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Program

 Nikolai K. Winge – Styreleder i NFFM og førsteamanuensis ved Det 

juridiske fakultet, UiO

 Overprøving og kontroll i norsk miljøforvaltning – En oversikt

 Fredrik Holth – Dosent i juridiske fag, NMBU

 Forvaltningens egen kontroll – lovlighetskontroll og innsigelse

 Jan Darpö – Professor i miljørett, Uppsala, Leder av 

Århuskonventionens Task Force on Access to Justice

 Overprøving og kontroll i Svensk miljøforvaltning

 Helle T. Anker – Professor i rettsvitenskap, København universitet

 Overprøving og kontroll i Dansk miljøforvaltning



Overprøving og kontroll

i miljøforvaltningen





Overprøving og kontroll i miljøforvaltningen

En oversikt

 Hvilke kontrollmuligheter har vi i Norsk miljøforvaltning?

 Århuskonvensjonens krav til kontroll i miljøsaker:

 Effektiv med hensyn til tid og virkninger

 Uavhengig

 Ikke uoverkommelig dyr

 To perspektiver:

 Overprøving og kontroll av enkeltvedtak

 Overprøving og kontroll av forvaltningspraksis



Ordinær forvaltningsklage

 Muligheter:

 Gir mulighet til å få prøvd en avgjørelse på ny.

 Kan prøve både lovligheten og hensiktsmessigheten.

 Overprøvingen skjer på et høyere nivå i forvaltningshierarkiet.

 Tidseffektiv og gratis.

 Begrensninger:

 Å kontrollere «seg selv» svekker kontrollens troverdighet. 

 Politisk innflytelse i kontrollen.

 Det gis nesten aldri oppsettende virkning.

 Det kommunale selvstyret har fått økt tyngde.

 Prosessledende beslutninger kan ikke påklages.



Deponi i Brevik

 Omstridte, juridiske spørsmål:

 Har KMD hjemmel til å vedta statlig plan for 
et privat tiltak?

 Er konsekvensutredningen mangelfull når det 
ikke er gjort rede for alternativer? 

 Er det klagerett på statlige planvedtak?

 Bak kulissene går saken sin gang. Og i takt 
med tidsbruken og investeringene som 
legges i prosjektet, desto vanskeligere blir 
det å vinne gjennom med påstander om 
ugyldighet. 



 Miljøvernorganisasjonen SalmonCamera fikk avvist sin klage på en 
oppdrettskonsesjon. Årsaken er det lave medlemstallet, nærmere 
bestemt 126 medlemmer.

 – Det er for få til at den er representativ for de interessene som 
fremmes gjennom klagen, mener fiskeridirektoratet.

 – Blir denne avgjørelsen stående, vil det kunne ramme en rekke 
frivillige organisasjoner. Dette er en effektiv måte å fjerne brysomme 
opponenter på, sier Rune Jensen som leder SalmonCamera.



Klage til Sivilombudsmannen

 Muligheter:

 Ofte den eneste nøytrale kontrollmyndighet i miljø- og 

arealforvaltningen.

 Objektiv og nøytral overprøving.

 Gratis.

 Begrensninger:

 Streng og lite transparent utsiling av saker.

 Prøver kun legaliteten. 

 Kun 6-8 % av sakene ender med kritikk, og enda færre fører til faktiske  

endringer.

 Ikke rettslig bindende.



Sivilombudsmannen under press? 



Søksmål for domstolene

 Muligheter:

 Objektiv og nøytral overprøving.

 Rettslig bindende for forvaltningen.

 Begrensninger:

 Veldig få miljøsaker for domstolene.

 Meget kostbart og lite tidseffektivt.

 Prøver kun legaliteten.

 Er ofte tilbakeholdne med å overprøve forvaltningens skjønn.

 Et søksmål hindrer ikke regelendringer underveis i en pågående rettssak.



Kontroll av forvaltningspraksis

 Det er summen av vedtakene som medfører de største miljøutfordringene

 Hvem kontrollerer lovligheten og hensiktsmessigheten av forvaltningspraksis?

 Forvaltningens egen kontroll

 Innsigelse, lovlighetskontroll og forvaltningsrevisjon (Fredrik Holth)

 Sivilombudsmannen

 Har mulighet til å kontrollere om forvaltningspraksis er forsvarlig. Slike 
undersøkelser er i liten grad gjennomført innenfor miljø- og arealforvaltningen.

 Den enkelte sak kan avdekke omfattende svikt i praksis, eks. 7000 ulovlige 
tillatelser i strandsonen. 

 Riksrevisjonen

 I 2017 var 28 % av Riksrevisjonens revisjonsarbeid forvaltningsrevisjon.

 «Gjennomfører forvaltningen vedtatt miljøpolitikk slik at prinsippet om bærekraftig utvikling 
og god forvaltning av naturressursene etterleves?»

 Har de siste årene publisert en rekke rapporter innenfor areal- og 
miljøforvaltningen.

 Mange er svært kritiske til forvaltningspraksis på utvalgte områder.

 Hvilke virkninger har disse rapportene? 



Oppsummering

 I Norge mangler vi systemer for effektiv, rimelig og 

uavhengig kontroll i miljøforvaltningen. 

 Dette gjelder både i enkeltsaker og når det gjelder 

forvaltningspraksis.

 Er det behov for et uavhengig kontrollorgan i 

miljøforvaltningen?

 Hvilke erfaringer kan vi hente fra Sverige og Danmark?


