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Lovens 

hovedgrep



GRUNNMUREN

•  Formål
•  Forvaltningsmål
•  Miljørettslige prinsipper

Grunnmuren skal:
•  sikre en minstestandard for forvaltning av norsk 

natur
•  gjelder for alle beslutninger og tiltak som berører 

norsk natur



Prinsippene:

• § 8 Kunnskapsgrunnlag  
• § 9 Føre-var-prinsippet 
• § 10 Økosystemtilnærming og samlet 

belastning
• § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver
• § 12 Miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder



Naturmangfoldlovens betydning 
• Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper - 

kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige 
prinsipper - skal legges til grunn ved all 
myndighetsutøving

• Det er viktig å huske at alle planer og vedtak 
etter pbl som påvirker natur, må sees i 
sammenheng med bestemmelser 
(grunnmuren) i naturmangfoldloven.



• Det skal fremgå av enhver beslutning som 
fattes ved utøving av offentlig myndighet 
hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. 
naturmangfoldloven § 7.



Kobling  mellom NML og andre lover

• Naturmangfoldloven setter krav til arealplanleggingen
• Det er nødvendig med et tett samspill mellom de ulike lovene
• Miljørettslige prinsipp skal vurderes ved all saksbehandling

Formuleringer som ikke tilfredsstiller saksbehandlingskrava i 
NML:

– ”§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert”.
– ”Naturmangfoldloven er vurdert men ikke tillagt 

avgjørende vekt i denne saka”. 
– ” Vi kan ikke sjå at vurderinger etter NML vil føre til en 

anna resultat i saka.



Prinsippenes rekkevidde
• Ot.prp. 8.6.6.2:

”Betydningen av prinsippene er at disse skal 
være en rettesnor for utforming av ny lovgivning 
og annet regelverk, for tolkning av lover og 
regler og ved utøving av skjønn etter 
naturmangfoldloven eller andre lover. 
Prinsippene har betydning både ved fastsetting 
av generelle forskrifter og ved individuelle 
avgjørelser… ”

• Lovfestingen av miljørettslige prinsippene 
innebærer at det stilles strengere krav til 
begrunnelse for vedtak 



De miljørettslige prinsippene i bruk 

• Strandsonen
• Hyttebygging
• Kraftuttbygging
• Samferdsel



Strandsonen

• Siden midten av 1950-tallet har det vært politisk 
enighet om å ta vare på verdiene i strandsonen.

• Det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet 
langs sjø ble første gang innført i 1965. Først i en 
egen midlertidig strandlov, deretter i en permanent 
strandlov fra 1971. Forbudet ble fra 1985 tatt inn i 
plan- og bygningsloven.



• Byggeforbudet er videreført i § 1-8 i ny plan- 
og bygningslov av 2009, og regelverket har 
blitt ytterligere innstrammet. 

• Nå går det direkte fram av loven at det i 100-
metersbeltet skal tas særlig hensyn til 
naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser. 

• I tillegg er lovfestede unntak fra forbudet tatt 
ut, slik at behovet for tiltak skal vurderes i 
plan.



• Forbudet markerer at 100-metersbeltet langs 
sjøen er av nasjonal interesse, og at 
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri 
for bebyggelse. Skal det bygges i 100-
metersbeltet må bygging skje etter en vedtatt 
plan. Det generelle byggeforbudet gjelder så 
lenge det ikke er satt en annen byggegrense i 
kommuneplan eller reguleringsplan.



• Det er en forutsetning at miljøvirkningene av 
ny utbygging vurderes grundig, framtidsrettet 
og i en helhetlig sammenheng gjennom 
planprosessen.

• Utbygging bør bare unntaksvis skje etter 
dispensasjoner. Ny plan- og bygningslov har 
strammet inn vilkårene for å gi dispensasjon.



• I 2011 gav regjeringen ut dokumentet 
”Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging.” Regjeringen forventer 
at kommunene gjennomfører en god 
planlegging og forvaltning av strandsonen, og 
legger følgende føringer:

•     Folk skal ha tilgang til sjøen.
•     Allmenne interesser skal gis fortrinn i 100 

metersbeltet.
•     Viktig natur, kulturmiljø og landskap skal 

bevares.
•     Arealbruken i strandsonen skal sees i et 

helhetlig og langsiktig perspektiv.
•     Det skal tas hensyn til verdier som for 

eksempel natur- og kulturmiljø, friluftsliv og 
landskap.



Diskusjon 

Hvilke § i natumangfoldloven er spesielt viktig i 
strandsonen og hvorfor?

Tenk dere om å kom med eksempler på bruk av 
loven.



Hyttebygging

• Hytter kan bygges i henhold til 
reguleringer bestemt i plan og 
bygningsloven.

• Områder reguleres til 
hyttebygging ved rullering av 
planen. Eventuelt ved 
dispensasjon.



• Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 
for bygging av ny turisthytte på Høgevarde.

•  LNF-område i kommuneplanen for, med 
forbud mot bygge-tiltak som ikke er en del av 
landbruket og del av villreinens leveområde

• Dispensasjonssøknaden medfører konflikt 
mellom to hensyn: 
– Hensynet til friluftslivet 
– Hensynet til villreinen

Eksempel på fylkesmannens bruk av NML



Naturmangfoldloven §§ 8 – 12

• Kunnskapsgrunnlaget er godt.
• Fylkesmannen anser derfor at kravet til 

kunnskapsgrunnlag etter § 8 i 
naturmangfoldloven er oppfylt.

• Med et godt kunnskapsgrunnlag kan hensynet 
til føre-var-prinsippet i § 9 tillegges mindre 
vekt. 



• Anser det som lite sannsynlig at en ny 
turisthytte på Høgevarde vil føre til vesentlig 
og irreversibel skade for naturmangfoldet, 

• Sammen med andre utbyggingstiltak og øket 
ferdsel kan et slikt tiltak føre til forstyrrelser 
for villreinen, jf § 10 i naturmangfoldloven. 



• Dersom det likevel skulle vise seg at hytta 
med-fører vesentlige ulemper for 
naturmangfoldet kan den fjernes uten at det 
oppstår nevneverdige inngrep i terrenget. 
Tiltakshaver må eventuelt dekke kostnadene 
ved fjerning, jf naturmang-foldloven § 11. 

• Det går fram av søknaden at turistforeningen 
vil benytte utbyggings- og driftsformer som i 
minst mulig grad gjør skade på 
naturmangfoldet, i samsvar med § 12 i 
naturmangfoldloven. 



Konklusjon fra fylkesmannen

• Fylkesmannen vil ikke gå i mot at Krødsherad 
kommune gir dispensasjon i denne saken, men 
ber om at kommunen foretar en nøye 
avveining mellom de berørte interesser i 
saken. 

• En eventuell dispensasjon må gis en god 
begrunnelse for å unngå at denne saken fører 
til en uheldig presedens for behandling av 
andre dispensasjonssøknader i sårbare 
områder.



• Presedens er nevnt eksplisitt som tema å 
vurdere etter § 10. Får en grunneier lov til å 
bygge hyttefelt, hvorfor skal ikke da naboen få 
lov? 

Linker til sak:
Fylkesmannen
Kommunen

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Kr-H%C3%B8gevarde-hytte-2.pdf?epslanguage=nn
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Milj%C3%B8%20og%20klima/Nyheter%20milj%C3%B8%20og%20klima/DOT-H%C3%B8gev-s%C3%B8knad.pdf?epslanguage=nn


Kraftutbygging

• Store inngrep i natur 
ofte med stor 
innvirkning.

• Påvirker både 
naturmangfold, 
friluftslivsområder  
og landskapsbilde.



Berører mange lover

• Energiloven (1990 - OED)
• Vannressursloven (2000 - OED)
• Vassdragsreguleringsloven (1917 - OED)
• Naturmangfoldloven (2009 - MD)
• Vanndirektivet/vannforskriften (2000/2006 

MD)
• Fornybardirektivet 2009/28/EF (2009/2011 

OED)



Konsekvensuredning

Plan og bygningsloven

Det må utarbeides melding og konsekvensutredning (KU) 
for 

– Vindkraftverk med installert effekt større enn 10 
MW, 

– Vasskraftverk med installert effekt større enn 25 
MW, 

– Utbygging av vannkraft med produksjon større enn 
30 GWh

– Kraftlinjer med spenning på minst 66 kV og lengde 
minst 20 km dersom de kommer i konflikt med 
definerte miljøverdier

Er det ikke krav om melding og KU etter plan- og 
bygningsloven, skal vesentlege konsekvenser av tiltaket 
likevel beskrives grundig som en del av 
konsesjonssøknaden. 

Det er ikke krav om reguleringsplan.



Om små kraftverk
•  «De viktigste er vannressursloven, plan- og bygningsloven og 

energiloven. En utbygging må være avklart i forhold til disse 
lovene før ev. bygging starter.» NVE

• «Vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller 
ulempe for allmenne interesser i vassdraget må ha konsesjon 
etter vannressursloven» NVE

• Dessverre ofte tynt på §8 ved småkraftverk



Viktige §

• § 10 det å se flere utbygginger i sammenheng, 
samt andre inngrep i samme område er 
utfordrende, men særdeles viktig.

• Også § 11 og 12 er viktige, da disse mulig gjøre 
justeringer i f.eks. vannkraftutbygginger





Diskusjon

• Ofte følger det store inngrep i forbindelse med 
utbygging av kraft.

• Hvilken vekt legges det på naturmangfold i 
avslag eller eventuelle tillatelser?

• Kom med eksempler på saker dere kjenner til.



Samferdsel

Hubro og vei
• Riksvei 714 ved Vettastraumen, Hitra, ST
• DN anbefaler at MD tar klagen fra NOF, 

WWF og NNV til følge
• Forvaltningsmål (rødlistet som EN) (§ 5)
• Har handlingsplan
• Internasjonale konvensjoner
• Har god kunnskap (§ 8)
• Foreligger godt alternativ (§ 12)
• Samfunnsmessig gunstig totalt (§ 14)
• Blir trolig prioritert art (§ 23)



Diskusjon

Er det andre saker der naturmangfoldloven har 
stoppet vei utbygging?

Del eksempler med de andre i salen.
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