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• Holth & Winge ble stiftet høsten 2021.

• Vi ønsker å:
• Styrke kunnskapsnivået i forvaltningen.

• Bidra til at beslutninger om arealbruk bygger på korrekt forståelse av jussen.

• Hjelpe forvaltningen til å treffe beslutninger som på kort og lang sikt bidrar til 
bærekraftig klima- og naturforvaltning.

• Dette får vi til ved å tilby:
• Juridiske utredninger.

• Kurs og forelesninger innen plan- og bygningsrett, samt tilstøtende rettsområder.

• Rammeavtaler med kommuner om juridisk bistand.

Kort om oss



Juridiske utredninger



Vi tilbyr kurs og forelesninger innen 
en rekke juridiske emner.

Vi har siden oppstart holdt over 100 
kurs for kommuner, fylkeskommuner, 
statsforvaltere, utbyggingsaktører, 
arkitektkontorer mv.

Til høsten lanseres: 

Politikerskolen – et lokaldemokratisk kunnskapsløft

Juridisk kursvirksomhet



Dagens tema



• Hans Chr. Bugge: «Miljørett omfatter alt fra 
naboens garasje til klimaforhandlinger i Paris».

• Miljøhensynet er langt på vei integrert på tvers 
av lover og sektorer i norsk rett.

• Forvaltningen plikter å utrede og vurdere 
miljøhensyn.  

• Men er dette tilstrekkelig? 

• La oss skissere miljørettens evolusjon:

Hva er miljørett? 



Gjenoppbygningen

• Ambisiøse utbyggingsmål.
• Omfattende nedbygging av 

vassdrag.
• Bygningsloven av 1924 gjaldt kun i 

de største byene.
• Naturen med svakt rettslig vern.
• Vi fikk øynene opp for friluftslivets 

kvaliteter.
• Bygningsloven av 1965 innførte et 

landsomfattende plansystem, men 
lite fokus på miljøhensyn.

1950-1965 1965-1985 1985-2005 2005-2025 2025-2050



Oppvåkningen

• En miljøbølge over Atlanteren
• 1970 - Lov om naturvern.

• 1972 - Miljøverndepartementet opprettes.

• 1980 - Miljøorganisasjoner gis klage- og 
søksmålsrett.

• 1981 - Lov og forurensning og avfall.

• Miljø og naturvern blir stående utenfor 
som «de vanskelige hensynene»

1950-1965 1965-1985 1985-2005 2005-2025 2025-2050



Forsøket

• 1985 – Plan- og bygningsloven skal 
sikre samordning og helhet.

• 1987 – Bærekraftig utvikling blir 
lovgivningens nye mantra

• 1992 – Miljøhensynet grunnlovfestes 

1950-1965 1965-1985 1985-2005 2005-2025 2025-2050

Plan- og bygningsloven § 1-1:

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner

Akvakulturloven § 1:

Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og 
konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig
utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.Naturmangfoldloven § 1:

Lovens formål er at 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, 
også som grunnlag for samisk kultur.

Mineralloven § 1:

Formålet med loven er å fremme og sikre 
samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en 
bærekraftig utvikling.

Finnmarksloven § 1:

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og 
naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert 
og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i 
fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Genteknologiloven § 1:

Denne loven har til formål å sikre at 
framstilling og bruk av 
genmodifiserte organismer og 
framstilling av klonede dyr skjer på 
en etisk og samfunnsmessig 
forsvarlig måte, i samsvar med 
prinsippet om bærekraftig utvikling 
og uten helse- og miljømessige 
skadevirkninger.

Markaloven § 1:

Formålet med loven er å fremme og 
tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og 
idrett. Loven skal sikre Markas grenser og 
bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø med kulturminner.
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig
bruk til andre formål.

Reindriftsloven § 1:

For det samiske reinbeiteområdet skal 
loven legge til rette for en økologisk, 
økonomisk og kulturelt bærekraftig
reindrift med basis i samisk kultur, 
tradisjon og sedvane til gagn for 
reindriftsbefolkningen selv og 
samfunnet for øvrig.



Erkjennelsen

• Plan- og bygningsloven 2008:
• en prosesslov for «bærekraftig 

utvikling»?
• Naturmangfoldloven 2009:

• «en milepel i norsk 
miljølovgivning»? 

• Miljøhensyn vinner små slag, men 
taper kampen.

• Vi har kunnskap om hva som 
skjer, men mangler 
virkemidlene…

1950-1965 1965-1985 1985-2005 2005-2025 2025-2050



Det grønne skiftet

• Internasjonale avtaler og forpliktelser 
baner vei for et grønt skifte.

• Utfordrer de etablerte systemer her 
hjemme.

• Vår problemstilling:

– Gir dagens lovgivning tilstrekkelige 
virkemidler for å sikre at Norge blir et 
lavutslippssamfunn, uten at det skjer på 
bekostning av naturhensyn? 

1950-1965 1965-1985 1985-2005 2005-2025 2025-2050



• Rettslig regulering er et av våre sterkeste 
virkemidler for å styre samfunnet i en bestemt 
retning.

• Torstein Eckhoff:

Mange mennesker har overdrevne 
forestillinger om hva som kan oppnås ved 
hjelp av lovgivning… Det virker nesten som 
folk tror at loven har magisk kraft, slik at 
hvis det bare blir bestemt ved lov hvordan 
noe skal være, så blir det slik. 

Juridiske virkemidler



Forutsetninger for at lover skal fungere

1. Klimahensynet må integreres i lovgivningens 
saksbehandlingsregler 

2. Forvaltningen må ha rett og plikt til å legge vekt på 
klimahensyn

3. Forvaltningens virksomhet må samordnes

4. Forvaltningen må ha kunnskap om rettsreglene

5. Forvaltningen må ha tilstrekkelig med ressurser

6. Det må foreligge velfungerende kontrollmekanismer

Vi har sett nærmere på offentligrettslig regulering av 
betydning for klima- og naturhensyn.



Kommunal 

planlegging

Veiloven

Kulturminneloven

Jordlova

Viltloven Markaloven

Akvakulturloven

Vassdrags-

reguleringsloven

Friluftsloven

Forurensningsloven

Reindriftsloven

Mineralloven

Naturoppsyn-

loven

Havne- og farvannsloven

Klimaloven

Vannressursloven

Energiloven

Jernbaneloven

Folkehelseloven

Finnmarksloven

Luftfartsloven

Konsesjonsloven

Lakse- og 

innlandsfiskloven

Fjelloven

Motorferdsel-

loven

Naturmangfold-

loven

Skogbruksloven



Hva kjennetegner plan- og bygningsloven?

• Konfliktfylt

• Sektorovergripende
• Kommunenes arealplaner er i utgangspunktet bindende for alle 

forvaltningsområder.

• Sektornøytral
• Innenfor rammen av bærekraftig utvikling er alle hensyn og 

interesser likestilte.

• Prosessorientert
• Oppstiller saksbehandlingsregler, men determinerer ikke løsningen 

på arealkonflikter.

• Lokalstyrt
• Det er i hovedsak kommunene som bestemmer arealbruken i Norge.

• Håndheves stort sett av mennesker uten juridisk kompetanse.

Plan- og bygningsloven



Plan- og bygningsloven

• «Plan- og bygningsloven er et av de 
mest langsiktige virkemidlene til å 
påvirke utslipp av klimagasser i Norge i 
dag. Gjennom sin arealplanlegging har 
kommunen mulighet til å påvirke 
utslipp av klimagasser, særlig fra 
transport og stasjonær energibruk.

• … 

• Arealplanlegging er også 
sektorovergripende, og er derfor et 
egnet virkemiddel for klimavennlige 
løsninger som krever at man ser ulike 
samfunnssektorer i sammenheng.»

• Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 25.



Plan- og bygningsloven

• To forutsetninger som må være til stede 
for at loven skal kunne få den virkningen 
lovgiver har sett for seg:

• (1) Forvaltningen må ha god kunnskap om 
handlingsrommet i loven.

• (2) Forvaltningen må evne og vilje å bruke 
handlingsrommet.

• I tillegg må det hele tiden vurderes å se på 
behovet for lovendringer som styrker 
muligheten og plikten til å ta klimahensyn.



Plan- og bygningsloven

• Må kommunene vedta arealplaner som 
åpner for hytteutbygging?

Nei – de kan stanse et hvert initiativ, 
og de må ikke vedta en plan om 
de ikke ønsker planen?

Politikk vs. juss – dette er politikk!



Plan- og bygningsloven

• Kan kommunene endre eller oppheve 
vedtatte planer?

– «Reguleringsplanen er jo vedtatt for 
lenge siden, sier Senterpartipolitiker i 
Stange, Aasa Gjestvang.

– Demokratiet har talt. De vil bygge 
boliger. Jeg ser ingen annen råd enn å heie 
på prosjektet og Tangen. Hvis man ville 
verne jorda så måtte man gjort det i 2014. 
Her kan man ikke bare si stopp, sier 
Gjestvang.»



Plan- og bygningsloven

Noen sentrale grep for å styrke loven som en klimalov, og som vi tar opp i vår utredning:

- Tydeliggjøring av adgangen til å gi «klimabestemmelser» i arealplaner.

- Tydeliggjøre klimahensynet som en nasjonal interesse i planprosesser.

- Sikre at konsekvensutredninger i større grad fanger opp utredning av klimagassutslipp.

- Tydeliggjøre at sektor og fagmyndigheter som har ansvaret for å ivareta klimainteresser skal fremme 
innsigelse.

- Sikre at kommuneplanens arealdel styrkes som styringsmiddel. Planer som fremmes i strid med 
kommuneplanens arealdel bør ikke slippe frem uten departementets godkjenning.

- «Aldergrense» på reguleringsplaner som grunnlag for å gi byggetillatelse.

- Styrke det regionale plannivået.



Klimahensynets stilling i utvalgte sektorlover



Klimahensynets stilling i utvalgte sektorlover



Klimahensynets stilling i utvalgte sektorlover



Klimahensynets stilling i utvalgte sektorlover



Klimaloven som en sektorovergripende lov?

• Klimaloven setter ambisiøse mål, men mangler 
virkemidler for å operasjonalisere målene.

• Kan klimaloven gjøres til en sektorovergripende 
lov for forvaltningen?

• Lovfeste sektorovergripende prinsipper som 
forvaltningen skal vurdere:
• Krav til kunnskap
• Føre var-prinsippet
• Sumvirkninger og samlet belastning
• Best mulig tekning og lokalisering 
• Forurenseren skal betale

• Rettsliggjøring av klimaforvaltningen vil sikre at 
klimahensynet integreres i enhver beslutning som 
direkte eller indirekte medfører klimagassutslipp.

• Bedre kontroll med forvaltningen.
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