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1 Innledning 

1.1 Avhandlingens tema, problemstilling og begrepsbruk  

Denne avhandlingen skal analysere og drøfte forurensningsloven
1
 § 7 fjerde ledd ved 

spørsmål om forurenset grunn. 

 

Forurensningsloven § 7 er lovens hovedregel, og hjemler et generelt forbud mot forurens-

ning. Uten rettslig grunnlag, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 

fare for forurensning" jf. § 7 første ledd. Dersom det oppstår "fare for forurensning", eller 

en forurensningssituasjon allerede har inntrådt, pålegger § 7 andre ledd "den ansvarlige" en 

plikt til å iverksette tiltak. Dersom "den ansvarlige" av ulike grunner ikke oppfyller tiltaks-

plikten etter andre ledd, kan forurensningsmyndighetene konkretisere tiltakspliktens inn-

hold gjennom pålegg etter § 7 fjerde ledd, som lyder:  

 

"Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet 

ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist"  

 

Avhandlingens problemstilling er todelt. For det første skal det reises spørsmål om hvilke 

rettslige betingelser som må foreligge for at forurensningsloven § 7 fjerde ledd skal kunne 

komme til anvendelse, og hvilket omfang et ansvar etter bestemmelsen innebærer.  

 

For det annet skal avhandlingen reise spørsmålet om hvem et slikt pålegg kan rettes mot, 

herunder særlig om grunneier og morselskap kan pålegges ansvar etter § 7 fjerde ledd, og 

hvis dette er tilfelle, på hvilke betingelser et slikt ansvar kan pålegges. 

 

 

 

                                                 

 

1
 Lov-1981-03-13 nr. 6, lov om vern mot forurensninger og om avfall. 
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Begrepet "forurenset grunn" brukes om jord eller annen grunn hvor konsentrasjonen av 

helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte grenseverdier.
2
 Kildene til forurenset 

grunn er ofte utslipp fra gammel industri og næringsvirksomhet, i tillegg til utlekking fra 

avfallsdeponier. Spredning av tungmetaller, organiske miljøgifter og andre miljøfarlige 

stoffer kan gi skadevirkninger både for menneskers helse og det ytre miljø. Per november 

2012 var det av Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) registrert 400 lokaliteter med 

alvorlig grunnforurensning,
3
  og nesten 3000 eiendommer med forurenset grunn eller be-

grunnet mistanke om dette i Norge.
4
  

 

Hva som i forurensningslovens forstand er "forurensning" er definert i lovens § 6. Det føl-

ger av bestemmelsens ordlyd at to hovedkomponenter må være tilstede for at noe skal an-

ses som "forurensning" i henhold til loven. For det første må det skje en "tilførsel" til mil-

jøet. Denne tilførselen kan være fast stoff, væske, gass, støt, rystelser, lys eller annen strå-

ling, eller påvirkning av temperaturen jf. § 6. For det andre må den aktuelle tilførselen po-

tensielt kunne være til "skade eller ulempe" for miljøet.
5
 Det er ikke nødvendig at det fak-

tisk har oppstått eller vil oppstå "skade eller ulempe". Uttrykket "kan være" innebærer at 

selve risikoen for slike uheldige virkninger er tilstrekkelig. Det følger av forarbeidene
6
 at 

"skade og ulempe"- kriteriet skal tolkes vidt, både med tanke på hva som rammes, hvor og 

hvordan skaden manifesterer seg, og hva som er årsaken til skaden.  

 

Forurensningsloven § 6 andre ledd fanger opp samvirketilfellene, der flere ulike miljøpå-

virkninger samlet sett fører til forurensning. Utslipp av et stoff som ikke rammes av § 6 

første ledd, er likevel forurensning dersom det kan medføre at " tidligere forurensning blir 

til økt skade eller ulempe".  

                                                 

 

2
 Forskrift av 2004-06-01 nr. 931 § 2-3 a. 

3
 KLIF (2012). 

4
 KLIF (2013). 

5
 Begrepet "miljøet" sikter i første rekke til luft, vann og grunn jf. Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 95. 

6
 NUT-1977-1 s. 112. 



 3 

 

Med begrepet "grunneier" menes i denne avhandlingen den som har den faktiske og juri-

diske eierrådighet over en fast eiendom.
7
 Både naturlige og juridiske personer, herunder 

selskaper, kommuner og staten kan være grunneiere. 

 

Begrepet "morselskap" er definert som et selskap som "på grunn av avtale eller som eier av 

aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap" jf. aksjelo-

ven
8
 § 1-3. Et morselskap vil kunne være grunneier av en fast eiendom. For denne avhand-

lingen legges det imidlertid til grunn av morselskapet ikke er grunneier av den forurensede 

lokalitet.
9
  

 

1.2 Avgrensninger 

Avgrensninger vil gjøres fortløpende underveis i avhandlingen, men enkelte tema skilles ut 

innledningsvis. 

 

Grunnet avhandlingens knappe ordgrense, avgrenses avhandlingen til kun å omhandle for-

urensning i fast grunn. Forurenset sjøbunnen behandles følgelig ikke. Avhandlingen vil 

heller ikke drøfte den tiltaksplikt som kan følge av forurensningsforskriften
10

 kapittel to,
11

 

eller hvilke konkrete tiltak som skal pålegges etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd i den 

enkelte sak.
12

 

                                                 

 

7
 En fast eiendom er et avgrenset areal på jordoverflaten jf. Falkanger(2013) s. 33. 

8
 Lov-1997-06-13 nr. 44, lov om aksjeselskaper. 

9
 Se mer om dette i avhandlingens pkt. 4.3.3 

10
 Forskrift av 2004-06-01 nr. 931.  

11
 Når tiltakshaver selv tar initiativet til terrenginngrep på områder hvor grunnen kan være forurenset. 

 

12
 Om forurensede jordmasser skal tildekkes, fjernes, brennes eller lignende vil bero på rent miljøfaglige 

vurderinger, og ligger innenfor det miljøfaglige skjønn.  
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1.3 Oversikt over avhandlingen  

Avhandlingen skal analysere og drøfte forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Innledningsvis 

er det hensiktsmessig å plassere bestemmelsen i en rettslig sammenheng, og gi en kort re-

degjørelse for rettskildebildet, dette gjøres i kapittel 2. I kapittel 3 analyseres § 7 fjerde 

ledd, herunder hensynet bak bestemmelsen, hvilke rettslige betingelser som må foreligge 

for at den skal komme til anvendelse og hvilket ansvar et pålegg etter bestemmelsen omfat-

ter. Avhandlingens kapittel 4 drøfter hvem som kan være ansvarssubjekt etter § 7 fjerde 

ledd. Avhandlingen avsluttes med en kort oppsummering og kommentar til gjeldende rett i 

kapittel 5.  

 

2 En oversikt over den forurensningsrettslige lovgivningen og 

det øvrige rettskildebildet 

2.1 Grunnloven § 110b  

Grunnloven
13

 § 110b grunnlovsfester borgernes rett til en viss miljøkvalitet og miljøinfor-

masjon.  Det interessante for denne avhandlingens del er imidlertid hvilken betydning 

Grunnloven § 110b har for tolkningen av forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Etter Høyes-

terettspraksis
14

  kan bestemmelsen benyttes som et tolkningsmoment for reglene i forurens-

ningsloven.  

 

Grunnloven § 110b som tolkningsmoment, vil tale for de løsninger og tolkningsalternativer 

som i størst mulig grad bidrar til å realisere borgernes miljørettigheter i § 110b og miljø-

                                                 

 

13
 Lov-1814-05-17 

14
  Rt-1993-528 - Høyesterett benyttet Grunnloven § 110 b som et argument for at også andre miljøulemper 

en de rent forurensningsmessige kan være avslagsgrunn for søknad om utslippstillatelse etter forurensnings-

lovens § 11. 
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hensyn generelt.
15

 Grunnlovsbestemmelsen vil kunne påvirke helhetsvurderinger, og aktua-

lisere tolkningsalternativer som tidligere ikke ville vært aktuelle.
16

  

 

For spørsmålet om når grunneier kan pålegges ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde 

ledd er det av særlig interesse at ordlyden i Grunnloven § 110b fremholder at naturen skal 

forvaltes ut fra en langsiktig og allsidig betraktning. Bestemmelsen grunnlovsfester følgelig 

et forvalteransvar,
17

 og av forarbeidene
18

 følger det at bestemmelsen er ment å innbefatte et 

"prinsipp om grunneiers forvalteransvar".
19

  

2.2 Forurensningsloven 

Forurensningsloven er den sentrale rettskilden på området for forurenset grunn. Loven er 

en typisk rammelov. Den trekker opp miljørettslige hovedregler, men overlater i stor grad 

til forurensningsmyndighetene å fastlegge nærmere plikter gjennom forskrifter og enkelt-

vedtak.
20

 Myndighet til å forvalte og treffe vedtak i medhold av loven er, i stor grad dele-

gert til KLIF (tidligere Statens forurensningstilsyn), fylkesmennene, og kommunene jf. § 

81.
21

  

 

Forurensningsloven behandler forurensning og avfall hver for seg. Reglene om avfall fin-

nes primært i lovens kapittel 5, supplert med avfallsforskriften.
22

 Denne avhandlingen skal 

kun behandle spørsmål tilknyttet forurensning, det avgrenses derfor mot en nærmere be-

                                                 

 

15
 Bugge (2009) s. 82. 

16
 Backer (2012) s. 60. 

17
 Fauchald (2007) s. 7.  

18
 Inst.S.nr. 163 (1991-1992) s. 6 (dokumentet er ikke nettpublisert), se også Ot.prp.nr. 116 (2001-2002) s. 19.  

19
 Det har i juridisk teori

 
jf. Fauchald (2007) s. 7 vært argumentert for at det ovennevnte forvalteransvaret er 

nært knyttet til prinsippet om at forurenseren skal betale, se avhandlingens pkt. 2.6.1. 

20
 Bugge (2009) s. 187. 

21
 Se mer om dette i Wang (2005) s. 7-9. 

22
 Forskrift av-2004-06-01 nr. 930.  
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handling av reglene om avfall.
23

 Ettersom forurensningsloven ikke har noen særskilte be-

stemmelser for forurenset grunn, er det lovens generelle regler som kommer til anvendelse 

i avhandlingen.  

 

Lovens utgangspunkt er, som allerede nevnt, at forurensning er forbudt jf. § 7 første ledd. 

Forbudet gjelder med mindre det er gitt tillatelse etter § 11,
24

 eller forurensningen er lovlig 

etter §§8 eller 9. Bestemmelsene i § 7 andre og tredje ledd presiserer og supplerer innholdet 

i plikten til å unngå forurensning i første ledd, mens § 7 fjerde ledd gir forurensningsmyn-

digheten hjemmel til å gi pålegg om tiltak. Dersom et pålegg gitt i medhold av § 7 fjerde 

ledd ikke etterkommes, kan forurensningsmyndigheten selv iverksette de nødvendige tiltak 

og kreve kostandene refundert jf. §§ 74 og 76. Unnlatt oppfyllelse av pålegg etter § 7 fjerde 

ledd vil kunne medføre vidtrekkende konsekvenser i form av tvangsmulkt jf. § 73 eller 

straffeansvar jf. 78. For å plassere § 7 fjerde ledd inn i forurensningslovens system, bør det 

også nevnes at lovens §§ 49 og 51 gir forurensningsmyndighetene hjemmel til å kreve opp-

lysninger om- og undersøkelser av grunnforhold. I praksis benyttes disse bestemmelsene i 

forkant av et pålegg etter § 7 fjerde ledd, for å kartlegge forurensningen og avgjøre hva 

slags innhold et pålegg etter § 7 fjerde ledd skal ha.  

 

2.3 Øvrige sentrale miljølover 

I tillegg til forurensningsloven, regulerer også naturmangfoldloven,
 25

 produktkontrollo-

ven
26

 og plan- og bygningsloven
27

 viktige problemstillinger knyttet til forurenset grunn. 

                                                 

 

23
 Reglene om avfall kan imidlertid være relevante for spørsmål tilknyttet forurenset grunn. Forurensede mas-

ser som graves opp vil ofte være næringsavfall, tidvis farlig avfall jf. avfallsforskriften kapittel 11. Ved etab-

lering av avfallsdeponier for forurenset jord kan reglene i avfallsforskriften kapittel 9 være av betydning jf. 

Pihlstrøm (2006) s. 19. 

24
 Det kan settes konkrete vilkår for slik tillatelse jf. forurensningsloven § 16. 

25
 Lov-2009-06-19 nr. 100, Lov om forvaltning av naturens mangfold. 

26
 Lov-1976-06-11nr. 79, Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. 

27
 Lov-2008-06-27 nr. 71, Lov om planlegging og byggesaksbehandling. 
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Disse lovene vil følgelig kunne tillegges noe vekt ved tolkingen av forurensningslovens 

bestemmelser. Naturmangfoldloven er sektorovergripende, og skal sikre at naturen "tas 

vare på ved bærekraftig bruk og vern" jf. lovens § 1. Lovens §§ 7, 9 og 11 bør særlig nev-

nes. Paragraf 9 lovfester det miljørettslige føre-var-prinsippet, mens prinsippet om at til-

takshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet er 

hjemlet i § 11.
28

 Naturmangfoldloven § 7 fastslår at disse prinsippene skal "legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet". Dette må forstås slik at prinsippene 

er retningslinjer også for offentlig myndighet som utøves etter andre lover,
29

 herunder for-

urensningsloven. Høyesterett
30

 har imidlertid ikke tillagt reglene i naturmangfoldloven sær-

lig vekt ved tolkningen av forurensningsloven §§ 51 og 76 jf. § 7. Dermed synes det heller 

ikke naturlig å se hen til disse ved tolkningen av § 7 fjerde ledd.  Retningslinjen i natur-

mangfoldloven § 9 synes imidlertid til en viss grad å kunne innvirke på vurderingen av når 

det foreligger "fare for forurensning" jf. forurensningsloven § 7 annet ledd.
31

  

 

Plan- og bygningsloven er i forurensningsrettslig sammenheng først og fremst et virkemid-

del for å sikre at forurensende virksomhet lokaliseres på steder hvor skadevirkningene av 

forurensningen blir minst mulig.
32

 Produktkontrolloven etablerer et regelverk for kontroll 

med forurensende produkter. Lovens formål er å motvirke at produkter medfører helseska-

der og miljøforstyrrelser, herunder forurensning.
33

 Disse lovene synes imidlertid ikke å 

                                                 

 

28
 Forarbeidene jf. Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s. 382 fremholder at prinsippet er nytt i sin generelle form, men 

viser til at en "lignende" bestemmelse er inntatt i forurensningsloven § 2 nr. 5. Se avhandlingens pkt. 2.6.1 

om forurensningsloven § 2 nr. 5. 

29
 Bugge (2009) s. 165. 

30
 Rt-2010-306 og Rt-2012-944. 

31
 Se avhandlingens pkt. 3.4.1. 

32
 Det følger av forurensningsloven §§ 2 nr. 2 og 11 at forurensning om mulig skal søkes løst for større områ-

der under ett og på grunnlag av planer fra plan og bygningsloven.  

33
 Ot.prp.nr. 51 (1974-1975) s. 87. 

 



 8 

være av særlig betydning for tolkningen av forurensningsloven § 7 fjerde ledd og behandles 

derfor ikke nærmere i avhandlingen. 

2.4 Forarbeider 

Hvor stor rettskildemessig vekt lovforarbeider bør tillegges, lar seg ikke besvare generelt. 

Forarbeider vil imidlertid være godt egnet til å kaste lys over den såkalte lovgiverviljen. 

Stortingets lovgivningsteknikk baserer seg på at rettsanvenderen tar hensyn til anvisninge-

ne i forarbeidene. Hensynet til demokratiet og ønsket om en ensartet lovtolkning taler også 

for å tillegge forarbeidene vekt.  

 

Forurensningslovens forarbeider drøfter ikke konkret spørsmål knyttet til forurenset grunn. 

Avhandlingen vil således måtte basere seg på forarbeidenes generelle uttalelser ved tolk-

ningen av forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Særlig hvor avhandlingen behandler spørs-

mål som ikke har vært oppe for Høyesterett, vil forarbeidene være sentrale ved tolkningen 

av bestemmelsen. 

2.5 Praksis 

Ingen Høyesterettsdommer omhandler direkte forurensningsloven § 7 fjerde ledd innenfor 

området forurenset grunn. Høyesterett har imidlertid avsagt to dommer som gjelder an-

svarssubjektet for pålegg om undersøkelser etter § 51 og refusjonsplikt for forurensnings-

myndighetens opprydningskostnader etter § 76.  

 

Dom inntatt i Rt-2010-306 (Hempeldommen) gjaldt spørsmålet om et morselskap med 

hjemmel i forurensningslovens § 51 kunne pålegges å besørge eller bekoste undersøkelser 

av forurenset grunn. I Rt-2012-944 (Grindalendommen) behandlet Høyesterett forurens-

ningsmyndighetenes krav om delvis refusjon av det offentliges utgifter til opprydding av 

forurenset grunn jf. forurensningslovens § 76 første ledd jf. § 74 annet ledd jf. § 7. Det 

sentrale spørsmålet i saken var om grunneier kan anses som den "ansvarlige for forurens-

ningen" etter § 7, når forurensningen var forårsaket av virksomhet tidligere tomtefester 

drev, før grunneieren ervervet eiendommen.  Et hovedtema i avhandlingen blir følgelig å ta 
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stilling til hvilken vekt disse to dommene har ved vurderingen av et eventuelt grunneier- og 

morselskapsansvar etter § 7 fjerde ledd.  

 

Forurensningsmyndighetene treffer årlig et stort antall avgjørelser i saker etter forurens-

ningsloven. Da det lenge var svært begrenset med rettspraksis som omhandlet spørsmål 

knyttet til forurenset grunn, har det vært argumentert for at forvaltningspraksis bør tillegges 

en viss rettskildemessig vekt på dette området.
34

 Etter de to Høyesterettsdommene "Hem-

pel" og "Grindalen", er det ikke lenger like stor grunn til å tillegge forvaltningspraksis be-

tydning. Denne avhandlingen benytter derfor forvaltningspraksis ført og fremst til illustra-

sjon.
35

  

2.6 Formålsbetraktninger og retningslinjer 

Formålsbetraktninger er sentrale på forurensingsrettens område, ettersom forurensningslo-

ven er en typisk rammelov. Formålsbestemmelser autoriserer de mål lovgiver har hatt med 

loven og setter en rettslig skranke for tolkningen av åpne lovregler og fullmaktslovverket.
36

 

Det faktum at forurensningsloven § 7 fjerde ledd er åpent formulert gjør at formålsbestem-

melsen i § 1 og retningslinjene i § 2 blir sentrale i tolkingen av bestemmelsen. 

 

Forurensningslovens formålsparagraf er § 1, og lyder:  

 

"Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensing og å redusere ek-

sisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre be-

handling av avfall. 

 

                                                 

 

34
 Bugge (1999) s. 48-49 og Pihlstrøm (2006) s. 32. 

35
 Det bemerkes at Rt-2012-944 er i tråd med underrettspraksis jf. LE-1991-276 (Bråttås Holding) og forvalt-

ningspraksis jf. Miljøverndepartementets vedtak av 25.08.2004 der privat grunneier ble pålagt å utføre under-

søkelser av grunnen jf. forurensningsloven § 51. 

 

36
 Eckhoff (2010) s. 389. 
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Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fø-

rer til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 

selvfornyelse."  

 

Hovedformålet med loven er klart nok å verne miljøet mot forurensning og avfallsproble-

mer. Det følger imidlertid av formuleringen "forsvarlig miljøkvalitet" i andre ledd at det 

ved tolking og praktisering av loven ikke utelukkende skal legges vekt på miljøhensyn. I 

vurderingen av hvor strengt bestemmelsene i forurensningsloven, herunder § 7 fjerde ledd 

skal tolkes må det også sees hen til bla. helsemessige, økonomiske og sosiale hensyn.
37

  

 

Forurensningsloven § 2 har overskriften "retningslinjer". Overskriften peker i retning av at 

bestemmelsene i § 2 ikke er ment som absolutter, men momenter som kan og bør tillegges 

vekt ved bruk av loven. Dette er også lagt til grunn i lovens forarbeider,
38

 som fremholder 

at bestemmelsene i § 2 ikke er bindende rettsregler, men skal fungere som en rettesnor for 

lovanvenderen og tolkningsmomenter for lovens øvrige regler. Utgangspunktet er følgelig 

at forurensningsmyndighetene bør treffe vedtak som er i tråd med retningslinjene i § 2, med 

mindre tungtveiende hensyn i den konkrete sak tilsier andre løsninger.  

 

Retningslinjen i § 2 nr. 1 henviser, i likhet med formålsparagrafen, til en avveining mellom 

hensynet til miljøet og andre typer av målsettinger når det skal besluttes hvilken miljøkvali-

tet loven skal benyttes for å oppnå. Forurensningsloven §§ 1 og 2 nr. 1 legger altså opp til 

at en rekke hensyn skal vektlegges ved tolkingen av § 7 fjerde ledd.  

2.6.1 Prinsippet om at forurenseren skal betale 

Forurensningsloven § 2 nr. 5 lovfester prinsippet om forurenseren skal betale, og lyder:  

 

                                                 

 

37
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 87. 

38
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 88.  
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"Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av 

den ansvarlige for forurensningen eller avfallet" 

 

Prinsippet ble for første gang formulert i en OECD-anbefaling av 1972
39

 og har senere 

kommet til uttrykk i en rekke internasjonale miljøkonvensjoner og – erklæringer.
40

   

 

På det forurensningsrettslige området har prinsippet sin betydning ved spørsmålet om for-

deling av forurensningsrelaterte kostnader. Prinsippet peker mot at det er forurenseren selv 

som skal bære kostnader knyttet til den forurensning han har skapt. Slik sett forurensnings-

loven § 2 nr. 5 nært tilknyttet hovedregelen om at ingen har rett til å forurense, jf. forurens-

ningsloven § 7 første ledd.
41

 Kostnader til opprydningstiltak vil ofte være nettopp en kon-

sekvens av at noen har trosset plikten til å unngå forurensning i § 7 første ledd.  

 

Et viktig spørsmål er så hvilken vekt prinsippet skal tillegges i vurderingen av hvem pålegg 

etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan rettes mot. Som det fremgår i avhandlingens 

pkt. 2.6 er bestemmelsene i § 2 ikke bindende rettsregler, men retningslinjer som lovan-

venderen bør følge. Utgangpunktet er dermed at forurensningsmyndighetene bør rette på-

legg etter § 7 fjerde ledd mot "den ansvarlige for forurensningen".  

 

Slik prinsippet fremkommer i lovteksten sier det likevel ingenting om hvem " den ansvarli-

ge for forurensningen" er, og dermed heller intet konkret om hvem som skal bære kostna-

dene i det enkelte forurensningstilfellet. En ren ordlydsfortolkning av § 2 nr. 5 taler for at 

det kun er den forurensningen direkte stammer fra, som bør pålegges kostnadsansvar etter 

forurensningsloven § 7 fjerde ledd. 

 

                                                 

 

39
 Recommendation C(72)128 av 26. mai 1972. 

40
 Eksempelvis: Rio-erklæringen prinsipp nr. 16 og OSPAR- konvensjonen art. 2 nr. 2b.  

41
 Bugge (1999) s. 182. 
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I forurensningslovens forarbeider
42

 fremholdes det at den ansvarlige for forurensningen i 

denne sammenheng er den som har "økonomisk interesse" i den forurensende virksomhet. 

"Økonomisk interesse" er imidlertid et relativt vidt begrep. Det favner ikke bare virksom-

hetshaveren som har hatt en direkte økonomisk gevinst av forurensningen, men også en-

hver annen som på en eller annen måte nyter en økonomisk fordel av den forurensende 

aktivitet.  

 

Bugge
43

 argumenterer for at den alminnelige forståelse av prinsippet må være at "mange 

aktører – og mange ledd i en kjede" som fører til forurensning kan pålegges ansvar. Legges 

en slik forståelse til grunn gir prinsippet i realiteten ingen veiledning for hvem som skal 

holdes ansvarlig i den konkrete forurensningssak, dersom det finnes flere potensielle an-

svarssubjekter.  

 

Forarbeidene
44

 til naturmangfoldloven er imidlertid mer konkrete på hva som er ment å 

ligge i prinsippet. Under overskriften "Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av til-

takshaveren" heter det:  

 

"Det har lenge vært et anerkjent prinsipp i forurensingsretten at « forurenseren skal 

betale ». I forurensningsloven § 2 uttrykkes det slik at « kostnadene ved å hindre eller 

begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for foruren-

singen eller avfallet » (nr. 5).[…] Kostnadene ved slike tiltak må bæres av tiltakshave-

ren " 
45

  

 

                                                 

 

42
 NUT-1977-1 s. 111. 

 

43
 Bugge (1999) s. 187. 

44
 Ot.prp.nr. 52 (2008-2009). 

45
 Ot.prp.nr. 52 (2008-2009) s. 95. 
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Riktignok er dette forarbeidene til naturmangfoldloven, men uttalelsen knytter seg direkte 

til forurensningsloven, og kan tjene som en illustrasjon på hva lovgiver generelt legger i 

prinsippet om at forurenseren skal betale. Sitatet viser at lovgiver, mener prinsippet inne-

bærer at det er den som direkte har forårsaket forurensningen som skal bære kostnadene 

knyttet til den. Dette er en vesentlig innsnevring av ansvarskretsen i forhold til den linje 

forurensningslovens forarbeider og juridisk teori har lagt seg på. Høyesterett synes imidler-

tid ikke å tolke prinsippet like snevert som forarbeidene til naturmangfoldloven legger opp 

til.
46

  

 

Basert på drøftelsen ovenfor, synes det vanskelig å konkludere med at forurenseren skal 

betale prinsippet peker ut en konkret ansvarlig for kostnader knyttet til forurensning i grun-

nen. I alle tilfelle kan forurensningsmyndigheten velge ikke å tillegge prinsippet avgjøren-

de vekt, ettersom det kun er en retningslinje og ikke en bindende rettsregel. Særlig stramme 

skranker for forvaltningens påleggskompetanse etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd 

legger prinsippet dermed ikke.  

 

2.7 EU/EØS-rettslige forpliktelser 

EUs forordninger og direktiver er bindende for Norge gjennom EØS-avtalen art. 7 jf. Eøs-

loven
47

 § 1.  EUs miljøansvarsdirektiv
48

 er foreløpig ikke implementert i norsk rett. Direk-

tivet etablerer et rammeverk for ansvar for miljøskade og bygger på det miljørettslige prin-

sippet om at forurenseren skal betale.
49

  I lovproposisjon
50

 fremlagt i februar 2013 frem-

                                                 

 

46
 Rt-2010-306 og Rt-2012-944. 

47
 Lov-1992-11-27 nr. 109, Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde(EØS). 

48
 Rdir. 2004/35/EF.  

49
 Se avhandlingens pkt. 2.6.1. 

50
 Prop. 64 L (2012-2013). 
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kommer det imidlertid at gjennomføringen av direktivet ikke vil medføre noen endringer i 

forurensningsloven § 7.  

 

2.8 Reelle hensyn 

Begrepet "reelle hensyn" benyttes i avhandlingen på vurderinger av resultatets godhet i den 

enkelte sak.  Hvilken vekt slike godhetsbetraktninger skal tillegges vil variere med rettskil-

debildet for øvrig. En rekke godhetshensyn vil kunne være relevante for tolkningen av, og 

valg av ansvarssubjekt etter § 7 fjerde ledd jf. forurensningsloven §§ 1og 2. I det følgende 

gjøres det rede for noen av de meste sentrale av disse.  

 

Kostnader forbundet med miljøtiltak og økonomiske hensyn skal generelt tillegges vekt ved 

tolkningen av forurensningslovens regler jf. §§ 1 og 2 nr. 1. Ved ansvarspåleggelse etter § 

7 fjerde ledd synes hensynet til kostnadseffektivitet særlig relevant. Hensynet peker i ret-

ning av at den som kan gjennomføre de nødvendige tiltakene rimeligst mulig bør pålegges 

ansvar etter bestemmelsen.
51

 

 

Interessehensynet står generelt sentralt i juridiske vurderinger. I vurderingen av ansvars-

kretsen etter § 7 fjerde ledd peker hensynet mot at det er den som har økonomisk interesse i 

den forurensende aktivitet, som bør pålegges de kostnader aktiviteten fører med seg.
52

 Det-

te er i tråd med prinsippet om at forurenseren skal betale.
53

 

 

Videre er også prevensjonshensynet er relevant for tolkningen av forurensningsloven § 7 

fjerde ledd. Hensynet taler for at den som kunne avstått fra, eller på annen måte avverget at 

en aktuell forurensningssituasjon oppstod, bør pålegges ansvar for å rydde opp i den.   

                                                 

 

51
 Slik også Bugge (1999) s. 517 

52
 Slik også Bugge (1999) s. 518. 

53
 Se avhandlingen pkt. 2.6.1 
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2.9 Juridisk teori 

Juridisk teori som rettskilde kan bidra med momenter til tolkning av uklar lovtekst, men har 

generelt lav rettskildemessig vekt. Det finnes en del litteratur som omhandler forurens-

ningsloven, men det er få som behandler de spørsmål som er særlig interessante i avhand-

lingens sammenheng. Spørsmål om ansvar for forurensning er imidlertid utførlig behandlet 

i professor Hans Chr. Bugges doktorgradsavhandling "Forurensningsansvaret". Boken be-

handler flere av de spørsmålene som drøftes i avhandlingen, men ble skrevet før Høyeste-

rett avsa dom i Hempel- og Grindalensakene. Så vidt det er kjent på avhandlingstidspunk-

tet, finnes det foreløpig ingen forfattere som har vurdert forurensningsloven § 7 fjerde ledd 

i lys av de to dommene.  

3 Forurensningsloven § 7 fjerde ledd 

3.1 Innledning 

I denne delen av avhandlingen skal forurensningsloven § 7 fjerde ledd analyseres, herunder 

særlig hensynet bak regelen, hvilket omfang et ansvar etter bestemmelsen har og på hvilke 

vilkår den kommer til anvendelse. Hvem som er ansvarssubjekt og kan pålegges tiltaksplikt 

etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, drøftes i avhandlingens pkt. 4.  

 

Forurensningsloven § 7 fjerde ledd er nært knyttet til de øvrige leddene i § 7. Det er derfor 

hensiktsmessig å gjengi bestemmelsen i sin helhet: 

 

§ 7 (plikt til å unngå forurensning) 

 

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det 

er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.  

 

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den 

ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer.  Har forurensningen 

inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den 

ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av for-
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urensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som 

står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 

 

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er 

åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende 

gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres 

unntak fra forskrift som tillater forurensning. 

 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første 

til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.  

3.2 Hensynet bak regelen 

Forurensningsloven § 7 første til tredje ledd er viktige virkemidler for å oppfylle formålene 

bak Grunnloven § 110b og forurensningsloven. Bestemmelsene skal blant annet sørge for 

at potensielle forurensninger avverges, og at allerede oppstått forurensning stanses og ryd-

des opp i. § 7 andre og tredje ledd legger opp til at det er ansvarssubjektet selv som skal 

vurdere når tiltak er nødvendig og hvilke tiltak som bør iverksettes. Bestemmelsene baserer 

seg med andre ord på årvåkenheten og innsatsviljen til dem som har befatning med poten-

sielt forurensende virksomheter. Selv om tiltaksplikten i § 7 andre og tredje ledd inneholder 

den begrensning at de kun gjelder for tiltak som står "i et rimelig forhold til de skader og 

ulemper som skal unngås", vil pliktene ofte være både ressurskrevende og kostbare. Det vil 

med andre ord kunne oppstå situasjoner der "den ansvarlige" for forurensningen ikke på 

eget initiativ sørger for tilstrekkelige tiltak. Enten fordi han ikke forstår at en tiltaksplikt har 

oppstått, eller fordi han ikke ønsker eller evner å iverksette tilstrekkelige tiltak. Det er for 

disse tilfellene bestemmelsen i forurensningsloven § 7 fjerde ledd kommer til anvendelse. 

Bestemmelsen er "ment som en hjemmel til å få tvunget gjennom en oppfyllelse av tiltaks-

plikten etter § 7 andre ledd".
54

 Paragraf 7 fjerde ledd gir forurensningsmyndighetene 

hjemmel til ikke, bare å fastslå at det faktisk foreligger en tiltaksplikt, men også til å spesi-

                                                 

 

54
 Bugge (1999) s. 335. 
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fisere hva som må gjøres og hvordan de konkrete tiltak skal gjennomføres.
55

  I tillegg føl-

ger det av bestemmelsens ordlyd at forurensningsmyndighetene kan angi en tidsfrist for 

gjennomføringen av tiltakene.   

 

3.3 Ansvarets omfang  

I denne delen av avhandlingen, skal det tas stilling til hvilket ansvar et pålegg etter for-

urensningslovens § 7 fjerde ledd innebærer.  

 

Utgangspunktet er at det er er forurensningsmyndighetene som fastlegger omfanget av et 

pålegg etter § 7 fjerde ledd.  Forurensningsmyndighetenes påleggskompetanse er imidlertid 

begrenset til pålegg hvis formål er å "stanse, fjerne eller begrense virkningen" av forurens-

ning, eller "avbøte skader eller ulemper" forurensningen  eller tiltakene for å motvirke den 

har forårsaket jf. § 7 fjerde ledd jf. andre ledd. Det følger av forarbeidene
56

 at et pålegg 

etter § 7 fjerde ledd vil kunne innebære både en plikt til aktivt å foreta seg noe, og en plikt 

til å avstå fra konkrete handlinger. 

 

Det er således klart at det er forurensningsmyndighetene som innenfor rammene gitt i § 7 

andre ledd spesifiserer omfanget av tiltaksplikten etter fjerde ledd, og at "den ansvarlige" 

med hjemmel i § 7 fjerde ledd kan pålegges både å iverksette tiltak og avstå fra konkrete 

handlinger som kan føre til forurensing.  

 

I § 7 andre ledd begrenses imidlertid tiltaksplikten til kun å gjelde tiltak som står i et "rime-

lig forhold til de skader og ulemper som skal unngås". Det neste som må vurderes, er der-

med, betydningen av at fjerde ledd ikke viser til denne rimelighetsbegrensningen. Spørsmå-

                                                 

 

55
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 98. 

56
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 98. 
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let blir følgelig om forurensningsmyndighetene ikke trenger å se hen til rimelighetsbe-

grensningen i § 7 andre ledd, når det fattes vedtak med hjemmel i fjerde ledd. 

 

Bakgrunnen for at det ikke er vist til rimelighetsbegrensningen i § 7 fjerde ledd er omtalt i 

forarbeidene, hvor det fremgår at: 

  

"Dersom forurensningsmyndigheten gir pålegg med hjemmel i siste ledd, er det for-

urensningsmyndighetenes skjønn som er avgjørende for hvilke tiltak som skal iverk-

settes, og dette skjønnet kan i utgangspunktet ikke overprøves av domstolene.
57

 

 

Noen avsnitt lenger ned fremholdes det imidlertid at "den ansvarlige" kun kan pålegges å 

gjennomføre tiltak som ut i fra de "konkrete omstendigheter er rimelige".
58

 Denne uttalel-

sen kan isolert sett peke i retning av at rimelighetsvurderingen ved pålegg etter § 7 fjerde 

ledd gjelder tilsvarende som etter andre ledd, og fullt ut kan overprøves av domstolene. Det 

er imidlertid naturlig å se de to forarbeidsuttalelsene i sammenheng, og da synes det riktige 

å legge til grunn at det er forvaltningens frie skjønn som avgjør hvilke tiltak som med rime-

lighet kan pålegges etter § 7 fjerde ledd.
59

 Et pålegg etter fjerde ledd kan dermed ikke 

overprøves av domstolene, med mindre det er sterkt urimelig.
60

 
61

 Således må terskelen for 

hva som er urimelig ligge høyere for § 7 fjerde ledd enn andre ledd. Dette må igjen innebæ-

re at forurensningsmyndighetene kan pålegge mer krevende tiltak etter § 7 fjerde ledd, enn 

det som følger av tiltaksplikten etter andre ledd.
62

  

                                                 

 

57
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97. 

58
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 98. 

59
 Slik også Bugge (1999) s. 329-336. 

60
 Det følger av den ulovfestede myndighetsmisbrukslæren at pålegget heller ikke må være vilkårlig, innebæ-

re usaklig forskjellsbehandling eller bygge på utenforliggende hensyn. Se avhandlingens pkt. 4.3.2.3 

 

61
 Rettspraksis viser at det skal svært mye til før Høyesterett underkjenner forvaltningsavgjørelser på grunn av 

sterk urimelighet, se eksempelvis Rt-1995-738, Rt-1997-374 eller Rt-1997-1784(dissens). 

62
 Slik også Bugge (1999) s. 332-333. 
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Det må etter dette være klart at det kun er den rimelighetsbegrensning som følger av den 

ulovfestede myndighetsmisbrukslæren, som setter skranker for omfanget av forurens-

ningsmyndighetenes pålegg etter § 7 fjerde ledd.  

 

For å fastslå omfanget av et pålegg etter § 7 fjerde ledd, må en videre ta stilling til spørsmå-

let om et pålegg etter bestemmelsen kun omfatter et ansvar for å gjennomføre de konkrete 

tiltak vedtaket gjelder, eller om den vedtaket retter seg mot også må dekke kostandene ved 

tiltakene. Paragraf 7 fjerde ledd viser som nevnt, til § 7 andre ledd første til tredje punktum. 

Ordlyden i andre ledd omtaler kun plikten til å iverksette tiltak, den sier intet direkte om 

kostnadene knyttet til disse. Likevel synes det naturlig å legge til grunn at den som påleg-

ges en plikt av lovgiver, selv må bære de kostnadene denne plikten fører med seg. En al-

minnelig språklig forståelse av § 7 andre ledd synes derfor å peke i retning av at den til-

takspliktige også er ansvarlig for kostandene knyttet til tiltakene.  

 

I likhet med lovens ordlyd, tar heller ikke forarbeidene stilling til kostnadsspørsmålet. 

Bugge
63

 tolker § 7 slik at den i alle fall som hovedregel pålegger "den ansvarlige" også å 

dekke kostnadene ved tiltakene. I Hempeldommen,
64

 gir Høyesterett sin støtte til Bugges 

resonnement. Høyesterett uttaler: 

 

"Bugge behandler tiltaksplikt og kostnadsplikt hver for seg, men kommer til at plik-

tene som hovedregel hører sammen. Jeg er enig i det"
65

 

 

Dommen gjaldt tolkningen av forurensningsloven § 51, men uttalelsen i Bugges doktorav-

handling, som retten viser til, er knyttet til § 7. Retningslinjen i forurensningsloven § 2 nr. 

5, som fremholder at kostnader knyttet til tiltak for å hindre eller begrense forurensning 

                                                 

 

63
 Bugge (1999) s.250 og 531. 

64
 Som direkte gjaldt spørsmålet om et morselskap kan være ansvarssubjekt etter forurensningsloven § 51. 

65
 Rt-2010-306 avsnitt 72. 
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skal pålegges "den ansvarlige for forurensningen" støtter den tolkning Høyesterett legger til 

grunn. Det samme gjør refusjonsregelen i forurensningsloven § 76 jf. §§ 74 og 75 som 

gjelder overtredelse av § 7, og implisitt legger til grunn at en tiltaksplikt innebærer et an-

svar for kostnadene knyttet til de aktuelle tiltakene.
66

 

 

I proposisjonen
67

 for lovendringer ved gjennomføringen av EUs miljøansvarsdirektiv
68

 i 

norsk rett, legges det på samme måte til grunn at tiltaksplikten innebærer et kostnadsansvar. 

Under overskriften "Gjeldende rett" fremholdes det at: 

 

"Norsk rett skiller ikke mellom tiltaksplikt og kostnadsansvar. Dersom man har til-

taksplikt etter forurensningsloven § 7, har man også kostnadsansvaret for tiltake-

ne."
69

  

 

Det legges følgelig til grunn at et pålegg om tiltak etter § 7 fjerde ledd, også innbefatter et 

ansvar for å dekke kostnadene ved tiltakene.
70

  

 

Det er etter dette klart at det er forurensningsmyndighetene som fastslår omfanget av et 

pålegg etter § 7 fjerde ledd. Forurensningsmyndighetene må imidlertid holde seg innenfor 

rammene av § 7 andre ledd og den ulovfestede myndighetsmisbrukslæren.  Videre innebæ-

rer et pålegg etter § 7 fjerde ledd, både et ansvar for de konkrete tiltak og kostnadene knyt-

tet til disse.  

                                                 

 

66
 Bugge (1999) s. 251. 

67
 Prop.64 L (2012-2013). 

68
 Rdir 2004/35/EF.   

 

69
 Prop.64 L (2012-2013) s. 3. 

70
 Dette er også lagt til grunn i forvaltningspraksis. KLIF sondrer ikke mellom plikten til å utføre tiltak og 

plikten til å betale for tiltakene jf. Stene (2013). 
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3.4 Hvilke rettslige betingelser må foreligge for at det kan pålegges 

tiltaksplikt? 

Grunnvilkåret for at forurensningsmyndigheten kan fatte vedtak om pålegg etter forurens-

ningsloven § 7 fjerde ledd, er at det foreligger "fare for forurensning i strid med loven", 

eller at forurensning allerede har inntrådt jf. § 7 andre ledd. Det legges til grunn at den 

"forurensning" det dreier seg om faller innenfor definisjonen i lovens § 6. Det som må be-

handles nærmere, er hva som skal til for at det foreligger en "fare" for forurensning. Dette 

gjøres i avhandlingens pkt. 3.4.1. 

 

Under pkt. 3.4.2 reises spørsmålet om det er en betingelse for pålegg etter § 7 fjerde ledd at 

forurensningen er ulovlig, eller om det også kan rettes pålegg mot lovlig forurensning.  

3.4.1 Fare for eller inntrådt forurensning  

Som nevnt er grunnvilkåret for at det kan fattes vedtak om pålegg etter forurensningsloven 

§ 7 fjerde ledd at det foreligger "fare for forurensning i strid med loven", eller at "forurens-

ning [har] inntrådt" jf. § 7 andre ledd. De siterte uttrykkene viser tilbake til § 7 første ledd. 

Forvaltningens påleggskompetanse omfatter følgelig ikke bare situasjoner der det er fare 

for forurensning uten tillatelse, også forurensning i strid med forskrifter med hjemmel i 

loven, og overskridelse av utslippstillatelse etter § 11, omfattes.
71

  

 

Paragraf 7 fjerde ledd oppstiller ingen subjektive vilkår for forurensningsmyndighetenes 

påleggskompetanse. Det springende punkt er således om det foreligger en "fare for for-

urensning", eventuelt om forurensning allerede har inntrådt, slik at det "foreligger en situa-

sjon som objektivt sett er i strid med loven".
72

 En naturlig språklig forståelse av § 7 andre 

ledd tilsier at det i alle fall må foreligge en viss mulighet for at forurensning vil oppstå og 

at forurensningen eventuelt vil gå ut over det som er tillatt etter lovens §§ 8, 9 eller 11. 

Forarbeidene uttaler følgende om "fare" kriteriet i § 7 andre ledd: 

                                                 

 

71
 Bugge(1999) s. 244. 

72
 Bugge (1999) s. 245. 
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"Hvor stor fare som må foreligge i den enkelte tilfellet for at handlingsplikt inntrer 

er det vanskelig å si noe generelt om. I praksis bør det ikke stilles for strenge krav. 

[…]. Ved vurderingen bør en ikke bare se hen til hvor stor sannsynlighet som fore-

ligger for at forurensninger skal inntreffe, men også omfanget av skadene og ulem-

pene en frykter kan inntreffe dersom forurensningsfaren får anledning til å manifes-

tere seg. Plikt til å treffe tiltak mot forurensning kan etter omstendighetene forelig-

ge også i tilfelle der det kan konstateres en særlig mistanke om at forurensninger 

kan inntreffe".
73

 

 

Disse uttalelsene peker i retning av at spørsmålet om når det foreligger en "fare for for-

urensning" skal bero på en konkret og objektiv vurdering. Det følger videre av sitatet at 

terskelen skal være lav, og at det ved vurderingen av hvorvidt det foreligger en "fare for 

forurensning" ikke bare skal legges vekt på sannsynligheten for at forurensning vil inntre, 

men også omfanget av en mulig forurensning. Terskelen vil altså senkes ytterligere dersom 

den forurensning det er fare for har et potensielt stort skadeomfang. Forarbeidene synes 

imidlertid å legge opp til at det i vurderingen av "fare" kriteriet også skal sees hen til mu-

ligheten for å igangsette effektive tiltak. Det fremholdes at:  

 

"Ved vurderingen av om det foreligger en tilstrekkelig fare for forurensning, vil en 

nødvendig begrensning alltid ligge i kravet om forholdsmessighet mellom risikoen 

for skader og ulemper og de tiltak som den ansvarlige plikter å foreta. Disse to vur-

deringsmomentene må således alltid holdes opp mot hverandre. Dette går frem av § 

7 annet ledd siste punktum som fastsetter at den ansvarlige bare plikter å treffe ri-

melige tiltak."
74

 

 

                                                 

 

73
 Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 96. 

74
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97. 
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Bugge
75

 fremholder at det her synes som om forarbeidene blander sammen to separate 

spørsmål, herunder spørsmålet om når en tiltaksplikt inntrer, og spørsmålet om hva en 

eventuell tiltaksplikt går ut på. Bugge peker på at den forholdsmessighetsvurderingen § 7 

andre ledd i.f. gir anvisning på, kun gjelder selve innholdet i tiltaksplikten. Forholdsmes-

sighetsvurderingen skal dermed først tas med i betraktningen når det er på det rene at en 

tiltaksplikt faktisk foreligger.
76

 Bugges resonnement synes her å ha mye for seg, særlig når 

det sees hen til at § 7 andre ledd siste punktum ikke gjelder for påleggshjemmelen i fjerde 

ledd. Da det imidlertid er fremhevet direkte i forarbeidene, må en kunne vektlegge den 

praktiske gjennomførbarheten av tiltak i vurderingen av om "fare" kriteriet er oppfylt.
 77

  

Hvis tiltak enkelt lar seg gjennomføre, vil dette, i alle fall til en viss grad, kunne bidra til å 

senke terskelen for hva som ansees som "fare".  

 

I likhet med de siterte forarbeidene, taler også Grunnloven § 110b, forurensningsloven § 1 

og det miljørettslige føre-var-prinsippet
78

 for at terskelen for "fare" ikke bør settes for høyt.  

 

Det må etter dette være klart at vilkåret om "fare for forurensning" etter § 7 fjerde ledd in-

nebærer at det må foreligge en reell mulighet for at en forurensningssituasjon inntrer, men 

at terskelen er lav. Terskelen kan imidlertid ikke settes så lavt at en rent hypotetisk fare for 

forurensning omfattes.  

 

3.4.2 Kan det pålegges tiltaksplikt for lovlig forurensning? 

Spørsmålet her er om forurensningsmyndighetene kan ilegge pålegg etter § 7 fjerde ledd 

kun for ulovlig forurensning, eller om "den ansvarlige" også kan pålegges å iverksette tiltak 

mot lovlig forurensning. 

                                                 

 

75
 Bugge (1999) s. 248-249. 

76
 Bugge (1999) s. 249. 

77
 Bugge (1999) s. 249. 

78
 Naturmangfoldloven § 9. 
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Dette spørsmålet er særlig aktuelt ettersom KLIF i brev
79

 av 03.12.2012 hevder at det ikke 

er til hinder for pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, at forurensningen i sin tid 

var lovlig. KLIF mener vilkåret om at forurensningen må være "i strid med loven", kun 

knytter seg til den selvstendige tiltaksplikten i § 7 andre ledd. KLIF fremholder videre at 

det ikke er oppstilt noe tilsvarende vilkår for § 7 fjerde ledd, og begrunner dette med at 

ordlyden i fjerde ledd, med uttrykket " tiltak etter andre ledd" kun viser til tiltakenes art.  

 

Det kan stilles spørsmålstegn ved hvorvidt den tolkningen KLIF her legger til grunn er rik-

tig. Forurensningsloven § 7 fjerde ledd viser til andre ledd første til tredje punktum i sin 

helhet. Verken lovteksten eller forarbeidene indikerer at det kun er tiltakets art henvisning-

en sikter til. Tvert i mot synes henvisningen utformet på en slik måte at det er samme vilkår 

for påleggskompetanse etter § 7 fjerde ledd som for tiltaksplikten etter i bestemmelsens 

andre ledd. Dersom lovgiver hadde ment det motsatte ville det vært naturlig å presisere 

dette enten direkte i lovteksten, eller i forarbeidene. Det er imidlertid ingenting i forarbei-

dene som tilsier at vilkåret om at forurensningen må være "i strid med loven" ikke skal 

gjelde for § 7 fjerde ledd.  

 

Forurensningslovens systematikk synes heller ikke å støtte KLIF's tolkning. Loven inne-

holder det en kan kalle et konsesjonssystem for forurensning. All forurensning er i ut-

gangspunktet ulovlig med mindre den er tillatt i etter forurensningslovens §§ 8, 9 eller 11.
80

 

En tillatelse til forurensning etter disse bestemmelsene ville miste sin effekt dersom man, 

på tross av tillatelsen, risikerer pålegg om for eksempel å fjerne forurensningen eller å av-

bøte skadene etter den. Videre har lovgiver selv lovfestet et unntak fra den tilsynelatende 

                                                 

 

79
 Brev med referanse: 2003/126 572.1 s.7. Brevet er en del av korrespondansen mellom KLIF, Miljøvernde-

partementet og Hempel AS i forbindelse med klage på vedtak av 28.06.2012 hvor KLIF påla Hempel AS å 

refundere utgifter staten har hatt ved å gjennomføre oppryddingstiltak på grunnforurensningslokaliteten Mo-

nopol Hempel – Askøy Kommune.   

80
 Se avhandlingens pkt. 2.2. 
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regel om at det kun er forurensning "i strid med loven" det er tiltaksplikt for i lovens § 7 

tredje ledd.  

 

Heller ikke i juridisk teori er forurensningsloven § 7 fjerde ledd tolket slik KLIF legger opp 

til.  Bugge fremholder at:  

 

"Det er det objektive forhold at det foreligger en forurensning i strid med loven, el-

ler en fare for slik forurensning, som er grunnlaget for at det kan gis pålegg"
81

 

 

Backer
82

 skriver at reglene for forurensning er forskjellige, og avhenger av om forurens-

ningen er lovlig eller ulovlig. Paragraf 7 fjerde ledd omtaler han utelukkende under over-

skriften "ulovlig forurensning". 

 

KLIF's standpunkt innebærer at en av grunnforutsetningene for forurensningslovens system 

faller bort. En rimelighetsvurdering domstolene ikke kan overprøve synes å stå igjen som 

eneste skranke mot myndighetenes påleggskompetanse etter § 7 fjerde ledd. Lovens ordlyd 

og struktur, forarbeidene og juridisk teori taler alle for den motsatte løsning; at det kun er 

ulovlig forurensning myndighetene kan rette pålegg mot etter § 7 fjerde ledd.  

 

Etter dette må det legges til grunn at to rettslige betingelser må være oppfylt for at for-

urensningsmyndighetene skal kunne gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd. For 

det første må det enten ha oppstått en forurensningssituasjon eller foreligge en reell mulig-

het for at forurensning vil inntreffe. For det andre må den aktuelle forurensningen være " i 

strid med loven" jf. § 7 andre ledd.  

                                                 

 

81
 Bugge (1999) s. 247. 

82
 Backer (2012) s. 339-340. 
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4 Ansvarssubjektene etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd 

4.1 Innledning 

Avhandlingens neste problemstilling er hvem som kan pålegges ansvar etter § 7 fjerde ledd.  

 

Avhandlingen drøfter kun hvem som skal bære utgiftene i første omgang. Hvorvidt ved-

kommende kan ha rett til lempe kostnadene videre over på andre, eller kreve regress be-

handles ikke. Partene i en forurensningssak kan selvfølgelig avtale en ansvarsfordeling seg 

i mellom, men forurensningsmyndighetene er ikke bundet av slike avtaler. Ingen kan avtale 

seg bort fra et offentligrettslig forurensningsansvar. Hvis partene i en forurensningssak har 

inngått en slik avtale angående ansvarsfordelingen, vil avtalen følgelig utgjøre en del av et 

eventuelt etter-oppgjør partene imellom, og behandles dermed ikke her.   

4.2 "Den ansvarlige"  

Det følger av ordlyden i forurensningsloven § 7 fjerde ledd at det er "den ansvarlige" for-

urensningsmyndighetene kan rette pålegg mot etter bestemmelsen. Det springende punkt er 

således hvem "den ansvarlige" er.  

 

Etter en naturlig språklig forståelse peker uttrykket "den ansvarlige" mot et tilsynelatende 

ubegrenset spekter av potensielle ansvarssubjekter, herunder både fysiske og juridiske per-

soner. Uttrykket viser imidlertid tilbake til det generelle forurensningsforbudet i § 7 første 

ledd. Etter dette er "den ansvarlige" følgelig den som har, gjør eller setter i verk noe som 

kan medføre fare for forurensning, og som ikke er tillatt etter lov, forskrift eller enkeltved-

tak.  

 

Det fremgår av forurensningslovens forarbeider at lovgiver bevisst har unnlatt å angi eks-

plisitt hvem "den ansvarlige" er i lovteksten. Lovens § 7 bygger på delutredningen om for-

urensningserstatning av Aasland-utvalget i NOU 1977:11. Utvalget mente at spørsmålet om 

ansvarssubjekt i de fleste tilfeller ikke ville volde noen tvil. Likevel skriver utvalget at 

spørsmålet undertiden kan være tvilsomt, men at det i disse tilfellene må avgjøres etter: 
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 "en så konkret og sammensatt vurdering at det etter Utvalgets oppfatning ikke er mulig å 

løse det i loven"
83

  

 

Heller ikke en nærmere drøftelse av når forskjellige kategorier av ansvarssubjekter kan 

pålegges kostnadsansvar og tiltaksplikt finnes i forarbeidene. Det forarbeidene imidlertid 

gjør, er å trekke opp noen retningslinjer for vurderingen av hvem som kan være ansvars-

subjekt etter § 7. Det angis at "den ansvarlige" generelt vil være "den som forurensningen 

skriver seg fra".
84

 Videre fremholdes det at dette normalt vil være eieren av den foruren-

sende gjenstand, men at leieren av en fabrikk eller annen forurensende gjenstand bør anses 

som "den ansvarlige" dersom han disponerer denne fullt ut.
85

 Forarbeidene
86

 utelukker 

imidlertid ikke at også andre rettighetshavere etter omstendighetene vil kunne være "den 

ansvarlige" etter § 7. 

 

Der flere enn ett rettssubjekt har tilknytning til oppstått forurensning eller fare for forurens-

ning, er det i følge forarbeidene ikke utenkelig at flere må betraktes som "den ansvarlige".
87

 

Om den vurdering som da må gjøres uttaler forarbeidene:  

 

"Hovedsiktemålet er å finne frem til hvem som kan treffe nødvendige tiltak mot forurens-

ningen, og i denne vurderingen kan det bl.a. være grunn til å legge vekt på hvor nær til-

knytning den enkelte har til forurensningen eller faren for forurensning og hvilke mulighe-

ter vedkommende har til å treffe effektive tiltak.[…]Departementet antar at den nærmere 

grensedragning må overlates til praksis."
88

   

                                                 

 

83
 NOU 1977:11 s. 18. 

84
 NOU 1977:11 s. 22 og Ot.prp.nr 11 (1978-1980) s. 97. 

85
 NOU 1977:11 s. 22 og Ot.prp.nr 11 (1978-1980) s. 97. 

 

86
 Ot.prp.nr 11 (1978-1980) s. 97. 

 

87
 Ot.prp.nr 11 (1978-1980) s. 97. 

88
 NOU 1977:11 s.22-23 og Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97. 



 28 

 

Det må etter dette være klart at "den ansvarlige" både kan være fysiske og juridiske perso-

ner, og at flere kan være ansvarssubjekt for den samme forurensningen. Det er videre klart 

at det i den enkelte sak er forvaltningen og domstolene, som ut i fra en konkret skjønns-

messig vurdering, må avgjøre hvem "den ansvarlige" er. 

 

4.3 Mulige ansvarssubjekter  

I det følgende drøftes mulige ansvarssubjekter etter forurensningsloven § 4 fjerde ledd. 

Grunnet avhandlingens knappe tilgjengelige ordgrense, behandles kun tre kategorier av 

potensielle ansvarssubjekter – virksomhetsutøveren, grunneier og morselskap.  

4.3.1 Virksomhetsutøveren  

Som allerede nevnt, er ordlyden i § 7 første ledd utgangspunktet for vurderingen av hvem 

som kan pålegges ansvar etter § 7 fjerde ledd. Det er følgelig den som har, gjør eller setter i 

verk noe som kan medføre fare for forurensning som kan pålegges ansvar etter fjerde ledd. 

En virksomhetsutøver som på sin egen eiendom driver en forurensende virksomhet faller 

etter en naturlig språklig forståelse innenfor alle de tre alternativene i § 7 første ledd. Den 

som starter opp og driver en forurensende virksomhet, både gjør og setter i verk
89

 noe som 

kan medføre fare for forurensning. Hvis vedkommende i tillegg eier virksomheten faller 

han i tillegg inn under "ha" alternativet. Det fremgår av forarbeidene
90

 at "den ansvarlige" 

etter § 7 i utgangspunktet er den forurensningen "skriver seg fra". Dersom forurensnings-

myndighetene vet hvem som har forårsaket forurensningen er det altså han pålegg etter § 7 

fjerde ledd skal rettes mot. Dette utgangspunktet er i tråd med prinsippet om at forurense-

ren skal betale, interessehensynet, prevensjonshensynet og den alminnelige rettsfølelse.  

 

                                                 

 

89
 Det er i forarbeidene lagt til grunn at uttrykkene "gjøre og sette i verk" dekker enhver aktiv handling jf. 

Ot.prp.nr 11 (1979-1980) s. 96.  

90
 Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 97. 
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Forvaltningspraksis
91

 viser at resonnementet ovenfor er lagt til grunn av forurensnings-

myndighetene. Pålegg etter forurensningsloven rettes i første rekke mot den forurensningen 

stammer fra. Det er således først når primærforurenserens identitet ikke er kjent, eller ved-

kommende ikke er i stand til å etterkomme pålegget,
92

 at det vil være aktuelt å rette påleg-

get mot andre.  

 

Utgangspunktet om at det er den opprinnelige forurenseren som er "den ansvarlig" står seg 

selv om han senere overdrar den forurensede eiendommen til nye eiere. Forvaltningsprak-

sis
93

 viser at forurensningsmyndigheten også i disse tilfellene retter pålegg mot den for-

urensningen opprinnelig forårsaket forurensningen. Dersom flere virksomhetshavere har 

forurenset det samme området, holder forurensningsmyndighetene den som er sterkest til-

knyttet forurensningen ansvarlig.
94

 

 

Så langt er det dermed klart at den forurensningen "skriver seg fra", altså virksomhetsut-

øveren, alltid vil være innenfor ansvarskretsen etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd. 

Problemene vedrørende hvem som kan holdes ansvarlig for forurensning oppstår først når 

virksomhetsutøverens identitet ikke er kjent eller vedkommende ikke er i stand til å etter-

komme pålegget. 

4.3.2 Grunneier  

Etter en naturlig språklig forståelse vil den som eier noe, ha noe. Dermed faller grunneier 

av forurenset grunn innenfor ordlyden i § 7 første jf. fjerde ledd, uavhengig av hvorvidt han 

har hatt noen befatning med forurensningen eller ikke. Språklig sett dekker "ha" både akti-

ve og passive eierforhold. Lovens ordlyd peker dermed mot at enhver grunneier, også den 

                                                 

 

91
 Se eksempelvis vedtak fra Statens forurensningstilsyn (SFT) av 22.11.1990 mot Norzink med hjemmel i 

forurensningsloven § 51. 

92
 I praksis ofte fordi vedkommende er konkurs. 

93
 Se eksempelvis vedtak fra SFT av 22.11.1990 mot Norzink med hjemmel i forurensningsloven § 51. 

94
 Se eksempelvis vedtak i klagesak fra Miljøverndepartementet av 2.6.2003 mot Hovland trevarefabrikk AS.  
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som eier en eiendom uten aktivt å nyttiggjøre seg den på noen måte, faller innenfor kretsen 

av ansvarssubjekter i § 7 fjerde ledd.  

 

Forarbeidene
95

 synes imidlertid å legge opp til at grunneieransvaret ikke gjelder ubetinget. 

Er en eiendom bortleid og disponeres fullt ut av leieren, legger forarbeidene opp til at det er 

leieren som er den ansvarlige etter § 7. At leieren kan holdes ansvarlig, trenger imidlertid 

ikke bety at grunneieren automatisk går fri. Dersom grunneieren med viten og vilje har stilt 

sin eiendom til disposisjon for en forurensende virksomhet, synes det naturlig å legge til 

grunn at han kan anses som "den ansvarlige" etter ordlyden i § 7 fjerde ledd, og således kan 

pålegges tiltaksplikt for eventuell forurensning som den tillatte virksomheten fører med 

seg. Man kan se det slik at grunneieren er ansvarlig for å ha kontroll med den virksomhet 

han har tillatt på sin eiendom. 
96

 

 

En kan imidlertid tenke seg tilfeller der grunneieren ikke med overlegg har stilt eiendom-

men til disposisjon for en forurensende virksomhet. Grunneieren kan for eksempel ha festet 

bort eiendommen for en lang periode. I avtalen mellom grunneier og fester er det oppgitt at 

festeren skal benytte eiendommen til aktiviteter som overhodet ikke skaper noen fare for 

forurensning. I ettertid viser det seg at festeren i realiteten har sett bort i fra denne delen av 

avtalen. Han har for eksempel ikke bare benyttet eiendommen som lagerplass for bøker, 

han har i tillegg drevet et lakkeringsverksted på tomten. Etter en tid viser det seg at kjemi-

kalier fra lakkeringsvirksomheten har rent ned i jordsmonnet. I en slik situasjon vil festeren 

klart nok kunne pålegges ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Festeren er den 

forurensningen "skriver seg fra", både lovens ordlyd, forarbeider og prinsippet om at for-

urenseren skal betale
97

 taler for at han kan holdes ansvarlig. Men hva om det viser seg at 

                                                 

 

95
 Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 97. 

 

96
 Slik også Bugge (1999) s. 534 og forvaltningspraksis jf. Vedtak i klagesak fra Miljøverndepartementet av 

2.6.2003 mot Hovland trevarefabrikk.  

97
 Forurensningsloven § 2 nr. 5. 
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festeren er uten midler til å rydde opp i forurensningen. Spørsmålet blir da om forurens-

ningsmyndighetene må ta regningen selv, eller om grunneieren kan pålegges å bære ko-

standene knyttet til oppryddingen jf. § 7 fjerde ledd.  

 

En kan tenke seg en rekke lignende situasjoner, for eksempel kan kjemikalier fra en fabrikk 

i nærheten i årevis rent over på grunneierens tomt. På tidspunktet da skaden oppdages er 

fabrikken konkurs og nedlagt. Her vil grunneieren måtte betraktes som skadelidt. Vil han 

da kunne pålegges å betale for oppryddingen med hjemmel i § 7 fjerde ledd? Vil saken 

stille seg annerledes dersom forurensningen skjedde i tidsrommet før nåværende grunneier 

ervervet den forurensede eiendommen? Det kan også stilles spørsmålstegn ved om for-

urensningsmyndighetene i det hele tatt kan pålegge grunneier ansvar når forurensningen 

allerede har oppstått og ligger stabilt i grunnen. Ordlyden i § 7 første ledd synes med for-

muleringen "noe som kan medføre fare for forurensning" (min understrekning) å peke 

fremover i tid, slik at det bare er det å ha noe som kan medføre fare for forurensning i frem-

tiden som omfattes.
98

  Problemstillingene som her er skissert, er alle praktiske og avhenger 

av hvor langt grunneieransvaret skal trekkes etter forurensningsloven § 7. Forarbeidene
99

 er 

som nevnt knappe i drøftelsen av mulige ansvarssubjekter, og legger opp til at de nærmere 

vurderinger skal gjøres i praksis.  

 

Med mindre en annen klart lar seg peke ut som primærforurenser, har forurensningsmyn-

digheten siden starten av 1990 tallet hatt støtte i underrettspraksis
100

 for å pålegge grunneier 

av forurenset grunn ansvar etter forurensningsloven § 7, selv om grunneieren ikke er den 

som har forårsaket forurensningen.  

 

Sommeren 2012 behandlet imidlertid Høyesterett for første gang spørsmålet om grunneier 

kan anses som "den ansvarlige" jf. § 7 når forurensningen ikke stammet fra grunneieren 

                                                 

 

98
 Bremset (2012) s. 131. 

99
 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 97 

100
 LE-1991-276 (Brattås Holding) 
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selv, i den såkalte Grindalendommen.
101

  De rettssetninger Høyesterett bygger sin avgjørel-

se på i denne dommen, må således legges til grunn for drøftelsen av hvor langt grunneier-

ansvaret etter § 7, rekker i gjeldende rett.   

 

Grindalendommen gjaldt forurensningsmyndighetenes krav om delvis refusjon av det of-

fentliges utgifter til opprydding av strekt forurenset grunn jf. forurensningsloven § 76 første 

ledd første punktum, jf. 74 andre ledd, jf. § 7. Spørsmålet Høyesterett tok stilling til, var 

om ny grunneier kan anses som "den ansvarlige for forurensningen" etter § 7 andre ledd jf. 

første ledd, og derved pålegges opprydningskostnader, når forurensningen uten tvil stam-

met fra virksomhet drevet av fester før grunneieren ervervet eiendommen. Dommen be-

handler ikke § 7 fjerde ledd direkte, men ettersom uttrykket "den ansvarlige" i fjerde ledd 

viser til bestemmelsens første- og andre ledd, må avgjørelsen ha prejudikatsverdi også for § 

7 fjerde ledd.  

 

En enstemmig Høyesterett kom til at den nye grunneieren var ansvarlig etter § 7, eventuelt 

ved siden av andre, og at det bare er i "helt spesielle tilfeller dette kan tenkes ikke å gjelde". 

Den nye grunneieren ble følgelig ansett som "den ansvarlige" for den tidligere forurens-

ningen, og måtte betale deler av opprydningskostnadene. Spørsmålet videre blir hvilke 

grenser som kan trekkes opp for grunneieransvaret etter § 7 fjerde ledd, basert på Høyeste-

retts avgjørelse i Grindalendommen, sammenholdt med de øvrige rettskilder. 

 

4.3.2.1 Kan grunneier pålegges ansvar for forurensning som inntrådte før han ervervet 

eiendommen? 

Spørsmålet her er om grunneier etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, kan pålegges an-

svar for forurensning som allerede befant seg på eiendommen da han ervervet den. Det 

springende punkt er hvorvidt grunneieren kan sies å "ha […] noe som kan medføre fare for 

forurensning" jf. § 7 første ledd.  

                                                 

 

101
 Rt-2012-944 
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Førstvoterende i Grindalendommen slår fast at grunneieren etter vanlig språkbruk, "har en 

eiendom".
102

  Uttrykket "kan medføre fare for forurensning" (min understrekning) i § 7 

første ledd, synes imidlertid, etter en naturlig språklig forståelse, å peke fremover i tid. Slik 

at det kun er det å ha noe som i fremtiden kan komme til å forurense som omfattes. Dersom 

en slik tolkning legges til grunn vil grunneier som ervervet sin eiendom etter at forurens-

ningen inntraff, ikke kunne holdes ansvarlig etter § 7 fjerde ledd. Førstvoterende behandler 

uttrykket "kan medføre fare for forurensning" i dommens avsnitt 59: 

 

"Det kan spørres om grunneieren også har «noe som kan medføre fare for for-

urensning» når eiendommen allerede var forurenset da han eller hun ervervet den. 

Etter mitt syn må man kunne svare bekreftende på det. En måte å se det på, er at så 

lenge forurensningstilstanden opprettholdes, foreligger en vedvarende fare for for-

urensning. Ofte vil det også være slik som i dette tilfellet, at det er fare for ytterlige-

re forurensning. Her er det påpekt at det kan skje via avrenning, bevegelse i umettet 

sone og grunnvannstransport"
103

 

 

Høyesterett fastslår dermed at uttrykket "kan medføre fare for forurensning" må tolkes vi-

dere enn det ordlyden i § 7 første ledd isolert sett tilsier. Førstvoterendes tolkning er i tråd 

med forurensningslovens formålsbestemmelse
104

 og Grunnloven § 110b, som begge kan tas 

til inntekt for det tolkningsresultat som best ivaretar det ytre miljø. Også forarbeidene
105

 

legger til grunn at § 7 kan innebære et forbud mot å opprettholde en allerede inntrådt for-

urensningstilstand.  

 

På bakgrunn av sitatet over kan en imidlertid spørre om retten har ment å stille som et vil-

kår for at grunneier skal være ansvarlig for forurensning som har inntrådt før han ervervet 

                                                 

 

102
 Rt-2012-944 avsnitt 58. 

103
 Rt-2012-944 avsnitt 59. 

104
 Forurensningsloven § 1. 

105
 Innst.O.nr. 25 (1980-1981) s. 21, Høyesterett påpeker også dette i dommens avsnitt 59. 
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eiendommen, at den foreliggende forurensingen medfører en fare for ytterligere forurens-

ning.
106

 Ut i fra en naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 7 første ledd jf. "kan medfø-

re" er det ikke unaturlig å innfortolke et slikt vilkår. På den annen side, er det ikke noe i 

domspremissene for øvrig som taler for at et vilkår om fare for ytterligere forurensning skal 

innfortolkes, dermed bærer det nok for langt å legge til grunn at Høyesterett har ment å 

innføre et slikt vilkår. 

 

Det må etter dette være klart at det å være grunneier av en forurenset eiendom, i seg selv er 

tilstrekkelig for å bli holdt ansvarlig etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Grunneieren 

kan holdes ansvarlig både for forurensning som oppstår i tiden han er grunneier, og for 

forurensning som materialiserte seg i tiden før han ervervet eiendommen. Forurensnings-

myndighetene kan dermed treffe vedtak, med hjemmel i § 7 fjerde ledd, om at nåværende 

grunneier både skal betale for og rydde opp i forurensning han ikke selv har hatt noen be-

fatning med.
107

 

4.3.2.2 Kan grunneier alltid pålegges ansvar? 

Ordlyden i § 7 første ledd kan etter en naturlig språklig forståelse peke mot at enhver 

grunneier alltid vil være ansvarlig, ettersom det å eie er å "ha".  

 

Forurensningslovens forarbeider
108

 legger imidlertid opp til at det skal gjøres en konkret 

vurdering av hvem som er "den ansvarlige", der utgangpunktet tas i hvem som er nærmest 

tilknyttet den aktuelle forurensningen. Det legges med andre ord opp til et ansvarssystem 

der grunneieren kan være blant de ansvarlige etter § 7, men ikke alltid vil være det.  

 

                                                 

 

106
 Bremset (2012) s. 131-132 

107
 Konklusjonen er i tråd med tidligere underrettspraksis jf. LE-1991-276 (Brattås Holding). 

108
 Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 97, NOU 1977:11 s. 22-23. 
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Høyesterett legger seg imidlertid på en strengere linje, og fremholder at grunneier tilnær-

met alltid er ansvarssubjekt etter § 7. Førstvoterende i Grindalendommen uttaler: 

  

"Mitt syn er altså at grunneierens ansvar ikke beror på en konkret vurdering av om 

grunneieren er den nærmeste til å bære ansvaret. Grunneieren er ansvarssubjekt, 

eventuelt ved siden av andre, og det er bare i helt spesielle tilfeller dette kan tenkes 

ikke å gjelde."
109

 

 

Høyesterett synes altså å trekke opp et mer vidtrekkende grunneieransvar enn det forarbei-

dene legger opp til. Retten begrunner dette med at de delene av forarbeidene som drøfter 

ansvarssubjekter etter § 7 ikke lenger "passer".
110

 Grunnen er, i følge Høyesterett, at 

NOU'ens
111

  drøftelse av ansvarskretsen baserer seg på et tidligere lovutkast
112

 der å "ha 

[…] noe" ikke var inntatt som ansvarsgrunnlag for forurensningsansvaret etter § 7. An-

svarskretsen ble først på et senere tidspunkt endret, til også å omfatte det å "ha […] noe" 

som kan medføre fare for forurensning. Basert på dette fremstår Høyesteretts beslutning om 

å se bort i fra forarbeidene som naturlig.  

 

På den annen side er lovproposisjonens
113

 drøftelse av potensielle ansvarssubjekter, som er 

tilnærmet identisk med den i NOU'en, skrevet etter at Miljøverndepartementet utvidet be-

stemmelsen i § 7 til også å innbefatte "ha" alternativet. Dette må kunne tas til inntekt for at 

lovgivers intensjon har vært at grunneiers ansvar etter § 7 fortsatt skal bero på en konkret 

vurdering, der grunneierens tilknytning til forurensningen tillegges betydelig vekt.
114

 
115

 

                                                 

 

109
 Rt-2012-944 avsnitt 81. 

110
 Rt-2012-944 avsnitt 73. 

111
 NOU 1977: 11 s. 22-23. 

112
 NUT-1977-1. 

113
 Ot.prp.nr. 11 (1979-1980) s. 97, se også NOU 1977:11 s. 22-23. 

114
 Høyesterett fremholder i Rt-2012-944 avsnitt 66 at forklaringen synes å være at det ved utarbeidelse av 

lovproposisjonen ikke fullt ut ble tatt hensyn til at lovforslaget var blitt endret under lovforberedelsen. 
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Redegjørelsen ovenfor viser at Høyesterett i Grindalendommen, sammenlignet med forar-

beidene, utvider grunneieransvaret etter forurensningslovens § 7. Høyesterett kommer til at 

grunneierens ansvar ikke beror på en konkret vurdering av om grunneieren er den nærmeste 

til å bære ansvaret. Grunneieren er i følge Høyesterett ansvarssubjekt, eventuelt ved siden 

av andre. "Det er bare i helt spesielle tilfeller dette kan tenkes ikke å gjelde".
116

  

 

Det er etter dette klart at grunneieransvaret etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd strekker 

seg langt. Hovedregelen er altså at grunneier er ansvarssubjekt etter § 7 fjerde ledd for for-

urenset grunn som befinner seg på hans eiendom, Høyesterett åpner imidlertid for at det 

finnes unntak fra grunneieransvaret gjennom følgende formulering: 

 

"grunneier er ansvarssubjekt, […] og det er bare i helt spesielle tilfeller dette kan 

tenkes ikke å gjelde." 
117

   

 

                                                                                                                                                    

 

115
 Det bemerkes at Høyesterett tidligere har benyttet de samme forarbeidene, uten å uttrykke noe i retning av 

at de ikke lenger "passer".  I Rt-2010-306 (Hempeldommen) som gjaldt spørsmålet om et morselskap kunne 

pålegges ansvar etter forurensningsloven § 51, siterte Høyesterett nettopp fra ansvarsvurderingen i forarbei-

dene til § 7. Retten uttalte da ingenting om at endringen i § 7 innebærer at forarbeidsuttalelsene ikke lenger 

"passer". Tvert i mot kom Høyesterett i Rt-2010-306 til at hvorvidt et morselskap er innenfor kretsen av an-

svarssubjekter etter forurensningsloven § 51 må avgjøres nettopp etter en slik konkret vurdering som forar-

beidene til § 7 gir anvisning på. Det bemerkes imidlertid at rettens drøftelse av "ha" alternativet i Rt-2010-306 

ikke var knyttet til eiendomsrett til grunnen, men til et morselskaps rådighet over datterselskapets virksomhet.   

 

116
 Det tilføyes at Høyesteretts konklusjon i Rt-2012-944 er i tråd med en naturlig språklig forståelse av ord-

lyden, forurensningsloven § 1 og Grunnloven. § 110b som er ment å innbefatte et prinsipp om grunneieres 

forvalteransvar, se avhandlingens pkt. 2.1 

 

117
 Rt-2012-944 avsnitt 81. 
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Spørsmålet blir da, hvilke "tilfeller" Høyesterett her sikter til – når kan det "tenkes" at 

grunneieransvaret ikke gjelder, slik at grunneieren ikke kan pålegges ansvar etter forurens-

ningsloven § 7? 

 

I Grindalendommen avsnitt nr. 82 fremholder Høyesterett: 

 

"Dette innebærer at forurensningsmyndighetene kan velge å gå på grunneieren, 

selv om grunneieren ikke er den forurensningen skriver seg fra. Men der en annen 

klart peker seg ut som nærmere til å foreta effektive tiltak, vil det etter omstendighe-

tene kunne tenkes å innebære myndighetsmisbruk å rette krav mot grunneieren."
118

 

 

Det er således klart at grunneieren ikke kan pålegges ansvar etter § 7 når noen andre er så 

nærme å iverksette tiltak at en ansvarspåleggelse av grunneieren vil medføre myndighets-

misbruk. Spørsmålet etter dette blir om det kun er ved fare for myndighetsmisbruk det kan 

gjøres unntak fra grunneieransvaret, eller om det også finnes andre "tilfeller" hvor grunn-

eier ikke kan pålegges ansvar etter forurensningsloven § 7.  

 

 Høyesterett viser i dommen avsnitt nr. 80 til at Bugge
119

 i juridisk teori fremholder for at 

grunneieransvaret etter forurensningslovens § 7 gjelder i de aller fleste tilfeller, også der 

det synes lite rimelig å pålegge ansvar. Likevel avslutter Høyesterett sin drøftelse av Bug-

ges argumenter med følgende oppsummering: 

 

"Bugge mener derfor at fritak fra tiltaksplikten for grunneier med forurenset tomt 

eventuelt bare kan komme på tale der det vil bli helt urimelig tyngende å foreta 

opprydding, særlig for privatpersoner som ikke har pulveriseringsmuligheter."
120

  

 

                                                 

 

118
 Rt-2012-944 avsnitt 82. 

119
 Bugge (1999) s. 538-541. 

120
 Rt-2012-944 avsnitt 80. 



 38 

Høyesterett synes med dette å tolke Bugge dit hen at han åpner for et snevert unntak i 

grunneieransvaret der dette vil fremstå som "helt urimelig tyngende". Førstvoterende utta-

ler så:  

 

"På grunnlag av de rettskildene jeg har gjennomgått, deler jeg i hovedsak denne 

oppfatningen"
121

 

 

Det må tas stilling til om dette innebærer at dommen må tolkes slik at det oppstilles et selv-

stendig unntak fra grunneieransvaret der det vil være "helt urimelig tyngende" å pålegge et 

slikt ansvar. Eller om det kun gjelder et unntak i tilfeller hvor "en annen klart peker seg ut 

som nærmere til å foreta effektive tiltak" slik at et pålegg rettet mot grunneier vil innebære 

myndighetsmisbruk.   

 

På den ene siden kan en argumentere for at et "helt urimelig tyngende" ansvar vil være 

sterkt urimelig dersom det pålegges grunneieren, slik at disse tilfellene vil falle innenfor 

den ulovfestede myndighetsmisbrukslæren.
122

 Legger en dette til grunn, må dommen tolkes 

slik at det kun er ved tilfeller av myndighetsmisbruk at grunneieren ikke kan pålegges an-

svar etter forurensingsloven § 7.  På den annen side må domstolenes avgjørelser alltid ligge 

innenfor rammene av partenes påstander jf. tvisteloven
123

 § 11-2, og i Grindalendommen 

var myndighetsmisbruk ikke anført for Høyesterett. Det var således en ren tolkning av for-

urensningslovens regler jf. §§ 76 og 7, retten måtte bygge sin avgjørelse på. Når Høyeste-

rett da fremhever Bugges uttalelse om at det kan være grunn til å gjøre unntak fra grunnei-

ers ansvar etter § 7 når dette vil være "helt urimelig tyngende", og sier seg i "hovedsak 

enig" med Bugges syn, tyder det på at retten åpner for et unntak fra grunneieransvaret også 

i tilfeller hvor et ansvar ikke vil innebære myndighetsmisbruk.
124

 Dette resonnementet støt-

                                                 

 

121
 Rt-2012-944 avsnitt 81. 

122
 Se avhandlingens pkt. 4.3.2.3 

123
 Lov 2005-06-17 nr. 90, lov om mekling og rettergang i sivile tvister. 

124
 Bugges resonnement er ikke koblet til myndighetsmisbrukslæren.  
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tes av at Høyesterett i dommens avsnitt nr. 84 underbygger sin konklusjon med at grunneie-

ren i den foreliggende sak var "fullt klar over at han ervervet en industritomt", at "tomten 

bar tydelig preg" av den tidligere virksomhet, at tomten med den foreliggende forurensning 

ikke kunne "utnyttes på noen måte" og at staten kun krevde refundert det beløp tomten var 

verdsatt til. Dette syntes å være argumenter for at ansvaret i den foreliggende sak ikke kun-

ne ansees som helt urimelig tyngende. Dersom Høyesterett hadde ment at grunneier er an-

svarlig i ethvert tilfelle, med mindre et slikt ansvar ville innebære myndighetsmisbruk, sy-

nes disse argumentene noe overflødige, ettersom myndighetsmisbruk ikke var påberopt i 

saken.  

 

Videre synes Høyesteretts bruk av uttrykkene "der en annen klart peker seg ut som nærme-

re til å iverksette effektive tiltak", og " helt urimelig tyngende" å peke mot ulike typetilfel-

ler. En kan godt tenke seg situasjoner der det vil være "helt urimelig tyngende" for grunn-

eier å besørge oppryddingen av en eiendom, uten at dette betyr at noen andre "klart peker 

seg ut som nærmere" til å iverksette tiltak. Et ansvar etter § 7 vil for eksempel kunne være 

helt urimelig tyngende av personlige, økonomiske og sosiale grunner.  

 

Basert på domspremissene i Grindalendommen synes det dermed mest naturlig å legge til 

at grunn at Høyesterett åpner for unntak fra grunneieransvaret etter forurensningsloven § 7 

i to typetilfeller. For det første der, "en annen klart peker seg ut som nærmere til å foreta 

effektive tiltak" slik at ansvarspåleggelse av grunneieren vil innebære myndighetsmisbruk, 

og for det andre, der det vil være "helt urimelig tyngende" å pålegge grunneieren et ansvar. 

I det følgende drøftes det i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt å la de to unntake-

ne komme til anvendelse.  

 

4.3.2.3 Når vil en annen enn grunneier kunne være "klart" nærmere å treffe effektive 

tiltak mot forurenset grunn.   

Det spørsmål som her reiser seg, er når en annen enn grunneieren "klart peker seg ut som 

nærmere til å foreta effektive tiltak" mot forurenset grunn, slik at det vil kunne innebære 

myndighetsmisbruk å rette pålegg mot grunneieren.   
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Et forvaltningsvedtak innebærer myndighetsmisbruk dersom en domstol kommer til at for-

valtningens skjønnsutøvelse bygger på utenforliggende hensyn,
125

 vilkårlighet
126

 eller inne-

bærer en usaklig forskjellsbehandling.
127

 Videre vil det også være myndighetsmisbruk der-

som forvaltningens vedtak innebærer et strekt urimelig resultat.
128

 
129

  At domstolene kun 

har en slik begrenset kompetanse til å overprøve forvaltningens skjønnsutøvelse, gjør at 

forurensningsmyndighetene er gitt et vidt spillerom ved ansvarspåleggelse etter § 7 fjerde 

ledd, i situasjoner hvor det foreligger flere mulige ansvarssubjekter. 

 

Høyesteretts ordvalg, jf. "klart peker seg ut som nærmere"
130

 tyder på at det skal mye til før 

en annen enn grunneieren er så nært til å treffe effektive tiltak at det vil kunne innebære 

myndighetsmisbruk å pålegge grunneier ansvar etter § 7. Dessuten kan vedtak etter § 7 

fjerde ledd, kun rettes mot den eller de som faller innenfor kretsen av ansvarssubjekter i § 7 

første ledd. Unntaket vil således bare kunne komme til anvendelse dersom en som har, gjør 

eller setter i verk noe som kan medføre fare for forurensning, er i en klart bedre posisjon til 

å iverksette tiltak enn grunneieren. Dette syntes først og fremst å være aktuelt dersom for-

urensningen ikke stammer fra grunneieren. Dersom primærforurenseren er en annen enn 

grunneieren, og vedkommende er i stand til å etterkomme pålegg etter § 7 fjerde ledd, vil 

det kunne innebære myndighetsmisbruk å rette pålegget mot grunneieren.  

 

Imidlertid vil nok unntaket kunne komme til anvendelse også i andre tilfeller. En kan for 

eksempel se for seg at grunneieren har festet bort eiendommen for en lang periode, og selv 

                                                 

 

125
 Se eksempelvis Rt-1996-78. 

126
 Se eksempelvis Rt-2010-224 (Vilkårlighet var ikke avgjørende for sakens utfall, men retten presiserer at 

forvaltningsavgjørelser kan settes til side på dette grunnlag som en del av myndighetsmisbrukslæren). 

127
 Se eksempelvis Rt-1979-149 eller Rt-1994-60. 

128
 Se eksempelvis Rt-1951-19 eller Rt-1973-460. 

129
  Utover dette kan domstolen alltid overprøve hvorvidt et forvaltningsvedtak bygger på riktig faktum. 

130
 Rt-2012-944 avsnitt 82. 
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ikke lenger oppholder seg i landet hvor eiendommen ligger. I slike tilfeller kan det tenkes 

at festeren er "nærmere til å foreta effektive tiltak". Anvendelse av unntaket vil også kunne 

være aktuelt dersom festeren eller et annet mulig ansvarssubjekt, besitter spesiell kunnskap 

om den aktuelle forurensningen som gjør at vedkommende raskt og enkelt kan iverksette 

effektive tiltak. Videre vil økonomi, tilgang på utstyr og erfaring med oppryddingsarbeid 

også kunne være relevante momenter i vurderingen av om noen andre enn grunneier "klart 

peker seg ut som nærmere til å foreta effektive tiltak".    

 

Det er etter dette klart at det skal mye til før unntaket kommer til anvendelse. Hvis grunn-

eier og en annen er omtrent like nært til å kunne iverksette tiltak, vil forurensningsmyn-

dighetene trygt kunne rette vedtak mot grunneieren, uten at dette vil medføre fare for myn-

dighetsmisbruk. Unntaket vil kun gjøre seg gjeldende dersom en annen er i en betraktelig 

bedre posisjon til å iverksette effektive tiltak mot forurensningen, slik at et pålegg rettet 

mot grunneier vil innebære myndighetsmisbruk.  

 

4.3.2.4 Når vil en ansvarspåleggelse av grunneier kunne være "helt urimelig tyngende"  

Det spørsmål som her skal behandles er når det vil kunne være "helt urimelig tyngende" å 

pålegge grunneier ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Høyesteretts bruk av 

uttrykket "helt urimelig tyngende" peker i retning av at det skal mye til og må avgjøres etter 

en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak.  Det er ikke avgjort hvilke hensyn som vil og 

kan vektlegges i en slik vurdering, men det gjøres her et forsøk på å fremheve noen konkre-

te momenter som vil kunne få betydning.  

 

Høyesteretts fremholder i Grindalendommen at:  
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"Bugge mener derfor at fritak fra tiltaksplikten for grunneier med forurenset tomt eventuelt 

bare kan komme på tale der det vil bli helt urimelig tyngende å foreta opprydding, særlig 

for privatpersoner som ikke har pulveriseringsmuligheter"
131

 

 

Høyesteretts uttalelse viser at unntaket er særlig relevant der grunneieren er en privatperson 

uten pulveriseringsmuligheter. Det er således klart at det vil kunne være av betydning for 

om unntaket kommer til anvendelse eller ikke, om grunneieren er privatperson eller et sel-

skap. Videre vil det være et moment hvorvidt grunneieren må bære alle kostnadene selv 

eller om han har mulighet til å pulverisere dem. Likevel må det tillegges at grunneieren i 

nettopp Grindalendommen ble ansvarlig for deler av oppryddingskostandene knyttet til 

forurenset grunn, selv om han var en privatperson uten pulveriseringsmuligheter. På den 

annen side er det ikke helt usannsynlig at dommens resultat hadde blitt annerledes dersom 

forurensningsmyndighetene hadde krevet grunneieren for hele beløpet, som var betraktelig 

høyere enn det han ble ilagt.    

 

Retningslinjen i forurensningsloven § 2 nr. 1 peker også i retning av at økonomiske og vel-

ferdsmessige forhold vil kunne være relevante momenter i vurderingen av om det er "helt 

urimelig tyngende" å pålegge grunneier ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd. 

Slike hensyn vil nok først og fremst kunne ha betydning dersom grunneieren er en privat-

person. Dersom grunneieren eksempelvis er aleneforsørger, alvorlig syk eller uføretrygdet 

og kostnadene vil føre vedkommende ut i et økonomisk uføre taler dette for å la unntaket 

komme til anvendelse.
132

 Imidlertid vil nok økonomiske og velferdsmessige hensyn i en-

kelte tilfeller, også kunne tale for at det vil være "helt urimelig tyngende" å pålegge et sel-

skap ansvar som grunneier etter § 7 fjerde ledd, eksempelvis dersom kostnadene vil inne-

bære konkurs, masseoppsigelser, eller andre drastiske sysselsettingsvirkninger.  

 

                                                 

 

131
 Rt-2012-944 avsnitt 80. 

132
 I slike tilfeller vil det nok imidlertid være med relevant å benytte lempingsreglen i forurensningsloven § 76 

fjerde ledd jf. § 74 slik som i Rt-2012-944. 
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En må også kunne anta at det vil tale for å la unntaket komme til anvendelse dersom eieren 

ikke har hatt noen befatning med forurensningen jf. prinsippet om at forurenseren skal be-

tale.
133

 Særlig dersom vedkommende er å betrakte som en direkte skadelidt, som i det tidli-

gere nevnte eksempelet
134

 der kjemikalier fra en fabrikk i nærheten har rent over på grunn-

eierens tomt, fremstår det som rimelig å tillegge dette momentet vekt. Etter Høyesteretts 

avgjørelse i Grindalendommen er det imidlertid klart at manglende befatning med for-

urensningen ikke alene vil gjøre det "helt urimelig tyngende" å pålegge grunneieren ansvar.  

 

Prinsippet om at forurenseren skal betale
135

 taler også for at unntaket kommer til anvendel-

se dersom grunneier ikke har noen form for økonomisk interesse i at forurensningen fjer-

nes. Scenarioet er kanskje lite praktisk ettersom enhver eiendom vil øke i verdi som følge 

av at forurenset grunn fjernes eller renses. Likevel kan en se for seg situasjoner der eieren 

ikke benytter tomten, og heller ikke går med tanker om å selge den. Eventuelt kan det ten-

kes at tomten benyttes som avfallsplass eller står i fare for å bli ekspropriert. 

 

Dernest kan det være grunn til å vektlegge hvorvidt grunneieren har vært i god tro eller 

ikke da han overtok eiendommen. Dersom grunneieren kjente til at grunnen var forurenset 

ved overdragelsen av eiendommen taler dette sterkt i mot å la unntaket komme til anven-

delse. Dersom han derimot ikke kjente til forurensningen, og heller ikke burde ha fattet 

mistanke om den, er dette et moment som kan tale for at det vil kunne være "helt urimelig 

tyngende" å pålegge grunneier ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
136

 Dersom 

eiendommen ble overdratt ved kjøp, vil også prisen nåværende grunneier betalte kunne 

komme med i betraktningen.  

 

                                                 

 

133
 Forurensningsloven § 2 nr. 5. 

134
 Se avhandlingens pkt. 4.3.2. 

135
 Forurensningslovens § 2 nr. 5. 

136
 Det bemerkes at Bugge fremholder at grunneiers uvitenhet angående forurensningen, som "hovedregel" 

ikke vil være nok til at "det er helt urimelig tyngende" å pålegge han ansvar etter forurensningsloven § 7. 
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Det fremstår videre som naturlig å se hen til hvem som mest kostnadseffektivt kan stanse, 

fjerne eller rydde opp i forurensningen. Dersom dette vil være langt dyrere og mer ressurs-

krevende for eieren enn for andre, kan dette være et moment for at det ansees som "helt 

urimelig tyngende" å pålegge grunneieren ansvar.  

 

Til sist vil en kunne hevde at prevensjonshensynet alltid vil tale mot å anse grunneier som 

en del av ansvarskretsen dersom han ikke har hatt noen befatning med forurensningen.  

 

Det er usikkert hvorvidt noen av de her nevnte hensyn alene vil kunne gjøre unntaket aktu-

elt. Formuleringen "helt urimelig tyngende" legger som nevnt opp til at unntaket har et me-

get snevert anvendelsesområde. Men sannsynligvis vil det være momenter av lignende ka-

rakter som vil kunne begrunne et unntak fra grunneieransvaret etter forurensningslovens § 

7 fjerde ledd, dersom det blir satt på spissen i den konkrete sak.   

 

Det synes etter dette nærliggende å konkludere med at grunneieransvaret for forurenset 

grunn etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd er meget vidtrekkende. Den som er i besittel-

se av en forurenset eiendom må belage seg på å bli holdt ansvarlig for forurensningen, uav-

hengig av sakens konkrete omstendigheter og grunneierens tilknytning til forurensningen. 

Kun dersom en annen enn grunneier er "klart nærmere" til å treffe effektive tiltak mot for-

urensningen, slik at et pålegg vil innebære myndighetsmisbruk eller det vil være "helt uri-

melig tyngende" å pålegge grunneier ansvar vil det kunne være aktuelt å gjøre unntak fra 

grunneieransvaret. At grunneieren som regel vil være innenfor kretsen av ansvarssubjekter 

etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, synes imidlertid ikke å bety at ansvaret alltid vil 

rettes mot grunneieren, i Hempeldommen ble morselskapet, og ikke grunneieren ilagt an-

svar etter forurensningsloven § 51, uten at Høyesterett foretok noen nærmere drøftelse av 

bakgrunnen for dette.  

 

4.3.3 Morselskap  

Problemstillingen i denne delen av avhandlingen er om et morsselskap kan pålegges ansvar 

etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, og i så fall på hvilke betingelser. Første spørsmål 
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er om forurensningsmyndighetene kan rette pålegg etter § 7 fjerde ledd mot morselskap, 

ved siden av eller eventuelt istedenfor et datterselskap. Problemstillingen er særlig praktisk 

når datterselskapet selv ikke har midler til å stanse, fjerne eller avbøte forurensningsskade. 

Dersom datterselskapet er insolvent, er spørsmålet om morselskapet kan ha et ansvar som 

går utover det vanlige aksjonæransvaret.
137

    

 

"Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller 

selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap" jf. aksjeloven § 1-3. 

Rettslig sett er imidlertid mor- og datterselskaper uavhengige rettssubjekter. Drøftelsen her 

bygger på en enkel konsernmodell, med et morsselskap og et datterselskap. Avhandlingens 

omfang tillater ikke at mer kompliserte selskapsstrukturer behandles. Fremstillingen forut-

setter at morselskapet ikke er grunneier av den forurensede lokalitet.  

 

Forurensningsloven § 7 første ledd trekker opp de ytre rammene for hvem pålegg etter § 7 

fjerde ledd kan rettes mot jf. " ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 

fare for forurensning". Det aktuelle alternativ i § 7 første ledd ved et eventuelt morsel-

skapsansvar er "ha […] noe". Basert på en naturlig språklig forståelse er "ha […] noe " et 

vidt begrep, som omfatter det å eie noe. Likeledes vil også den som disponerer-, innehar-, 

eller bestemmer over noe, rent språklig sett kunne falle innenfor ansvarskretsen i § 7 første 

ledd jf. fjerde ledd. Lovens ordlyd taler dermed for at det er morselskapets grad av kontroll 

med datterselskapet som er avgjørende for om et morselskap kan sies å "ha" datteren eller 

ikke.  

 

Spørsmålet om hvorvidt et morselskap kan pålegges ansvar etter forurensningslovens regler 

har vært oppe for Høyesterett, i Hempeldommen. Direkte gjaldt dommen bestemmelsen i 

forurensningsloven § 51.  

 

                                                 

 

137
 Bugge (1999) s. 595-596. 
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Saken gjaldt spørsmålet om et morsselskap kunne pålegges å besørge eller bekoste under-

søkelser av forurenset grunn jf. forurensningsloven § 51. Partene i saken var Hempel AS og 

Miljøverndepartementet. Høyesterett konkluderte etter en konkret helhetsvurdering, med at 

morselskapet Hempel AS kunne holdes ansvarlig etter § 51.  Dommen drøfter ikke § 7 di-

rekte, men bestemmelsene i §§51 og 7 har likelydende ordlyd om hvem som er mulige an-

svarssubjekter.  Den eneste forskjellen er at § 51 angir ansvarssubjektene i presensform, 

mens § 7 benytter infinitivsformen. Den likelydende ordlyden gjør at en må ta stilling til 

hvilken vekt Hempeldommen skal tillegges ved tolkningen av § 7. Dersom den rettssetning 

dommen bygger på skal legges til grunn for tolkningen av § 7 er dette et meget tungtveien-

de argument for at morselskaper er potensielle ansvarssubjekter også etter denne bestem-

melsen.  

 

Spørsmålet om hvorvidt et morselskap kan være adressat for pålegg etter § 7, beror i ut-

gangspunktet på en tolkning av forurensningsrettslige regler. Likevel har problemstillingen 

et selskapsrettslig aspekt. Utgangspunktet i norsk selskapsrett er at ethvert selskap i et kon-

sern er et selvstendig rettssubjekt. Aksjonærene i selskap A, kan ikke holdes ansvarlig for 

selskap B's forpliktelser. Å holde et morselskap ansvarlig for datterens forurensningsfor-

pliktelser innebærer med andre ord et ansvar for morselskapet som går utover det alminne-

lige aksjonæransvaret.
138

 Hvorvidt morselskaper kan pålegges et slikt ansvar er drøftet av 

Høyesterett i Hempeldommen.
139

  

 

4.3.3.1 Den rettskildemessige vekt av Hempeldommen ved tolkning av 

forurensningsloven § 7 fjerde ledd 

Det første som må tas stilling til, er imidlertid hvilken betydning Hempeldommen skal til-

legges ved tolkningen av forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Formelt sett har dommen 

prejudikatsvirkning kun ved tolkningen av § 51.  En Høyesterettsavgjørelse kan imidlertid 
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 Bugge (1999) s. 596. 

139
 Se avhandlingens pkt. 4.3.3.2 
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være et relevant og vektig argument for et bestemt standpunkt eller tolkning selv om den 

ikke anses som prejudikat.
140

 Dersom den problemstilling man stilles ovenfor har likhets-

trekk med en sak Høyesterett tidligere har tatt stilling til, kan det for eksempel være aktuelt 

å benytte dommen analogisk.
141

  

 

Som tidligere nevnt, er ordlydene i §§ 7 og 51 tilnærmet identiske.
142

 Høyesterett fremhol-

der i Hempeldommen at den likelydende ordlyden innebærer at forarbeidene til § 7 har 

betydning for tolkningen av § 51.
143

 Høyesterett bygger deler av sin begrunnelse for at 

morselskap kan pålegges ansvar etter § 51 nettopp på disse forarbeidene. Den likelydende 

ordlyden og Høyesteretts bruk av forarbeidene til § 7 taler for at Hempeldommen bør be-

nyttes analogisk ved tolkningen av § 7.  

 

Det finnes imidlertid også argumenter for at Hempeldommen ikke burde vektlegges ved 

tolkningen av § 7. Advokatene Innjord og Pihlstrøm har tatt for seg dommen i en artik-

kel.
144

 De peker på flere forhold ved Høyesterettsdommen som taler mot å tillegge den vekt 

ved tolkningen av den mer inngripende regelen i § 7. Blant annet blir det hevdet at dom-

men: 

 

                                                 

 

140
 Eckhoff (2001) s. 171. 

141
 Slike analogiske slutninger har formelt sett ikke like stor rettskildemessig vekt som prejudikater, men i 

praksis sonderes det likevel ikke strengt mellom slike tilfeller jf. Eckhoff (2001) s.171 

 

142
 Tidligere var § 51 utformet på en annen måte, men ordlyden ble endret i 1996 nettopp for å favne samme 

ansvarskrets som blant annet § 7 jf. Ot.prp.nr.48 (1995-1996) s.12 

 

143
 Rt-2010-306 avsnitt 53. 

144
 Innjord (2012). 
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"knesetter et ansvar for morselskap uten at det verken i lovteksten eller i forarbei-

dene finnes noen konkrete holdepunkter for at lovgiver på dette området har ment å 

fravike det generelle prinsippet om begrenset aksjonæransvar"
145

    

 

Videre fremholder Innjord og Pihlstrøm at dommens rettskildemessige vekt svekkes av at 

Høyesterett tilsynelatende ikke har kjent til deler av forurensningslovens forarbeider
146

 ved 

domsavsigelsen. Disse forarbeidene omtaler konserntilfellene direkte: 

 

"I konserner må morselskap og datterselskap vurderes hver for seg, slik at ansvaret 

ligger på lederen av datterselskapet – forutsatt at det ikke dreier seg om et « tomt 

selskap» eller lignende omgåelsestilfeller. Hvis datterselskapet reelt sett er helt av-

hengig av morselskapet, må man også kunne regne med at morselskapets ledelse 

kan bli holdt ansvarlig etter vanlige regler."
147

  

 

På den ene side peker sitatet klart i retning av at lovgiver ikke har ment å pålegge morsels-

kaper et større ansvar etter forurensningsloven enn på andre rettsområder. Isolert sett taler 

dette mot å tolke forurensningslovens bestemmelser så vidt at morselskaper faller innenfor 

eventuelle ansvarskretser. På den annen side tilhører sitatet en bestemmelse om aktsom-

hetsplikt som aldri ble vedtatt i loven. Spørsmålet blir da om dette medfører at en må se 

bort fra forarbeidsuttalelsen eller om den uansett bør tillegges vekt.  

 

Årsaken til at bestemmelsen den siterte uttalelsen referer til aldri ble vedtatt, er at departe-

mentet mente den samme aktsomhetsplikten likevel ville følge av §§ 7 og 68.
 148

  Dette kan 

tas til inntekt for at uttalelsen fortsatt bør tillegges vekt. Innjord og Pihlstrøm fremholder 
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 Innjord (2012) s. 13-14. 
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 Forarbeidene det her henvises til er en lovutredning utarbeidet av Miljøverndepartementet og offentliggjort 

i mai 1977 – NUT-1977-1. 

147
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videre at det er et argument for at forarbeidsuttalelsen fortsatt bør tillegges vekt at Miljøde-

partementet ikke tok avstand fra uttalelsen under arbeidet med lovproposisjonen.
149

  

 

Innjord og Pihlstrøm viser videre til at det å anse morselskap som potensielle ansvarssub-

jekter etter forurensningsloven § 7, ikke er i tråd med den holdning departementet la til 

grunn ved innføringen av erstatningsbestemmelsene
150

 i forurensningsloven.
151

 Det er riktig 

at Miljøverndepartementet
152

 i forbindelse med innføringen av erstatningsbestemmelsene 

uttalte at det ikke var ønskelig å innføre andre regler om aksjonæransvar enn det som fulgte 

av daværende § 15-1 i aksjeloven.
153

 Like fullt synes det unaturlig å tillegge dette noen 

særlig vekt for spørsmålet her, da Høyesterett i Hempeldommen uttaler at det ikke er "nær-

liggende" å se hen til utformingen av forurensningsloven § 55 som angir ansvarskretsen for 

erstatningsbestemmelsene, ved tolkningen av § 51.
154

  

 

I vurderingen av om det svekker rettskildevekten av Hempeldommen at Høyesterett synes å 

ha oversett deler av forarbeidene må det tilføyes at bestemmelsen de aktuelle uttalelsene 

knytter seg til kun rettet seg mot å "gjøre eller sette i verk noe". Bestemmelsen omfattet 

med andre ord ikke det å "ha […] noe", som er det alternativet retten begrunner morsel-

skapsansvaret med i Hempeldommen. Således vil en kunne hevde at de oversette uttalelsen 

uansett ikke ville hatt betydning for spørsmålet om morselskapsansvar.  

 

Det er vanskelig å si noe entydig om hvilken rettskildemessig vekt Hempeldommen i frem-

tiden vil tillegges for tolkningen av § 7. I norsk rett er det imidlertid sterke tradisjoner for å 
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tillegge Høyesteretts avgjørelser betydelig vekt. Ikke bare i form av prejudikater, men også 

som tolkningsmoment for lignende problemstillinger. Den likelydende angivelse av plikt-

subjekter i §§ 7 og 51 og rettens direkte bruk av forarbeidene til § 7 gjør det vanskelig å se 

bort fra dommen ved tolkingen av § 7 fjerde ledd. Det legges dermed til grunn at Hempel-

dommen må tillegges vekt i vurderingen av om morselskap kan være ansvarssubjekt etter 

forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  

 

Det tilføyes at KLIF allerede synes å legge til grunn Hempeldommen skal tillegges vekt 

ved tolkningen av forurensningsloven §§ 76 jf. 7. KLIF vedtok
155

  i juni 2012, med hjem-

mel i § 76 jf. § 7, å pålegge morselskapet Hempel AS å refundere utgiftene fra opprydding 

på eiendommer datterselskapet tidligere eide. Hempel AS har klaget vedtaket inn til Miljø-

verndepartementet, og klagen ligger på det nåværende tidspunkt hos departementet i påven-

te av behandling.
156

  

 

4.3.3.2  Morselskap som ansvarssubjekt etter § 7 fjerde ledd i lys av Hempeldommen 

At Hempeldommen må tillegges vekt ved tolkningen av § 7 fjerde ledd har betydning for 

flere forhold. For det første må Høyesteretts forståelse av ordlyden knyttet til ansvarskret-

sen i § 51 legges til grunn også for § 7. Retten uttaler at uttrykket "ha […] noe" omfatter 

eierforhold som ikke forutsetter "aktive handlinger".
157

 Videre fremholder førstvoterende:  

 

"Avgjørende for om man «har noe» i forurensningslovens forstand er hvilken rå-

dighet man har over objektet, og etter mitt syn ikke den formelle eierposisjon"
158
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Høyesterett fremholder, at den "omfattende rådighet som et morselskap kan ha over et dat-

terselskap" innebærer at " ha […] noe" etter omstendighetene "kan omfatte morselskap".
159

 

Høyesteretts tolkning av ordlyden samsvarer dermed med den naturlige språklige forståelse 

det er redegjort for under avhandlingens pkt. 4.3.3. Utgangspunktet er dermed at det må 

vurderes konkret hvilken innflytelse, rådighet og styring morselskapet har over datteren.  

 

I likhet med lovens ordlyd legger også forurensningslovens forarbeider opp til at ansvaret 

etter § 7 skal plasseres etter en konkret vurdering. Forarbeidenes
160

 generelle utgangspunkt 

er at det er den forurensningen "skriver seg fra" som er den ansvarlige, og dermed rett ad-

ressat for pålegg etter § 7 fjerde ledd. Dette vil normalt være eieren av den forurensende 

gjenstand eller virksomhet. Hvis noen andre fullt ut disponerer forurensningskilden er det 

imidlertid disponenten som bør pålegges ansvaret for forurensningen. Dersom et morsel-

skap aktivt detaljstyrer datteren, og har besluttet at datterselskapet skal bedrive en foruren-

sende aktivitet, kan en muligens argumentere for at forurensningen i praksis "skriver seg 

fra" både mor og datter. Både prevensjonshensyn, interessehensyn og forurenseren skal 

betale prinsippet
161

 kan anføres til støtte for en slik tolkning. I praksis vil imidlertid morsel-

skapets befatning med forurensningen neppe være så tett og direkte.
162

  

 

Forarbeidene legger imidlertid opp til at flere enn den forurensningen "skriver seg fra" kan 

pålegges ansvar:  

 

"Ofte vil flere enn én ha en viss tilknytning til en oppstått forurensning eller fare for 

forurensning, f. eks. i transport- og entrepriseforhold. I slike situasjoner er det ikke 
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utenkelig at en i det konkrete tilfelle må anse flere som ansvarlige. Hovedsiktemålet 

er å finne fram til hvem som kan treffe nødvendige tiltak mot forurensning, og i 

denne vurderingen kan det bl. a. være grunn til å legge vekt på hvor nær tilknytning 

den enkelte har til forurensningen eller faren for forurensning og hvilke muligheter 

vedkommende har til å treffe effektive tiltak." 
163

 

 

Denne uttalelsen kan tas til inntekt for at alle rettssubjekter med en "viss tilknytning" til 

forurensningen, som er i posisjon til å iverksette hensiktsmessige tiltak kan holdes ansvar-

lig etter forurensningsloven § 7. Et morselskap vil etter en konkret helhetsvurdering kunne 

falle innenfor den kretsen det her gis anvisning på. Fremtredende momenter i en slik vurde-

ring vil da, blant annet være morselskapets faktiske mulighet til å iverksette tiltak mot for-

urensningen, morselskapets befatning med forurensningen, og avgjørelser som har ført til 

forurensningens materialisasjon, og hvorvidt morselskapet har hatt økonomisk interesse i 

den forurensende aktivitet.  

 

Likevel må en sette spørsmålstegn ved om ikke problemstillingens selskapsrettslige aspekt, 

nemlig det begrenset aksjonæransvar
164

 er til hinder for å ilegge morselskaper pålegg etter 

§ 7 fjerde ledd.  

 

Høyesterett starter sin behandling av dette spørsmålet i henhold til § 51 med å fremholde at 

aksjeeieres begrensede ansvar for selskapets forpliktelser er et grunnleggende prinsipp i 

norsk selskapsrett.
165

 Deretter fremholder retten: 

 

"Tolkningen av forurensningslovens § 51 jf. § 7, reiser imidlertid ikke spørsmålet 

om ansvar for aksjeeiere generelt, men for den aksjeeier som har faktisk styring og 
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kontroll med datterselskap. I slike tilfeller kan det, som jeg tidligere har konstatert, 

være naturlig å si at morselskap «har noe» jf. § 51"
166

  

 

Høyesterett fremhever at denne løsningen bidrar til å realisere prinsippet om at forurense-

ren skal betale.
167

 Videre påpeker retten at hensynet til effektivitet er fremhevet i forarbei-

dene,
168

 og at også dette taler for at et morselskap generelt ikke utelukkes fra å kunne være 

ansvarlig etter § 51.
169

 

 

 I den siterte uttalelsen om at tolkningen av forurensningsloven § 51 ikke reiser spørsmål 

om ansvar for den alminnelige aksjonær, men for den som har faktisk kontroll over et dat-

terselskap, viser Høyesterett ikke bare til § 51, men også til § 7. Dette, sammenholdt med 

det faktum at retten benytter forarbeidene til § 7 for å underbygge sin tolkning, gjør det 

naturlig å konkludere med at det selskapsrettslige prinsipp om et begrenset aksjonæransvar 

heller ikke vil være noen hindring for morselskapsansvar etter § 7 fjerde ledd.     

 

Etter dette må konklusjonen bli at morselskaper kan pålegges ansvar for eventuelle datters-

elskapers forurensning etter § 7 fjerde ledd, basert på en konkret vurdering.  Det springende 

punkt vil være i hvilken grad morselskapet har faktiske kontroll og styring over datteren. 

Dette spørsmålet behandles i avhandlingens pkt. 4.3.3.4.  
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 Rt-2010-306 avsnitt 69. 

 

167
 Forurensningsloven § 2 nr. 5 

168
 Domspremissene peker i retning av at er det forarbeidene til § 7 retten her henviser til.  

 

 

169
 Rt-2010-306 avsnitt 69. 
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4.3.3.3 Kan morselskap pålegges ansvar for tidligere datterselskaps forurensning etter § 

7 fjerde ledd? 

Avhandlingen har hittil konkludert med at et morselskap, etter en konkret vurdering, kan 

pålegges ansvar for nåværende datterselskapers forurensning. Det spørsmål som her skal 

behandles er, om et morselskap også kan pålegges ansvar etter § 7 fjerde ledd, for et tidli-

gere datterselskaps forurensning.   

 

I sin behandling av ordlyden i § 51 stadfester Høyesterett
170

 at bruken av presens ved angi-

velsen av de alternative ansvarssubjekter jf. "har" ikke utelukker at "også den som tidligere 

har hatt noe som kan føre til forurensning" kan være ansvarssubjekt etter bestemmelsen. 

Dette innebærer at § 51 gis et bredere nedslagsfelt enn en ren ordlydsfortolkning indikerer. 

Forurensningsmyndighetene vil dermed, kunne rette pålegg om undersøkelser også mot 

dem som tidligere har hatt, gjort eller satt i verk noe som kan føre til forurensning.  

 

Det må således tas stilling til hvilken betydning dette har for § 7 fjerde ledd. Bestemmelsen 

i § 7 er en langt mer inngripende regel enn § 51. Et pålegg om å stanse, fjerne, begrense 

eller avbøte forurensningsskader medfører større kostnader og er langt mer ressurskreven-

de, enn å undersøke hvorvidt det finnes forurensning i grunnen. I hvilken grad man skal 

tolke en lovbestemmelse videre enn det en naturlig språklig forståelse tilsier, bør vurderes 

opp mot legalitetsprinsippet. Et av hovedelementene i dette prinsippet er at forvaltningen 

må ha hjemmel i lov for de inngrep de fortar ovenfor borgerne.
171

  Høyesterett har tidligere 

gitt uttrykk for at kravet til lovhjemmel vi kunne variere. For eksempel fremholdt retten 

følgende i Rt-2006-1382 (Reinbeite): 

  

                                                 

 

170
 Rt-2010-306 avsnitt 50. 

171
 Det har i juridisk teori vært hevdet at jo mer inngripende et vedtak er, jo strengere er lovkravet.

 
 Se eksem-

pelvis Boe (1993) s. 607 og Eckhoff (2010) s. 391. 
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"Kravet til lovhjemmel må nyanseres blant annet ut fra hvilket område en befinner 

seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er ovenfor 

den som rammes"
172

 

 

Dette kan tas til inntekt for at en bør være mer tilbakeholden med å tolke ordlyden i § 7 

utvidende enn § 51. På den annen side, skal det nok mye til for at en påberopelse av legali-

tetsprinsippet ovenfor forurensningsloven § 7 skal kunne føre frem. I Hempeldommen an-

førte morselskapet at § 51 er så vag at den strider mot nettopp legalitetsprinsippet. Først-

voterende sa seg enig i at bestemmelsen er noe vagt utformet. Men avfeide morselskapets 

anførsel med at en slik utforming "må aksepteres", når den er et resultat av en bevisst valgt 

lovgivningsteknikk som skal gi "forurensningsmyndigheten mulighet til å fastsette ansvars-

subjektet etter en konkret vurdering".
173

 Denne uttalelsen viser at det skal mye til før legali-

tetsprinsippet med hell kan påberopes, når det dreier seg om en bestemmelse som skal iva-

reta vitale samfunnsinteresser, og lovgiver bevisst har valgt en løsning som gir liten grad av 

forutberegnelighet for borgerne.
174

 Dermed er legalitetsprinsippet neppe til hinder for at 

tidsrammen for ansvar etter § 7, herunder § 7 fjerde ledd tolkes like vidt som etter § 51.
175

  

 

Videre er presensformen i § 51 en tidsangivelse som viser til nåtid. Infinitivsformen, som 

benyttes i § 7 er den grammatiske utgangsformen for et verb. Infinitiv henviser ikke til en 

bestemt tid slik presensformen gjør. Som en følge av dette, synes det nærmest å legge til 

grunn at også § 7 fjerde ledd må tolkes slik at også den som tidligere har hatt-, gjort- eller 

satt i verk noe er innenfor bestemmelsens ansvarskrets. Dette innebærer at ikke bare nåvæ-

                                                 

 

172
 Rt-2006 -1382 avsnitt 51, se også Rt-1995-530.  

173
 Rt-2010-306 avsnitt 78. 

174
 Falkanger (2012) s. 168. 

175
 Det bemerkes at førstvoterendes uttalelser vedrørende legalitetsprinsippet i Rt-2010-306 kan tas til inntekt 

for at retten legger seg på linje med Backer som fremholder at det ikke er plass til et strengt legalitetsprinsipp 

på miljørettens område jf. Backer (2012) s. 139. 
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rende morselskaper, men også morselskaper som tidligere har hatt et forurensende datter-

selskap vil kunne pålegges å gjennomføre tiltak etter § 7 fjerde ledd.
176

 

 

4.3.3.4 Betingelser for morselskapsansvar etter § 7 fjerde ledd  

Avhandlingen har så langt slått fast at morselskap kan være ansvarssubjekt etter § 7 fjerde 

ledd, både for forurensninger forårsaket av tidligere og nåværende datterselskaper. Dette 

fører til avhandlingens siste hovedspørsmål – på hvilke betingelser kan morselskap påleg-

ges ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  

 

Forarbeidene
177

 fremholder at hovedsiktemålet med vurderingen av hvem som er "den an-

svarlige" etter § 7, "er å finne frem til hvem som kan treffe de nødvendige tiltak mot for-

urensning". Det presiseres at det vil kunne være hensiktsmessig å se hen til hvor nær til-

knytning de ulike ansvarssubjekter har til forurensningen og hvilke muligheter vedkom-

mende har til å iverksette effektive tiltak.  

 

Høyesterett trekker også frem det enkelte ansvarssubjekts tilknytning til forurensningen og 

eventuelle ansvarssubjekters muligheter til å treffe effektive tiltak som relevante momenter 

i ansvarsvurderingen. Retten drøfter imidlertid ikke hvilken kontroll og styring morselska-

pet i Hempeldommen faktisk har hatt over datterselskapet. Høyesterett drøfter heller ikke 

det faktum at forurensningen i saken stammet fra datterselskapets rettsforgjenger, og fant 

sted lenge før morselskapet kom inn i eierstrukturen. Den unnlatte drøftelsen av dette åpner 

for en forståelse av at det ikke kreves særlig sterk tilknytning mellom et ansvarlig morsel-

skap og det forurensende datterselskapet. På forurensningstidspunktet syntes det ikke å 

være krav om at det har vært noen tilknytning overhodet. Tvert i mot synes Høyesterett å 

                                                 

 

176
 Grunnloven § 110b støtter denne løsningen da den bidrar til en effektiv miljøbeskyttelse.  

 

177
 Ot.prp.nr. 11 (1997-1980) s. 97.  
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legge til grunn at et forurensningsansvar kan arves.
178

 Slik at et morselskap som ikke var en 

del av eierstrukturen på forurensningstidspunktet allikevel overtar ansvaret for forurens-

ningen når konsernet innlemmer en virksomhet som tidligere har forårsaket forurensning. 

Basert domspremissene i Hempeldommen synes det dermed ikke å være noe krav om at 

morselskap som pålegges å utføre undersøkelser etter § 51 har hatt slik kontroll med for-

urenseren på forurensningstidspunktet, at vedkommende kunne stanset eller forhindret for-

urensningen da den pågikk.  

 

At terskelen vil være lav også for å pålegge et morselskap ansvar etter § 7 fjerde ledd, un-

derbygges av at Høyesterett gir sin tilslutning til Bugge
179

 som fremholder at morselskap 

kan holdes ansvarlig etter forurensningsloven § 7, forutsatt av at morselskapet har hatt til-

strekkelig grad av kontroll over datterens aktivitet. Om hvilken grad av kontroll som kreves 

skriver Bugge:  

  

"Det springende punkt vil imidlertid være om morselskapet har en tilstrekkelig grad av 

faktisk styring og rådighet over virksomheten i selskapet og måten den drives på, at det har 

avgjørende innflytelse over de beslutningene som er nødvendig for å oppfylle tiltaksplikten 

[…]   [d]er som forholdene er slik som de er i et vanlig norsk konsern, tyder mye på at 

morselskapet vanligvis vil tilfredsstille dette kriteriet". 180
 

 

Bugge synes å fokusere på to ting: morselskapets faktiske kontroll over datterens virksom-

het, og hvorvidt morselskapet faktisk kan sørge for at et eventuelt pålegg etterleves. Dette 

er fornuftig. Graden av kontroll morselskapet har hatt med datteren er avgjørende for hvor 

nær tilknytning morselskapet har hatt til forurensningen. Videre er det åpenbart uhensikts-

messig å pålegge et morselskapet en tiltaksplikt dersom selskapet i realiteten ikke er i posi-

sjon til å kunne oppfylle den.  Det som kanskje er noe overraskende er at Bugge fremholder 
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179
 Bugge (1999) s. 599. 

180
 Bugge (1999) s. 599. 
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at majoriteten av norske morselskaper har en slik kontroll over sine datterselskaper at de 

kan holdes ansvarlige etter forurensningsloven § 7. Dette peker i retning av at morselskap 

som regel kan holdes ansvarlig, utelukkende basert på at de nettopp er morsselskap. At 

Høyesterett i Hempeldommen gir sin tilslutning til Bugges resonnement peker i retning av 

at hovedregelen for morselskaper er at de kan pålegges ansvar for datterselskapers for-

urensninger. Dette tyder på at dersom et morselskap ikke skal være del av ansvarskretsen 

etter § 7 fjerde ledd, må morselskapet ha eller ha hatt en mindre grad av innflytelse over 

datteren enn det som er normalt. Sett i sammenheng med det det selskapsrettslige prinsipp 

om begrenset aksjonæransvar i norsk rett, må denne konklusjonen kunne karakteriseres 

som noe overraskende.  

 

Det bemerkes til sist at det på bakgrunn av domspremissene i Hempeldommen ikke synes å 

være en betingelse for morselskapsansvar etter forurensningslovens regler at morselskapet i 

noen grad har opptrådt uaktsomt eller klanderverdig. En slik betingelse ville medført en 

vesentlig innskrenkning i morselskapsansvaret, og gitt selskapene selv anledning til å på-

virke hvorvidt de er utenfor eller innenfor ansvarskretsen. Det er imidlertid ingenting i 

Hempeldommen som taler i retning av at morselskapet hadde opptrådt uaktsomt eller klan-

derverdig. Dommen gjelder som kjent kun § 51 direkte, og § 7 er en mer inngripende regel. 

Likevel gjør den likelydende ordlyden i de to bestemmelsene det naturlig å legge til grunn, 

at det heller ikke forurensningsloven § 7 fjerde ledd inneholder noen betingelse om uakt-

som opptreden for morselskapsansvar.    

4.3.3.5 Mulige konsekvenser av morselskap som ansvarssubjekt etter § 7 fjerde ledd 

Høyesteretts avgjørelse i Hempeldommen viser at retten legger stor vekt på hensynet til en 

effektiv og god miljøbeskyttelse i tråd med forurensningslovens formål
181

 og Grunnloven § 

110b. En tilsvarende tolkning av § 7 fjerde ledd ivaretar de samme hensynene. En vid tolk-

ning av § 7 fjerde ledd med hensyn til potensielle ansvarssubjekter gir forvaltningen fleksi-

bilitet, og sørger for at forurenset grunn kan ryddes opp i hurtig og effektivt. At morselskap 

                                                 

 

181
 Forurensningsloven § 1 



 59 

kan ilegges ansvar etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd gir i tillegg forurensningsmyn-

dighetene et praktisk sanksjonsmiddel mot morselskaper som med overlegg plasserer po-

tensielt forurensende aktiviteter hos datterselskaper med lav egenkapitalandel, for å unn-

slippe kostandene knyttet til forurensningen.  

 

Avhandlingen har i pkt. 4.3.2.4 konkludert med at forurensningsmyndighetene i de aller 

fleste tilfeller vil kunne rette pålegg etter § 7 fjerde ledd mot grunneier. Dette innebærer at 

forurensningsmyndighetene ikke er avhengig av å kunne pålegge morselskap ansvar for å 

få ryddet opp i forurenset grunn. Likevel kan en anta at det stemmer bedre overens med den 

alminnelige rettsfølelse å rette pålegg mot et morselskap, med en viss tilknytning til for-

urensningen, fremfor en grunneier som ervervet eiendommen helt uten kjennskap til for-

urensningen. I forlengelsen av dette, kan det anføres at også prinsippet om at forurenseren 

skal betale
182

 støtter en tolkning av forurensningsloven § 7 fjerde ledd som innebærer at 

morselskap med tilknytning til forurensningen kan være ansvarssubjekt. Argumentet mister 

imidlertid sin vekt i de tilfeller hvor morselskapet kom inn i eierstrukturen først etter at 

forurensningen materialiserte seg.  

 

Å omfatte morselskap som mulig ansvarssubjekt etter § 7 fjerde ledd vil videre kunne ha en 

preventiv effekt. Et potensielt ansvar vil kunne føre til at morselskaper utviser større akt-

somhet i forhold til forurensningspotensialet i sine datterselskaper.
183

 Et hvert mulig an-

svarssubjekt etter forurensningslovens § 7 fjerde ledd vil ha et tydelig insentiv til å fore-

bygge og forhindre at forurensning oppstår.  

 

På den andre siden kan det også pekes på mindre heldige konsekvenser av å tolke forurens-

ningsloven § 7 fjerde ledd så vidt at morselskaper faller innenfor kretsen av mulige an-

svarssubjekter. Den tolkning av bestemmelsene i forurensningsloven som Høyesterett leg-

ger til grunn i Hempeldommen gir lite grad av forutberegnelighet for aktører med tilknyt-
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ning til forurenset grunn. Det er et mål i seg selv at et hvert rettssubjekt skal kunne forutse 

sine rettslige plikter og rettigheter. Dette har en side til legalitetsprinsippet som er behand-

let i avhandlingens pkt. 4.3.3.3.  

 

Den alminnelige begrensningen av aksjonæransvaret i norsk rett, bidro nok til at avgjørel-

sen i Hempeldommen kom noe overraskende på enkelte aktører i norsk næringsliv. Av-

handlingen har ikke drøftet, og tar ikke stilling til hvorvidt denne ansvarspåleggelsen utgjør 

en gjennomskjæring i, eller et unntak fra, prinsippet om et begrenset aksjonæransvar. Like-

vel – dersom aktørene i næringslivet vurderer situasjonen dit hen at Høyesterett er i ferd 

med å myke opp begrensningen i aksjonæransvaret på forurensningsrettens område, vil 

dette kunne føre med seg uheldige konsekvenser. Eiendommer med forurenset grunn vil 

sannsynligvis bli vanskeligere å omsette, mens prisen på forurensningsfrie eiendommer 

antakeligvis vil stige. En rettstilstand med liten grad av forutberegnelighet vil kunne dempe 

næringslivets investeringslyst, noe som generelt er negativt for samfunnets økonomiske 

utvikling.  

5 Oppsummering og kommentar knyttet til avhandlingens 

konklusjoner 

5.1 Oppsummering 

Avhandlingen har reist en rekke spørsmål. Flere av disse er ikke direkte regulert i forurens-

ningsloven eller lovens forarbeider, og har heller ikke vært oppe for Høyesterett. En skal 

således være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner. Dersom ett eller flere av de 

spørsmål avhandlingen har drøftet skulle komme opp for Høyesterett eller lavere rettsin-

stanser, er det fullt mulig at retten vil vurdere spørsmålene på en annen måte enn det som 

her er lagt til grunn. I det følgende oppsummeres imidlertid de konklusjoner denne avhand-

lingen har kommet til.  

 

Pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd omfatter både en tiltaksplikt og et kostnads-

ansvar. Dermed vil den som blir pålagt en tiltaksplikt etter bestemmelsen, ikke bare ha et 

ansvar for å gjennomføre de tiltak forurensningsmyndighetene gir anvisning på, vedkom-
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mende må i tillegg sørge for kostnadene knyttet til de aktuelle tiltakene. Videre må to retts-

lige betingelser foreligge for at forurensningsmyndighetene skal kunne fatte vedtak om 

pålegg etter § 7 fjerde ledd - det må foreligge en reel risiko for forurensning, med mindre 

forurensningen allerede har materialisert seg og den aktuelle forurensningen må være ulov-

lig.  

 

Hovedfokuset i avhandlingen har vært hvem det kan rettes pålegg mot etter forurensnings-

lovens § 7 fjerde ledd. Avhandlingen har drøftet virksomhetsutøverens, grunneierens og 

morselskapers potensielle ansvar etter bestemmelsen. At virksomhetsutøveren kan ilegges 

ansvar er ikke omstridt. Hovedregelen er at pålegg etter § 7 fjerde ledd rettes nettopp mot 

den forurensningen direkte stammer fra. Dermed vil et potensielt ansvar for grunneier og 

morselskap først aktualisere seg dersom identiteten til den som drev den forurensende virk-

somhet ikke er kjent, eller vedkommende ikke er i stand til å iverksette de nødvendige til-

tak.  Dersom dette er tilfelle kan pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd rettes mot 

grunneier. Kun i to typetilfeller er det aktuelt å gjøre unntak fra grunneieransvaret - der det 

vil være "helt urimelig tyngende" å pålegge et slikt ansvar, og der noen andre enn grunneie-

ren er "klart nærmere" å kunne treffe effektive tiltak, slik at det vil kunne innebære myn-

dighetsmisbruk å rette pålegg mot grunneieren. Avhandlingen har til slutt konkludert med 

at også morselskaper, etter en konkret helhetsvurdering, vil kunne være ansvarssubjekt etter 

§ 7 fjerde ledd. Det springende punkt for om morselskapet i den konkrete sak vil kunne 

pålegges ansvar vil være morselskapets faktiske kontroll over datteren.   

 

5.2 Kommentar knyttet til avhandlingens konklusjon vedrørende 

ansvarskretsen i § 7 fjerde ledd 

Rettskildebildet, og da særlig de to Høyesterettsdommene "Hempel" og "Grindalen", synes 

å tegne opp en bred krets av mulige ansvarssubjekter etter forurensningsloven § 7 fjerde 

ledd. Noen prioritetsordning for hvem som skal pålegges ansvar i den enkelte sak, gir imid-

lertid verken lovgiver eller Høyesterett. Forurensningsmyndighetene er dermed gitt et vidt 

spillerom i sin vurdering av hvem som skal pålegges tiltaksplikt etter forurensningsloven § 

7 fjerde ledd. Dette er positivt, all den tid det bidrar til et effektivt og godt miljøvern. På 
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den annen side skaper den foreliggende rettstilstand liten grad av forutberegnelighet, for 

alle dem som på et eller annet tidspunkt har hatt befatning med forurenset grunn. De stilles 

ovenfor et ansvarssystem – der store beløp kan stå på spill – uten entydige regler for hvem 

som er ansvarlig i hvilke tilfeller.
184

 Dette, sammenholdt med den vagt formulerte ordlyden 

i § 7 og forarbeidenes manglende presisjon, synes betenkelig i lys av legalitetsprinsippet. 

Særlig med tanke på hensynet til forutberegnelighet må en kunne stille spørsmålstegn ved 

hvorvidt det ikke hadde vært ønskelig med en presisering fra lovgivers side, av når de ulike 

rettssubjekter kan pålegges ansvar for forurenset grunn. Slik rettstilstanden er nå, synes det 

uklart hvem som skal pålegges et ansvar dersom både grunneier og morselskap i den konk-

rete sak er innenfor ansvarskretsen etter § 7 fjerde ledd.  
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avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-

råde (EØS) av 27. november nr. 109 

 

1997 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 

nr. 44 

 

2005 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tviste-

loven) av 17. juni nr. 90 

 

2008 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- 

og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 

 

2009 Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-

mangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100 
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Forskrifter 

 

2004 Forskrift om begrensning av forurensning (forurens-

ningsforskriften) av 1. juni 2004 nr. 931 

 

2004 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (av-

fallsforskriften) av 1. juni 2004 nr. 930 

 

 

 

Konvensjoner 

 

OSPAR-konvensjonen Convention for the Protection of the Marine Envi-

ronment of the North-East Atlantic av 22. September 

1992      

 

 

Direktiver 

 

Rdir 2004/35/EF Europa-parlamentets og Rådets direktiv av 21. april 

2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og 

utbedring av miljøskader. 

 

Erklæringer og anbefalinger 

 

Rio – erklæringen Rio declaration on Environment and Development 

(Rio-erklæringen) av 3-14. juni 1992  
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OECD anbefaling Recommendation C(72)128 Guiding Principles con-

cerning International Economic Aspects of Environ-

mental Policies av 26. mai 1972 

  

 

 

Forarbeider 

 

Offentlige utredninger 

 

NOU 1977:11     Tiltak mot forurensninger 

 

NUT-1977-1 Utkast til lov om vern mot forurensning og forsøpling 

med motiver 

 

Odelstings proposisjoner 

 

Ot.prp.nr. 51 (1974-1975) Lov om produktkontroll 

 

 

 

 

Ot.prp.nr. 11 (1979-1980)  Verne mot forurensninger og om avfall (forurens-

ningsloven) 

 

 

 

Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) Om lov om endringer i lov 16. mars 1989 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og om avfall (forurensnings-

loven) mv. Erstatningsansvar ved forurensningsskade 
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Ot.prp.nr. 48 (1995-1996) Om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og avfall (Forurensningslo-

ven) 

 

Ot.prp.nr.116 (2001-2002).  Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i 

offentlige beslutningsprosesser av betydning for mil-

jøet (miljøinformasjonsloven) 

 

 

Ot.prp.nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-

mangfoldloven) 

 

 

Proposisjoner til Stortinget  

 

Prop.64 L (2012-2013) Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensnings-

loven, genteknologiloven og vannressursloven. 

 

 

Innstillinger til Odelstinget 

 

Innst.O.nr. 25 (1980-1981)  Innstilling fra kommunal- og miljøvernkomitéen om 

lov om vern mot forurensninger og om avfall (For-

urensningsloven) 

 

Innstillinger til Stortinget  
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Inst.S.nr. 163 (1991-1992) Innstilling fra utenriks og konstitusjonskomiteen an-

gående forslag fra Einar Førde og Liv Aasen til ny § 

110b, § 103, § 94 eller § 112 i Grunnloven. 

 

Rettspraksis 

 

Rt.1951 s.19    "Mortvedt" 

 

Rt.1973 s.460    "Hønseri" 

 

Rt.1979 s. 149      

    

Rt.1993 s. 528    "Lunner Pukkverk" 

 

Rt.1994 s. 60 

 

Rt.1995 s. 530    

 

Rt.1995 s. 738    "Norsk Fett- & Limindustri" 

 

Rt.1996 s. 78 

 

Rt. 1997 s. 374  

 

Rt. 1997 s. 1784   

 

Rt. 2006 s. 1382   "Reinbeite"  

 

Rt. 2010 s. 224  
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Rt. 2010 s. 306   "Hempel" 

 

Rt. 2012 s. 944   "Grindalen"  

 

 

Underrettspraksis 

 

LE.1991 s. 276   "Brattås Holding" 

 

 

Forvaltningspraksis 

 

22.11.1990    Vedtak fra Statens forurensningstilsyn mot Norzink 

 

02.06.2003 Vedtak fra Miljøverndepartementet mot Hovland tre-

varefabrikk AS 

 

25.08.2004 Vedtak fra Miljøverndepartementet mot privat grunn-

eier 

 

28.06.2012  Vedtak fra Klima og forurensningsdirektoratet mot 

Hempel AS 
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Innjord Innjord, Frode og Andreas Pihlstrøm. Morselskapets 

ansvar etter forurensningslovens § 7 – betydningen av 

Høyesteretts dom i Rt. 2010 s. 306. I: Tidsskrift for 
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Eiendomsrett. 2012-1 s. 1-20 (Sitert fra Rettsdata 15. 

januar 2013)  

Fauchald Fauchald, Ole Kristian. Forfatning og miljøvern – en 

analyse av grunnlovens § 110 b. I: Tidsskrift for 

Rettsvitenskap. 2007-1 s. 1-83 (sitert fra Lovdata 31. 

mars 2013) 

 

Klima og forurensningsdirektoratet. Miljøtall: forurenset grunn. Oslo 2012. 

http://miljostatus.no/ [sitert 23. mars 2013] 

 

Klima og forurensningsdirektoratet. Grunnforurensning. Oslo 2013. http://grunn.klif.no/ 

[sitert 14. april 2013] 
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