmuligheter ligger innenfor plansystemet i denne saken 
 

Svar 

Organisasjonene kan gi innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet og ved høring og 

offentlig ettersyn av planprogrammet og planforslaget med konsekvensutredning. Det vils si 

at det blir fra to til tre høringsrunder på plansaken. Dere bør på forhånd ha avtalt med 

planansvarlig i kommuneadministrasjonen hvilke plansaker dere vil ha til uttalelse. Kopi av 

uttalelsen til kommunen bør sendes regionale myndigheter i god tid før deres høringsfristen. 

Dette gjelder fylkeskommunen og fylkesmannen. Etter at planen er vedtatt, har organisasjoner 

også muligheter for å påklage reguleringsplanvedtak innen tre måneder etter at planvedtaket 

er kunngjort. Men erfaring viser at sjansen er størst for å påvirke tidlig i planprosessen. 

 

I tilfeller der organisasjonene vurderer at unike nasjonale verdier vil gå tapt, bør 

Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning kontaktes. Departementet kan 

også kalle inn og omgjøre reguleringsplaner, men dette skjer svært sjelden. 

 

 

Spørsmål 5 

Hvilke rettslige argumenter kan ”Redd Mangfoldet” benytte i saken? 
 

Svar 

Her kan dere bruke argumenter fra svar 1, 2 og 3. 

 

 

Spørsmål 6 

Hvordan kan FNF i Aust-Agder argumentere for kyststien i området? 
 

Svar 

Viktige momenter mht ferdsel i strandsonen er: 

 nasjonal politikk for strandsonen 

 bevaring av allemannsretten 

 opplevelseskvaliteter. 

 

 


