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Miljöskydd och ekonomiskt utnyttjande – principen om
hållbar utveckling

Av ekspedisjonssjef dr. jur. Inge Lorange Backer, Norge

Prinsippet om bærekraftig utvikling er grunnleggende for å forene miljøvern og økono-
misk virksomhet. Det ble understreket i Brundtland-kommisjonens rapport fra 1987 og i
den nordiske statsministerdeklarasjonen fra 1998 om et bærekraftig Norden. Referenten
er bekymret for at målet om en bærekraftig utvikling er kommet i skyggen av andre
utviklingstendenser i de nordiske og internasjonale samfunn, som også har gjort seg
gjeldende på det rettslige plan.

Referatet inviterer til en bred diskusjon og idédugnad om hvilke konsekvenser målet om
en økologisk bærekraftig utvikling har og bør ha for rettssystemene i Norden. Referen-
ten regner bærekraftig utvikling som et rettsprinsipp og mener at ”bærekraftig rettsut-
vikling” kan settes opp som et mål og en målestokk for rettstilstanden. Han går inn for å
foreta en gjennomgåelse av lovgivningen med bærekraftig rettsutvikling for øye. Dom-
stolene og offentlig forvaltning må legge vekt på miljøhensyn i rettsanvendelse og
skjønnsutøving. Målet om bærekraftig utvikling har ikke bare betydning for det regel-
verk som direkte gjelder miljø og naturressurser, men også for generelle regler som
retter seg til økonomiske aktører i egenskap av forbrukere, produsenter, innovatører
eller transportører. Det er nødvendig å overveie nye rettslige virkemidler i tillegg til de
gamle, og det bør overveies å styrke miljøinteressertes muligheter for å håndheve
regelverk til beste for miljøet.

Inge Lorange Backer er født 1946. Han er cand. jur. fra 1972 og dr. jur. (Oslo) fra 1987
på avhandlingen Naturvern og naturinngrep – Forvaltningsrettslige styringsmidler.
Han har arbeidet som dommerfullmektig og i Miljøverndepartementet, og var professor
i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1987–94. Siden 1995 er han ekspedisjonssjef
for Justisdepartementets lovavdeling.

1 Innledning

Forholdet mellom miljøvern og økonomisk virksomhet er nå å regne som en
klassisk problemstilling. I hvilken grad skal miljøhensyn vike for økonomisk
virksomhet, eller i hvilken grad må økonomisk virksomhet tilpasse eller begrense
seg av hensyn til miljøet? I 15 år har begrepet bærekraftig utvikling (hållbar
utveckling, bæredygtig udvikling) utgjort et overordnet konsept for miljøvern og
økonomisk utvikling. Hvilke rettslige konsekvenser har det?

Jeg redegjør først for begrepet bærekraftig utvikling, om det kan regnes som et
rettslig prinsipp, og om det også kan være en målestokk for rettsutviklingen (2–4).
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Deretter inviterer jeg til en diskusjon av konsekvensene i forhold til utnytting av
naturressurser, forbruks-, produksjons- og transportmønsteret i våre samfunn
(5–9). Etter det tar jeg opp spørsmål om rettslige virkemidler for å fremme en
bærekraftig utvikling. knyttet til miljøavgifter, miljørettigheter og håndhevings-
midler (10–12).

Miljøproblemene lar seg ikke løse bare i nasjonal eller nordisk sammenheng.
Utslipp til luft og vann bidrar til grenseoverskridende forurensning. Vandrende
bestander av fisk, fugl og annet vilt kjenner ikke landegrenser. Jeg konsentrerer
meg likevel om den nordiske lovgivers og rettsanvenders situasjon, men vil til
slutt kommentere utsiktene til en nasjonal, bærekraftig rettsutvikling i lys av
internasjonaliseringen (13).

Helt til slutt trekker jeg ut noen av spørsmålsstillingene i form av teser til
diskusjon (14).

2 Begrepet bærekraftig utvikling

Begrepet bærekraftig utvikling ble for alvor etablert gjennom Brundtlandkom-
misjonens rapport fra 1987.1 Fra kommisjonsrapporten kan vi trekke ut følgende
definisjon av begrepet: En utvikling som møter dagens behov uten å redusere
fremtidige generasjoners valgmuligheter for å få dekket sine behov. Dette ble stilt
opp som et mål for samfunnsutviklingen, nasjonalt og internasjonalt.

I Norden vedtok statsministrene og de politiske ledere for de selvstyrende
områdene (Færøerne, Grønland og Åland) i november 1998 deklarasjonen om et
bærekraftig Norden. På grunnlag av statsministerdeklarasjonen har Nordisk
ministerråd utarbeidet strategien ”Bæredygtig udvikling – en ny kurs for
Norden”.2

Brundtland-kommisjonens definisjon stiller først og fremst krav om solidaritet
i tid og rom. Den betyr at vi skal utnytte naturressursene på en slik måte at vi ikke
belaster fremtidige generasjoner, og slik at vi ikke hemmer andre nasjoners
velferd. Begrepet har front mot den kortsiktige uttømming og belastning av
naturressursene.

Begrepet bærekraftig utvikling fanger opp miljøhensyn fordi miljøbelastning i
forskjellige former – forurensning, tap av biologisk mangfold osv. – vil redusere
fremtidige generasjoners valgfrihet. Befolkningsøkningen vil i seg selv medføre
større press på naturmiljøet og bety at hver enkelt av oss må belaste miljøet
mindre for at ikke den samlede miljøbelastning skal øke dramatisk.

1 Our Common Future (1987). Rapporten er behandlet i forskjellige offentlige dokumenter i de
nordiske land, jf. for Norge først St. meld. nr. 46 (1988–89).

2 Publisert i serien TemaNord 2001:505. Statsministerdeklarasjonen (Oslo, 9. november 1998) er her
inntatt s. 5–6.
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Men begrepet bærekraftig utvikling dekker ikke nødvendigvis alle slags miljø-
hensyn.3 For det første har begrepet et visst antroposentrisk preg. Prinsippet om
bærekraftig utvikling kan gå godt sammen med det syn at naturen har egenverdi
eller at andre livsformer har verdi på linje med mennesket, men det kan like
gjerne bygge på det syn at naturen er til for menneskets skyld. For det annet har
begrepet en viktig levestandardsdimensjon med henblikk på utviklingslandene.
Og for det tredje fanger begrepet best opp de miljøbelastninger som reduserer
tilgangen på naturressurser eller svekker naturens selvfornyende prosesser.
Kulturminnevern, beskyttelse mot støy og andre nærmiljøhensyn kan derfor falle
på siden av begrepet.

Det trenger altså ikke være noe fullstendig sammenfall mellom det å fremme
en bærekraftig utvikling og det å ivareta ulike miljøhensyn. For diskusjonen på
det 36. nordiske juristmøte ser jeg ikke grunn til å skille skarpt mellom bære-
kraftig utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Begge synsvinkler vil stille krav
til økonomisk virksomhet.

I den nye nordiske strategien heter det at en bærekraftig utvikling inneholder
tre gjensidig avhengige dimensjoner: en økonomisk, en sosial og en miljømessig
dimensjon.4 Begrepet har vist seg slagkraftig i den offentlige debatt, og det er
derfor dem som har villet løsrive det fra miljøhensyn for å ta det til inntekt for
andre formål, kanskje særlig av økonomisk karakter. Den nordiske statsminister-
deklarasjonen legger vekten på den miljømessige dimensjon, og det er den økolo-
gisk bærekraftige utvikling som jeg har for øye.

3 Er bærekraftig utvikling et rettslig prinsipp?

Er bærekraftig utvikling bare et mål for samfunnsutviklingen, eller kan det også
regnes som et rettslig prinsipp av generell rekkevidde? Det forutsetter at det har
en eller annen form for rettslig grunnlag, og medfører at det har visse rettsvirknin-
ger. Svaret kan avhenge av hva vi mener med et ”prinsipp”, f.eks. om det
innebærer en sammenfatning av gjeldende regler eller har selvstendig rettslig
betydning. Som rettslig prinsipp kan det ha betydning i to retninger: ved å styre
regelutviklingen, og ved å påvirke rettsanvendelsen.

De siste femten år har gitt atskillig rettskildemateriale som forankring for et
prinsipp om bærekraftig utvikling. Noen ganger er begrepet nevnt uttrykkelig,
andre ganger er det sentrale elementer som kommer til uttrykk. Det er omtalt som
et prinsipp eller mål i EF-traktaten art. 6 og i fortalen til EØS-avtalen. Klare
utsagn i form av ”soft law” kan sammen med holdepunkter i forskjellige konvens-

Miljöskydd och ekonomiskt utnyttjande

3 Se om forholdet mellom miljøhensyn og bærekraftig utvikling Hans Chr. Bugge: Forurensningsan-
svaret (Oslo 1999) s. 65–69.

4 TemaNord 2001:505 s. 6.
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joner og statspraksis summere seg opp til et folkerettslig prinsipp.5 Den nordiske
statsministerdeklarasjonen fra 1998 om bærekraftig utvikling hører med i bildet.

Alt dette har i seg selv interesse for nordisk rett. Her finner vi miljøhensyn
eller sentrale elementer i begrepet nedfelt i grunnlovsbestemmelser i den norske
grunnlov § 110 b, som ble vedtatt rett før Rio-konferansen i 1992, og i den
finske grundlag 20 §. Bærekraftig utvikling er ofte tatt inn i formålet eller de
overordnete bestemmelser i miljølovgivningen, som i den svenske miljöbalken
(1:1 MB) og den danske naturbeskyttelsesloven (§ 1). Også i annen lovgivning
kan vi finne begrepet nedfelt i formålsbestemmelsen, som i Norge i kom-
muneloven, fiskeoppdrettsloven og genteknologiloven.6 Det forekommer også at
begrepet er gjort til et kriterium ved forvaltningsavgjørelser, som i den norske
genteknologiloven § 10 annet ledd.

Dette materialet gir god grunn til å anse bærekraftig utvikling som et rettslig
prinsipp. Legger vi til grunn at vi bare får en bærekraftig utvikling om det
gjennomsyrer alle sektorer i samfunnet,7 står vi overfor et allment rettsprinsipp.

4 Bærekraftig rettsutvikling

4.1 Rettsreglene kan bidra til bærekraftig utvikling ved å pålegge, belønne eller
legge føringer i retning av atferdsmønstre som er bærekraftige. Det kan følge av
regelverket selv, eller ved at det åpner for at myndigheter kan treffe bærekraftige
vedtak og individer opptre i pakt med prinsippet om bærekraftig utvikling. Men selv
om rettsreglene gjør det mulig å handle bærekraftig, er det ikke sikkert at det skjer.
Det kan også forekomme rettsregler som hemmer eller hindrer bærekraftig atferd.

På denne bakgrunn kan man også karakterisere et lands rettssystem (og den
enkelte regel) som mer eller mindre bærekraftig. Endres rettsreglene slik at de
fremmer bærekraftig utvikling i større grad enn før, er det naturlig å snakke om en
bærekraftig rettsutvikling. Som annen rettsendring kan den skje ved ny lovgiv-
ning, ved forvaltningens myndighetsutøving, og ved domstolenes rettsanvendel-
se.8 Jo større gjennomslagskraft prinsippet har i domstolene og forvaltningen,
desto mer nærliggende er det å snakke om en ”bærekraftig rettsanvendelse”.

5 Se Patricia W. Birnie and Alan W. Boyle: International Law and the Environment (Oxford 1992) s. 123.
6 Se fra Danmark lbkg. nr. 835 av 1. november 1997, for Sverige 1:1 MB (SFS 1998:808) og for

Norge lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 1, lov 14. juni 1985 nr.
68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 1 og lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av
genmodifiserte organismer § 1.

7 Se f.eks. den nordiske statsministerdeklarasjonen fra 1998, der det i punkt 8 heter. ”Principen om
hållbar utveckling bör fortsatt integreras i arbetet inom alla samhällssektorer.”

8 Jeg lar her alternativet publikumssedvaner ligge, dels fordi de generelt spiller mindre rolle i
nåtidens samfunn enn før, dels fordi de ikke synes så aktuelle i forhold til bærekraftig utvikling.
Men er det riktig å se helt bort fra muligheten av et sedvaner som fremmer bærekraftig utvikling i en
sektor, f.eks. innenfor en bestemt næringsgren, kan få rettslig betydning?
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Behovet for slike endringer i rettsreglene avhenger naturligvis av hvor langt vi
er kommet i å løse viktige miljøproblemer og legge til rette for en bærekraftig
utvikling. Noen miljøproblemer er vi i ferd med å legge bak oss. Vi har f.eks.
stanset bruken og tilførselen av enkelte miljøfarlige stoffer som PCB (polyklorer-
te bifenyler), og redusert utslippene av bly. Men vi bærer fremdeles med oss en
kjemisk arv fra forrige århundre, bl.a. i form av avfallsdepoter, og nye kjemiske
stoffer kommer til i stadig økende takt. Tap av biologisk mangfold og klima-
endringer er hovedspørsmål på den internasjonale dagsorden. Miljøproblemene
skyldes ikke bare enkeltstående kilder og virksomheter, men at hele vår livsførsel
– iallfall i Vesten – tærer på miljøet og naturressursene. Den levestandard med
tilhørende miljøbelastning som vi tillater oss, kan ikke alle andre på jorden få uten
at det blir for mye for kloden. Den nordiske strategien for bærekraftig utvikling
erkjenner at vi ikke har grunnlag for å si at tilstanden – og utviklingsprosessene –
i dag er bærekraftige, hverken i de nordiske land eller i globalt perspektiv. Det må
følgelig skje endringer i våre samfunn for at vi skal ha en bærekraftig utvikling.

I rettsstater som de nordiske er det forutsetningen at slike endringer skjer på
grunnlag av rettsregler innenfor rammen av vårt rettssystem. Enten må vi ta i bruk
gamle rettsregler på en ny måte, eller vi må få i stand nye rettsregler. Alternativet –
at den nødvendige omlegging kommer i stand uten bruk av rettsregler – forut-
setter at aktørene på helt frivillig grunnlag handler i pakt med prinsippet om
bærekraftig utvikling, selv om det går på tvers av andre interesser. Det er ingen
rimelig antakelse når vi ser på deres handlemåte i dag, som i stor grad blir bestemt
av hva som på helt eller relativt kort sikt vil være mest økonomisk lønnsomt for
dem.9

Vi kan derfor si at en bærekraftig utvikling forutsetter en bærekraftig
rettsutvikling, hvor rettsreglene – og rettssystemet i stort – fremmer og ikke
hemmer en bærekraftig utvikling. I virkeligheten er det behov for en bred
gjennomgåelse av lovgivningen med dette for øye.10

Det er dem som vil hevde at det ikke bare trengs videre utvikling av eksisteren-
de rettssystemer, men helt nye rettslige paradigmer.11 Jeg kommer til å være mer
konkret, men er åpen for at det er overordnete trekk som fortjener en kritisk
vurdering. Det er også dem som har spurt om den demokratiske, parlamentariske
styreform med forholdsvis korte valgperioder er egnet til å få i stand slik lovgiv-
ning som kanskje er nødvendig for en bærekraftig utvikling.12 Jeg legger til grunn

9 Lena Gipperth: Lagstiftning eller självreglering i miljörätten, Svensk Juristtidning 2001 s. 280–92,
peker imidlertid på at det ikke er noen absolutt motsetning mellom lovgivning og selvregulering.

10 I Norge ble en slik utredning signalisert i St. meld. nr. 58 (1996–97) s. 25–26, men det er hittil ikke
fulgt opp.

11 Slik forstår jeg f.eks. Lars D. Eriksson: Environmental Rights as a Constitutional Problem, Retfærd
1994 s. 98–108, og Anne Bahr Christophersen: På vei mot en grønn rett? (Oslo 1997).

12 Se Thomas Chr. Wyller: Demokratiet og miljøkrisen (Oslo 1999).
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at vi – om vi vil det – kan fremme og realisere en bærekraftig utvikling innenfor
rammen av våre styresett, og inviterer ikke til en diskusjon om statsstyrets
utforming som vilkår for en bærekraftig utvikling.

4.2 Det er to hovedgrunner til at den bærekraftige rettsutvikling først og fremst
bør skje gjennom ny lovgivning. Den ene er at bærekraftig utvikling ikke er en
entydig situasjon – det kan være forskjellige veivalg og samfunnsforhold som
fører dit, og i et demokratisk samfunn bør dette valget foretas av folkevalgte
organer. Den annen grunn er at begrepet bærekraftig utvikling er mest opplysende
på det aggregerte og internasjonale nivå. Det kan gi dårlig veiledning i
enkeltsaker og enkeltstående rettslige spørsmål, selv om miljøhensyn lettere kan
tilsi en bestemt løsning. Ofte er det ikke det enkelte inngrep, men summen av en
rekke tiltak som medfører en problematisk belastning av naturen. Hvilke skal man
da kunne godta? Skulle man basere seg på prinsippet bærekraftig utvikling alene,
uten konkretisering i regelverket, ville det føre til stor rettsusikkerhet.

Selv om vi legger til grunn at rettsutviklingen først og fremst bør skje ved
lovgivning, finnes det spørsmål og alminnelige rettsprinsipper som lovgiverne i
liten grad tar seg av, og gjeldende regelverk og fortolkningsprinsipper gir i mange
tilfelle rom for å ivareta hensynet til miljø og bærekraftig utvikling selv om dette
ikke er fremhevet direkte. Aksepterer vi bærekraftig utvikling som et rettslig
prinsipp, må det få konsekvenser for rettsanvendelsen. I forvaltningens skjønn-
sutøving må prinsippet gjøre at det er lovlig – og vel også plikt til – å ta
miljøhensyn i saker der vedtaket har konsekvenser for miljøet. Likeledes må
prinsippet om bærekraftig utvikling og miljøhensyn påvirke forståelsen av
skreven og uskreven rett.13

I Norge har Høyesterett lagt dette til grunn i flere dommer. Et fremtredende
eksempel er dommen om Lunner Pukkverk (Rt. 1993 s. 528). Der var det slik at
pukkverket måtte ha konsesjon etter forurensningsloven, mens tungtransporten til
og fra pukkverket ikke var konsesjonspliktig i seg selv. Slik pukkverket lå til, var
det tungtransporten som voldte miljøproblemer i denne saken, ikke selve driften
ved pukkverket med uttak og knusing av stein. Spørsmålet var da om man
kunne legge avgjørende vekt på ulempene ved transporten når man vurderte en
konsesjonssøknad for pukkverket. Høyesterett fant at det kunne man – og la
dermed grunnen for en helhetlig miljøvurdering, i stedet for å bygge på et
forvaltningsrettslig spesialitetsprinsipp.14

4.3 Mange lover gir forvaltningsorganer fullmakter til etter fritt skjønn å treffe
vedtak som ivaretar miljøhensyn. Men en åpen fullmakt gir liten veiledning om

13 Dette er hovedtemaet i Bertil Bengtsson: Miljöbalkens återverkningar (Stockholm 2001).
14 Dansk rett synes å innta en mer restriktiv holdning til dette spørsmålet, jf. Ellen Margrethe Basse

(red.): Miljøretten (København 2001) bind I s. 130–34.
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hva den bærekraftige avgjørelsen skal gå ut på, og loven har som regel også andre
hensyn for øye enn bare miljøhensyn – ikke minst i næringslovgivningen. Selv
der miljøhensynet står sentralt, er det ikke gitt at det skal følges til ytterste
konsekvens, f.eks. uten hensyn til hvor store byrder som pålegges private parter.

Det kan også være at en fullmakt ikke blir brukt fordi det stilles krav om at
forvaltningsorganet må kunne påvise at det omsøkte tiltaket vil volde konkrete
ulemper for miljøet for å legge avgjørende vekt på dette. Den norske sivilombuds-
mannen har i mange saker, f.eks. om byggetiltak i strandsonen, lagt til grunn en
slik tenkemåte ved å stille krav om at forvaltningen må foreta en helt konkret
vurdering av den aktuelle søknaden. Dette kan kanskje bidra til konkret rettferdi-
ge løsninger, men gjør lett at man taper det overordnete mål av syne og kan hindre
forvaltningen å bruke fullmakten til å skape en generell praksis overfor tiltak som
etter sin art kan skade miljøet.

Et tankevekkende eksempel på unnlatt bruk av fullmakter kan hentes fra en
norsk sak om internasjonalt båtrace i Oslofjorden (”Oslo Gold Cup”). Formel
1-båter fyller fjordbassenget en sommerhelg med fart og med støy som ingen
tilskuermasse kan overdøve. Det er tre forskjellige lover og myndigheter som
kunne tenkes å stanse løpet: en forskrift etter produktkontrolloven (Statens
forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet), havneloven (Kystverket) og
politiloven (politiet og Justisdepartementet).15 Forskriften etter produktkontrollo-
ven var uten tvil det mest nærliggende grunnlaget for å avslå en tillatelse.16

Bestemmelsen i Grunnloven § 110 b ville være en nærliggende støtte for et
avslag. Når det ikke ble resultatet, kan årsaken være at forurensningsmyndig-
hetene mente at et enkelt løp om året ikke ville ha nevneverdig betydning for
forurensningssituasjonen, iallfall ikke sammenlignet med forurensningskilder
som er lovlige nok. Men det man ikke kan si, er at løpet bedret forurensnings-
situasjonen og fremmet en bærekraftig utvikling. Støyen er øredøvende og
eksosutslippene ikke til å se bort fra, enda de slett ikke kan måle seg med den
samlete rushtrafikken. Selv om man ikke ville stanse igangværende virksomhet
på slikt grunnlag, kan det spørres om man ikke – med støtte i Grunnloven § 110 b
og prinsippet om bærekraftig utvikling – burde ha satt foten ned for et nytt tiltak,
som båtracet var. Og videre: Skulle det være uten betydning at arrangementet
bidro til å etablere en praksis og skape idealer som går stikk i strid med en
bærekraftig utvikling?17

15 Båtracet fant sted første gang i 1997. Opprinnelig avslo politiet å gi tillatelse av hensyn til
fuglelivet. Men i klageomgangen fordunstet den politiske viljen til å opprettholde avslaget, og etter
en viss omlegging av traseen veide heller ikke hensynet til fuglelivet så tungt.

16 Forskrift 7. juli 1989 nr. 545 om forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i
eksossystemet.

17 Etter racet i 2001 ga en av deltakerne, den norske industrileder Bjørn Rune Gjelsten, tvert om
uttrykk for at han håpet offshore blir en ny folkesport (Aftenposten 12. august 2001).
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4.4 Både ved uttak av naturressurser og ved annen miljøpåvirkning kan det være
usikkert hva naturen tåler før det inntrer endringer – f.eks. i form av redusert evne
til selvfornyelse. Usikkerheten har vært tydelig f.eks. når det gjelder klimaspørs-
mål og forvaltning av fiskebestandene. Naturvitenskapelig forskning kan bringe
større klarhet, slik havforskningen kan gjøre ved undersøkelser av bestands-
størrelsene, og slik klimaforskningen har gjort når det gjelder virkningene av
utslipp til atmosfæren. Det kan likevel være usikkerhet ved forskjellige forsk-
ningsresultater.

Skal regelverket fremme bærekraftig utvikling, kan man ofte stå foran den
situasjon at det er usikkert hvordan virkningene av menneskelige tiltak og inngrep
vil bli. Bør lovgiverne da vedta en regulering som avskjærer oss fra umiddelbare
goder og kanskje viser seg unødvendig, eller bør de avstå fra regulering og håpe
på at alt går godt? Spørsmålet melder seg både ved uttak av naturressurser og ved
forurensning, ofte i form av spørsmål om hvor lovgiverne skal sette grensen for
tillatt virksomhet.

Her kommer føre vàr-prinsippet (forsiktighetsprinsippet) inn. I den form som
det fikk i Rio-erklæringen fra 1992, innebærer det at mangel på full vitenskapelig
sikkerhet ikke skal brukes som argument for å unnlate å treffe tiltak for å unngå
alvorlig og uopprettelig miljøskade (prinsipp 15). I nordisk lovgivning er det – til
dels med andre ord – lovfestet f.eks. i den svenske miljöbalken og den norske
svalbardmiljøloven. Prinsippet er også knesatt i EF-traktaten og EØS-avtalen.18

I EF- og EØS-retten kan føre vàr-prinsippet bli hjemmel for tiltak som ellers
ville være utelukket, f.eks. fordi det vil være en handelshindring som strider mot
de grunnleggende friheter etter traktaten. Prinsippet gjør da tjeneste som et
kompetansegrunnlag. Rekkevidden av føre vàr-prinsippet i en slik sammenheng
er belyst av EFTA-domstolen i en sak om Norge kunne forby corn flakes med
visse tilsettingsstoffer, med den begrunnelse at produktet i lys av vanlig nærings-
inntak i Norge kunne innebære en helsefare.19 EFTA-domstolen fastslo at det er
opp til den enkelte stat å avgjøre hvilket risikonivå den vil akseptere, og at føre
vàr-prinsippet kan legges til grunn når staten tar stilling til om dette risikonivået
blir overskredet. Men vurderingen må skje på vitenskapelig grunnlag og uten
forskjellsbehandling, og vernetiltaket (her et importforbud) må i samsvar med
EØS-rettens proporsjonalitetsprinsipp være forholdsmessig. En rent hypotetisk
risiko vil da ikke være nok til å begrunne forbud, men det kan legges vekt på
sumvirkningen av det aktuelle tiltaket og andre påvirkningsfaktorer. Er det
sannsynlig med betydelig skade dersom den først inntrer, kan det treffes
vernetiltak etter føre vàr-prinsippet selv om risikoen ikke lar seg fastslå nærmere.

18 Se 2:3 MB, lov 15. juni 2000 nr. 79 om miljøvern på Svalbard § 7, EF-traktaten art. 174 nr. 1 og
EØS-avtalen art. 73 nr. 2.

19 Dom 5. april 2001 i sak E-3/00 ESA mot Norge, se særlig avsnitt 25–32.
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– Så langt som i denne dommen må føre vàr-prinsippet iallfall strekkes hvis det
skal gi god beskyttelse for de miljøverdier som det skal hegne om.

4.5 Føre vàr-prinsippet har på sett og vis fått sitt motstykke i et krav om kostnads-
effektive løsninger. Det er ofte slik at (aggregerte) miljømål kan nås med innsats
på forskjellige felter og med ulike doseringer av tiltakene. I valget av løsning kan
det i praksis bli stilt strenge administrative krav til utredning av hva som gir mest
for minst penger. Så lenge ikke dette er klarlagt, blir det ikke truffet noe vedtak.
Men når det ikke innføres nye miljøkrav fordi det ikke blir enighet om hvem som
skal bære byrdene, fortsetter miljøbelastningen som før.

4.6 For en lovgiver som skal fremme en bærekraftig utvikling, vil det være et mål
at det man kan kalle ”naturens tålegrense” blir respektert, så menneskelig virks-
omhet ikke fører til uopprettelige miljøskader. Men bør lovens grense svare til
naturens tålegrense i de tilfelle hvor man kan fastlegge eksakt hvor den går? I så
fall forutsetter lovgiverne at alle etterlever loven. En enkelt lovovertredelse kan da
være tilstrekkelig til å utløse de miljøskadene som man skulle unngå. Vi vet fra
andre rettsområder hvor urealistisk det er å regne med 100 % etterlevelse til
enhver tid. Som Staffan Westerlund har pekt på, er dette i seg selv en grunn til å
legge inn en ekstra sikkerhetsmargin i de miljøkrav som stilles.20

4.7 En bærekraftig utvikling vil kreve markerte endringer i dagens forbruks-,
produksjons- og transportmønster. Hvordan skal vi få til det? Her blir det både
spørsmål om å finne ut hvilke tiltak eller mønster som er bærekraftige (se under
5–9), og hvilke beslutninger som skal til for å ta de bærekraftige tiltakene i bruk.

Vårt samfunnssystem er forholdsvis desentralisert når det gjelder beslutninger
som påvirker produksjons-, transport- og forbruksmønsteret. Mønsteret er langt
på vei resultatet av en stor mengde avgjørelser truffet av en lang rekke forbrukere
og produsenter, innenfor rammen av samfunnsmessige beslutninger. Skal man
endre dette mønsteret, er det forskjellige veier å gå:

• Beslutninger om produksjon og forbruk kan bli sentralisert til instanser som
sikrer at beslutningene blir i samsvar med bærekraftig utvikling. Planøkono-
mien i de tidligere kommuniststatene var et eksempel på en slik sentralisering.
Erfaringene med en slik modell derfra gir liten grunn til optimisme, selv om
målet om bærekraftig utvikling ikke lå til grunn for planøkonomien.

• Man kan bevare desentrale beslutninger, men i stedet søke å trekke opp
bindende rammer for dem, som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling. Dette
kan ses som den klassiske forvaltningsrettslige strategien.

20 Staffan Westerlund: En hållbar rättsordning (Uppsala 1997).
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• Man kan søke å påvirke den enkelte beslutningstaker i et desentralt system på
annen måte enn ved å sette bindende rammer. Typisk blir det da snakk om å
appellere til egeninteressen eller overbevise med informasjon. I denne
sammenheng kan referansetesting – sammenligning mellom forskjellige
aktører når det gjelder miljøprestasjoner – være et virkemiddel. I så fall kan det
trenges regler om testingen og om tilgang for allmennheten til testmetoder og
testresultater.

5 Uttak og utnytting av naturressurser

5.1 En viktig side ved en bærekraftig utvikling ligger i å disponere naturressurse-
ne med tanke på fremtidige generasjoner.

Prinsippet er lettest å anvende på fornybare ressurser, som biologiske ressurser.
Der betyr det at uttaket ikke må overstige tilveksten eller fornyelsen. Slik har vi
ikke alltid disponert. Skogvernlovgivningen er en følge av det.

Det er ikke sikkert at lovgivningen i dag er tilstrekkelig. Monokultur i skogen
kan være lønnsomt i industrielt perspektiv, men reduserer det biologiske mang-
fold. Ikke bare avvirkningsmengden, men også avvirkningsmåten har betydning
for hvordan uttaket virker inn på levekårene for andre arter i skogen. Fiskeriene
viser hvordan usikre anslag for bestandene kan føre til for høye fiskekvoter som
medfører et overfiske og reduksjon av bestanden. Stadig mer effektive høstings-
teknikker og konkurranse mellom forskjellige nasjoner og grupper av fiskere
skaper et press på bestandene. Vi har åpenbart ikke kommet i mål når det gjelder å
gjennomføre en bærekraftig forvaltning av fiskebestandene.

Når det gjelder naturressurser som ikke er fornybare (lagerressurser), er det
vanskeligere å si hva prinsippet om bærekraftig forvaltning innebærer. Her vil jo
ethvert uttak redusere hva som står til rådighet for senere generasjoner, f.eks. når
det gjelder petroleum. Om velferdshensyn tilsier at en lagerressurs tas i bruk, kan
bærekraftprinsippet tilsi et varsomt uttakstempo. Hensynet til en bærekraftig
utvikling kan også komme inn ved å sette krav om å kombinere utvinning med
undersøkelser for å finne nye reserver, slik at den kjente beholdning til enhver tid
er noenlunde konstant, eller ved utviklingsarbeid for å finne substitusjonsmu-
ligheter. Det er ikke så mange slike regler i lovgivningen i dag. Vi har i stedet en
tendens til å sette vår lit til at substitusjonsmulighetene kan finnes når knappheten
nærmer seg.

På den annen side er bærekraftig bruk ikke det samme som vern. Det skal være
mulig å høste av det naturlige overskudd når høstingen ikke skjer ved metoder
som volder skader på naturmiljøet. Dette er viktig for utviklingsland for at de skal
kunne utvikle sin velferd. Er det grunn til at et annet regime skal gjelde f.eks. for
hval- og selarter som tåler en viss beskatning?
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5.2 Ved inngangen til det 21. århundre står det klart at utnytting av biologiske
ressurser vil bli et nytt og viktigere økonomisk satsingsområde. De genetiske
ressursene er i ferd med å bli kartlagt, men så langt er bare en liten del tatt i bruk.
Bioteknologien kan bli viktigere enn informasjonsteknologien.

Dette vil reise nye rettslige spørsmål. Tilsier det velferdsmessige potensiale
som ligger i økt utnytting av genetiske ressurser at det bør være fri adgang til å
søke etter biologiske ressurser (bioprospektering), slik det er for mineraler etter
bergfrihetens prinsipp? Når ressursen er funnet og beskrevet, bør finneren da ha
noen enerett til utnytting? Bør grunneieren ha noen rett til funnet eller inntektene
av det, eller vil dette virke som en tilfeldig fordel for en grunneier der en
genressurs blir funnet? Og skal staten ha en fortrinnsrett til genetiske ressurser på
sitt territorium i forhold til utlendinger? For de nordiske land kan dette være
viktigst i forhold til utviklingslandene, siden størstedelen av jordens genetiske
ressurser finnes i tropiske områder. Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio de
Janeiro, 1992) som alle de nordiske land har ratifisert, tilsier at dette er en
utfordring som vi ikke lenger kan la ligge.21

5.3 Spørsmål om vern eller omdisponering av arealer og biotoper står sentralt
med sikte på en bærekraftig utvikling.

Både samfunnsmessige behov og utsikten til økonomisk gevinst skaper ofte et
press for å ta arealer og biotoper i bruk til nye tiltak. Ett av formålene med
uttrykkelige vedtak om vern er å demme opp for slikt press, og vernevedtaket kan
stå sterkere imot hvis det henter støtte fra internasjonale forpliktelser.22 I den
økonomiske kalkylen som ligger til grunn for nye tiltak, blir det ofte ikke satt
noen pris på verdiene i naturmiljøet, eller tapene blir så langsiktige at de lett kan
neglisjeres om de neddiskonteres til nåverdi. Også ved en bred forvaltnings-
messig vurdering før det gis eller nektes tillatelse, vil økonomien ofte veie tungt.
Dette har fått noen til å spørre om det bør innføres en form for naturavgift, slik at
den som belaster uberørt natur, må betale en avgift for det. Så langt er ideen ikke
kommet lenger enn til skrivebordet. Derimot skal regler om miljøkonsekvensvur-
deringer sikre at følgene for naturmiljøet av en omdisponering blir minst like godt
belyst som fordelene ved tiltaket.23 Utfallet av forvaltningssaken avhenger riktig-
nok ikke bare av at argumentene kommer på bordet, men også av hvilken vekt de
har i forhold til hverandre. Miljøkvalitetsnormer og omhyggelig utformete avvei-

21 Med et globalt perspektiv er mange spørsmål om bioprospektering tatt opp i Hanne Svarstad and
Shivcharn S. Dhillion (eds.): Responding to bioprospecting (Oslo 2000).

22 Som f.eks. våtmarksområder utpekt etter Ramsarkonvensjonen 2. februar 1971 (Conventions on
Wetlands of International Importance).

23 Se særlig EUs direktiv 85/337/EØF, som endret ved direktiv 97/11/EF. En bred nordisk og interna-
sjonal diskusjon av miljøkonsekvensutredninger finnes i Ellen Margrethe Basse (red.): Miljøkon-
sekvensvurdering – i et retligt perspektiv (København 1996).
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ningsnormer som legger vekt på miljøhensyn, kan da bidra til å fremme en
bærekraftig utvikling.

Noen biotoper er avhengig av en viss virksomhet dersom de skal bli opprett-
holdt (f.eks. for at slåttemarker og setervoller ikke skal gro igjen). Utelukker
vernet slik virksomhet (f.eks. tradisjonelle driftsformer i landbruket) kan det i
virkeligheten bli en fiende av de verdier det skal verne. I slike tilfelle kan det ligge
an til en kombinasjon av vern og fortsatt drift.

Blir et område vernet, vil økonomisk virksomhet i området bli begrenset eller
utelukket. Skal grunneieren da ha rett til erstatning eller kompensasjon? Spørs-
målet kan ses under synsvinkelen vernet for eiendomsretten, med konstitusjonelle
eller menneskerettslige overtoner.24 Men jo sterkere konstitusjonelt eller
menneskerettslig vern den individuelle eiendomsretten har, desto lavere prioritet
kan det medføre for miljøhensyn på kort og lang sikt. Eller står vi overfor et rent
økonomisk fordelingsspørsmål?

Rettspolitisk kan det sies at fellesskapet bør bære utgiftene til å ta vare på
miljøet og fremme en bærekraftig utvikling, slik at man ikke rammer den enkelte
grunneier. Et slikt syn tar utgangspunkt i at grunneieren skal kunne benytte til
egen økonomisk vinning de naturverdier som finnes på hans eiendom, og at det
virker vilkårlig sammenlignet med andre grunneieres situasjon om en grunneier
får vernet sitt område uten noen kompensasjon. Mot dette kan det sies at grun-
neieren får innrette seg etter de rammer som naturen setter. Den som eier skrinn
jord, må finne seg i dårlig avkastning og begrensede bruksmuligheter sammen-
lignet med naboen som har god jord og høy bonitet. Annerledes er det egentlig
ikke når en grunneier har sårbar natur eller nøkkelbiotoper på sin eiendom.

Grunneieren har en nærhet til eiendommen som det kan være viktig å mobilisere
for å ta vare på verdiene i naturmiljøet der, og en slik medvirkning kan det bli
vanskeligere å oppnå hvis grunneieren ikke får noen slags kompensasjon. Der det
er et reelt valg mellom vern på forskjellige, likeartede eiendommer, kan det virke
vilkårlig om den ene må begrense sin virksomhet, mens de andre kan fortsette for
fullt. Men ikke alt som kan betraktes som tap, fortjener å bli erstattet. Hvis tapet
skyldes at grunneieren ikke får sette i verk et tiltak som bare er lønnsomt med
offentlig tilskudd, er det knapt noen mening i å gi erstatning. Samfunnets formål
med tilskuddet er jo å opprettholde en virksomhet som samfunnet ikke finner
ønskelig på det området som vernes. For erstatningsspørsmålet er det videre
grunn til å skille mellom igangværende og ny virksomhet på eiendommen, selv
om grensen mellom igangværende og ny virksomhet kan være vanskelig å trekke
f.eks. i jord- og skogbruk.

Å innta det standpunkt at det skal være rett til erstatning for enhver nedgang i
eiendomsverdien eller inntektsmulighetene som følge av områdevern (eller andre

24 Det konstitusjonelle innslag virker for tiden mest tydelig i svensk rett, på bakgrunn av regerings-
formens bestemmelse (2:18 RF).
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miljøreguleringer), vil i praksis gjøre at miljøverdier går tapt. Selv om felles-
skapets kasse er stor, viser all erfaring at det er skarp konkurranse om de tross alt
begrensede midlene. Erstatning til grunneiere og andre for vern av naturmiljøet
har ingen fortrinnsrett i kampen om offentlige budsjetter.

6 Bærekraftig utvikling på forbrukersiden

Etter økonomisk tankegang er det forbrukernes25 valg som bestemmer produk-
sjonen av varer og tjenester. Med en slik forutsetning kan miljømessige forbruker-
valg bidra aktivt til å fremme en bærekraftig utvikling. Hvordan legger rettsreg-
lene til rette for dette?

6.1 La oss først se på noen aspekter som vanligvis forbindes med privatretten.
a) Det rettslige utgangspunkt er selvsagt at bestilleren står fritt til å velge blant

tilgjengelige varer og tjenester (med forbehold for offentligrettslige reguleringer).
Bør det iallfall til storkunder stilles krav om å ta miljøhensyn under anskaffelses-
prosessen? Et eksempel på at det er gjort overfor offentlige organer, er den norske
lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, der § 6 bestemmer at de ”skal
under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader
og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen”.26 Som man ser, gjelder denne
plikten for planleggingen, og dermed begrenser den neppe det offentliges kon-
traktsfrihet. Loven gir også smått med midler til å håndheve bestemmelsen – at
det er adgang for et overordnet organ til å gi pålegg for å få oppfylt loven, kan
neppe innvirke på medkontrahentens posisjon der avtalen allerede er inngått.

b) Er det tale om individuelt bestemte ytelser, er utgangspunktet for ytelsen de
spesifikasjoner som bestillingen angir. Gjør bestilleren bruk av anbud, kan an-
budsrettslige regler føre til at eventuelle miljøkrav må spesifiseres i anbudsgrunn-
laget for at bestilleren skal kunne legge vekt på slike kriterier når valget mellom
anbudene skal treffes. Det forutsetter at bestilleren har den nødvendige miljøinnsikt
allerede når anskaffelsen blir planlagt gjennom anbudsinnbydelsen. Men kanskje
er det først når de konkrete anbud foreligger, at det blir lett å se at anskaffelsen
kan ha miljøkonsekvenser. Da er det nok for sent å legge vekt på miljøhensyn som
ikke er nevnt i anbudsgrunnlaget (om man ikke forkaster alle anbud for å lyse ut
på ny). Anbudsrettens regler legger altså større vekt på økonomi enn på miljø.27

c) Gjelder det generiske ytelser, er tanken at summen av forbrukernes

25 Som det fremgår nedenfor, snakker jeg her om ”forbrukere” i en langt videre forstand enn vanlig.
26 Se om loven og dens forhold til anbudsreglene Hans Petter Graver: Miljøkrav etter den nye

anskaffelsesloven, Lov og Rett 2001 s. 131–51.
27 Anbudsrettens regler blir bestemt både av internasjonale regler (innenfor EØS og WTO), nasjonal

lovgivning og standardkontrakter, og det er rom for nyanser. Se Lasse Simonsen: Prekontraktuelt
ansvar (Oslo 1997) s. 645 flg. (om miljøhensyn mest eksplisitt s. 694–95), jf. også Kai Krüger:
Norsk kjøpsrett (4. utg., Bergen 1999) s. 120 og 210.
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etterspørsel kan påvirke masseproduksjonen av varer og tjenester i en miljø-
gunstig retning. Det er nok lettest å oppnå hvis det er tale om miljøulemper som
vil ramme kjøperen selv. Forutsetningen er at kjøperen er klar over produktets
miljøvirkninger. Er det da bare spørsmål om å få forbrukerne til å handle med
miljøtanken i bakhodet og utstyre varene med miljøinformasjon? Ett problem
med å basere seg på dette er at reelle valg først kan skje når varen eller tjenesten
faktisk blir tilbudt: Forbrukeren kan avslå et tilbud som er på markedet, men det er
vanskeligere å få gitt et signal om å få frem et nytt, mer bærekraftig tilbud.

I valget mellom de varer og tjenester som finnes på markedet, er nok mange
forbrukere mer opptatt av funksjonalitet, økonomi og status enn av økologisk
bærekraft. Og produsentene vil søke å påvirke forbrukerne gjennom sin mar-
kedsføring. Så store ressurser som tas i bruk til reklame, får vi tro har en effekt.
Da må man spørre seg om det må stilles krav til reklamen for å fremme en
bærekraftig utvikling og ivareta miljøhensyn. Bør det f.eks. være lovlig med
reklame som spiller på en bruk som ikke er lovlig av hensyn til miljøet? Hvis
hovedregelen (som i Norge) er forbud mot motorisert ferdsel i terrenget,28 bør
man da tillate suggererende reklamebilder av snøscootere på vidda i strålende sol
og firehjulstrekkere på vei ut i elva? Eller må miljøhensyn her vike, ikke bare for
næringsfriheten, men også for ytringsfriheten?

d) Den miljøbevisste forbruker bør kunne motsette seg en ytelse som ikke
holder rimelig miljøstandard. En slik ytelse bør kunne regnes som en mangel som
kan gi forbrukeren misligholdsbeføyelser, selv om det ikke er tatt miljøforbehold
i kjøpsavtalen.29 Da vil kjøperen kunne heve kjøpet av hagemøbler produsert av
tropisk tømmer når det viser seg at de ikke er sertifisert som forenlig med
bevaring av regnskogen. Det kan nok gi kjøperen mulighet til å bruke miljøhensyn
som påskudd til å heve et kjøp som hun eller han er misfornøyd med av helt andre
grunner. Så lenge ytelsen objektivt sett ikke holder en rimelig miljøstandard,
tilsier likevel målet om bærekraftig utvikling at det bør være uten betydning om
forbrukeren subjektivt har andre grunner for å påberope seg mangelen. En mer
tungtveiende innvending er at en regel om miljømangler som mislighold kan
skape rettsusikkerhet for yteren og stimulere til prosesser. Skal man f.eks. kunne
heve et bilkjøp eller kreve prisavslag dersom modellen har høyere utslipp av støy
og avgasser enn andre modeller? Og hvor mye høyere må utslippene være for å
anse det som en mangel? Denne innvendingen svekkes vesentlig hvis reglene om
miljømangler knyttes til offentligrettslige miljøkrav – f.eks. når motorgressklip-
peren ikke oppfyller de støygrenser som forskriftene setter – eller til miljøkrav
som kjøperen har spesifisert.30

28 Jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 i utmark og vassdrag.
29 Jf. Thomas Wilhelmsson: Bidrag til en grön köprätt, i Peter Blume og Hanne Petersen (red.): Retlig

Polycentri (København 1993) s. 19–36 og Bengtsson: Miljöbalkens återverkningar s. 209–17.
30 Se som eksempel på at lovgivningen lar offentligrettslige miljøkrav få slike konsekvenser den

norske bustadoppføringslova 13. juni 1997 nr. 43 §§ 7 første ledd og 25.
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6.2 Det synes vanskeligere i våre samfunn å påvirke forbrukernes valg ved
direkte reguleringer.

Riktignok lar det seg gjøre å forby bruk av klart miljøfarlige produkter, særlig
hvis det finnes funksjonelle alternativer. Men ligger miljøproblemet i det samlede
forbruk av et produkt eller en tjeneste ved fri etterspørsel, er det ikke lett å få satt
en grense (et tak) for forbruket.31 Skal man innføre en grense, blir det spørsmål
om hvordan de tilgjengelige produkter skal fordeles blant forbrukerne. Nåtidens
overflodssamfunn har liten erfaring med den rasjonering som man tidligere kunne
ha ved vareknapphet. Og vil rasjonering på grunn av ”miljøknapphet” møte
mindre aksept enn ved vareknapphet? Under enhver omstendighet vil det være en
utfordring å få til en rasjonering som gir en rettferdig fordeling uten omfattende
administrasjon.

Man gjør derfor klokt i å se seg om etter alternativer. Å bruke miljøkvalitets-
normer32 i stedet for forbruksgrenser kan ha den fordel at det gjør det klarere
hvilke mål vi er ute etter å realisere, og fastsettingen av miljøkvalitetsnormene
åpner mer direkte for en diskusjon om hvilken miljøstandard vi ønsker. Problemet
med å fordele forbruket opp til den grensen som miljøkvalitetsnormen setter,
består imidlertid. Og når normen blir overskredet, oppstår spørsmålet om hvem
som skal treffe tiltak, og hvilke tiltak, for å få den overholdt.

Prising kan brukes til å fremme miljøvennlig nøysomhet. Hvem skal da sørge
for å sette prisen så den ivaretar miljøhensyn? Det er her bruk av avgifter kommer
inn i bildet – se under 10. Det er også andre problemer med prising som virkemid-
del. Det varierer hvor priselastisk etterspørselen etter et produkt eller en tjeneste
er. Og prising kan få fordelingsvirkninger som man reagerer mot i nordiske
solidaritetssamfunn. I sin ytterste konsekvens innebærer jo bruk av prisinstru-
mentet at de rikeste har frihet til å forurense.

Andre sider ved prisfastsettingen kan det være lettere å regulere i et bærekraft-
perspektiv. Kvantumsrabatter er et vanlig fenomen som stimulerer mer til overfor-
bruk enn til forsiktig husholdering. For yteren kan transaksjonskostnadene pr.
produktenhet være mindre ved store kvanta enn ved små, så mellom partene kan
en kvantumsrabatt være økonomisk rasjonell. Men hvis det samlede forbruk er et
miljøproblem, taler det for at prisen i stedet bør stige med økende forbruk.
Energiforsyning er et nærliggende eksempel: Ved levering til husholdninger bør
prisen settes etter en rimelig tariff for et begrenset forbruk til å dekke basisbehov,

31 I 1970-årene opererte Stortinget med et tak for flytrafikken på Fornebu, som den gang var Oslos
hovedflyplass. Hovedbegrunnelsen lå i hensynet til nærmiljøet, og grensen hadde ikke fått noe
bindende rettslig uttrykk. Da trafikken nærmet seg taket, så man stille bort fra det.

32 Miljøkvalitetsnormer kan anta forskjellige former. Typisk angir de grensen for forekomsten av et
bestemt forurensende stoff i naturmiljøet eller for visse miljøbelastninger (f.eks. støy målt i db(A) i
en viss avstand fra støykilden). I bærekraftperspektiv kan det være vel så nærliggende å knytte en
miljøkvalitetsnorm til forekomsten av en bestemt art i et visst miljø (”miljøindikatorer”).
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og så etter en høyere tariff for overforbruk. Kan vi vente at energiverkene innfører
slike tariffer, eller bør det lovfestes i energilovgivningen?

7 Bærekraftig utvikling i produsentleddet

7.1 Produsentleddet har stor betydning for en bærekraftig utvikling. Men kanskje
er det også her en tendens i våre samfunn til å rendyrke rollene. For noen tiår siden
var spørsmålet om ikke bedriftene måtte ta sterkere miljøhensyn som et ledd i sin
ordinære virksomhet. Nå kan det se ut til at det dominerende syn er forretnings-
messig drift for å maksimere overskuddet – innenfor de rammevilkår av miljø-
messig og annen art som samfunnet har satt. Kan hende skyldes det en hardere
konkurransesituasjon i et globalisert marked. Men hvis dette innebærer konkur-
ranse på pris og ikke på miljø, er det neppe noen fordel for en bærekraftig
utvikling. Konsekvensen blir lett at da må miljøhensyn ivaretas gjennom krav som
myndighetene setter til selskapene.

7.2 Ofte understreker man behovet for at myndighetene sørger for stabile ramme-
betingelser for næringslivet. Men prinsipielt kan man spørre om ikke næringslivet
bør forholde seg til og akseptere miljømessig usikkerhet på linje med markeds-
messig usikkerhet. Forventningen om stabile rammebetingelser kommer under
press hvis målet om en bærekraftig utvikling gjør det nødvendig å endre praksis i
næringslivet i dag, og næringslivets aktører – av konkurransehensyn eller andre
grunner – ikke selv treffer de miljøgunstige beslutninger som trengs.

Da kan miljømål gjøre det nødvendig å innføre eller skjerpe generelle regule-
ringer, og å skjerpe individuelle krav til næringsutøverne. For å unngå konkur-
ransevridning er generelle reguleringer å foretrekke fremfor individuelle krav.
Men det sier seg selv at kravene må kunne rettes mot de sektorer som lettest kan
oppfylle dem, selv om utslag i prisene kan tenkes å medføre at en del av etter-
spørselen i stedet går til andre sektorer. Individuelle innstramninger kan være
nødvendig der virksomheten bygger på en tillatelse gitt etter individuell vurde-
ring. Ikke minst er det i mange tilfelle de lokale resipientforhold eller den
regionale situasjon som har betydning for miljøvirkningene av en virksomhet.

Det bør derfor være en vid adgang til å omgjøre og endre vilkårene som er satt
av miljøhensyn i en tillatelse til næringsvirksomhet. Hvis man tar målet om
bærekraftig utvikling alvorlig, kan det på den annen side være behov for å
begrense adgangen til å lempe på fastsatte vilkår dersom en slik lemping vil ha
nevneverdige negative virkninger for naturmiljøet. Den usikkerhet som en vid
omgjøringsadgang kan medføre for næringsutøverne, bør reduseres ved å konkre-
tisere miljømålene og sikre god tilgang til opplysninger om miljøsituasjonen.

Innføring av omsettelige utslippskvoter – som rettslig sett er en begrenset rett
eller tillatelse til å belaste miljøet – vil først og fremst være et middel til kostnads-
effektiv utnytting av den utslippsfriheten som de forskjellige virksomhetene får.
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Omsetteligheten kan stimulere den enkelte virksomhet til å klare seg med mindre
enn sin utslippskvote og selge det overskytende, men gir ikke i seg selv noen
sikkerhet for at de samlede utslipp blir redusert. Siden kvotene skal kunne
omsettes fritt, må forutsetningen fra miljøsynspunkt være at det dreier seg om
utslipp der virkningene ikke er avhengige av de lokale eller regionale resipientfor-
hold. Dette betyr at det først og fremst er ved globale luftforurensninger at et
system med utslippskvoter kan være egnet, og derfor er det spørsmålet om
reduksjon av klimagassutslipp etter Kyoto-protokollen33 som har satt fart i disku-
sjonen om utslippskvoter. Når kvoteordningen skal gjennomføres nasjonalt, vil
det imidlertid være nødvendig både å vurdere bl.a. prinsippene for tildeling av
kvoter, kontrollproblemene – hvordan sikre at ingen går ut over sin kvote når
kvoten stadig skifter eier? – og hvordan man skal gjennomføre suksessive reduk-
sjoner ved inndragning av kvoter.

7.3 Et karakteristisk trekk er at stadig mer økonomisk virksomhet skjer i regi av
aksjeselskaper. Hvor fritt står aksjeselskapets styrende organer til å ta miljø-
hensyn og fremme bærekraftig utvikling hvis det går på bekostning av aksjonære-
nes utsikt til større overskudd?

Det er nok sjelden at vedtektene for det enkelte selskap løser spørsmålet. Da
kan det hevdes at aksjeselskapets formål prinsipielt er å skaffe sine eiere –
aksjonærene – størst mulig overskudd.34 Med et slikt syn blir det fort urettmessig i
forhold til aksjonærene om styre og direktør tar miljøhensyn som ikke er forret-
ningsmessig motivert. Er dette forenlig med tanken om at en bærekraftig utvik-
ling må gjennomsyre alle sektorer?

Spørsmålet kan ha forskjellig rekkevidde for forskjellige selskaper. Det kan
illustreres med etableringen av et eget statsaksjeselskap i Norge for forvaltning av
statens eierandeler i petroleumsvirksomheten, jf. petroleumsloven35 kap. 11. Her
heter det at styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning ”i samsvar med forret-
ningsmessige prinsipper” (§ 11–6). Betyr det at styret er avskåret fra å ta økolo-
giske hensyn, f.eks. når det gjelder å gå i gang med leteboring etter gass utenfor
Finnmark (Snøhvit-feltet)? Et så vidtrekkende spørsmål – enten det gjelder å gå i
gang eller å avstå – må nok styret forelegge for generalforsamlingen (dvs. stats-
råden) etter lovens særregler om det. Men hvis det er spørsmål som styret avgjør
selv, kan det da legge avgjørende vekt på økologiske hensyn? Slik loven er
utformet, gir den iallfall ikke styret noen oppfordring til å gjøre det.

Spørsmålet er om miljøhensyn og hensynet til en bærekraftig utvikling overho-
det inngår som et nødvendig element i ”forretningsmessige prinsipper”. Moderne
regnskapslovgivning stiller krav om å redegjøre for miljøforhold i selskapets

33 Protokoll 11. desember 1997 til FNs rammekonvensjon 9. mai 1993 om klimaendringer.
34 Se Clas Bergström og Per Samuelsson: Aktiebolagets grundproblemer (Stockholm 1997).
35 Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, som endret ved lov 18. mai 2001 nr. 23.
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årsberetning eller regnskap. Et stykke på vei kan derfor svaret være ja, særlig hvis
selskapet opererer i miljøbevisste omgivelser. Da vil det selskap som forurenser
unødig, kunne tape anseelse med økonomiske konsekvenser. Om det faktisk går
slik, kan avhenge av om forbrukermakten er reell og blir brukt på bærekraftig
måte. Et selskap kan komme til å gjøre sitt for å motvirke en negativ effekt. Satt
på spissen kan aktiv PR-innsats være et alternativ til forurensningsbekjempelse.

Dette resonnementet innebærer at miljøopplysninger om en næringsvirksom-
het vil ha forretningsmessig betydning. Vil de da falle inn under lovgivningens
bestemmelser om taushetsplikt for forretningshemmeligheter? Disse bestemmel-
sene kan være formulert på forskjellige måter som kan gjøre det mer eller mindre
nærliggende at de omfatter miljøopplysninger. Gjør de det, vil det begrense den
forbrukermakten som det ble vist til ovenfor. Men – muligens med unntak for
opplysninger som røper selve produksjonsprosessen – bør nå Århuskonvensjonen
av 1998 som utgangspunkt gjøre at taushetsplikt om forretningsmessige forhold
ikke omfatter miljøopplysninger.36

Uansett er det etter mitt syn urealistisk å tro at forretningsmessige prinsipper
alltid åpner for å legge vekt på en bærekraftig utvikling, og at denne muligheten
vil bli brukt. De internasjonale legemiddelprodusentenes holdning til prisingen av
medisin mot hiv og til produktkopier i utviklingsland, særlig i Afrika, skulle være
nok til å vise det.

7.4 Også utviklingen av nye generelle konsepter for næringsdrift kan trenge til en
miljømessig vurdering, gjerne i form av en miljøkonsekvensutredning. ”Just in
time”-konseptet er et eksempel. Poenget er å begrense lagerhold mest mulig ved å
sikre løpende tilførsel av de innsatsfaktorer som trengs i produksjon og salg.
Bedriftens lagerutgifter blir mindre, og likviditeten bedre. Men miljøet betaler en
pris. I skogbruksnæringen kan det føre til hogst og utkjøring over hele året,
ikke bare vinterstid når mark og biotoper tåler mest. Generelt legger ”just in
time”-konseptet opp til en strøm av små transporter som øker den samlede
miljøbelastning ved samferdsel. I våre økonomiske systemer er det nærliggende å
se det som en utfordring for næringslivets organisasjoner å foreta miljøkonse-
kvensutredninger av slike nye konsepter før de tas i alminnelig bruk i næringslivet.

8 Bærekraftig nyskaping

8.1 Mye av den produksjonen som foregår, tilfredsstiller anerkjente behov. Det
forekommer også produksjon som kan virke irrelevant i et bærekraftsperspektiv,

36 Se konvensjon 25. juni 1998 om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslut-
ningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet. For norsk del gir Grunn-
loven § 110 b annet ledd om retten til miljøinformasjon et solid argument for denne løsning.
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og som beslaglegger produksjonsressurser som kunne ha vært brukt bedre. Men å
treffe tiltak mot ”overflødig” produksjon kommer lett på tvers av forventninger
om individuelt mangfold og behovstilfredsstillelse.

Livssyklusprinsippet – prinsippet om å vurdere produkter fra vuggen til graven
– er et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling. Det trenger jo ikke være
produksjonen eller bruken av et produkt som er det store miljømessige problemet,
men disponeringen etter bruk eller frembringelsen av innsatsfaktorer i produk-
sjonen. Avfallsproblemet er naturligvis en hovedårsak til at atomenergien ikke
regnes som bærekraftig. Men det vil ikke alltid være like lett å gjennomføre
livssyklusprinsippet i praksis, siden et produkt kan bli utnyttet på forskjellige
måter og innsatsfaktorene i produksjonen kan ha blitt fremskaffet på mer eller
mindre bærekraftig vis.

Når det søkes om utslippstillatelse til forurensende produksjon, kan det da
legges vekt på miljøproblemer knyttet til råstoffene og på om produktet skaper et
miljøproblem ved bruk eller som avfall? Kan myndighetene avslå utslippstillatel-
se av slike grunner, selv om produksjonen i seg selv ikke trenger å volde utslipp
av betydning, eller sette nærmere vilkår for å motvirke disse ulempene, f.eks. om
krav til innsatsfaktorene? Det beror i første hånd naturligvis på hva forurens-
ningslovgivningen selv tar direkte høyde for. Men det vil også spille en rolle
hvilken vekt man gir prinsippet om bærekraftig utvikling. I Norge vil det være
nærliggende med en bekreftende svar i lys av Grl. § 110 b og forurensningslovens
formålsparagraf, som ikke stenger for dette, og på bakgrunn av Høyesteretts
betraktningsmåte i Rt. 1993 s. 528. Men bør man gå så langt? I praksis kan det
være vanskelig å få kontrollert vilkår om forhold som innehaveren av tillatelsen
selv ikke har noen rådighet over (f.eks. fremtidig bruk). Dessuten kan det spørres
hvor mye det bidrar til bærekraftig utvikling om en nordisk bedrift blir nektet
tillatelse pga. innsatsfaktorene i produksjonen, dersom de samme innsatsfaktorer
i stedet blir brukt et annet sted i verden. Skal vi legge avgjørende vekt på
eksemplets makt når vi i Norden setter krav til våre egne virksomheter?

8.2 Det trengs både nye produksjonsprosesser og nye produkter for å redusere
miljøbelastningen og dekke de behov som en bærekraftig utvikling forutsetter.
Hvordan kan rettsregler bidra til dette?37

Å gå rett på sak med rettslig bindende pålegg er ikke så enkelt. Det er
vanskeligere å pålegge noen å gjøre det ukjente enn det kjente. Men i utslippstilla-
telser etter forurensningslovgivningen har man ofte utslippsgrenser (funksjons-
krav) som ikke lar seg overholde med dagens teknologi, og som forutsetter en
utvikling av nye produksjonsprosesser eller rensetiltak. Det blir derfor bestemt at

37 Jeg legger ikke her opp til å diskutere om patentsystemet er eller kan bli egnet til å fremme en
bærekraftig produktutvikling. I utgangspunktet er det ikke-diskriminerende, i den forstand at det
kan brukes like godt på miljøskadelige som på miljøvennlige oppfinnelser.
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disse utslippsgrensene først får virkning på et senere tidspunkt. Lykkes ikke
bedriften med sitt utviklingsarbeid, får man spørsmål f.eks. om fristutsettelse.38

En annen mulighet er å pålegge en bransje eller flere bedrifter i fellesskap å
forestå utviklingsarbeid. Det vil kreve en egen lovhjemmel,39 der man samtidig
må vurdere hvilke rettssubjekter et slikt pålegg skal omfatte og det innbyrdes
ansvarsforhold mellom dem.

Når det kommer ny teknologi, kan man spørre om ikke den primært bør brukes
til å fremme en bærekraftig utvikling. I den norske genteknologiloven heter det at
utsetting av genmodifiserte organismer bare kan godkjennes når det ikke fore-
ligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger, og at det ved avgjørelsen
skal legges ”vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og
er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling” (§ 10 annet ledd). Jeg mener for
min del at genmodifisering for å gi oss ferske jordbær i januar ikke oppfyller disse
kriteriene, men må antakelig konstatere at kriteriene så langt har gjort lite i
praksis for å sikre at genteknologien fortrinnsvis blir tatt i bruk som et middel til
bærekraftig utvikling.

Et annet middel til å iverksette nye tiltak kan være å bruke samfunnseide
produksjonsbedrifter til dette. Det kan jo hevdes at hvis det skal være noen
mening med statseide bedrifter, så må det være for å kunne gjøre noe annet enn
det man forventer av det private næringsliv. Da vil det nettopp være nærliggende å
benytte statseid virksomhet til miljømessig utviklingsarbeid. Tendensen i de
senere år har imidlertid gått i motsatt retning. Statlige (og vel også kommunale)
bedrifter organiseres mer og mer som selvstendige selskaper som skal konkurrere
på like fot med private og med rammebetingelser på linje med dem. Fokus på det
regnskapsmessige resultat kan lett ta oppmerksomheten bort fra miljøvirkninge-
ne. Dersom reglene i EF og EØS ikke tillater særskilte organisasjonsformer for
offentlige foretak med særskilte formål samtidig som de deltar i det private
marked, begrenser det muligheten for slike virkemidler til bærekraftig utvikling.40

I forhold til private foretak og bransjer vil det være mest nærliggende med
avtaler om forskning og utviklingsarbeid for å fremme bærekraftig produksjon.
Kan slike avtaler utløse en større skapende innsats i den private sektor enn et
offentligrettslig pålegg gjør? Når det gjelder motytelsen fra det offentlige i slike

38 Har bedriften fulgt opp pålegget med et rimelig forsknings- eller utviklingsarbeid, vil det sjelden
være noen grunn til å avslå en slik fristutsettelse – selv om man inntar det syn på omgjøringsadgan-
gen som jeg har skissert under 7.2.

39 Den norske forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6) hadde opprinnelig i § 11 en slik lovhjem-
mel, men den ble opphevet før loven trådte i kraft i 1983.

40 ESA har gitt uttrykk for at den norske statsforetaksloven (lov 30. august 1991 nr. 71) strider mot
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte fordi lovens §§ 51 og 53 medfører et statlig subsidiært
garantiansvar overfor kreditorene etter oppløsning av statsforetaket. En slik garantiordning kan
være meget tjenlig nettopp når foretaket skal utvikle nye produkter på bakgrunn av et mål som går
langt ut over det å maksimere overskudd.
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avtaler, kan man imidlertid komme opp i problemer. En forhåndsbinding av
forvaltningsmyndighet – f.eks. løfte om utslippstillatelse til bruk av den nye
produksjonsprosessen når den er ferdig utviklet – kan bli problematisk hvis ikke
kravene til prosessen i utslippssammenheng er klart spesifisert. Er motytelsen
penger, må man vokte seg så det ikke blir å betrakte som et tilskudd som kan
rammes av reglene om statsstøtte i EF og EØS.

9 Bærekraftig transport

Vårt transportmønster, både i næring og fritid, illustrerer godt behovet for nye
virkemidler til å fremme en bærekraftig utvikling. Det er tydelig hvordan friheten
til å konkurrere kan føre til en overkapasitet som belaster miljøet. Flyselskapene
har kjempet om hvem som skulle forblø økonomisk, forbrukerne har heiet på for å
få lavere billettpriser, og miljøet har fått merke utslippene.

Om samferdselslovgivningen har miljøhensyn med i formålsparagrafen (slik
det er med den norske lov 4. juni 1976 nr. 63 § 1 nr. 3), er det grunn til å spørre om
det har gitt konkrete utslag. I et samfunn basert på mobilitet, frihandel og konkur-
ranse er det vanskelig å få minimalisert miljøulempene fra transport. I praksis er
det problematisk med direkte reguleringer rettet mot de enkelte transporter. Det er
i mange tilfelle tvilsomt hvor priselastisk etterspørselen etter transport er, og
atskillig taler for at prisen i mange tilfelle betyr mest for valget av transportform.
Under den forutsetning blir det viktig å sikre at de mest miljøvennlige transport-
former kan konkurrere prismessig.

Siden det er vanskelig å regulere de enkelte transporter ut fra miljøhensyn, bør
man i stedet legge avgjørende vekt på miljøhensyn når infrastrukturen anlegges.
Dette skaper for det første et behov for samordnet transport- og arealplanlegging
som kan redusere transportbehovet (i praksis mest for arbeidsreiser) og minske de
miljømessige ulempene fra transport i nærmiljøet. For det annet er det behov for å
utvikle infrastrukturen for de mest miljøvennlige transportformene – typisk å
utvikle jernbanenettet minst i takt med hovedveinettet. Overhodet vil en effektiv
kollektivtransport gjennomgående gi en bedre miljømessig dekning av transport-
behovet enn individuelle transporter. Anvendt på transport tilsier derfor målet om
bærekraftig utvikling at man tilrettelegger for kollektivtilbud og begrenser
tilretteleggingen for individuelle transporter.

Rettslig kan det gjøre at man bør avskaffe eller begrense krav om parke-
ringsplasser, særlig for arbeidsreiser, i samband med nybygging. Rettslig tilrette-
legging av kollektive tilbud vil være mer av en ny utfordring. Betyr det at
kommunene bør påta seg eller pålegges en rettslig forpliktelse til å utvikle og
holde ved like et kollektivt tilbud? Bør det tas betaling for bruken av veier
(veiprising)? Bør disse inntektene – og kanskje eiendomsskatten – brukes til å
finansiere et kollektivt transporttilbud?
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10 Miljøavgifter

I de senere årene har miljøavgifter vært fremholdt som et viktig virkemiddel til å
fremme en bærekraftig utvikling. Det er nok flere årsaker til dette. En av dem kan
være en viss reguleringstretthet, som kan henge sammen med at vi i Norden etter
hvert har fått løst mange av de mest åpenlyse forurensningsproblemene. Det kan
også henge sammen med at miljøproblemer som nå står sentralt på dagsordenen,
skyldes sumvirkningen fra mange enkeltstående påvirkningskilder. Endelig gir
bruk av avgifter fremfor direkte reguleringer pliktsubjektene større frihet til selv å
velge tilpasning, og det er ikke sjelden å møte det syn at det krever mindre
ressurser hos det offentlige å administrere en avgiftsordning enn direkte regule-
ringer.

Men det er mange grunner til at miljøavgifter ikke er noe generelt svar på
miljøproblemene. Er det konkurranse om å redusere skattetrykket, kan miljø-
avgiftene lett komme i klemme. Gjelder det en tidsbegrensning for avgiftsvedtak
– etter den norske Grunnloven § 75 må de fornyes hvert år – inviterer det både til
lobbyvirksomhet og til å se avgiftene som middel til å saldere statsbudsjettet. Hvis
etterspørselselastisiteten er liten for det avgiftsbelagte produktet – som den kan se
ut til å være for bensin – har avgiften liten miljømessig virkning. Iallfall blir det
slik hvis avgiftsprovenyet går inn i den store statskassen og ikke blir øremerket til
miljøformål, noe finansdepartementer pleier å motsette seg på det sterkeste. Mer
prinsipielt kan avgiften lett oppfattes som et signal om at ”du har lov hvis du bare
betaler”, og da blir den mindre holdningsskapende enn direkte reguleringer. Null-
utslipp er vanskelig å sikre med avgifter, og avgifter er vanskelige å bruke når det
er stor forskjell på resipientenes sårbarhet. De kan også ha fordelingsvirkninger
som gir en sosial slagside – man kan nevne kjøring i distriktene med svakt
kollektivtilbud og barnefamilienes kjøring til barnehager. Kontrollproblemer er
det også ved avgifter. Men overfor økonomisk rasjonelle aktører – først og fremst
i næringslivet – kan et avgiftssystem bidra effektivt til å redusere miljøbelastnin-
gen dersom det er hensiktsmessig utformet.

11 Trenger vi miljørettigheter?

11.1 Et karakteristisk trekk ved rettssystemet i vestlige land er at det er individ-
orientert. Det er gjennomgående nålevende enkeltindivider som har rettigheter og
som beskyttes mot inngrep. Egeninteressen kan styre vår rettslige handlefrihet.
Miljøet er en utpreget fellesinteresse. Offentlig forvaltning må ha støtte i loven for
å pålegge individer plikter, og det er i beste fall et åpent spørsmål om domstolene
på rent ulovfestet grunnlag vil være villige til å stille opp miljømessige plikter. Er
det tale om å endre et forvaltningsvedtak, har private parter som har fordel av
vedtaket, som regel sterkere beskyttelse enn de allmenne interesser – typisk
miljøhensyn – som er tilgodesett.
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Her er det i utgangspunktet en klar ulikevekt, som er blitt mer merkbar
ettersom vi ser at menneskelig virksomhet kan true naturmiljøet. Noe er gjort for
å rette den opp. Bør vi gå lenger i å etablere individuelle miljørettigheter?

11.2 Naturmiljøet er langt på vei felles. Vann- og luftkvaliteten er den samme for
alle som oppholder seg på stedet og respekterer ikke eiendomsgrenser mer enn
trekkende arter gjør det. Det gir derfor liten mening å snakke om subjektive
særretter til ren luft og rent vann. Gjelder det en vanlig rettighet, kan rettighetsha-
veren gi avkall på den, eventuelt mot vederlag. En slik rettighet vil være et dårlig
virkemiddel for å realisere en bærekraftig utvikling med vekt på solidaritet med
fremtidige generasjoner og andre stater.

Man kan likevel tenke seg materielle miljørettigheter som individet kan
påberope seg uten å kunne gi avkall på dem. Innholdet av slike rettigheter kan
bygge på spesifikk lovgivning – medregnet miljøkvalitetsnormer – eller utledes
av mer generelle prinsipper. I begge tilfelle kan den nasjonale lovgiver vedta
hvilket innhold retten skal ha for fremtiden.

Beskyttelse mot lovgiverne kan individet få ved grunnlovfestede eller mennes-
kerettsbaserte miljørettigheter. I begge tilfelle vil det som regel bli tale om å
trekke slutninger fra meget generelle prinsipper til konkrete miljøkrav. I nabofor-
hold har Den europeiske menneskerettsdomstol ved enkelte anledninger trukket
slike slutninger fra bestemmelsene i den europeiske menneskerettskonvensjon.
Den har ansett nattflyvning på Heathrow flyplass for å være i strid med den rett til
respekt for sitt privatliv som naboene har etter EMK art. 8.41 Uansett om man har
sympati for resultatet, kan man spørre om dette er avveininger som bør foretas av
en domstol i stedet for av folkevalgte nasjonale organer, se under 13. Jeg anser det
viktigere at man ikke tolker og anvender regler på en måte som strider mot
miljøhensyn, enn at miljøspørsmål blir gjort til menneskerettigheter.

11.3 Det er vanskelig å utforme materielle miljørettigheter. Miljøkrav som ledd i
en bærekraftig utvikling berører mange sider ved samfunnet og bør vedtas av
folkevalgte organer eller under deres ansvar. Men det er viktig å sikre at miljø-
interesserte kan ta aktivt del i beslutningsprosessene og bidra til håndhevingen av
vedtatte miljøkrav. Dette gir grunnlag for prosessuelle rettigheter.

Når det gjelder individrettigheter, ligger tyngdepunktet internasjonalt nå på å
utvikle prosessuelle rettigheter fremfor materielle. Også i de nordiske land har det
vært en utvikling når det gjelder å gi foreninger, grupper av interesserte og
enkeltindivider rett til å klage over forvaltningsvedtak og påtaleavgjørelser eller
reise sivilt søksmål i miljøsaker.42 Utviklingen blir påskyndet av Århuskonven-

41 Dom 2. oktober 2001 i sak Hatton and Others v. UK (application no. 36022/97). Dommen er nå
bragt inn for domstolens storkammer.

42 I nordisk rettslitteratur se senest Roberth Nordh: Talerätt i miljömål (Uppsala 1999) og Per Henrik
Lindblom: Miljöprocess I–II (Uppsala 2001–02).
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sjonen av 1998. Gruppesøksmål, som overveies aktivt i flere av de nordiske land,
kan bl.a. være et middel til å håndtere mange små miljøbelastninger som til
sammen har merkbar effekt.43 I en videre utvikling kan det også være spørsmål
om miljøinteresserte bør kunne kreve at forvaltningsorganet gjør bruk av sin
kompetanse til å gi pålegg for miljøformål, på samme måte som forvaltningen er
forpliktet til å behandle en søknad.

12 Håndhevingsspørsmål

12.1 For å sikre at miljøkrav til økonomiske virksomheter blir etterlevd, er en
flersidig strategi i bruk: internkontroll, myndighetskontroll, og miljøinteressertes
kontroll.

Bruken av internkontrollsystemer bygger dels på at bedriften selv er nærmest
til å holde oppsikt med at den følger de fastsatte krav, og på at internkontroll kan
være et middel til å internalisere miljøkravene i bedriftskulturen, dels på at
offentlige myndigheter har begrenset kapasitet til å føre kontroll. Men faren for
egeninteresse gjør at internkontroll aldri må bli enerådende, og bør tilsi åpenhet
om internkontrollen i forhold til den miljøinteresserte allmennhet.

Miljøinteresserte bør ha vid adgang til å bruke rettsmidler mot avgjørelser som
vil innvirke på miljøsituasjonen og til å kreve tiltak mot virksomheter som ikke
overholder de fastsatte krav. Det bør ikke være regler om at bare offentlige
myndigheter kan anmelde eller begjære påtale for straffbare overtredelser.44 Men
miljøinteressertes prosessuelle rettigheter i håndhevingen bør ikke være noen
sovepute for offentlige myndigheter. Skulle man overlate håndhevingen til
interesserte enkeltpersoner og foreninger, vil man kunne oppleve at den enkelte
velger å sitte på gjerdet og satse på at andre tar seg av håndhevingen ved ulovlige
miljøkrenkelser.

12.2 Når det gjelder miljøinteressertes håndhevingsmuligheter for domstolene,
er det et særskilt reformbehov. Århuskonvensjonen krever i artikkel 9 at miljøinte-
ressertes tilgang til domstolene ikke må bli hindret av at det vil være urimelig
tyngende økonomisk. I mange tilfelle vil det være mangel på likevekt mellom de
ressurser som en bedriften kan bruke til å ivareta sine interesser, og den økono-
miske stilling som de miljøinteresserte enkeltindivider eller foreninger er i. Det
kan gi større likevekt om det etableres et fond eller annen ordning som kan gi
tilskudd til sakførselen i miljøsaker av prinsipiell eller stor betydning.

43 Gruppesøksmål (kollektive søksmål) ble diskutert på det 33. nordiske juristmøte (København 1993)
etter innledning av Peter Møgelvang-Hansen, se bind I s. 223–30 og bind II s. 691–707. I nordisk
rettslitteratur se først og fremst Per Henrik Lindblom: Grupptalan (Stockholm 1989).

44 I norsk rett bestemmer skogbruksloven (lov 21. mai 1965) § 52 at det bare er skogoppsynet som kan
begjære påtale for overtredelser av loven, også når det gjelder bestemmelser fastsatt av hensyn til
naturvern og friluftsliv.
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En rettsavgjørelse om lovligheten av et naturinngrep vil ofte ha liten interesse
hvis inngrepet er satt i verk før dommen foreligger. Mange inngrep kan ikke
gjøres om, og iallfall vil det være et spill av ressurser. Den miljøinteresserte kan
noen ganger frykte at hensynet til å unngå bortkastede ressurser kan virke inn på
avgjørelsen om tiltaket er lovlig, dersom det allerede er satt i verk. Det kan derfor
være viktig å få stanset iverksettingen gjennom regler om midlertidige forføynin-
ger. Men det kan være meget risikabelt for den miljøinteresserte dersom det
inntrer erstatningsansvar for inntektstap og annet forsinkelsestap ved en pålagt
stans i påvente av rettslig avklaring, om søksmålet til sist ikke fører frem. En
ordning med objektivt ansvar for slikt tap – som etter den norske tvangsfull-
byrdelsesloven45 – harmonerer ikke med Århuskonvensjonens regler.

13 Nasjonal, bærekraftig rettsutvikling i internasjonaliseringens tid

Det er to utviklingstrekk som preger rettssystemet for tiden: internasjonalisering
og rettsliggjøring av samfunnet.

Internasjonaliseringen viser seg aller mest gjennom menneskerettighetene og
konkurranse- og frihandelsavtaler. Ingen av dem har miljøet og fremtidige gene-
rasjoner spesielt for øyet. Begge er rettet mot nålevende individer og økonomiske
aktører.

En bærekraftig rettsutvikling kan møte hindringer ved at nye miljøregler må
innordne seg mer generelle prinsipper. Både regelverket om frihandel i WTO-
avtalen og de fire friheter i EF og EØS reiser spørsmål av denne type, og det
samme gjelder forbudet mot statsstøtte. Skal dette f. eks. være til hinder for å
gripe inn mot en ikke bærekraftig produksjon (f.eks. nedhogging av regnskog)
ved å forby importen av produktet og dermed redusere eller fjerne markedet og
incitamentet til produksjonen? Frihandelsreglene har riktig nok visse reserva-
sjoner for miljømessig motiverte tiltak.46 Et stykke på vei kan det hevdes at
prinsippene om frihandel og fri bevegelighet samt forbudet mot statsstøtte ikke er
til hinder for å sette miljøkrav, men bare setter grenser for måten miljøkrav blir
satt på. Det kan også diskuteres om frihandel fremmer eller hemmer en bærekraf-
tig utvikling, og svaret kan kanskje ikke gis generelt og uten kvalifikasjoner.
Likevel må man se i øynene at både omfattende frihandelsavtaler og de fire
grunnleggende friheter i EU og EØS kan begrense utviklingen av nye rettslige
virkemidler til å fremme en bærekraftig utvikling. Miljøhensyn blir vurdert opp
mot konkurransehensyn, der en forholdsmessighetstest kan bli avgjørende for om

45 Se tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr. 86 § 3–5, jf. også § 15–6 om sikkerhet for erstatnings-
kravet.

46 Se om forholdet til WTO-avtalen Ole Kristian Fauchald: Environmental Taxes and Trade Discrimi-
nation (London 1998).
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miljøtiltaket blir akseptert. Arbeidet med MAI-avtalen, den multilaterale avtalen
om investeringsbeskyttelse,47 kunne ha ført til ytterligere usikkerhet og begrens-
ninger i statenes muligheter til å innføre nye miljøkrav uten å betale erstatning for
de tapte muligheter for avkastning for en investor som miljøhensyn kan føre til.

Det er en stigende erkjennelse av at de internasjonale regelverk om handel og
miljø ikke er godt nok harmonisert. Men det er langt fra enighet om en harmoni-
sering skal skje med utgangspunkt i handelsregelverket eller miljøregelverket.
Det er altså et spørsmål om vi har – eller kan få – et regelverk om frihandel og
investeringsbeskyttelse som virker hemmende på arbeidet for en bærekraftig
utvikling.

I den grad det er tilfellet, kan effekten bli dobbelt merkbar fordi handelsregel-
verket er koblet sammen med de mest effektive håndhevingsorganer som det
internasjonale rettssamfunn kjenner. Jo mer disse tar utgangspunkt i konkurranse-
hensyn og den mulige virkning på samhandelen som miljøtiltak kan ha, desto
lettere kan det skje at miljøhensyn og bærekraftig utvikling kommer i den rettslige
bakgrunn. Selv om det internasjonale miljøregelverket er sterkt utviklet gjennom
de siste 30 årene, er det grunn til å spørre om det ikke er en ulikevekt hvis man
skal ta bærekraftig utvikling på alvor.

Rettsliggjøringen innebærer at stadig flere samfunnsspørsmål og verdivalg
defineres som rettslige, og domstolene får myndigheten til å avgjøre dem endelig.
Mens en nasjonal domstols avgjørelse av et ordinært lovtolkingsspørsmål kan
gjøres om for fremtiden ved en lovendring, er det vanskelig å få justert kursen
etter en bindende avgjørelse truffet av en internasjonal domstol, fordi interna-
sjonale forhandlinger eller lovgivningsorganer normalt krever enstemmighet.

Med et mål om en bærekraftig rettsutvikling, ligger svaret da i internasjonale
miljødomstoler og effektive håndhevingsorganer? Det kan være. Men det oppstår
snart alvorlige problemer med samordningen av internasjonale, sektoriserte
domstoler og håndhevingsorganer. Iallfall, vil man da kanskje si, trenger vi
nasjonale domstoler som gir gjennomslag til konstitusjonelle prinsipper av miljø-
rettslig karakter. Heller ikke dette er problemfritt. For hvilken demokratisk legiti-
mitet har domstoler – nasjonale eller internasjonale – sammenlignet med folke-
valgte organer, og er det riktig å overlate til jurister i siste instans å bestemme hvor
veien mot en bærekraftig utvikling skal legges?

14 Noen teser til diskusjon

Fremstillingen foran reiser en lang rekke spørsmål som kan fortjene diskusjon.
Noen av dem kan sammenfattes i følgende teser:

47 Forhandlingene i regi av OECD ble avsluttet i 1998, men spørsmålene blir nå tatt opp igjen i regi av
WTO.
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Tese 1: Bærekraftig utvikling kan i dag bli hemmet av lovverket utenfor miljø-
retten. De nordiske land bør få i stand en fullstendig gjennomgåelse av lov- og
forskriftsverk for å fremme en bærekraftig utvikling.

Tese 2: Bærekraftig utvikling er i Norden et rettslig prinsipp som domstolene må
ta i betraktning ved rettsanvendelsen.

Tese 3: Det kompetente forvaltningsorgan må kunne ta miljøhensyn og fremme
en bærekraftig utvikling uten å bli hindret av noe forvaltningsrettslig spesialitets-
prinsipp.

Tese 4: Miljøhensyn kan påberopes av parter og beslutningstakere også i kon-
traktsretten og selskapsretten.

Tese 5: Eiendomsretten må utøves under hensyntaken til naturmiljøet. En grunn-
eier bør som utgangspunkt tåle at eierrådigheten blir begrenset av miljøhensyn,
men kan ha krav på erstatning når pågående virksomhet blir begrenset.

Tese 6: Krav om kostnadseffektivitet må ikke hindre bruk av føre vàr-prinsippet.

Tese 7: Næringsdrivende må forholde seg til og akseptere miljømessig usikkerhet
på linje med markedsmessig usikkerhet.

Tese 8: Det trengs nye rettslige virkemidler for å sikre bærekraftig nyskaping og
infrastruktur.

Tese 9: Miljøinteresserte og deres organisasjoner må ha et vidt spekter av virke-
midler til å sikre at miljøkrav blir overholdt, uten at de behøver å løpe en betydelig
økonomisk risiko.

Tese 10: Det er ubalanse i internasjonale domstoler og håndhevingsorganer når
det gjelder å sikre miljøhensyn i forhold til andre hensyn. Miljøkrav bør
fortrinnsvis fastsettes av de lovgivende myndigheter.
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