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Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Miljørettslige prinsipper
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet, også ved tilskudd og forvaltning av 
eiendom, jfr § 7

§ 8   Kunnskapsgrunnlaget 
§ 9   Føre-var-prinsippet
§ 10 Samlet belastning
§ 11 Kostnader bæres av tiltakshaver
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker



§7 - Prinsippene skal:

• Krav om særskilt begrunnelse. Det skal fremgå av vurderingen hvordan 
prinsippene er vurdert

• Legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet
• Også når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd
• Og ved forvaltning av fast eiendom

• Vurderingen skal fremgå av beslutningen
• Kan ikke anvendes direkte, må knyttes til en hjemmelsbestemmelse.
• Skal gjøres en vurdering i enkeltvedtak – ikke benytte en generell uttalelse.



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arter, naturtyper - og effekten av 
påvirkninger

• Rimelighet 
• Erfaringsbasert kunnskap

Dersom fare for stor skade (dvs svært verdifull natur og/eller 
omfattende og irreversibelt tiltak), så kan § 8 benyttes sammen med § 
9 for å kreve mer informasjon. Jo større naturverdier og jo mer 
omfattende tiltak – dess høyere krav til kunnskapsgrunnlaget og økt 
grunn til varsomhet.



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

§ 9 Føre-var-prinsippet

• Kunnskapsmangel kan gjelde 
naturverdiene, eller effekten av 
påvirkninger.

• ”Usikkerhet skal komme naturen 
til gode”

• Føre-var-prinsippet betyr ikke 
nødvendigvis rødt lys, men 
foreligger kunnskapsmangel 
og/eller usikkerhet skal man:

- Være varsom
- Handle om nødvendig



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

• Inngrepet skal ikke sees isolert, men 
vurderes utfra andre påvirkninger og 
en helhetlig tilnærming.

• Gjelder «arten/naturtypens» plass i 
økosystemet  

• Alle påvirkninger som  den aktuelle 
arten/naturtypen/økosystemet 
utsettes for – eller kan bli utsatt for i 
fremtiden

• Klimaendringer og generelle 
belastninger skal tas med i 
vurderingen

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

• Den som volder skade skal bære kostnadene
• ”hindre eller begrense skade”
• Rimelighetsvurdering
• Ikke utenfor 12 NM
• ”Forurenser betaler”

§ 12  Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

• Kan også være begrensninger i tid/sesong/areal
• Gir muligheter for avbøtende tiltak



Hva betyr loven for 
kommunen?

• Myndighetsutøvere er uendret
• Naturmangfoldloven tydeliggjør og konkretiserer kravet om å 

ta hensyn til natur og bærekraft i sektorlover og forskrifter.

• For eksempel tillatelser til forurensning, mudring etc gis etter 
forurensningsloven, men skal vurderes etter 
naturmangfoldlovens prinsipper.

• Og vedtak om høsting av vilt og lakse- og  innlandsfisk treffes 
fortsatt med hjemmel i særlovene, men vedtakene skal bygge 
på målene og vilkårene i NML

Foto: Trine Nordli



§1 Skoglovens formålsparagraf
…..å fremme en bærekraftig forvalting av skogressursene i landet med sikte på 
aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, 
hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

§13 Skogområder med særlige miljøverdier
Ekstra restriksjoner er mulige når det finnes særlige miljøverdier

Skogbruksloven og landbruksveiforskriften skal gjøre de  samme vurderingene 
som følger av NML. Miljøprinsippene skal anvendes og vises hvilke vurderingen 
som er gjort under hvert prinsipp i vedtaket. 

Også ved tildeling av tilskudd (skogsbilveier, vei i ulendt terreng)

Naturmangfoldloven og skogloven



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Det er store natur- og landskapsverdier i marka
Miljøprinsippene etter §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved vurdering av 
dispensasjoner og søknader om oppstart av reguleringsplaner og ved 
hogst etter markaforskriften:

§ 1-1.        Formålet med denne forskrift er å sikre utøvelse av skogbruk i 
Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til 
friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning. 

§ 3-1  Det er et mål at skogens økologiske mangfold og funksjoner 
bevares. 

Markaloven – og markaforskrifen



Skogbruksloven og for eksempel landbruksveiforskriften har egne § om miljø, 
men de forsterkes og klargjøres av NML. (I hvertfall skulle det vært sånn…) 

Skal i teorien bruke de miljørettslige prinsippene og vise hvilke vurderingen 
som er gjort under hvert prinsipp i vedtaket. 

Gjelder også tildeling av tilskudd (skogsbilveier, vei i ulendt terreng)

Gjelder også markaforskriften - Meldeplikt på foryngelseshogster, og det skal 
foreligge en tilbakemelding fra kommunen før hogst iverksettes. 

NML og skogbruksforvaltningen



«Skogbruksmyndighetene har videre fram til 2012 
ikke innhentet systematisk informasjon om omfang 
av og årsaker til brudd på Levende Skogstandarden.
Riksrevisjonen mener det er behov for at Landbruks- 
og matdepartementet ser nærmere på 
kontrollinnsatsen knyttet til skogbruksloven og 
bærekraftforskriften, både med hensyn til 
foryngelsesplikten og med hensyn til miljøkravene. I 
tillegg mener Riksrevisjonen at det vil være nyttig om 
departementet systematisk innhenter og analyserer 
informasjon fra internkontrollen av Levende Skog-
standarden».
 
I riksrevisjonens rapport står det videre at det i 
departementet pågår et arbeid «med å revidere 
regelverket knyttet til skogsveier, miljøhensyn og 
tilskuddsforvaltning». 



NML og forurensningsloven
Forurensningsloven § 11
- det skal legges vekt på de forurensingsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt 
med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

Helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og 
alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Ved vurdering av de 
generelle miljøhensyn benyttes NML §§ 8 – 12.
 
NML kommer så langt tydeligst frem i mudre/dumpe saker – har gitt avslag på 
bakgrunn i at de miljømessige hensynene har veid tyngst enten basert på 
eksisterende kunnskap eller føre-var prinsippet. 

Ved tillatelse: vilkår for å begrense forurensing og ødeleggelse av eksisterende 
naturgrunnlag, som for eksempel bruk at siltgardin ved mudring for å hindre 
tilslamming av viktige biotoper i nærområde.

Foto: Trine Nordli



Forurensningsloven

Kommunen har ansvar for mindre bedrifter, fylkesmann for de 
mellomstore (asfalt- og pukkverk) og Miljødirektoratet for 
bergindustrien, petroleum og de store bedriftene.
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Mudring og dumping

Mudring betyr å fjerne sand, slam eller sedimenter fra havbunnen. Det gjøres blant 
annet i forbindelse med farledsutdypninger og utdyping utenfor brygger. De 
mudrede massene må deponeres på et egnet sted for ikke å skade miljøet. 
Dumping av masser som ikke er forurenset vil også kunne ha negative 
konsekvenser for miljøet som tilslamming eller tetting av gjeller på fisk. Mudring og 
dumping er i utgangspunktet forbudt. 

Alle som vil mudre eller dumpe, trenger derfor tillatelse fra fylkesmannen.

§§ 8 – 12 skal benyttes ved vurdering etter forurensningsloven.

http://eiendom.repstad.no/4file/filer/kileneset_2.pdf 

http://eiendom.repstad.no/4file/filer/kileneset_2.pdf
http://eiendom.repstad.no/4file/filer/kileneset_2.pdf


Kileneset - Søgne

http://eiendom.repstad.no/4file/filer/kileneset_2.pdf
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Helhetlig belastning



NML og jakt og fiske

• Forvaltningsprinsipp: Utgangspunktet er snudd, all høsting krever tillatelse.
• Hjemmel for høstingsvedtak ligger fortsatt i viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven samt 

tilhørende forskrifter
• Forvaltningsmålet er relevant og NML kap II
• Vedtak skal bygge på

– Kunnskapsgrunnlaget § 8 og 9
– Høstingsverdig overskudd §§ 4, 5 og 10 (helhetlig belastning)
– Tilleggshensyn § 12 (skånsomt, jakttider, metoder etc)

Foto: Espen Farstad Foto: Magnus Johan SteinsvågFoto: Arne Smøttebråten



NML og rovdyrforvaltningen

• Rovviltforskriften fra 2005 definerer hva som 
er bestandsmål i de forskjellige regionene – 
såfremt det ikke er fare for artens 
overlevelse…

• §17 – Nødvergeretten er utvidet
• §18 - Felling av rovvilt med to minimumsvilkår:
- Bestandens overlevelse
- Ingen tilfredsstillende alternativ

Et fellingsvedtak opphevet av MD pga manglende 
synliggjøring av NML, en dømt pga feil bruk av 
nødvergeretten

|

Foto: Espen Farstad
    © Erling Maartman



Redusert område for lisensjakt på ulv

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=32786&amid=3638517 

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=32786&amid=3638517
http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=32786&amid=3638517
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NML og vannressursloven

NVE er myndighet etter vannressursloven. Fylkesmannen kommer inn som 
høringsinstans i saker etter § 8 som gjelder allmenne interesser i vassdrag. Dette 
gjelder både i saker hvor NVE fatter vedtak om et vassdragstiltak krever konsesjon 
eller ikke, og i de tilfeller hvor det gjennomføres konsesjonsbehandlingen. NML 
prinsippene skal vurderes.
 
§ 8. (konsesjonspliktige tiltak) 
 Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe 
for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av 
reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. 

Kartlegginger og kunnskapsgrunnlaget er ofte mangelfullt – og særlig om helhetlig 
belastning. 
 

Foto: Trine Nordli



Eksempel fra NVE
- midlertidig senkning av Sognsvann:

Naturmangfoldloven § 7 stiller krav om at prinsippene i samme lov §§ 8-12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig forvaltning og at vurderingen etter 
disse prinsippene kommer fram av beslutningen. Dette tiltaket anses å være av 
midlertidig karakter, og dermed ha begrensede virkninger for naturmangfoldet. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig for å gjøre vedtak i saken. 
Påvirkningen av Sognsvann som del av et økosystem anses å være av midlertidig 
karakter. Det er ikke kjent andre planer som kan få innvirkning på økosystemet i 
perioden anleggsarbeidene vil vare.

Samlet belastning anses derfor som overkommelig for økosystemet. Det er diskutert 
avbøtende tiltak i form av å bygge en fangdam, men det er funnet at denne vil 
medføre blakking av vannet i Sognsvann i en slik grad at det vil virke uheldig på både 
vannet som habitat for vannlevende organismer og for friluftslivet. Dette er ikke 
ønskelig. For å redusere eventuelle skadevirkninger bør søker tilstrebe at 
nedtappingen gjennomføres utenfor vekstsesongen.
 

Foto: Trine Nordli



NML og verneområder
- § 48 dispensasjon fra vernevedtak

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider 
mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

Helhetlig vurdering som gjøres etter NML §§ 8 – 12.
 
Kunnskapsgrunnlaget er stort sett godt i et verneområde, men effekten av tiltaket kan 
være usikkert. § 10 kommer ofte inn som en vurdering av status for verneverdier og 
andre tiltak som kan påvirke. §§ 11 og 12 er ofte relevante da det kan forventes 
alternative, bedre og ”dyrere” løsninger når tiltak skal skje i naturreservater eller 
verneområder.

DN har opphevet dispensasjon pga manglende synliggjøring av NML. MD har gitt 
dispensasjoner på sviktende/svakt grunnlag, for eksempel kraftledning gjennom 
Sørdalen og RV 22 i Nordre Øyeren.

Foto: Trine Nordli



Sørdalen – og kanskje Gjevenesstranda..

Foto: Trine Nordli

Miljøverndepartementet gav 29.mai 2013 dispensasjon for bygging av en 
kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat. Sørdalen naturreservat ble 
opprettet i 1999 med formål å ivareta et furuskogsområde med uvanlig sterkt 
urskogpreg. Alle instanser i saken, dvs fylkesmann, miljødirektoratet (tidligere 
direktoratet for naturforvaltning) og miljøverndepartementet er enige om at 
bygging av en kraftlinje vil gjøre stor skade i reservatet og er i strid med 
verneformålet, likevel har miljøverndepartementet gjort et vedtak om å gi 
dispensasjon. Naturvernforbundet mener Miljøverndepartementets dispensasjon 
ikke har hjemmel i naturmangfoldloven på tre punkter:
 
1) Det er tvilsomt om Naturmangfoldloven § 48 i det hele tatt gir hjemmel til å gi 

dispensasjon til et så tungt inngrep i et verneområde.
2) Nødvendighetskriteriet er ikke oppfylt fordi det finnes et fullgodt alternativ
3) Hensynet til vesentlige samfunnsinteresser mener vi ikke er oppfylt fordi 

dersom det hadde hastet slik med kraftlinjen så burde OED valgt en annen og 
mindre konfliktfylt trase.



Foto: Trine Nordli



• NML er en lov om bærekraftig bruk og vern (forvaltning) av 
naturmangfoldet, dvs – biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold.  

• PBL er en lov som skal fremme bærekraftig utvikling i 
samfunnsplanleggingen til det beste for den enkelte, samfunnet og 
fremtidige generasjoner.

NML og plan- og bygningsloven



Kravene til saksforberedelse, dokumentasjon og vurderinger
Konsekvensutredning
Kommuneplan/kommunedelplan
Reguleringsplaner
Dispensasjoner
Markaloven

NML og plan- og bygningsloven



Kravene til saksforberedelse, dokumentasjon og 
vurderinger naturmangfoldloven

• Naturmangfoldloven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og 
arter og stiller særskilte krav til saksforberedelse, dokumentasjon, vurderinger og 
vektlegginger i alle planer og tiltak som berører naturmangfold.

• Naturmangfoldloven har i plansaker, og andre enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven, betydning for :

1) Tilretteleggingen av beslutningsgrunnlaget knyttet til naturmangfold 

2) Avveiningen som finner sted ved planvedtak og andre enkeltavgjørelser 



Kravene til saksforberedelse, dokumentasjon og 
vurderinger i plan- og bygningsloven

• § 4-1 at det kreves planprogram for alle regionale planer og 
kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. 

• Av § 4-2 framgår det at alle planer skal ha en beskrivelse av planens 
formål, hovedinnhold og virkninger.

• Dette innebærer at konsekvensene av planen skal synliggjøres i 
planbeskrivelsen, og vurderinger og vektlegging skal framgå av 
planvedtaket. For nærmere angitte planer skal planbeskrivelsen gi en 
særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 
virkninger for miljø og samfunn.



NML kommer inn i ”alle” saker etter plb

• Dette omfatter både regionale planer, kommuneplaner, reguleringsplaner 
og enkeltsaker som dispensasjoner.

• Det er planmyndigheten som har ansvar for at hensynet til 
naturmangfoldloven og kravene i naturmangfoldloven blir ivaretatt i 
planutforming og planbehandling (data og dokumentasjon om 
økosystemer, naturtyper, og arter, antatte virkninger av planen på 
naturmangfoldloven, alternative lokaliseringer)

• Fylkesmannens miljøvernavdeling skal påpeke at vurderinger etter NML 
mangler i saker som berører naturmangfold. Der viktig naturmangfold 
berøres i sterk grad er det innsigelsesgrunn om vurderinger ikke er gjort. 



Naturmangfoldlovens krav må 
tilpasses forholdene i saken

• I saker hvor lite naturmangfold berøres kan vurderingen gjøres kort. 

• I saker som berører ”viktige” naturforekomster skal vurderingen være mer 
omfattende. 

• Hva er viktige naturforekomster? 
Trua, nær trua, prioriterte og utvalgte naturtyper og arter. Nasjonalt, 
regionalt og lokalt viktige naturtyper etc. Husk at lovens formåls § er 
relevant i denne vurderingen: biologisk, landskapsmessig, geologisk 
mangfold og økologiske prosesser!

• Vurderingen skal si hvor kunnskapen er hentet, når, hva den sier og hva 
konklusjonen er. 



Konsekvensutredninger

– Naturmangfoldloven skjerper kravet til KU
–  §8 og § 9 er relevante for å si noe om hvor godt kommunen er 

kartlagt, og hvilke mangler som bør dekkes. For eksempel er det 
naturlig at behovet for mer kartlegging tas med.

– Særlig § 10 om helhetlig belastning, status for  bestanden/naturtypen 
som helhet må omtales dersom allerede utsatt lokalt, regionalt, 
nasjonalt eller internasjonalt.

– Også § 12 om best mulig teknologi forsterker kravene til en KU. Vil i 
mange tilfeller kreve at også null-alternativet utredes, alternative 
vegtraseer, andre teknologier/løsninger (avløp, boring etc. )

– Dette er forhold som også skal synliggjøres/tas inn i et planprogram



Kommuneplan/kommunedelplan

Bør benytte grønne arealformål i kommuneplanen for å synliggjøre og ivareta 
naturverdier (biologisk, landskapsmessig, geologisk mangfold og økologiske 
prosesser)

Bestemmelser om: miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur.  
Bør si noe om hvordan utvalgte naturtyper og andre naturverdier skal 
ivaretas. 

Temakart er nyttig og viktig
– Forekomster av utvalgte naturtyper både på land og i sjø bør vises på 

temakart
– Verneområder, større forekomster av prioriterte arter og f.eks 

økologiske funksjonsområder for prioritert arter kan tegnes inn.



Vurderinger på kommuneplannivå

• Hvor viktig er den aktuelle forekomsten sett i forhold til det totale antall 
forekomster av den aktuelle naturtypen i kommunen og Norge?

• Hvordan er naturtypens økologiske tilstand, 
• om naturtypens utvikling er positiv, nøytral eller negativ, 
• om det kan etableres eller utvikles en tilsvarende forekomst av naturtypen 

på et annet sted

• Ved vedtakelse og revisjon av kommuneplaner og reguleringsplaner bør 
denne avklaringen framkomme i det siste saksfremlegget for 
kommunestyret.



Arealformål i kommuneplan 

• LNF-formål
– tynt befolkede områder 

• Grønnstruktur, underformål naturområde
– Beregnet på bruk i eller i tilknytning til tettbebygde strøk

• Bruk og vern av sjø og vassdrag
– underformål naturområde

• Hensynssone



Hensynssone
• Kommunene kan ved bruk av hensynssoner tydeliggjøre på kart i hvilke 

områder det må tas særlige hensyn ved bruken av arealene. Dette er 
særlig aktuelt i LNFR-områder, men kan benyttes uavhengig av hvilken 
arealbruk det planlegges for.

• På kommuneplannivå kan det knyttes retningslinjer og juridisk bindende 
bestemmelser til en hensynssone som sikrer at det blir tatt tilstrekkelig 
hensyn til naturmangfold. 

• Hensynssonene i kommuneplaner kan videreføres i reguleringsplan, men 
her har man mulighet for bruk av mer spesifikke reguleringsformål slik at 
hensynssoner er mindre aktuelt

• Det kan etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav c 
etableres hensynssoner i randsonen til verneområdet



Nesodden 
kommuneplan

• Formål i sjø på 
kommuneplannivå

• Hovedformål:
• Bruk og vern av sjø og 

vassdrag

• Underformål:
• naturområde (N)
• friluftsområde (F)
• småbåthavn (SB)



Nesodden kommuneplan

§ 7 Biologisk mangfold (pbl. § 11-9 pkt. 6)

Lokalitetene for biologisk mangfold skal sikres gjennom framtidige 
kommunedelplaner og/eller reguleringsplaner. I områder hvor det foreligger 
godkjent reguleringsplan, skal lokaliteter for biologisk mangfold, i den grad 
det er mulig, søkes ivaretatt gjennom byggesaksbehandlingen. Ved søknader 
om dispensasjon, skal forholdet til det biologiske mangfoldet tillegges stor 
vekt i vurderingen. 



Gjerdrum kommuneplan

Retningslinjer for utforming av reguleringsplan

A. Hensyn til naturmangfold

Alle reguleringsplaner skal inneholde vurderinger knyttet til naturmangfoldet. 
Disse vurderinger skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. 



Skedsmo kommuneplan

2. Landskap og grønnstruktur

b. Natur

I naturområder som er registrert som svært viktige, viktig og lokalt viktige i 
kommunens kartlegging av biologisk mangfold tillates ikke tiltak som kan 
forringe naturverdiene. Ved omreguleringer og ved gjennomføring av tiltak 
skal mulig påvirkning på biologisk mangfold vurderes.

Deponering av hageavfall eller andre masser eller midlertidig omdisponering 
av disse områdene er ikke tillatt.

Naturlig kantvegetasjon langs bekker og elver skal opprettholdes og utvikles. 

All deponering av masser fra bygg- og anleggsaktivitet skal skje i godkjente 
massedeponi. Transport av slike masser til massedeponiene skal skje i 
henhold til godkjent transportplan. 



Reguleringsplan

• Vurderingen skal fremgå av saksframlegget/utredningen.
• Vurderingen skal være integrert som en del av saksframstillingen og danne 

grunnlaget for konklusjonen, og ikke komme helt på slutten etter 
konklusjonen.

• Loven sier at naturen alltid skal vurderes i saker der naturen berøres (dette 
gjelder også for områder som ikke har noen spesielle naturverdier 
(prioriterte/utvalgte naturtyper osv.)



Forholdet mellom plan og utvalgte naturtyper

Der det er tatt stilling til arealbruken for forekomsten av en utvalgt naturtype i 
en endelige vedtatt plan av kommunen, er det den vedtatte planen som gir 
rammene for forvaltningen, og ikke bestemmelsene i naturmangfoldloven § 
53 første til tredje ledd.

Side 15 og 16 i veilederen: 

”For at vilkåret om at planen har avklart forholdet til naturtypen skal være 
oppfylt, kreves det for det første at planen er vedtatt etter at forskriften om 
utvalgte naturtyper trådte i kraft. I tillegg må planen avklare forholdet til 
naturtypen; forekomster av naturtypen i kommunen må omhandles i planen.



Det må kreves mer enn at det i kommuneplanens arealdel er satt av et 
område med arealformålene grønnstruktur eller LNFR for å oppfylle vilkåret. 
Det må framgå av planen at det er tatt uttrykkelig stilling til hvordan 
forekomstene av naturtypen skal ivaretas eller «ofres.”



Arealformål i reguleringsplan

• LNF-underformål:
– Naturformål
– Naturvern

• Grønnstruktur, underformål:
– Naturområde

• Bruk og vern av sjø og vassdrag, underformål:
– Naturområde



Reguleringsplan for Bleikøya
– Flere naturtyper av regional verdi og prioritert art; dragehode
– Gode bestemmelser for å sikre naturverdier og friluftsinteresser



Naturtyper av regional verdi har blitt satt av til:
naturvernområde og naturvernområde i sjø



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.

100-metersbeltet mot sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det forventes at miljøprinsippene etter §§ 8 – 12 legges til grunn 
ved vurdering av dispensasjoner der naturverdier berøres, og særlig 
er dette viktig i strandsonen, inklusive langs vassdrag. 

Kommunene kan bli bedre til  synliggjøre NML i saksdokumentene 
som oversendes til FM

Dispensasjoner jf. pbl. § 19-2 



Klikk for å redigere undertittelstil i malen

§ 8: Det omsøkte bryggeanlegget er planlagt over et område der det i 
dag finnes en stor ålegrasforekomst, registrert i Naturbase som en 
naturtype av nasjonal verdi (svært viktig), og kartlagt av NIVA i 2008.
§ 9 benyttes ikke: Flere undersøkelser har påvist at ålegrasenger er 
svært sårbare for tiltak som anlegging av småbåthavner og mudring, og 
kan forsvinne kort tid etter etablert bryggeanlegg. I tillegg er det kjent at 
småbåthavner er en betydelig kilde til forurensning som kan ha svært 
negative effekter på dyrelivet i bunnsedimentene. 
§ 10: Slependrenna er et sjøområde med mange inngrep i strandsonen 
der det som er igjen av ålegrasengene er fragmenterte restområder. Ut i 
fra en økosystemtilnærming, der påvirkning av et økosystem skal 
vurderes ut fra den samlede belastningen et økosystem er utsatt for, jf. 
naturmangfoldloven § 10, er det svært uheldig med ytterligere 
fragmentering av de få større ålegrasengene som er igjen i området.

Dispensasjon i strandsonen – NML eksempel
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§ 53: 
Området der småbåtanlegget skal festes til land er registrert som slåttemark 
av regional verdi med særs god stedskvalitet. Slåttemark omfattes av 
forskrift av 12.5.2011 om utvalgte naturtyper. I  aturmangfoldloven § 53 
andre ledd heter det at ”[v]ed utøving av offentlig myndighet … skal det tas 
særskilt hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype slik at forringelse av 
naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås”. Før 
det gjøres en beslutning om å gjøre inngrep i en utvalgt naturtype må 
konsekvensene for den utvalgte naturtypen klarlegges, jf. 
naturmangfoldloven § 53 andre ledd. Fylkesmannen kan ikke se at det er 
gjort en slik konsekvensanalyse. Vi viser for øvrig til byggeteknisk forskrift § 
9-4 og byggesaksforskriften § 6-5.

Og en utvalgt naturtype
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Det er store naturverdier i marka
Miljøprinsippene etter §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
vurdering av dispensasjoner og søknader om oppstart av 
reguleringsplaner.

Kommunene skal synliggjøre NML i saksdokumentene som 
oversendes til FM – og FM i saksdokumentene til MD.

De første og grundigste NML – vurderingene ble gjort i 
markasaker fordi det var MDs første egne mulighet. For eksempel 
Tryvann har gode og omfattende vurderinger.

NML og Markaloven
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

• Konsekvensutredningen  fra 2009
• Artsdatabankens Artskart
• Kartlegging av viktige viltområder og av naturtype, utført av 
uavhengige konsulenter fra BioFokus på oppdrag fra 
Friluftsetaten i Oslo kommune.
• Naturbase, 30.juli 2010
• Miljøregistrering i skog 20. august 2010

Saken antas å ha stor økonomisk betydning, og tiltakshaver, 
Tryvann Vinterpark A/S, må anses som en profesjonell aktør. Det 
må derfor stilles høye krav til kunnskapsgrunnlaget i denne saken.

Tryvann – stadfesting etter markaloven
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Intakt lavlandsmyr med lokal verneverdi 
Artene blærestarr (sterkt truet) og smalmarihånd 
(sårbar). 
Nær truede sopparten blekk-knoll 
Gammel barskog 
Liggende død ved 
Gamle trær, verdi B
Granskog med høy bonitet og målt alder på 150 år. 

Effektene av tiltaket er dermed usikre, men det er klart at 
inngrepet vil ha negativ effekt.

§ 8 – beskrivelse av funn og effekter
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Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 er vurdert, men får 
mindre betydning da det er et godt kunnskapsgrunnlag i saken.

§ 9 – føre var

Det er ikke andre tiltak som påvirker de samme artene eller 
naturtypene i området.

§ 10 – samlet belastning
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Prinsippet i naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver får ikke særlig betydning i 
denne saken ettersom tiltakshaver ikke pålegges avbøtende tiltak utover 
det som følger av konsekvensutredningen. Tilsvarende gjelder for § 12 om 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

Her kunne  man sett det slik at de reguleringsbestemmelsene og 
avgrensningene som er gjort følger av § 11 og 12, ved at tiltakshaver jo er 
pålagt å verne myra, unngå de truede artene, finne erstatningsareal for 
skogen m.m

§ 11 og § 12 



Naturmangfoldloven

www.miljøjuss.no
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Takk for meg! 
Lykke til med bruken av Norges vakreste lov

Og er du ikke medlem?
Meld deg inn på www.naturvernforbundet.no  

Foto: Norsk polarinstitutt

http://www.naturvern.no/
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