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Medborgarprotester som juridiskt
problem
Av førsteamanuensis dr. jur. ERIK BOE

I. Problemstillinger

Som samfunnsfenomen har medborgerprotester dype historiske røtter, knyt-
tet til bl.a. arbeiderbevegelsens historie, med aktiv motstand, protest og sivil
ulydighet mot samfunnsforhold som var urettferdige og undertrykkende. I
dag er det nye frontlinjer, verdikonflikter og trekk ved samfunnsutviklingen i
de nordiske land som har gitt aktsjonsformen fornyet aktualitet. Alta-ak-
sjoner, blokkering av trafikkårer i bomiljøer, Barsebäck-demonstrasjoner,
skattestreik mot at politikere bryter løfter om vei til utkanten, osv., er
tilstrekkelige stikkord. Utenomparlamentariske aksjoner er kommet for å
bli, heter det fra samfunnsvitenskapelig hold. "Den enkelte aksjon har
gjerne kort levetid. Men som politisk ytrings- og organisasjonsform er
aksjonene trolig blitt et stabilt trekk ved det politiske systemet. Aksjoner vil
være en del av omgivelsene til offentlige beslutningsorgan, til politiske parti
og interesseorganisasjoner. Gjennom aksjoner vil saker kunne reises; hand-
lingsalternativ bli lansert; eller tiltak bli forsøkt stoppet" (Johan P. Olsen og
Harald Sætren: Aksjoner og demokrati, Maktutredningen i Norge 1980 s.
216).

Spørsmålet som her skal drøftes, er ikke hva som kan gjøre aksjonsfor-
mene etisk berettiget (typisk "sivil ulydighet"), men hvilke rettsvirkninger
som medborgerprotestene får. Hvordan kan samfunnet, rettslig sett, stille
seg til medborgerprotestene? Hvordan stiller det seg til dem? Og hvordan bør
de etter mitt syn møtes?

Jeg gir først en oversikt over råde*nde rettstilstand (III), før jeg tar opp
hovedutfordringen på rettsfeltet: Hvor langt og på hvilke mater bør prote-
stene kanaliseres inn i beslutningssystemet? Bør medborgeraksjoner møtes
positivt (om enn ikke slikt som å lenke seg fast, nekte å betale skatt o. 1.)? Og
hvor langt bør protestene rammes med sanksjoner som erstatning og straff
(IV)?

Aller først skal jeg si noen ord om hva medborgerprotester er og hva de
springer ut av. For hvilken holdning en tar til dem, beror bl.a. på hva en
mener at de står for, hva formålene med dem er, osv. (II).
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II. Medborgerprotester og deres bakgrunn

I Johan P. Olsens og Harald Sætrens bok gjøres det et nummer av at den
såkalte "grasrothypotesen" ikke holder stikk. Forfatterne viser at det ifølge
en landsomfattende Gallupundersøkelse fra 1975 snarere var de ressurs-
sterke enn de politisk fattige som deltok i aksjoncr; det var heller ikke slik at
dess fjernere man sto fra rutinepolitikken, dess mer deltok man i aksjoner.
Askjonsformen lot mer til å være de politiske taperes form enn middel for
personer som er kritisk innstilt til rutincpolitikken.

Slike data sier mindre om aksjonene enn om deltakerne: Stoffet indivi-
dualiseres når en går fra husstand til husstand og spør etter deltakernes
alder, kjønn, utdanning, yrke, partitilhørighet, organisasjonsmedlemskap,
syn på offentlige myndigheter og politikk, osv. Kan det ikke være "grasrot-
aksjoner" fordi om det er de ressurssterke som tar mest del? Historien er full
av eksempler på at kamp mot fattigdom og sosial nød har vært drevet fram
av idealister med intellektuelle og økonomiske rcssurser til å tale Roma midt
imot.

Mer interessante synes jeg Olsens og Sætrens data er om at aksjoner ofte
gjelder saker som står svakt i rutinepolitikken: Familie- og likestillingspoli-
tikk, miljøspørsmål o.l. Årsakene til protestene kan nok være mange og
sammensatte, f.eks. neppe de samme for streikende arbeidere som trosser
Arbeidsretten, som for at "periferien" protesterer mot å bli forfordelt med
samfunnsgoder som sykehus, skole, vei osv. Likevel kan det være visse trekk
som regelmessig går igjen. Slik jeg ser det, er medborgerprotester typisk
uttrykk for et forsvar, en handling som et gruppefellesskap griper til som
nødløsning for å forhindre alvorlige og uopprettelige ødeleggelser av natur,
livsgrunnlag, kultur m.v. ("nå går det ikke lenger — så fælt skal det tross alt
ikke få bli"). Noen ganger kan det være etablerte kretser som vil beskytte
sine bomiljøer mot bl.a. flyplass, trafikkfare og forurensende industri, andre
ganger er det minoritetsgrupper, økologer og samfunnsradikale grupper som
griper inn mot rasering av kultur- og livsformer, lokalsamfunn eller natur-
elementer ("grønne" eller "myke" verdier).

Midlene som tas i bruk, kan variere fra aktiv bruk av organisasjons- og
ytringsfriheten til mer millitante former — som husokkupasjoner, "gå
sakte"-aksjoner, brenning av pornografiske blader, å lenke seg sammen på
fjell eller vidde, osv. Jeg holder meg ikke til sivil ulydighet alene, for det er et
eget spørsmål hvor langt motstanden er ulovlig og straffbar (III nr. 1
nedenfor). På den annen side avgrenscr jeg mot all bandevirksomhet, seiv
om denne gis form av samfunnsprotest, slik som med Bader—Meinhof-
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gruppene o.l. Jeg holder også utenfor hvordan enkeltindivider omgår eller
saboterer lovvedtak eller administrative forbud eller påbud.

Spørsmålet vi kan stille oss, er hvorfor ikke protestene kommer før, dvs.
som ledd i den demokratiske beslutningsprosessen. Hvor legitime er slike
etterpåaksjoner? Svaret er etter min mening mer komplisert enn mange vil
ha det til. Det har å gjøre med framveksten av det moderne "plan- og regule-
ringssamfunn", der avstanden lett blir stor mellom styrer og styrt. Av flere
grunner blir valg hvert fjerde år en usikker garanti for at beslutninger skal
avspeile folkeviljen i den enkelte sak. På den ene side tar det offentlige i bruk
styringsteknikker som gjør at makt forflyttes fra folkevalgte til administrati-
ve organer; planlegging skjer innenfor en teknisk faglig ramme som det er
vanskelig for ikke-kyndige å legge seg opp i. På den annen side reguleres de
tradisjonelle virkemidler — slike som forbud, påbud og tillåtelser — i sti-
gende grad av planer og handlingsprogrammer som er stilt opp på forhånd
(konsesjon til kraftutbygging, statsstøtte til bedrifter, samtykke til å etablere
seg i pressområder, etc). Poenget for dem som rammes, blir da ikke lenger å
påvise enkeltstående feil og mangler, men det generelt uhensiktsmessige ved
strategien myndighetene legge opp til. En må nærmest velte hele handlings-
programmet.

Samtidig med at folkestyret blir mer innfløkt, blir rettssikkerhetsspørsmå-
lene forskjøvet fra å være et individuelt fenomen til å bli et spørsmål om
hvordan grupper skal kunne øve innflytclsc på planlegging og retningslinjer
bak vedtak. Rettssikkerhet far dcssuten en mer aktiv funksjon: Det rekker
ikke bare å etablere garantier som det er opp til det enkelte rettssubjekt å
bruke (slik som lovbestemt rett til å se dokumenter o.l.). Poenget er hvordan
berørte fellesskap skal se t tes i stand til å vareta sine interesser når det er
aktuelt med storindustri eller oljeraffineringsanlegg som nabo, hvordan
bygdefolk skal få myndigheter med på å etablere arbeidsplasser i deres
hjembygd, osv.

Avspiser vi gruppene med at de kunne ha gjort sine synspunkter gjel-
dende da planene og handlingsprogrammene ble trukket opp, overser vi
viktige avmaktstrekk ved planutviklingen — og hvem som drar fordel av at
rettssikkerheten individualiser es. Hvordan skal uorganiserte gruppeinte-
resser klare å hamle opp med et omfattende plan- og utbyggingsapparat,
som kan definere ut alle protester som ikke kommer i akkurat den formen
som samfunns- og sektorplanleggingen representerer?

Utfordringen er: Kan man hindre medborgerprotester ved å øke medbe-
stemmelsesretten og ved å gjøre planlegging til redskap for å påvirke sin
egen livssituasjon og sitt lokalmiljø?
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III. Samfunnets rådende reaksjonsmåter

1. Jeg går fra det mest restriktive ("motvirkende tiltak"), via forhold som
ikke stenger ("åpnende tiltak"), til det som oppmuntrer og stimulerer til
aktivt medborgerengasjement ("fremmende tiltak").

Skal en kunne straffes for medborgerprotestene, må et straffebud dekke
gjerningsinnholdet. Det vil det ofte gjøre, eksemplevis norske stri. § 355
(husokkupasjon), §§391-393 (brenning av bøker og blader), §329 ("sit
down"-aksjoner) osv. Men det kan være at lovgiveren har tatt det stand-
punkt at aksjonene bør bekjempes på andre måter, slik tilfellet er med de
såkalte "ville streiker" o.l. i arbeidslivet. Tidligere var det straffbart å bryte
tariffavtale, nå er straffeansvaret opphevd. Lovgiveren har nøyd seg med
erstatningsansvar for arbeideren såvel som for organisasjonen (den norske
arbeidstvistlovens §§4—5).

Er medborgerprotesten først straffbar, skal det mye til før de subjektive
vilkår utelukker straff. I den norske høyesterettsdommen 13/1 1981 mot
lederne for Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-vassdraget het det:

"En mulig villfarelse om plikten til å rette seg etter politiets pålegg må bedømmes
etter straffelovens § 57 som en rettsvillfarelse, det vil si at villfarelsen bare kan frita
for straff dersom den er unnskyldelig. ... Jeg kan .., ikke se at de opplysninger som
foreligger i dommen gir grunnlag for å anse en villfarelse om plikten til å etterkomme
politiets påbud som unnskyldelig. Jeg tilføyer at det her også må legges vekt på de
interesser som tiisiktes ivaretatt ved § 329, og at det må vises varsomhet med å godta
villfarelse som strafïïrihetsgrunn når det gjelder påbud i henhold til denne bestem-
melse" (s. 12).

Det som har vært noe uklart, er hvor langt regiene om nødstilstand rekker.
Først har vi nødverge-spørsmålet (i Norge og Danmark): Hva er grensene
for nødverge når det gjelder motstand mot administrative handlinger (norsk
strl. §48, dansk strfl. § 13)?1 Deretter kommer nødrettsproblemene: Kan
interesseavveiningen i 24 kap. 4§ BrB, norsk strl. §47, dansk strfl. §14
noensinne gjøre medborgerprotestene straffrie? Og hvis den offentlige
myndighetsutøvelse ikke er noe "rettsstridigt Angrep'V'uretmæssigt an-
greb" (i den forstand strl. § 48/strfl. § 13 bruker begrepet), er det da i norsk
og dansk rett overhodet plass for nødrett og nødrettsanalogier?

Motstandsretten har hovedsakelig vært drøftet under synsvinkelen: Hva
kan gjøres mot politiets handlinger (arrestasjoner, beslag m.v.)? (Anders

1 I Sverige gjør kravet til "brottsligt angrepp" i 24 kap. 1 § BrB at det ikke kan bli tale om
nödvärn annet enn i helt spesielle situasjonen
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Bratholm: Strafferett og samfunn s. 150—155, Johs. Andenæs: Alminnelig

strafferett s. 172—175). Overfor ugyldige forvaltningsvedtak — som skal

gjennomføres — har diskusjonen gått på partens rettsstilling (Torstein Eck-

hoff: Forvaltningsrett s. 592 ff., Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret s. 272

ff, Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret, Almindelig del s. 183—184).

Hvordan skal motstanden rettslig bedømmes når den ikke gjelder personlige

interesser, men er rettet mot iverksetting av et påstått ugyldig forvaltnings-

vedtak (slik som i Alta-saken), eller mot at private f.eks. seiger ulovlig,

kvinneforaktende pornografi (slik som når jenter brenner blader på torget)?

I Mardøla-saken — NRt. 1971.1120 — forkastet norsk høyesterett nødver-

gepåstanden:

"Etter straffelovens §48 er det en betingelse for nødverge at en ellers straffbar
handling foretas til avvergelse eller forsvar mot "et rettsstridig angrep", i dette
tilfelle fremførelsen av anleggsveien. Denne betingelse er etter min mening ikke til
stede. Veien ble . . . bygd av et statsorgan i en statsalmenning, og grunnlaget var i
orden, idet Stortinget gjennom flere år hade bevilget penger til veianlegget, og
Stortinget hadde den 18. juni 1970 vedtatt utbygging av Grytten Kraftanlegg, et
vedtak som blant annet forutsatte fullførelsen av anleggsveien. Vassdragsvesenet
handlet derfor rettmessig når det fortsatte veiarbeidet. Den mulighet at det bebudete
søksmål om gyldigheten av stortingsvedtaket og den kongelige resolusjonen får som
endelig resultat at de nevnte vedtak blir erklært ugyldige, kan etter det foreliggende
saksforhold ikke innvirke på vurderingen av situasjonen, slik den forelå i juli —august
1970" (s. 1122).

I Alta-dommen — 13/1 1981 — spurte retten ikke om veibyggingen var

"rettstridigt Angreb" og blokkeringen av den straffri nødverge. Poenget var

ordrenektelsen overfor politiet:

"Hvis det under de foreliggende forhold var rettstridig av politiet å gi de tiltalte
pålegg om å fjerne seg fra stedet, ville det av dette følge at de tiltalte ikke kunne
straffes for overtredelse av straffelovens § 329. Det ville da ikke være nødvendig å gå
veien om nødvergebestemmelsen i straffelovens § 48.

Den riktige problemstilling er derfor etter min mening om politiet under de
foreliggende omstendigheter hadde adgang til å gi de tiltalte bindende pålegg om å
fjerne seg, og om de tiltalte derfor overtrådt bestemmelsen i § 329 ved at de nektet å
etterkomme politiets pålegg.

§ 329 angir ikke av hvilke grunner et pålegg kan gis, begrensningen ligger i at politiet
må ha en rimelig og fornuftig grunn til å gi pålegget. Om det foreligger en slik grunn,
må imidlertid vurderes ut fra situasjonen slik den fortonet seg for politiet da pålegget
ble gitt. Det vil ikke være avgjørende om det senere ved en etterprøvning kan påvises
at pålegget bygde på uriktige faktiske forutsetninger. Pålegg etter § 329 og pålegg
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etter andre bestemmelser som er gitt for at politiet skal kunne opprettholde ro og
orden, atskiller seg her fra forvaltningsvedtak i sin alminnelighet, som ikke blir ansett
bindende for adressaten dersom de ved en etterprøvning viser seg å være bygd på
uriktige faktiske forutsetninger. Den lydighetsplikt som pålegges, har sin grunn i de
rent praktiske behov som gjør seg gjeldende ved ordenshåndhevelse.

I det foreliggende tilfelle kan det reises tvil om lovligheten av NVE's veibygging på
det daværende tidspunkt. Det var ikke holdt skjønn. Det fremgår av herredsrettens
dom, og er heller ikke bestridt, at det ikke forelå samtykke fra departementet etter
oreigningslovens § 25 jfr. § 30. For Høyesterett er opplyst at slikt samtykke nå er gitt.
Av herredsrettens dom fremgår videre at det heller ikke var innhentet uttrykkelig
samtykke fra dem som drev reindrift i området.

Dette er imidlertid ikke avgjørende når det skal tas standpunkt til om de pålegg
politiet ga den 17. og 18. september 1979 var bindende for de tiltalte. Det avgjørende
ved denne vurdering er om politiet i den situasjon som da forelå, og med de
opplysninger polititet den gang satt inne med, hadde rimelig og fornuftig grunn til å
gi påleggene. Det fremgår av herredsrettens dom at NVE til politiet hadde opplyst at
alle nødvendige tillåtelser forelå. Politiet hadde også kjennskap til de vedtak som var
truffet av de øverste politiske myndigheter. Det fremgår videre av dommen at politiet
ikke på forhånd hadde kjennskap til protester fra noen som ble berørt av veianlegget.
Jeg forstår dommen slik at politiet var kjent med at demonstrasjonen ikke først og
fremst gjaldt veianlegget, men selve inngrepet i vassdraget, som ikke ble påbegynt i
denne omgang. Ut fra de opplysninger som foreligger i dommen, finner jeg at politiet
må ha hatt rimelig og fornuftig grunn for sine pålegg.

Jeg finner etter dette at en riktig vurdering ut fra det saksforhold herredsretten har
beskrevet, må lede til at politiet i den foreliggende situasjon hadde adgang til å gi
pålegg til de tiltalte om at de skulle fjerne seg fra området. Påleggene var dermed
bindende for de tiltalte, som således har opptrådt i strid med § 329 ved å unnlate å
fjerne seg" (s. 9-12).

Nødrettsspørsmålene ble løst greiere:

'Jeg kan heller ikke se at det kan være grunnlag for frifinnelse etter nødrettsbetrakt-
ninger. Når det gjelder motstanden mot selve veianlegget, følger dette etter mitt syn
allerede av at de berørte hadde den utvei å ta spørsmålet om forbud mot veianlegget
på grunn av manglende samtykke opp med namsretten med krav om midlertidig
forføyning. . . . Straffelovens § 47 kommer bare til anvendelse når faren er uavvende-
lig på annen måte. At de tiltalte ikke hadde partsstilling og ikke selv kunne bringe
saken inn for retten, har ingen betydning når de som ble berørt seiv hadde mulig-
heter for å avverge faren" (s. 12—13).'

2Retten gikk ikke inn på at Norges Naturvernforbund forgjeves hadde forsøkt å fa midlertidig
forføyning (på et annet grunnlag).
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Om selve interesseavveiningen heter det i domsgrunnene:

"... det hevdes at denne utbyggingen representerer en så betydelig fare og rammer
så særegne og beskyttelsesverdige interesser at den motstandsform som er valgt —
sivil ulydighet — derfor under enhver omstendighet bør anses straffri.

Jeg kan ikke se at de tiltalte kan frifinnes på dette grunnlag. De som blir berørt av
et ubyggingsvedtak, og andre som har rettslig interesse av å få prøvet vedtakets
gyldighet, kan for domstolene nedlegge påstand om at vedtaket kjennes ugyldig fordi
det foreligger brudd på saksbehandlingsregler eller andre regler. ... selv de som har
rettslig interesse av å få prøvet vedtakets gyldighet, kan ikke uten videre ta seg selv til
rette. Og det kan ikke aksepteres at andre som er uenige i vedtak som Stortinget og
regjeringen har truffet, søker å motvirke gjennomføringen av ved takene ved ordens-
forstyrrelser eller ulydighet mot bindende pålegg fra politiet. De som griper til slike
midler for å presse sine synspunkter gjennom, følger ikke rettsordenens spilleregler.
Uansett hvordan de tiltalte vurderte vedtaket om utbygging av Alta-vasssdraget, er
det etter min mening klart at de ikke kan påberope seg nødrettsbestemmelsen i
straffelovens § 47 som grunnlag for at de hadde rett til å nekte å etterkomme politiets
pålegg om å fjerne seg fra anleggsveien i Stilla 17. og 18. september 1979" (s. 13 —
14). '

2. Enhver som lider økonomisk tap som følge av medborgerprotesten, kan
forlange at aksjonsdeltakerne holder ham skadesløs (med de begrensninger
som adekvanslæren setter). Når nødverge ikke kan påberopes, er protesten
ikke rettmessig, den er erstatningsbetingende etter reglene om ansvar for
nødhandlinger (norsk skadeserstatningslov § 1—4).

Jeg utelukker heller ikke at en organisajon kan bli erstatningspliktig.
Forutsetningen er at den har en viss fasthet, egne inntekter osv. I så fall kan
det være praktisk å fa plassert ansvaret hos denne istedenfor hos den enkelte
deltaker. Organisasjonen kan imidlertid bare hefte dersom denne sto bak
aksjonen eller på annen måte bidro aktivt til dens retning. En støttegruppe
er ikke "skadevolder" i skadeserstatningslovens forstand. Organisasjonen er
heller ikke ansvarlig dersom en deltaker plutselig mister besinnelsen under
en ellers fredelig demonstrasjon. I så fall må lederne ha utvist culpa, f.eks.
ved fordeling av oppgåver, ved tilsyn under avviklingen, etc.

Et eget spørsmål er om det kan reises erstatningskrav mot det offentlige
for ikke å fa virkeliggjort fortjenesten som en entreprenør eller en underleve-
randør hadde regnet med. Tre spørsmål må holdes fra hverandre: 1) Kan et
forvaltningvedtak — f.eks. en tillåtelse — begrunne ansvar dersom det blir
omgjort av hensyn til demonstrantene og den politiske belastning med å
sette inn politi mot dem? 2) Kan en kontrakt statuere ansvar når den blir
annulert av samme grunner? 3) Kan selve beslutningen om å vente med —
eller ikke å sette inn — politiet påføre staten erstatningsplikt?
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Hvorvidt det offentlige erstatningsfritt kan gå fra konsesjonen (eller andre
begünstigende forvaltningsvedtak), beror etter forvaltningsrettslige regler
på tidspunktet for omgjøringen. Innen en 3 månedersfrist kan tillåtelser
m.v. trekkes tilbake relativt greit (av overordnet myndighet — den norske
forvaltningslovens § 35 tredje ledd). Etter dette tidspunkt må det svært
tungtveiende omstendigheter til for å berettige tilbakekalling. Å skifte syn
som følge av demonstrasjonen, er ikke nok. Skal vedtaket omgjøres i disse
tilfellene, blir følgen lett erstatningsplikt.

Hva så med en kontraktspartner? Med mindre kontrakten sier noe annet,
står han sterkere enn en forvaltningspart. Kontraktstypen vil normalt ha
betydning for hvem som skal ha vederlagsrisikoen for ufbrutsette oppfyllel-
sehindringer. For eksempel vil en verksmester i et privat kontraktsforhold
neppe kunne kreve vederlaget såfremt oppfyllelsen umuliggjøres av demon-
strasjoner o.l. Men når staten er kontraktspartner, er den selv opphav til
demonstrasjonene. Det er da naturlig å føre risikoen over, etter en analogi
fra kjøpslovens § 37. Statens unnlatelse av å oppfylle, blir mislighold, det
berører ikke medkontrahentens rett til å fastholde kontrakten. Hele vederla-
get kan dog ikke kreves, det må gjøres fradrag for besparelser som medkon-
trahenten har hatt ved å slippe å oppfylle. Om det også skal gjøres fradrag
for inntekter han kunne og burde ha fått ved å innrette produksjon og
kapasitet etter den nye situasjonen, er mer usikkert.

Noe ansvar for staten som politimakt kommer derimot normalt ikke på
tale. Det særlige objektive ansvaret som stat og kommune er underlagt,
forutsetter at det er gjort feil ved myndighetsutøvelsen. Skader som skyldes
rettmessig myndighetsutøvelse, påfører ikke det offentlige ansvar (utenom i
særtilfeller). Hvorvidt ordensmakten skal settes inn mot demonstranter,
tidspunktet for rydding, måten det skal skje på osv., er undergitt politimyn-
dighetenes frie skjønn. Erstatningsbetingende blir skjønnsutøvelsen bare
såfremt den får karakter av "myndighetsmisbruk" ("Magtfordreining").

3. Jeg har flere ganger forutsatt at ordens- og tvangstiltak kan iverksettes
overfor aksjonsdeltakerne. I prinsippet gjelder imidlertid legalitetsprinsip-
pet: A fjerne demonstranter med fysisk makt forutsetter hjemmel i lov.
Politiet kan f.eks. ikke under en ulovlig streik møte opp hjemme hos den
enkelte og tvinge ham tilbake til arbeidet. Heller ikke kan politiet gripe inn
bare fordi demonstranter hindrer gjennomføring av et forvaltningsvedtak.
Til det kreves at loven hjemler slik tvangshåndhevelse.

Utenom pågripelse og innbringelse (som i Norge er hjemlet i strprl.
§§ 228 ff. og § 250 a) er hjemmelen for politiets maktbruk dels administrati-
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ve regelverk3, dels sedvane og reglene for nødstilstand (den såkalte "gene-
ralfullmakten"). Det er omstridt hvor godt maktutøvelsen harmonerer med
legalitetsprinsippet, problemet er hvor strengt legalitetskravet skal tas. På
politihold tones det formelle lovskravet ned. Sverre Tønnesen og Svein Age
Skålnes bygger på at "når samfunnet har tildelt politiet den plikt å opprett-
holde den offentlige orden, må samfunnet også ha gitt politiet en rett til å
gripe inn overfor ordensforstyrrelser. Dette selv om den enkelte lov ikke
positivt regulerer dette" (Skålnes: Politiets adgang til bruk av fysisk makt,
Politiembedsmennenes blad 1980 nr. 95 Tønnesen (red.): Politirett s. 148
ff.). Anders Bratholm er mer forbeholden. Spesielt med tanke på pågripel-
sespraksis sier han: "Det synes som om vi her har med et slags grått
rettsbelte å gjøre: et område som verken er lovlig eller ulovlig (Politiet og
legalitetsprinsippet, Festskrift til Stephan Hurwitz s. 101 ).4

4. I hvilken grad legger lovverket an på å kanalisere medborgerprotester inn
i beslutningssystemet? Hva er regiene for saksbehandling, brukermedvirkning
etc.?

Materielle bestemmelser som pålegger forvaltning eller borgere å dispo-
nere ut fra brede samfunnsinteresser, forekommer rett som det er, direkte
rettigheter for grupper og organisasjoner er et særsyn. For å ta forurensnings-
saker som eksempel: "Det nuvarande prövningssystemet i ML bygger på en
individuell prövning av olika anläggningstyper efter generella måttstockar i
ML" (SOU 1978:80 s. 93) - m.a.o. forvaltningsskjønn, ikke rettigheter.
"Det i USA tillämpade systemet med kvalitetsnormer får ses mot bakgrund
av att miljöskyddsarbetet i USA kommit igång förhållandevis sent och varit
mycket ojämnt.... Mot denna bakgrund anser utredningen att det inte finns
tillräckliga skäl att göra en principiell omläggning av prövningssystemet av
den art som ifrågasatts" (SOU 1978:80 s. 93-94). § 12 i utkastet til ny
forurensningslov i Norge er skåret over samme lest: "Forurensningsmyn-
digheten kan etter søknad gi tillåtelse til virksomhet som kan medføre
forurensning" (Ot.prp. nr. 11 (1979-80) s. 189).

I saksbehandlingen til det offentlige gis medborgergrupper en viss plass.

[i I Norge er politiinstruksen gitt ved kgl. res. 5/3-1971 med hjemmel i politilovens § 29. Jfr.
også de kommunale politivedtekter.
4 Se Nils Beckman, Carl Holmberg, Bengt Hult og Ivar Strahl: Brottsbalken II s. 609, med
henvisning til SOU 1953: 14 og Gustaf Petrén: Om ofTentligrättslig användning av våld mot
person.
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Dette gjelder ikke alene ved utarbeidelse av lover og forskrifter (den norske
forvaltningslovens § 37). Også innenfor det offentliges planleggingsvirksomhet
har tendensen gått ut på å åpne for brukermedvirkning, eller sagt på en
annen måte: Bestemmelsene om reguleringsplaner etc. begrenser ikke mu-
ligheten til å engasjere seg (jfr. reglene om kunngjøring og plikt til å legge ut
dokumenter til offentlig ettersyn — den norske bygningslovens § 27 nr. 3
m.fl.). Den danske kommuneplanloven og det norske utkastet til ny planleg-
gingslov går lengre i å oppmuntre til deltakelse, jfr. blant annet formålsbe-
stemmelsen om "i videst muligt omfang [å] inddrage kommunens beboere i
planlægningsarbejdet", og plikten til å "forestå en oplysningsvirksomhed
med det formål at fremkalde en offentlig debat om planlægningens målsæt-
ning og nærmere indhold" — dansk kommuneplanleggingslov § 1 stk. 3 og
§ 6 stk. 3. Etter det norske lovutkastet skal det gjøres kjent hvorvidt det
foreligger alternative planer, virkninger av større utbyggingstiltak skal
utredes (såkalte "konsekvensanalyser"), og det skal holdes offentlige møter
om planene (§ 12 og §§ 58 — 61 i det norske lovforslaget).

Utenom ved forskrifts- og planleggingsvirksomheten er det spesielt i
miljøsaker (forurensning etc.) at interesserte grupper skal varsles og gis
anledning til å uttale seg (norsk naturvernlov § 18, 13—16 § i svensk miljö-
skyddslag^). Kravet til konsekvensutredninger og offentlige møter er også
her på vei inn (utkastet til ny norsk forurensninglov §§ 14—16).

I andre viktige enkeltsaker forekommer slike tiltak praktisk talt ikke. I vass-
dragsreguleringssaker og når det er på tale å åpne nye oljefelter, skal planer
kunngjøres og legges ut offentlig, for her har miljøvernintressene akslet seg
en plass (norsk vassdragsreguleringslov § 4a nr 3, norsk oljelovutkast § 7).
For øvrig har verdien av interessentmedvirkning og medborgerengasjement
ikke satt spor etter seg i lover om etableringssamtykke, offentlig bidrag,
konsesjon, produktkontroll osv.3

5. Kommunallovgivningen går en annen vei for å trekke medborgerprotes-
ter inn i beslutningssystemet. Det opprettes bruker- og interessentorganer —
bydelsutvalg, foreldreråd i skole og barnheage osv.7 (jfr. dansk Betænkning

-, Pussig nok har den danske miljøbeskyttelseslov veket tilbake for å gi fellesinteressene rettig-
heter på saksbehandlingstrinnet (jfr. Claus Haagen Jensen i W.E. von Eyben (red.): Dansk
Miljøret I l l s . 124 og 126).
*' Hva som er tilfelle i f.eks. svensk atomenergilov, kjenner jeg ikke.
7 Jeg sikter til egne medborgerorganer, ikke til opprettelsen av diverse "råd", der enkelteper-
soner trekkes inn som medlemmer (Oljevernråd, Produktkontrollråd etc).
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nr. 798/1977, Kommunalt nærdemokrati, s. 110 ff.). I hovedsak har organe-
ne kun rådgivningsmyndighet, hvilket normalt ikke krever lovhjemmel.8

6. I hvilken grad kan grupper av medborgere påklage forvaltningsvedtak
eller reise søksmål for domstolene? Spørsmålet er drøftet bl.a. av Ellen Mar-
grethe Basse: Kan en græsrodsorganisation optræde som klager ved en
administrativ klageinstans og ved domstolene? (Juristen og økonomen 1979
s. 485 fif.). Hun peker på at enkelte danske særbestemmelser er greie. På den
ene siden gir dansk naturfredningslov § 26 jfr. § 20 klagerett til enhver som
krever underretning om avgjørelsen i første instans. På den annen side
forlanger bl.a. dansk miljøbeskyttelseslov og råstofflov en "individuel, væ-
sentlig interesse" for å kunne angripe vedtaket. Miljøvernorgariisasjoner,
foreldreaksjoner o.l. vil mange ganger ikke ha det, for gruppene opptrer ikke
på vegne av eiere og andre rettighetshavere som blir berørt enkeltvis,
poenget er å vareta visse allmenne interesser. Gruppene er i tillegg ofte
kjennetegnet av løs struktur, ubestemt krets av medlemmer m.v. ~ dvs. av
nettopp slike karakteristika som i praksis lett utelukker klage- og søksmåls-
rett.

Spørsmålet er mer tvilsomt når det — som ellers i dansk, svensk og norsk
rett — forlanges "rettslig interesse" (eller "rettslig klageinteresse"). En
rommelig og liberal tolking kan være på sin plass i relasjon til f.eks. dansk
kommuneplanlov, antar Basse s. 489 og Bendt Andersen: Kommuneplanlo-
ven s. 318 — 319. For kun rettsspørsmål — ikke skjønnsspørsmål — kan da
overprøves. Men hva gjelder ellers? I Sverige vil ideelle organisasjoner "i
stort sett sakna [r] bes vars rätt om de inte uppträder i egenskap av sakägare"
(Bättre miljöskydd I, SOU 1978:80 s. 87). Rettstilstanden i Danmark og
Norge er neppe vesensforskjellig. Spørsmålet kom bl.a. opp under Alta-
saken som Norges Naturvernforbund anla for domstolene i 1979 (NRt
1980.569):

"Det er etter hvert blitt anerkjent at en saksøker kan ha rettslig interesse av å reise
søksmål selv om utfallet av saken ikke har direkte betydning for hans egen rettsstil-
ling. Også en interesseorganisasjon kan etter omstendighétene ha den nødvendige
rettslige interesse selv om utfallet av saken ikke har direkte betydning for organisa-
sjonens eller medlemmenes rettigheter. Behovet for rettslig kontroll med den offent-

8 Motsatt Betænkning nr. 798/1977 s. 134—135. Skal rådgivningsorganet få "en ret til at
fremkomme med udtalelser inden afgørelsen træffes eller ret til at få fortrolige oppiysninger . . ." ,
må lovhjemmel forlanges, antar Emile le Maire: Nærdemokrati og delegation. Juristen og
økonomen 1978 s. 90 (forfatterens uthevclser). Jfr. for øvrig Jan Fridtjof Bernt: Ansattes
medbestemmelsesrett i kommunal virksomhet, Festskrift til Kristen Andersen s. 370 if.
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lige forvaltning kan her være avgjørende. Men den som reiser sak om gyldigheten av
et forvaltningsvedtak, må i tilfelle ha rimelig grunn til å kreve at dette spørsmål blir
prøvet av domstolene. Det må være et rettskrav som gjøres gjeldende. Og saksøkeren
må ha slik tilknytning til rettskravet at nettopp han har naturlig foranledning til å
reise søksmål" (s. 575).

En rekke av de kriterier man pleier å legge vekt på, tale for prøvelsesrett
(organisasjonen var bl.a. landsomfattende, med betydelig medlemstall, egne
vedtekter og organer, etc.). Likevel var søksmålskompetansen omstridt,
kanskje især fordi andre interessegrupper ble like sterkt — eller sterkere —
berørt. Utelukket det uten videre søksmålsrett? Og måtte den "rettslige
interessen" bestemmes ved å se bort fra den slags interesser (lakse- og
reindriftsinteresser, samenes minoritetsvern, osv.)? Høyesterett sa ja til det
siste:

"Etter min mening vil Norges Naturvernforbund ... ikke ha den nødvendige rettslige
interesse av å reise spørsmål dersom en påstand om ugyldighet ene og alene be-
grunnes med anførsler som bare knytter seg til andre forhold enn naturverninteres-
ser. ... Jeg er enig med staten i at spørsmålet om hvorvidt Naturvernforbundet har
rettslig interesse av søksmålet, må vurderes konkret i forhold til de anførsler forbun-
det har påberopt til støtte for sin påstand om at reguleringsvedtaket skal kjennes
ugyldig. Jeg er videre enig med staten i at det ved avgjørelsen av om Naturvernfor-
bundet hadde rettslig interesse av søksmålet, må ses bort fra anførsler som er uten
tilknytning til naturvernet, og som andre personer eller instanser er nærmere til å
vareta" (s~. 575-576).

Retten kom likevel til at Norges Naturvernforbund hadde sterke nok interes-
ser i utbyggingssaken til å begrunne søksmålskompetanse:

"Lagmannsretten har — som herredsretten — funnet at Naturvernforbundet har
rettslig interesse av å reise søksmål om gyldigheten av reguleringsvedtaket seiv om
også en rekke parter i ekspropriasjonsskjønnet har gjort gjeldende at reguleringsved-
taket skal kjennes ugyldig. Jeg kan ikke gi staten medhold i at lagmannsretten ved
dette har bygd på uriktig tolking av tvistemålslovens § 54, eller at lagmannsrettens
begrunnelse her er utilstrekkelig" (s. 576).
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IV. Reformtanker om hvordan medborgerprotester rettslig bør be-
dømmes

1. Gjennomgangen av rådende rettstilstand viser at det i moderne lovgiv-
ning — spesielt i plan- og reguleringsretten — er tendenser i retning av å
åpne for medborgerprotester. Men disse er ennå ikke dominerende.

Noen enkel patentløsning på hvordan en skal få redusert omfanget av sivil
ulydighet o.l., tror jeg ikke eksisterer. I prinsippet står to diametralt mot-
satte holdninger overfor hverandre. Den ene er å slå hårdere til — "nå må
det bli slutt på å ta med silkehansker på folk som ikke respekterer spillereg-
lene for samfunnet". Skjerpet straff og mer effektiv bruk av politiets makt-
midler blir botemidlet etter dette synet. Etter det annet syn blir oppgaven å
redusere de konfliktgrunnlag som leder til aksjonene. Hvor hurtig bør
omfattende og uopprettelige samfunnsendringer presses fram for å tilgodese
tradisjonelle vekstinteresser? Kan avgjørelseprosessen innrettes slik at pro-
tester for "grønne" eller "myke" verdier får større reell sjanse enn i dag?

Personlig mener jeg at den første linjen vil være et alvorlig feilgrep. Jeg
tror ikke engang at den effektivt fremmer formålet, for hva som avskrekker
tyver, promillekjørere og voldsforbrytere, kan virke annerledes på folk som
kjemper for en sak. Streng straff kan tvert om spleise gruppene sammen, gi
dem martyrpreg og føre til dyptgående splittelse i befolkningen.

Oppgaven må heller være å ta på alvor hva protestene forteller om
samfunnet (jfr. II foran). Thomas Chr. Wyller spissformulerer det slik:
"Her er verdier i konflikt, knyttet til naturvern og minoritetsvern. Gamle
former sprenges, tradisjonelle beslutningskanaler strekker ikke til. Noe nytt
bryter frem, livsviktig, trolig også livskraftig. Systemforsvarere påkaller
besinnelse, makthavere advarer: vårt demokrati står for fall. Langtifra!"
(Aftenposten 19/1 1981).

Selv skal jeg sette mitt syn på spissen i følgende ti teser til debatt:

(1) Passiv, ikke-voldelig ulydighet bør avkriminaliseres og møtes på an-
nen måte enn med straff.

(2) Eksisterende regler om politiets rett til bruk av maktmidler trenger å
klargjøres snarere enn å skjerpes.

(3) Det offentlige bør ikke være objektivt erstatningsansvarlig for måten å
bruke politi på, men bør som kontraktspartner og konsesjonshaver
være ansvarlig for annulasjoner p. g. a. upåregnelige medborgerpro-
tester.

(4) Regler om aktiv informasjon, konsekvensutredning og offentlig møte

15



260 Erik Boe

bør utvides fra plan- og miljøsektoren til andre tiltak av stor sam-
funnsmessig betydning.

(5) Regiene om offentlig møte må ledsages av et rammeverk som gjør
møtene til noe i retning av det engelske/amerikanske "public in-
quiry "-/"hearing"-systemet.

(6) Regler for inspeksjon og kontroll med tillåtelser til kraftverk, oljeut-
vinning, forurensning etc. bør gi plass for nærmiljøorganisasjoner o.l.

(7) Så langt som mulig bør lovverket om miljøspørsmål kombinere ma-
terielle rettigheter ("grenseverdier" o.l.) med forvaltningsskjønn.

(8) Det må gis regler om at forvaltningen bare kan desavuere omfattende
medborgerprotester såfremt administrasjonen kan dokumentere
tungtveiende grunner til det. Når vedtak får gjennomgripende konse-
kvenser for en større gruppe, bør denne gis utsettelsesrett, vetorett
eller rett til å kreve folkeavstemning.

(9) Klage- og søksmålsretten bør i prinsippet være fri for alle som for-
langer underretning om enkeltavgjørelser av stor samfunnsmessig
betydning.

(10) Uansett økonomisk evne, må enhver større gruppe ifølge lov og
bevilgninger kunne kreve faglig og økonomisk bistand til utredninger,
rettshjelp m.v.

2. Min begrunnelse for tesene er følgende:

Ad (1): Når straffansvaret helt og holdent skal bero på hva politiet har
rimelig grunn til å tro (jfr. II nr. 1 foran), fører lydighetsplikten i sin ytterste
konsekvens til at forvaltningsorganer kan gjøre temmelig grove feil, forsikre
politiet om at alt er i orden, få gjennomført vedtaket med tvang og i tillegg få
straffet de som søker å hindre at det blir satt ut i livet før domstolene får sagt
sitt.

Selv om retten skulle kvie seg for å trekke denne konsekvensen, er straf-
feansvaret etter mitt syn alt trukket for langt. Andenæs har i andre sammen-
hanger uttrettelig pekt på at opphevelse av straff ikke er det samme som å
gjøre handlinger berettiget; samfunnet trenger ikke å reagere med straff'mot
alt det vil ha vekk, demonstranter vil fortsatt kunne fjernes med makt, og
erstatningsansvaret vil stå ved lag. Vi bør ta lærdom fra arbeidslivet, der
man søker å rydde opp i ulovlige aksjoner med interne virkemidler, ikke med
politi og straff.

Skal straffeloven tas i bruk mot annerledes tenkende, bør det være når
demonstranter ikke utelukkende har holdt seg til en passiv ikke-voldslinje.
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Den alminnelige nødrettsavveiningen gir for så vidt rom for nødvendige
nyanser. Siden Alta-dommen kategorisk avviste nødrettsbetraktningene, må
likevel reformer skje ad lovgivningsveien, f.eks. ved å føye følgende til norsk
strl. § 47: "Forsvar for ideelle samfunnsinteresser eller liknende medborger-
protester kan lates straffri når midlene er ikke-voldelige."

Tas lovendringen i nødrettsparagrafen framfor i nødvergebestemmelsen,
blir vurderingstemaet ikke bare feil og ugyldighet ved forvaltningsvedtaket
("rettsstridigt Angreb"), verdien av de truete interesser vil stå like sentralt.
I tillegg gjør lovendringen det klart at den sivile motstand er urettmessig —
med de konsekvenser dette har for erstatningsplikten og politiets maktbruk.

Ad (2): Såvidt jeg kan forstå, har uklarheten om politiets rett til bruk av
fysisk tvang i liten grad hindret tiltak som ellers ville vært satt i verk. Slik det
nordiske politi er organisert, bemannet og ledet, har sindinghet og prinsip-
pet om det minste middel vært mer framtrcdende enn køller og millitært
preg. Dette er en avgjort styrke for samfunnet. Framfor å rope på "den
sterke politimann", må målet være å sikre at politiet forblir vel integrert i
lokalsamfunnet (Anne Marie Støkken (red.): Politiet i det norske samfunn s.
180 ff.). Dessuten trengs det en opprydning fra lovgivningsmaktens side for
å få klargjort politiets myndighet.

Ad (3): Når medkontrahenter og forvaltningsparter bør holdes skadesløse,
er det fordi konflikter mellom det offentlige og aksjonsdeltakere minst mulig
bør ramme tredjemenn. Noe erstatningsansvar for statens valg m.h.t. om,
når og hvordan politi skal settes inn mot demonstrantene, finner jeg ikke
plass til. For å ha trussel om tyngende erstatningsansvar hengende over seg,
gir intet godt grunnlag for å avgjøre så kompliserte og sammensatte sam-
funnsspørsmål som politibruk mot folk som demonstrerer på idealistisk
grunnlag. Bare hvis det offentlige ombestemmer seg (p.g.a. den sivile mot-
stand) og går fra avtale eller forvaltningsvedtak, kan utstrakt ansvar/risiko
ha mye for seg — med én begrensning. Visse utbyggingsavtaler, konsesjoner
o.l. må i framtiden regnes som spesielt risikofylte. Har den private part
forutsett oppfyllelsehindringene og likevel påtatt seg oppdraget, kan det
offentlige bli fri dersom det går galt.

Ad (4) — (7) : En mulig fare med de nye tiltakene innenfor plan- og miljøsek-
toren, er at lovgivningsmakten slår seg til ro på andre områder — "nå har vi
imøtekommet kravet til aktiv informasjon, konsekvensutredninger og offent-
lig møte". Mange av de viktigste beslutningene for miljøvern, sosial trygghet
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m.v., blir ikke tatt i miljø- og sosialsektoren, men innenfor nærings- og
distriktspolitikken, energipolitikken osv.

En annen svakhet er at lovverket fører medinnflytelsen inn i former som
kanskje ikke er de beste. Mest lovende er de nye kravene til konsekvensana-
lyser og offentlige møter. De første er inspirert av de amerikanske "environ-
mental impact statement". Disse går ut på å få spesifisert hvordan en lang
rekke miljøfaktorer vil arte seg med og uten prosjektet, hva slags alternativer
som foreligger, osv. Redegjørelsen skal utarbeides på et tidlig stadium, i lett
leselig form og skal offentliggjøres så snart den foreligger. — De norske
lovforslagene avviker litt fra det amerikanske systemet, bl.a. i regiene om
offen tliggj øring og bruk av materialet. I pakt med nordisk rettstradisjon
løper vi risikoen for at konsekvensutredningene hovedsakelig blir arbeidsdo-
kumenter for forvaltningen. I USA legges det større vekt på individets
kontroll, "environmental impact statement" er mye til "for at forøge offent-
ligheden og dermed mulighederne for medbestemmelse . . . " (Bent Christen-
sen: Miljøvern og privat ejendom, TfR 1976 s. 32).

Mønstret for de offentlige møtene er det engelske/amerikanske "public
inqui^Vhear ing^sys temet . Under ledelse av en "inspector"/"hearing
officer" holdes det offentlige møter der forvaltningen redegjør for sitt syn.
Sakkyndige og vitner blir ført, partene får forklare seg og å krysseksaminere
vitner, det samme får i regelen naboer, miljøvernorganisasjoner etc. Møtene
holdes i mer uformelle former enn ved rettslig hovedforhandling. De avslut-
tes med at inspektøren legger fram for beslutningstakeren en fyldig rapport
med sitt forslag til vedtak.9 — De norske møtene kan bli det samme, men de
kan også utarte til ren ekspertinformasjon. Uten nærmere regler om møtenes
oppgåver, organisasjon og forløp, er det liten grunn til å tro at lovutkastene
med ett slag fører inn "public inquiry"-/"hearing"-systemet i Norge.

Det burde de ha gjort.10 Moderne utbyggingssakers tekniske — og samti-
dig sammensatte og kontroversielle — karakter gjør at forventninger om
motforestillinger bør bygges inne i systemet. Organiseres beslutningsproses-
sen slik at deltakerne får stå fram som parter og motparter, interessenter og
motinteressenter, blir det mulig å få forvaltning og utbygger ut på apen

9 Christensen s. 42—42. Erik Keiserud: Muntlig saksbehandling i engelsk forvaltning — public
inquiries, TfR 1977 s. 327, og rner utførlig R.E. Wraith & G.B. Lamb: Public Inquiries as an
Instrument of Government.
10 Ikke i alle enkeltheter riktignok. For eksempel er det noe stivt å stanse enhver debatt om
annet enn "lokale" spørsmål, f.eks. "the merits of government policy". I England har man hatt
problemer med nettopp dette (Keiserud I.e. s. 323-324 og 328). Mye taler videre for at
inspektøren bør være mer uavhengig (I.e. s. 318). I Norge vil kanskje fylkesmannen være en
egnet instans, antar Harald Baldersheim: Organisasjonsformer i offentlig planlegging, For-
bruker- og administrasjonsdepartementet 1979 s. 195.
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mark. De må da forklare hvorfor problemet ble definert akkurat slik som det
ble gjort, hva undersøkelser og rapporter sier om miljøforstyrrelser, kraftbe-
hov, næringsutvikling, osv.

I tiden som kommer blir dette enda viktigere enn før, for så store som
mange av prosjektene er, og så mye penger som på forhånd er nedlagt i dem
(i prosjekteringsutgifter m.v.), har bedriftene rett og slett ikke råd til å sende
søknadene ut i det store intet.11 De kan ikke risikere at alt skal stoppes
"p.g.a. en saksbehandlers kjepphest".

For ikke å tilrettelegge for et system som kan legge et urimelig press på
den enkelte saksbehandler, og som skaper grobunn for forestillinger om at
"ikke alt tas så nøye", trenger vi ikke bare "environmental impact state-
ment"- og "hearing"-systemet.12 Det er også ønskelig å kombinere det
administrative skjønnet med materielle rettigheter for borgerne. Folk far
mer å kjempe for og større tro på at det går an å vinne fram når de ikke helt
og holdent er avhengig av hvordan forvaltningen stiller seg (Eva Funder
Fleischer: Miljøloven s. 57 —75 og 110—115). Ulempene med "grensever-
dier" er at disse lett blir for firkantete. Gjøres de for strenge, risikerer en at
de blir slag i lufta, og settes de for lavt, får "industrin rätt att förorena upp til
en viss gräns och att inget instrument finnes att reducera det 'tillåtna'
området" (SOU 1978:80 s. 93). Grenseverdiene bør derfor bare være mini-
mumsnormer ("i hvert fall ikke større blykonsentrasjon enn . . . " ) . Normene
bør gjøres stadig strengere, og de bør kombineres med forvaltningsskjønn for
hva som i det enkelte tilfellet må forlanges utover minstekravet.

Jeg tror også det kan være behov for å trekke nærmiljø og interesseorgani-
sasjoner inn i kontrollen med at administrative pålegg overholdes, f.eks. av
atomkraftverk og forurensende industri.13 "Med den kapasitet forurens-
ningsmyndighetene har i dag, vil det bare være mulig å foreta meget
begrenset kontroll med gitte utslippstillatelser" (Ot.prp. nr. 11 (1979—80) s.
65). Av den grunn må vi se oss om etter nye, utradisjonelle mater å styrke
tilsynet på. De som bor rundt bedriftene har selvsagt ikke samme forutset-
ninger for kontrollen som offentlige inspeksjonsorganer. Men de har noe

11 Jfr. Fridtjof Frank Gundersen og Ulf Bernitz: Norsk og internasjonal markedsrett s. 537-
539, Erik Boe: Distriktenes utbyggingsfond s. 113-138 og 408-411.
12 I alvorligere tilfeller bør det også være plass for såkalte "congressional hearings". Disse kan
nok "utarte til litt av et terrorregime" (Stein Rognlien: Enkelte trekk fra amerikansk admini-
strativ rett, TíR 1949 s. 274). Men når det forekommer beskyldninger om "store lunsjer", at
"papirer biir borte" i saker om kjernekraftverk o.l., bør sakene løftes opp på det politiske plan
og bli gjenstand for nitide granskinger i full offentlighet.
'•* Inspeksjonsarbeidet starter i dag ikke sjelden etter henvendelse fra private (Christensen I.e.
s. 42-43). Men i høyden kan dette sies å være indirekte tilsiktet, som følge av regiene om
underretning og klagerett (jfr. Haagen Jensen: Dansk Miljøret III s. 155).
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annet — de "har skoen på og vet hvor den trykker". Utstyres gruppene med
midler til å skaffe seg ekspertise (jfr. (10) nedenfor), kan nettopp samspillet
mellom private og forvaltning gi et effektivt håndhevingsapparat.

Ad (8): A styrke folks muligheter til å komme til orde, er vel og bra, men
fortsatt blir det avgjørende hvordan offentlige beslutningsorganer ser på
saken. Etter mitt syn bør hjemmelslover for planlegging, konsesjon, offentlig
bidrag m.m. i det minste forplikte administrasjonen til å legge en viss vekt på
protestene — altså ikke alene på hvilke materielle synspunkter som gjøres
gjeldende, selve det faktum at det er protestert bør telle.

Går protestene ut på k få istand et tiltak (f.cks. bedrift og arbeidsplasser),
er det vanskelig å forestille seg rettsvirkninger som rekker utover direktivet
om å legge vekt på protestene. For at ikke dette skal bli bare en papirbestem-
melse, kan en slags "omvendt bevisbyrde" kanskje ha noe for seg, jfr. tese
(8) foran?

Mulighetene for å utløse rettsvirkninger er større når protestene går ut på
å hindre tiltak. En stansningsrett er lettere å akseptere enn at protester
automatisk utløser rettsgoder. Tilløp til slike regler finnes alt i moderne
lovgivning (jfr. utsettelsesreglene i dansk kommuneplanlov § 27, stk. 2 og
§ 47, stk, 5, norsk vassdragsreguleringslov § 4 nr. 1 annet ledd). Disse bør
bygges ut. Hvilke betingelser det skal være for stansningsretten, kan variere
fra saksområde til saksområde (for eksempel: fylkeskommunen går mot?
kommunen går mot? organisasjoner for minoritets- eller miljøvern går mot?
lokale "grasrotorganisationer" går mot?). Det kan heller ikke avgjøres under
ctt hvilke rettsvirkninger som bør inntre (utsettelsesrett? vetorett? krav til
kvalifisert flertall? rett til å kreve folkeavstemning; lokalt eller på riksplan?
rådgivende eller avgjørende?).

Ad (9): Alta-kjennelsen om den "rettslige interessen" til Norges Natur-
vernforbund innebærer etter mitt syn både ett skritt fram og ett tilbake. På
den positive siden kommer at Naturvernforbundet ble ansett for å ha
søksmålsrett seiv om medlemmene ikke ble berørt som rettighetshavere. Det
negative var videreføringen av Gjersø-dommen (NRG 1961.83)14: Skadeli-
dende interesser må splittes i forhold til hverandre ikke bare materielt, men
også prosessuelt. Kun styrken på den spesielle interesse som saksøkeren
varetar, kan begrunne søksmålsrett.

14 Dommen er omtalt bl.a. av Anders Bratholm og Jo Hov: Sivil rettergang s. 160, den er
skarpt kritisert av Funder Fleischer I.e. s. 83.
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Opprettholder høyesterett samtidig kravene til organisasjoners størrelse,
permanens, faste struktur etc, kan "virksomhederne efterhånden føle sig
trygge — det vil ikke komme mange velbegrundede ("farlige") "klager"
(Basse, Retfærd nr. 15 s. 37). Faren for at ingen skal fylle søksmålsbetingel-
sene alene, har fatt amerikaneren Christopher D. Stone til å stille det
tankevekkende spørsmålet "Should Trees Have Standing?"15 "Hva skal vi
med den ambitiøse formålsbestemmelsen i § 1, stk. 2, der foreskriver, at
loven særlig skal anvendes til at søge sikret de kvaliteter i de ydre omgi-
velser, som er af afgørende betydning for menneskenes hygiejniske og re-
kreative levevilkår og for bevarelsen af et alsidigt dyre- og planteliv, hvis
modstanderne af miljøforurening ikke gennom en klageadgang . . . sikres en
indflydelse på administrationen?" (Basse, Retfærd nr. 15 s. 30). De ameri-
kanske "class actions" byr her en parallell. Noen fast og varig organisasjon
forlanges ikke. Borgerinitiativet Bevar Landbogården, Rädda Våra Vatten
og Aksjon for sann reklame kunne ha nyttiggjort seg "class actions". Selv en
gruppe borgere som går sammen kun for rettssakens skyld, kan påstå at de
representerer "the class". Er gruppen ikke for liten, og er det reelt behvor for
å få prøvd om utbyggingsforetaket gjør ulovlig skade på miljøet, kan grup-
pen bli anerkjent som søksmålskompetent, slik f.eks. noen "hitch-hikers in
the mountains" ble i en dom fra 1975.lb

Selv mener jeg — i likhet med Backer — at vi knapt trenger søksmålsbe-
grensning ("Et saksanlegg vil som oftest være så byrdefullt og kreve så stor
innsikt at de færreste enkeltpersoner vil påta seg det" — Lov og rett 1980 s.
556). I hvert fall bør det være klage- og søksmålsrett når vedkommende "har
fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse i første instans. . . . En
sådan regel krever en viss seriøsitet" (Basse, Retfærd nr. 15 s. 33).

Ad (10): Aktiv bruk av rcttssikkerhetsgarantier og medbestemmelsesrett
kommer ikke av seg selv. Det trengs teknisk bistand til å utrede og vurdere
prosjektkonsekvenser, juridisk hjelp, mulighet for å drive organisasjons- og
opplysningsvirksomhet, osv.

Så kostbart som dette er, kan det spørres om ikke disse utgiftene bør
dekkes av utbyggeren — på linje med prosjekteringsutgifter (smln. den
norske vassdragsreguleringsloven § 6 nr. 1 annet og tredje ledd). Hva er
videre det offentliges ansvar? Det "skal . . . legge forholdene til rette for aktiv

15 Se nærmere Torstein Eckhofís artikkel "Kan elver og skoger ha rettigheter?", Hefte for
kritisk juss 1980 nr. 1 s. 2 ÍT.
16 Funder Fleischer I.e. s. 144—145, og mer utførlig Harvard Law Review vol. 89, number 7,
1976, Development in the law — class actions.
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medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der",
heter det i § 31 nr. 1 tredje ledd i utkastet til norsk planleggingslov. Skal
privates økonomiske forhold avgjøre om det blir noen realitet i regiene for
interessentmedvirkning, og hvem som har råd til å bruke rettighetene som
loven hjemler?

Før eller senere kan slike spørsmål ikke lenger skyves ut i det blå, under
henvisning til at "innføringen av slike regler vil kunne fa omfattende admi-
nistrative og økonomiske konsekvenser. . . . Det foreslås der for ikke regler
om dette nå. Spørsmålet bør eventuelt være gjenstand for en særskilt utred-
ning" (Ot.prp. nr. 22 (1980-81) s. 30).

3. Summen av reformtiltak — fra avkriminalisering til subsidierte medbor-
gerprotester — fører oss like inn i "nærdiktaturet", kan enkelte hevde. Jeg
tror ikke det. Snarere vil mye optimisme bli knust. Det er vel verdt å forsøke
å kanalisere medborgerprotester inn i systemet på de måter jeg her har
drøftet. Men uten å fjerne årsakene til protestene, vil uro og forbitrelse bre
seg etter hvert som umistelige fellesgoder går tapt bit for bit. Reformtiltak i
saksbehandling og beslutningssystem vil da framstå som skuebrød og avled-
ningsmanøver.
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