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”Hvad har Høiesteret at afgjøre, naar der forelægges paa een Gang Grundlov og privat Lov”? 
Da har det, saavidt jeg kjender Statsretslæren, almindelig været vedtaget, at forsaavidt man 
ikke kan paalægge Domstolene at dømme efter begge Love paa engang, saa maa de nødven-
digvis foretrække Grundloven …”1 
 
 

Justitiarius Peder Carl Lasson, i høyesterettsdom i sak mellom Wedel-
Jarlsberg og Marine- og postdepartementet, 1866. 

 
 
 
 
 
 
 
 
”Ingenting er uforanderlig. Heller ikke retten.” 
 

Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, foredrag under ”åpen 
dag” i anledning Norges Høyesteretts 200-års jubileum, 1. juli 2015. 

 

                                                
1 UfL 1866 s. 165 (Wedel Jarlsberg), s. 172 sp. 2. 
2 Grønås (2012), s. 7. 
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1 INNLEDNING 
 
1.1 Tema og problemstillinger 
Tema for denne avhandlingen er om og hvorledes domstolene kan prøve om lovgivning er i 
overensstemmelse med Grunnloven § 112 første ledd. Dette er Grunnlovens ”miljøparagraf”, 
og lyder: 
 

§ 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsev-
ne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og all-
sidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter fo-
regående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnset-
ninger.  

 
I denne avhandlingen vil jeg behandle to sentrale spørsmål knyttet til domstolenes prøving av 
lover mot Grunnloven § 112. For det første vil jeg spørre hvorvidt § 112 gir individet rettighe-
ter som kan håndheves ved domstolene, og for det andre med hvilken intensitet skal domstol-
ene prøve lover mot § 112. 
 
 
1.2 Aktualitet og kontekst 
To samfunnsmessige og rettslige utviklingstrekk de seneste år gjør avhandlingens tema aktu-
elt og viktig å avklare rettslig. 
 
Det samfunnsmessige utviklingstrekket er de siste tiårs økende fokus på å sikre miljøet på en 
bærekraftig måte for fremtidige generasjoner. ”FN hevder med styrke at global oppvarming er 
vår tids største miljøproblem.”2 Det er et økende fokus på antropogen global oppvarming.3 
Klimaendringene er grenseoverskridende, og kjernen i FNs arbeid er å bringe verden sammen 
for å bremse den globale oppvarmingen. Hittil har 113 land ratifisert Paris-avtalen.4 Målet er å 
begrense den globale oppvarmingen til ”godt under to grader” sammenlignet med før-
industriell tid.5 Avtalen viser et sterkere internasjonalt fokus på klimaendringene og større 
samhandling mellom landene, men avtalen er også kritisert for å være utilstrekkelig for å løse 
                                                
2 Grønås (2012), s. 7. 
3 Grønås (2012), s. 6 flg. 
4 http://unfccc.int/2860.php  Avtalen trådte i kraft 4. november 2016. 
5 Se Paris-avtalen artikkel  2, første ledd, bokstav a.. 
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de problemene klimaendringene fører med seg.6 Også nasjonalt har miljøspørsmål generelt og 
klimaendringene spesielt preget samfunnsdebatten og –utviklingen de siste årene, blant annet 
med mer omfattende miljølovgivning som resultat.7 
  
Den økende bevisstheten om retten som et verktøy for å verne miljøet er et annet utviklings-
trekk som gjør avhandlingen aktuell. I 1987 ble begrepet ”bærekraftig utvikling” introdusert i 
FN-rapporten ”Vår felles fremtid”, skrevet av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 
under ledelse av Gro Harlem Brundtland.8 Bærekraftig utvikling ble i rapporten definert som 
”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov”.9 For å sikre en bærekraftig utvikling anbefalte kom-
misjonen institusjonelle og rettslige reformer. Som følge av denne anbefalingen vedtok Stor-
tinget i 1992 en egen miljøparagraf i Grunnloven § 110 b. I praksis ble imidlertid retten til 
miljø etter § 110 b første ledd mer en symbolbestemmelse enn en rettslig forpliktende be-
stemmelse for myndighetene.10 Ved grunnlovsrevisjonen i 2014, som resulterte i et nytt kapit-
tel E om menneskerettigheter i Grunnloven, ble miljøparagrafen flyttet til § 112. Samtidig – 
og en indikasjon på den økende bevisstheten om retten som verktøy for å løse miljøproblemer 
– endret Stortinget § 112 tredje ledd ved å innskjerpe statens plikt å oppfylle rettighetene og 
kravene etter første og andre ledd. Et av spørsmålene som vil behandles i denne avhandlingen 
er om grunnlovsgiver med endringen i § 112 tredje ledd mente å skjerpe statens rettslige plikt 
etter bestemmelsen og åpne tilsvarende for domstolsbehandling. 
 
Retten til et levelig miljø kan sies å være en grunnleggende menneskerettighet.11 Grunnlovens 
egen systematikk gir uttrykk for det samme ved at § 112 nå er inntatt i det nye kapittel E om 
menneskerettigheter. Hans Petter Graver hevder at § 112 også sikrer demokratiet og individets 
grunnleggende rettigheter.12 
 
For flere av de nye grunnlovsbestemmelsene fra 2014 foreligger det alt en omfattende retts-
praksis. Samtidig er tolkningen av de nye grunnlovsbestemmelsene omstridt, både i form av 
dissenser i Høyesterett og debatt i juridisk teori.13 For den reviderte § 112 foreligger det lite 
rettspraksis, men en gryende litteratur. Nylig har miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur 

                                                
6 DNV GL rapport s. 100  
7 Se f.eks Bugge (2015), s. 152. 
8 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987) s. 42. 
9 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987) s. 226. 
10 Jf. Fauchald (2007). 
11 Sjåfjell og Stubhaug (2015), s. 14. 
12 Graver (2015), s. 11. 
13 Robberstad, Kierulf, Kinander. 
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og Ungdom reist søksmål mot staten med påstand om at utlysningen av den 23. konsesjons-
runden til oljeutvinning i Barentshavet er i strid med Grunnloven § 112.14 
 
Avhandlingens tema er imidlertid mindre diskutert i debatten om Grunnlovens miljøparagraf 
og dens grenser for statens handlingsrom. Spørsmålet om domstolenes prøving av lover mot 
Grunnloven er et av de ”klassiske” statsrettslige spørsmålene.15 Den såkalte prøvingsretten, 
som også er en prøvingsplikt, har vært praktisert av norske domstoler i snart 200 år, men ble 
først grunnlovsfestet i § 89 i 2015.16 Domstolenes utøving av prøvingsretten har i lang tid 
vært omstridt og debattert i Norge fordi den reiser spørsmål om domstolenes legitimitet til i 
konkrete saker å sette til side lover vedtatt av Stortinget som folkevalgt organ. Samtidig vil en 
tilbakeholden domstolskontroll av lover kunne svekke Grunnlovens status og rekkevidde som 
vår øverste rettskilde. Disse to motstridende hensynene vil også ligge under en drøftelse av 
domstolenes prøving av lover mot Grunnloven § 112.  
 
Så langt har § 112 ikke kommet på spissen verken for domstolene eller i særlig grad ved utar-
beidelsen av ny lovgivning. Et unntak fra dette er endringene som ble gjort i lov om motor-
ferdsel i utmark og vassdrag i 2015 for å tillate snøscooterkjøring. Her ble forholdet til § 112 
tatt opp og vurdert under lovforberedelsen.17 
 
Prøving av lover mot Grl. § 112 vil trolig være mindre aktuelt i praksis enn prøving av for-
valtningsvedtak. I praksis skjer imidlertid domstolenes prøving av lover mot Grunnloven ofte 
i forbindelse med at den aktuelle loven gir hjemmel til et forvaltningsvedtak, som deretter 
bringes inn for domstolene. Et nærliggende scenario kan være lover som søker å regulere for-
hold som kan måles mot objektive minimumsstandarder for et miljø som ivaretar helsen. For 
eksempel kan man tenke seg lovgivning som enten i seg selv strider mot eller hjemler forvalt-
ningsvedtak i strid med minimumskrav til luftkvalitet. 
 
 
1.3 Avgrensninger 
 

                                                
14 Stevningen er tilgjengelig elektronisk på 

http://www.greenpeace.org/norway/Global/norway/Arktis/Stevning_klimasoksmaal.pdf [lest 17.11.2016]. 
15 Rt. 1976.1, se Tverberg, ”Høyesterett, Stortinget og prøvingsretten”, artikkel på Lovdata.no av 12. juni 2015, 

tilgjengelig på https://lovdata.no/artikkel/hoyesterett_stortinget_og_provingsretten/1569. 
16 Se om den historiske utviklingen i Holmøyvik og Michalsen (2015) s. 326-361. 
17 Se lovavdelingens uttalelse i JDLOV-2015-2968. 
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Denne fremstillingen avgrenses mot det materielle innholdet i § 112 første og andre ledd. Be-
stemmelsene i § 112 første og andre ledd vil bli drøftet kun i den utstrekning som er nødven-
dig for å svare på de to nevnte problemstillingene for avhandlingen. 
 
Avhandlingen vil heller ikke ta opp domstolenes kompetanse til å prøve lover mot Grunnlo-
ven i større utstrekning enn nødvendig for å kunne vurdere denne kompetansen overfor § 112. 
 
For det tredje avgrenses det mot sivilprosessuelle problemstillinger som oppstår ved søksmål 
knyttet til § 112. I praksis vil spørsmål knyttet til søksmålsinteresse etter tvisteloven § 1-3 
være vesentlige for domstolenes mulighet til utøvelse av prøvingsretten. En fremstilling av 
slike spørsmål vil imidlertid sprenge denne avhandlingens ramme. 
 
Til slutt avgrenses det mot eventuell domstolsprøving av internasjonale miljøstandarder gjen-
nom EØS-avtalen, EMK eller andre folkerettslige avtaler. 
 
1.4 Den videre framstillingen 
 
I det følgende vil først særlige metodiske spørsmål belyses i kapittel 2. Deretter ses det i ka-
pittel 3 på den internasjonale bakgrunnen for Grunnlovens miljøparagraf, og den nasjonale 
miljødiskusjonen og forhistorien til § 110 b. Deretter ses det nærmere på forarbeidene til § 
110 b.  Resultatet av gjennomgangen vil kunne gi bidrag til tolkningen av ordlyden i Grunn-
loven § 112 tredje ledd. I kapittel 4 er problemstillingen om Stortinget ved vedtagelsen av § 
112 tilsiktet en endring i rettstilstanden. I kapittel 5 forklares først hovedlinjene i domstolenes 
prøvingsrett med lovers grunnlovmessighet. Deretter behandles spørsmål knyttet til rekkevid-
den av domstolenes kontroll av Stortingets lover opp mot Grunnloven, med utgangspunkt i 
tredelingslæren. Deretter drøftes prøvingsrettens rekkevidde overfor § 112, og spørsmålet er 
hvordan eller om § 112 passer inn i Høyesteretts prøvingspraksis med utgangspunkt i trede-
lingslæren. Til slutt vil jeg i 5.10 reise problemstillingen om klimaendringene gjør at man kan 
ta til orde for en mer intensiv domstolsprøving for § 112. 
 
 

2 METODESPØRSMÅL: VEKTEN AV 
GRUNNLOVSFORARBEIDER 

 
Denne avhandlingen er statsrettslig og bygger på alminnelig norsk juridisk metode. Den første 
av de to problemstillingene, om § 112 gir individet rettigheter som kan håndheves ved dom-
stolene, reiser imidlertid et særlig metodisk spørsmål. For tolkingen av Grl. § 112 er det på 
dette punktet av særlig stor interesse. I juridisk teori er det imidlertid delte meninger om hvil-
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ken vekt grunnlovsforarbeider skal ha. Flere har argumentert for at forarbeider må tillegges 
mindre vekt ved tolkingen av Grunnloven enn ved tolkingen av alminnelige lover.18 Jeg vil 
derfor gjøre rede for forarbeidenes vekt når det gjelder § 112.  
 
Tradisjonelt har grunnlovsforarbeider blitt tillagt mindre vekt som følge av alderen og at de 
ofte har vært mindre utførlige enn forarbeidene til alminnelige lover. Begge disse innven-
dingene gjelder først og fremst bestemmelsene fra 1814 og andre meget gamle bestemmelser. 
Når det gjelder § 112 er denne som kjent fra 2014, og forarbeidene er relativt omfattende for å 
være en grunnlovsbestemmelse. I tillegg til behandlingen i Menneskerettighetsutvalget, finnes 
også en rekke uttalelser under behandlingen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 
som kan bidra til å klarlegge innholdet i bestemmelsen.19 Paragraf 112 må som vi skal se i 
pkt. 3 og 4 leses i sammenheng med forgjengeren i § 110b, som ble til på grunnlag av meget 
omfattende forarbeider og utredninger.  
 
En annen innvending mot å vektlegge grunnlovsforarbeider er forskjellen i vedtaksform mel-
lom lover og Grunnloven. Sistnevnte krever etter § 121 2/3 flertall i Stortinget etter et mel-
lomliggende stortingsvalg. Tanken er at folket i valg skal kunne si sin mening om den fore-
slåtte grunnlovsendringen.20 Kravet om mellomliggende stortingsvalg tilsier at man bør være 
varsom med å tillegge forarbeidene fra enten forslagsstillerne eller det vedtakende Stortinget 
stor vekt. Det er ikke gitt at det nye Stortinget som vedtar et grunnlovsforslag også slutter seg 
til uttalelser i forarbeidene. Det samme gjelder kravet om 2/3 flertall, som tilsier at man må 
være varsom å tillegge uttalelser fra et simpelt flertall i stortingskomiteen stor vekt når det er 
usikkert om uttalelsen støttes av 2/3 av det samlede Stortinget. Til dette kommer også at 
grunnlovsforslag ofte blir fremsatt i mange ulike alternativer, noe som kan gjøre det vanskelig 
å knytte et tilstrekkelig flertall i stortingskomiteen til det endelig vedtatte alternativet. 
 
Når det gjelder § 112 trenger likevel ikke disse innvendingene å være avgjørende for om for-
arbeidene kan gi veiledning ved tolkingen. Først og fremst tilsier innvendingene at man må 
være varsom og ta hensyn til særegenhetene til den aktuelle grunnlovsbestemmelsen og dens 
forarbeider. Vekten av forarbeidene kan svekkes dersom det er usikkert om uttalelsene der 
hadde tilstrekkelig tilslutning i det vedtakende Stortinget. Det samme gjelder dersom forar-
beidene er uklare, innbyrdes motstridende, mangelfulle osv. Der slike innvendinger ikke gjør 
seg gjeldende, er det imidlertid liten grunn til å la være å anvende forarbeider ved grunnlovs-
tolking. Med disse forbeholdene vil denne avhandlingen benytte forarbeidene til Grl. § 112 og 
til § 110b for å klarlegge innholdet i bestemmelsene. 
                                                
18 Se særlig Smith (2015) s. 121-123. 
19 Se Dokument 16 (2011-2012) s. 242-246. 
20 Se Andenæs og Fliflet (2006) s. 56. 
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3 GRUNNLOVEN § 110 b SOM BIDRAG TIL TOLKINGEN AV § 
112 

 
3.1 Innledning 
 
Spørsmålet er om og i hvilken grad § 110 b var ment å gi individene rettigheter som kunne 
håndheves av domstolene. Først ses det nærmere på den internasjonale bakgrunnen for Grunn-
lovens miljøparagraf, deretter på den nasjonale miljødiskusjonen og forhistorien til 110 b. På 
denne bakgrunn ses det nærmere på forarbeidene til 110 b. Resultatet av gjennomgangen vil 
kunne gi bidrag til tolkningen av ordlyden i Grunnloven § 112 tredje ledd.21 Målet er endelig 
å vurdere om Stortinget som grunnlovgiver tilsiktet en endring i rettstilstanden ved vedtagel-
sen av § 112 i 2014.22 
 
3.2 Den internasjonale bakgrunnen for Grunnlovens miljøparagraf 
 
FN holdt den første internasjonale konferansen som omhandlet miljøproblemer, i Stockholm i 
1972, og har som internasjonal organisasjon vært viktig for utviklingen av internasjonal miljø-
rett. FN opprettet underorganet for FNs miljøprogram (UNEP) som følge av miljøkonferan-
sen. I Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm-
erklæringen, ble det fastsatt prinsipper for internasjonal forpliktelse. Stockholm-erklæringen 
regnes som soft law, og er ikke formelt rettslig bindende for statene. Det heter i erklæringens 
prinsipp 1 at mennesket har en ”grunnleggende rett til frihet, likhet og tilfredsstillende leve-
vilkår i et miljø av en kvalitet som tillater et liv i verdighet og velferd.”23, og at mennesket har 
et klart ansvar for nålevende og fremtidige generasjoner.24 Videre heter det at naturressursene 
må ivaretas til fordel for nålevende og fremtidige generasjoner. 25  
 
Etter FNs miljøkonferanse i Stockholm ble det fortgang i utviklingen av det folkerettslige 
regelverket om miljøet. I 1983 ble Verdenskommisjonen for miljø og utvikling oppnevnt av 
FNs generalforsamling. Lederen av kommisjonen var Gro Harlem Brundtland. Den såkalte 
                                                
21 Se 4.3 
22 Se kapittel 3, 4. 
23 FN: Report of the United Nations Conference on The Human Environment, dokument A/Conf.48/14/Rev.1, 

kapittel 1 (New York, 1972). 
24 Principle 1: ”Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an 

environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to 
protect and improve the environment for present and future generations”. 

25 Principle 2: ”The natural resources of the earth, … must be safeguarded for the benefit of present and future 
generations throufh careful planning or management, as appropriate.”  
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Brundtlandkommisjonens mandat var å utrede sammenhenger mellom miljø og utvikling, og 
foreslå utviklingsstrategier for å løse fattigdoms- og miljøproblemer. I 1987 kom sluttrappor-
ten ”Our Common future”26 der bærekraftig utvikling ble definert som ”en utvikling der be-
hovene for dagens mennesker blir tilfredsstilt uten at det ødelegger muligheten for at framti-
dige generasjoner får tilfredsstilt sine behov.”27 Rapporten kan sies å være et fundament for 
den nye politiske viljen som vokste frem til å se miljøproblemer i sammenheng med fattig-
dom, rettferdig fordeling og økonomisk utvikling. Rapporten brukte ordene ”1990-årenes vik-
tigste institusjonelle utfordring” om evnen til å velge en politisk kurs som er bærekraftig.28 
 
I Brundtland-kommisjonens rapport var et hovedpoeng for å nå målet om en bærekraftig ut-
vikling at miljøhensyn (og økonomi) måtte integreres av myndighetene i alle beslutningspro-
sessene.29 I juridisk teori fremstår dette integrasjonsprinsippet som et  viktig verktøy for å 
”operasjonalisere målet om en bærekraftig utvikling.”30 
 
Brundtland-rapporten listet opp syv prinsipper om bærekraft som forpliktet statene,31 og rapp-
orten var et utgangspunkt for arbeidet som ble gjort under Rio-konferansen i 1992 om miljø 
og utvikling. Norge var for en rettsliggjøring av flere miljøprinsipper.32 Bærekraftig utvikling 
ble diskutert videre, og i tillegg til Rio-erklæringen ble det også vedtatt et handlingsprogram 
for miljøsamarbeidet for bærekraftig utvikling i den rike og fattige del av verden, i Agenda 
21. Rio-erklæringen er ikke rettslig bindende for statene. 
 
Internasjonal miljørett ble etter dette en stadig viktigere del av folkeretten, og prinsippet om 
bærekraftig utvikling ble tatt inn bindende traktater, for eksempel i EØS-avtalens fortale.33 
Brundtland-rapporten var slik et fundament for prinsippet om bærekraftig utvikling og påvir-
ket den videre utvikling i internasjonal miljørett og miljøpolitikk, så vel som den i den nasjo-
nale. Denne utviklingen danner bakgrunnen for vedtagelsen av Grl. § 110 b i 1992. 
 

                                                
26 Norsk oversettelse ”Vår felles fremtid”. 
27 FN, 1987. 
28 Verdenskommsisjonen for miljø og utvikling (1987) s. 225. 
29 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987) s. 54, s. 226, Bugge (2015) s. 142. 
30 Backer (2012) ”Integrasjonsprinsippet – er det noe bedre alternativ?”, Pro Natura: Festskrift til Hans Christian 

Bugge 2012, s.42-55, s. 43, og Christina Voigt: Sustainable Development as a Principle of International 
Law (Leiden/Boston 2009) s. 36: ”Despite the variability of approaches to categorizing elements of 
sustainable development, the principle of integration remains the most fundamental and operationally 
significant.”  

31 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, s. 237. 
32 Resultatet etter konferansen var Rio-erklæringen, Agenda 21, og fremforhandling av Klimakonvensjonen og 

Biomangfoldkonvensjonen. 
33 Bugge (2015) s. 93. 
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3.3 Nasjonal miljødiskusjon og forhistorien til § 110 b 
 
Parallelt med Stockholmskonferansen i 1972 ble Miljøverndepartementet opprettet i Norge.34 
I Norge var fokuset økende på de politiske målene for hvordan Stortinget og regjeringen skul-
le oppnå vern av miljøet, og nasjonal miljølovgivning tok til. Offentligrettslige lovregler på-
virker og forplikter atferden både til myndigheter, industri og enkeltindividet, og setter skran-
ker for myndighetsutøvelsen.35 Samme år kom det første forslaget om å ta inn en miljøbe-
stemmelse i Grunnloven. Bestemmelsen skulle verne naturmiljøet og et godt sosialt miljø.36 
Diskusjonen i Norge dreide seg om hvorfor det skulle grunnlovfestes en rett til et visst miljø. I 
tiden frem til grunnlovfestingen av de miljørettslige prinsipper i Grl. § 110 b, var spørsmålet 
hvorvidt paragrafen kun skulle være en politisk programerklæring eller om den skulle ha 
rettsvirkninger.  
 
Grunnloven inneholdt siden 1954 en slik programerklæring i § 110, som pålegger staten en til 
å sørge for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid. Imidler-
tid kunne man ikke gå til arbeidskontoret eller domstolene og umiddelbart kreve et arbeid 
fordi det stod i Grunnloven. Denne retten til arbeid fremstod da kun som en ren prinsipper-
klæring uten rettslig betydning. 
 
Utenriks- og konstitusjonskomitéen uttrykte skepsis mot enda en slik uforpliktende program-
erklæring som den eksisterende arbeidsbestemmelsen.37 Grunnlovsforslaget ble nedstemt. Det 
samme skjedde da det igjen ble foreslått av en annen stortingsrepresentant i 197838, og det kan 
spørres hvorfor. Et springende punkt var spørsmålet om hvordan en eventuell grunnlovsbe-
stemmelse skulle utformes. Det fremgår av forarbeidene at utenriks- og konstitusjonskomitéen 
mente at en grunnlovfesting av retten til et miljø, i tillegg til nasjonale lovregler, også måtte ta 
hensyn til den internasjonale miljødiskusjonen,39 og de internasjonale forpliktelser, som ek-
sempelvis FNs miljøprogram (UNEP)40. Andre grunnlovsforslag41 ble også stemt ned, blant 
annet fordi utenriks- og konstitusjonskomitéen uttrykte at forslaget ville ”skade de interesser 
det er ment å verne”.42 Dette trekker i retning av at selv om komitéen ikke ønsket en symbol-

                                                
34 Ved kongelig resolusjon av 5. mai 1972, https://www.regjeringen.no 
35 Bugge (2015) s. 15. 
36 Dok. nr. 13 (1971-1972), forslag nr. 13. 
37 Innst. S. nr. 207 (1975-1976). 
38 Dok. nr. 13 (1979-1980), forslag nr. 13. 
39 Se pkt. 3.2. 
40 Innst. S. nr. 164 (1983-1984). 
41 Dok. nr. 13. (1979-1980), forslag nr. 9. 
42 Innst. S. nr. 163 (1983-1984). 
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paragraf  uten rettsvirkning, skulle samtidig heller ikke ”ytterliggående”43 paragrafer vedtas. I 
1984 ble problemstillingen reist i et grunnlovsforslag hvorvidt miljøet var en subjektiv rettig-
het som ville gi ”Ret til at faa prøvet for Domstolerne” hvorvidt et ”rimeligt Renhedsnivaa er 
krænket” eller om hensynene måtte anses ”ivaretagne i rimelig Grad”.44 Utenriks- og konsti-
tusjonskomitéen mente at slik individuell søksmålskompetanse ville være ”så vidt uklare at de 
vil kunne føre til usikkerhet og tvister i uheldig omfang”.45 Forslaget ble fremmet på nytt i 
1988, og nedstemt på nytt i 1992.  
 
Brundtland-rapporten løftet frem grunnlovfesting som ett av flere rettslige virkemidler for å 
endre kurs til en bærekraftig utvikling.46 Etter Brundtland-rapporten vokste det gradvis frem 
en politisk vilje til å vedta miljøvernbestemmelsen. De internasjonale diskusjoner bidro også 
til forslaget i 1988 om å ta inn en miljøparagraf i Grunnloven.  
 
Det var fremdeles stor motstand mot å ta inn rene politiske programerklæringer i Grunnloven, 
noe som bidro til at bestemmelsen først ble vedtatt i 1992, samme år som FN holdt den andre 
miljøkonferansen i Rio.  
 
Spørsmålet er hva som kan trekkes ut av den ovenfor beskrevne nasjonale miljødiskusjon og 
forhistorien til § 110 b. Prosessen frem mot vedtagelsen av § 110 b i Grunnloven i 1992, kan 
ses i sammenheng med anbefalingene fra FN gjennom Verdenskommisjonen for miljø og 
utvikling. Det fremgår at det var en motstand i Stortinget og Utenriks- og konstitusjonskomi-
téen mot å ta inn rene programerklæringer i Grunnloven. Det var diskusjoner som prøvde å 
vekte motstanden mot den rettslige uforpliktende programerklæringen på den ene side, mot 
individets  rettigheter og eventuelle søksmålskompetanse på den annen side. 
 
 
3.4 Forarbeidene til Grunnloven § 110 b 
 
3.4.1 Innledning 
 
Spørsmålet i dette delkapittelet er om og i hvilken grad § 110 b var ment å gi individet rettig-
heter. Paragraf 110 b ble vedtatt i 1992 og lyder: 
 

                                                
43 Samme sted Innst. S. nr. 163 (1983-1984). 
44 Dok. nr. 10 (1983-1984), forslag nr.12 s. 14-15.  
45 Innst. S. nr. 95 (1987-1988) s. 4 sp.1. 
46 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, s. 237. 
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§ 110 b. Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Pro-
duktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en 
langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne beretti-
gede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og 
iværksatte Indgreb i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse 
Grundsætninger. 

 
Grunnlovsforslaget til 110 b bygget på Verdenskommisjonens anbefalinger.47 Brundtland-
rapportens syv prinsipper om bærekraft, hvis forplikter statene overfor borgerne og andre sta-
ter, nevnes i forarbeidene til 110 b.48 Brundtland-kommisjonens ekspertgruppe for miljø-
lovgivning fremmet også forslag til 22 ”rettslige prinsipper for miljøvern og bærekraftig ut-
vikling”, inntatt som Vedlegg 1 i Brundtland-rapporten.49 Under ”Alminnelige prinsipper, 
rettigheter og plikter” heter det: 
 

Grunnleggende menneskerettigheter 
1. Alle mennesker har en grunnleggende rett til et miljø som er tilstrekkelig for helse 

og trivsel. 
 
Likevekt mellom nålevende og framtidige generasjoner 

2. Statene skal bevare og bruke miljøet og naturressursene til beste for nålevende og 
framtidige generasjoner. 

 
Prinsippene ble aldri vedtatt, fordi svaret på spørsmålet om hva en ”rett til et miljø” innebærer 
rettslig, var uklart.50 Ordlyden tangerer likevel det som til slutt ble ordlyden i Grl. § 110 b 
første ledd.51 Miljøparagrafen 110 b kan slik sies å springe ut av den internasjonale miljødis-
kusjonen og Verdenskommisjonens føringer.  
 
3.4.2 Stortinget om den rettslige betydningen av 110 b 
 
Ordlyden ”Enhver har Ret til” § 110 b første ledd, peker klart i retning av at bestemmelsen 
var ment å ha rettsvirkninger. Dette i motsetning til tidligere §§ 110, 110a og 110c før grunn-

                                                
47 Dok. nr. 12 (1987-1988), forslag nr. 15 s. 34 sp. 2 
48 Innst. S. nr. 163 (1991- 1992) s. 4 
49 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling s. 247-248. 
50 Bugge (2008) s. 18 
51 Backer (1990). 
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lovsrevisjonen i 2014, som alle etter ordlyden ”Det paaliggger Statens Myndigheder” bare 
medførte plikter for staten. Grunnlovgiver ville med ordlyden i § 110 b første ledd ”under-
streke at rett til en viss miljøkvalitet er en grunnleggende menneskerettighet”, og at det burde 
”uttrykkes gjennom vedtak av en særskilt grunnlovsbestemmelse”.52 
 
Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité viste i denne sammenhengen til at grunnlovsfor-
slaget ”innebærer en rettighet” for den enkelte borger både overfor det offentlige og private”, 
og at ”grunnsetningene i grunnlovsforslagets første og annet ledd vil ha rettslig betydning på 
flere måter.”53 I forarbeidene nevnes iallfall tre måter § 110 b kunne få rettslig betydning på. 
 
Den ene måten bestemmelsen skulle ha rettslige betydning på var at den skulle være ”en 
grunnlovsfestet retningslinje for Stortingets lovgivende myndighet”.54 Denne retningslinjen 
fremgikk av § 110 b tredje ledd, som sa at ”Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser 
til at gjennemføre disse Grundsætninger.” Etter tredje ledd var altså grunnsetningene i første 
og andre ledd primært ment som normer for lovgivningen. Denne normen ble fulgt av integra-
sjonsprinsippet ved at bestemmelsen skulle gi en ”plikt for de lovgivende myndigheter til å 
sørge for at miljøhensyn innarbeides i lovgivningen på alle aktuelle samfunnsområder”.55 Slik 
skulle den grunnlovfestede retningslinjen legge en plikt på Stortingets lovgivende myndighe-
ter til å operasjonalisere bestemmelsen, med mål om at lovgiverne skulle ”vedta nødvendig 
lovgivning på miljøområdet”.56 
 
Bestemmelsen skulle også være ”et viktig moment ved tolkningen av det regelverk som Stor-
tinget selv har vedtatt eller gitt hjemmel for.” 57 Historisk er det på det rene at bestemmelsen 
for det meste har hatt rettslig betydning som et tolkningsprinsipp. 
 
Paragraf § 110 b var likevel ikke bare ment for lovgiver. Ordlyden i tredje ledd rettet seg mot 
”Statens Myndigheder”, og Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité uttalte at 
”[g]runnsetningene vil også legge bånd på forvaltningen ved å være retningsgivende når et 
forvaltningsorgan utøver myndighet etter fritt skjønn.”58 Slik skulle bestemmelsen være en 
skranke for forvaltningens skjønnsutøving. Miljø- og naturressurslovgivning er preget av 

                                                
52 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 5. 
53 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6. sp.1 
54 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6. sp.1 
55 Samme sted s. 6. sp. 1 og 2. 
56 S.tid.3735-3742 (1991-1992), s. 3737 sp.1. 
57 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6. sp.1 
58 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6. sp.1 
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fullmaktslovgiving59. Den vide skjønnsmyndigheten til forvaltningen når det kommer til av-
veining av miljøhensyn mot for eksempel næringshensyn, ville slik begrenses av en materiell 
skranke. 
 
Endelig skulle den rettslige betydningen av § 110 b være at ”Grunnsetningene vil også være 
de som skal anvendes når det gjelder miljøproblemer som lovgiverne ikke har tatt stilling 
til.”60  Dette betyr at grunnsetningene i bestemmelsens første og annet ledd også kunne funge-
re som et eget rettsgrunnlag. I utgangspunktet skulle Stortinget i følge § 110 b tredje ledd ved-
ta de ”nærmere bestemmelser til å gjennomføre grunnsetningene i første og annet ledd”.61 
Utenriks- og konstitusjonskomitéen sa at dette angår at ”materielle krav til miljøtiltak vil bli 
fastlagt gjennom Stortingets lovgivning og annen regelfastsetting.”62 Dette skulle betyr at 
dersom Stortinget hadde gitt ”nærmere bestemmelser til at Gennemføre disse Grundsæt-
ninger”, skulle de legges til grunn. I en utredning i forbindelse med grunnlovsforslaget til ny § 
110 b slo Inge Lorange Backer fast at i slike tilfeller skulle ikke ”annen fortolkning av grunn-
setningene” brukes.63 
 
Det fremgår imidlertid av stortingsforhandlingene i forbindelse med vedtagelsen av § 110 b at 
grunnsetningene skulle komme til direkte anvendelse i miljøsaker der Stortinget ikke hadde 
”tatt stilling”.64 Spørsmålet ble reist hva det å ha ”tatt stilling” innebærer i praksis. Det ble 
under stortingsforhandlingene påpekt at lovgiver kan ha ”tatt stilling”, men likevel ikke gitt 
regler.65 I slike tilfeller der Stortinget har ”tatt stilling”, og valgt å ikke lovregulere området 
slik at det blir stående lovtomt, oppstod spørsmålet om grunnsetningene i § 110 første og 
andre ledd skulle komme til anvendelse. Dette kan sies å ha en side til spørsmålet om hvor 
langt domstolene må respektere Stortingets vurdering av loven opp mot Grunnloven. Med 
lovgivers vurdering av grunnlovsmessigheten, forstås det om hvorvidt lovgiver har vurdert 
loven opp mot skrankene som Grunnloven setter. Dersom lovgiver har vurdert dette, kan det 
også spørres hvordan de har vurdert dette. Det fremgår av rettspraksis at lovgivers vurdering 
omfattes av kvalitetskrav.66 Denne rettslige betydningen av grunnsetningene har det vært 
knyttet til debatt til, for hvor langt skal Stortingets tolkning av bestemmelsen tillegges vekt? 
Dette spørsmålet kommer jeg tilbake til i kapittel 5. 

                                                
59 Bugge (2015), s. 39. 
60 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6. sp.1  
61 Samme sted, s. 6. sp.1. 
62 Samme sted, s. 6. sp.1. 
63 Backer (1990), s. 30. 
64 S.tid. 3735-3742 (1991-1992) s. 3741 sp. 2.  
65 Samme sted, s. 3739 sp.1. 
66 Rt. 1976.1  
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Forhistorien og forarbeidene til § 110 b trekker i retning av at denne fra Stortingets side var 
ment å ha rettslig betydning. I Stortingsforhandlingene ble det uttalt at Norge skulle være 
”blant de første som markerer at vi tar anbefalingene på alvor”, og det var Brundtland-
rapportens anbefalinger det ble siktet til.67 Slik kan det sies at § 110 b ble vedtatt som ledd i 
den internasjonale miljørettsutviklingen. Kritiske spørsmål ble imidlertid  reist vedrørende 
hva Grunnloven § 110 b egentlig inneholdt av rettslige krav. 
 
Bestemmelsen i 110 b var ment å gi uttrykk for en grunnleggende menneskerettighet; ”retten 
til et klima og et mileu”. I Backers grunnlovsutredning ble bestemmelsen kalt en ”modifisert 
rettighetsbestemmelse”69, da ordlyden ”Enhver har Ret til” hadde en signifikant annen formu-
lering enn tilfellet var for de øvrige bestemmelser i 110.70 Det ble imidlertid reist kritikk mot 
Backers grunnlovsutredning på grunn av vekten utredningen ble tillagt både i komitéens inn-
stilling71, Miljøverndepartementets naturvernavdeling72, og i debatten i Stortinget.73 Juridisk 
teori uttrykte kritikk blant annet som at en grunnlovsfestet rett til miljøkvalitet ”skulle derimot 
ifølge (…) komitéens leder være av en lavere klasse (…) I realiteten sto man har overfor en 
prioriteringssak i trekantforholdet mellom miljøvern, eierinteresser og miljøbyråkratiet”.74  
 
I juridisk teori ble det videre reist kritikk mot § 110 b tredje ledd fordi ”individene skal være 
avhengige av de bestemmelser og vedtak – i lov og med hjemmel i lov – som myndighetene 
til enhver tid måtte velge å gi (…) De enkelte skadelidende individer må i så fall ta til takke 
med det de bys”.75 Dette kan trekke i retning av at individet ikke tillegges subjektive rettighe-
ter i særlig grad, og at bestemmelsens funksjon som selvstendig rettsgrunnlag vil være be-
grenset.   
 
Et annet kritikkpunkt i juridisk teori gikk på koblingen mellom forarbeidsuttalelser i stor-
tingsdebatten og utformingen av miljøbestemmelsen,76 og at det var en ”sammenblanding av 
juss og politikk”.77 Backers grunnlovsutredning hadde som ett av fire alternativer til grunnlov-
festing at individets rett til domstolsprøving skulle grunnlovsfestes, men dette ble i utredning-
                                                
67 S.tid. 3735-3742 (1991-1992) s. 3737 sp. 1. 
69 Backer (1990) s. 38. 
70 Se innledningsvis i pkt. 3.4.2 og tidligere bestemmelser i Grl. §§ 110, § 110 a og § 110 c. 
71 Backer (1990), s. 38. 
72 Innst. s. nr. 163 (1991-1992), s. 5. 
73 S.tid. 3735-3742 (1991-1992) s. 3738, sp.1. 
74 Fleicher (1999), s. 56-57. 
75 Fleischer (1999) s. 48. 
76 Fleischer (1999), s. 52. 
77 Fleischer (1999), s. 56-57. 
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en beskrevet som ”vidtgående”.78 Et annet alternativ ga ”et materiellrettslig vern for miljøet, 
men uten at det har samme bindingsgrad og gir domstolene en så suveren stilling”.79 I stor-
tingsdebatten uttrykte komitélederen at representantene forslaget til § 110 b var ”helt i tråd 
med de anbefalinger” som går fram av professor Backers utredning og at det var ”derfor all 
grunn til å vedta forslaget (…)”.80 
 
Samlet trekker forarbeidene til § 110 b i retning av at grunnlovsgiver mente å gi individet 
rettigheter som beskrevet i første og andre ledd.81 Imidlertid etterlater forarbeidene uklarhet 
vedrørende bestemmelsens rekkevidde på områder med eksisterende lovgivning til vern om 
miljøet. 
 
Det kan sies at forarbeidene og stortingsdebatten i 1992 viser at Stortingets flertall på den ene 
side ønsket noe mer enn en symbolbestemmelse. På den annen side ønsket heller ikke Stor-
tinget at individet skulle kunne anføre rettslige krav for domstolen på grunnlag av bestemmel-
sen. Løsningen på dilemmaet ble tredje ledd. 82 
 
3.5 Paragraf 110 b i praksis 
 
Uklarhetene ved vedtagelsen rundt rekkevidden til § 110 b har langt på veg påvirket bestem-
melsens betydning i praksis. I en grundig gjennomgang av § 110 b fra 2007, analyserer  Ole 
Kristian Fauchald hvordan Stortingets intensjoner med den rettslige betydning av § 110 b ble 
fulgt opp i praksis. Fauchald analyserer hvordan § 110 b fungerte som selvstendig rettsgrunn-
lag i forbindelse med lovgivning, forvaltningspraksis, og endelig hvordan domstolenes bruk 
av § 110 b var. Fauchalds analyse viser at § 110 b ikke, eller i liten grad, fikk den rettslige 
betydning den var tiltenkt fra Stortinget å ha. 
  
Fauchald fant at 110 b hadde hatt ”liten rettslig og rettspolitisk betydning”, både hva gjelder 
lovgivende, utøvende og dømmende makt.83 Det vises til manglende ”systematiske oppfølg-
ning av bestemmelsen hos lovgiver, forvaltning eller domstoler”.84 Bestemmelsen hadde mer 
vært brukt som et støtteargument enn et selvstendig rettslig grunnlag. 
  
                                                
78 Backer (1990), s. 29.  
79 Samme sted, s. 30. 
80 S. tid. 3735-3742 (1991-1992) s. 3738, sp.1. 
81 Fremskrittspartiets representanter i Utenriks- og konstitusjonskomiteen utgjorde her et mindretall som var av 

en annen oppfatning, se Innst. S. Nr. 163 (1991-1992) s. 6. 
82 Bugge (2015). s. 153 
83 Fauchald (2007) s. 22, 23 14, 20-21. 
84 Samme sted, s. 82. 
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I Rt. 1995 s. 1939 viser myndighetene i sine anførsler til forarbeidene til 110 b og karakterise-
rer den som ”en bestemmelse som ifølge sine egne forarbeider til være ’et viktig moment ved 
tolkningen av det regelverk som Stortinget selv har vedtatt eller gitt hjemmel for’…”. Høyes-
terett slutter seg til statens anførsler og ”betydningen av den nye miljøstandarden i Grunnlo-
ven § 110 b”. 85 I Rt. 1993 s. 321 uttales det om § 110 b at ”bestemmelsen står plassert i vår 
høyeste rettskilde som uttrykk for hvilken betydning et godt natur- og livsmiljø tillegges 
(…)”.86 Dommene er et eksempel på rettspraksis vedrørende § 110 b, som viser at bestemmel-
sen hovedsakelig har hatt funksjon som tolkningsmoment og støtteargument.   
 
Oppsummert kan man si at § 110 b fikk ikke den rettslige betydningen den var ment å ha. Den 
fikk begrenset rettspolitisk betydning, og liten eller ingen gjennomslagskraft i rettspraksis. 
 
 

4 GIR GRUNNLOVEN § 112 INDIVIDET RETTIGHETER SOM 
KAN HÅNDHEVES AV DOMSTOLENE? 

 
4.1 Innledning 
 
Problemstillingen er hvorvidt Stortinget i 2014 tilsiktet en endring i rettstilstanden ved vedta-
gelsen av § 112. Det er særlig endringen av formuleringen i § 112 tredje ledd sentral. Denne 
fikk følgende ordlyd: «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse 
grunnsetninger.» Ordlydsendringen i § 112 tredje ledd må forstås på bakgrunn av den svake 
formuleringen i § 110 b tredje ledd. Således er gjennomgangen av forhistorien og forarbeide-
ne til § 110 b tredje ledd relevant for å tolke § 112 tredje ledd.87 
 
Spørsmålet er videre om 112 første ledd jf. tredje ledd er en rettighetsbestemmelse som gir 
subjektive rettigheter. Det er på det rene at § 112 etter ordlyden i første ledd (”Enhver har rett 
til”) gir en materiell rett for individet og etter tredje ledd pålegger statens myndigheter en for-
pliktelse (”skal iverksette”) til tiltak for å gjennomføre grunnsetningene i første ledd.88 Målet 
er å finne ut hvorvidt § 112 gir en rett til et miljø som kan håndheves av domstolene. Målet er 
også å finne ut hvorvidt domstolenes håndhevelse av grunnsetningene i første ledd også gjel-
der overfor Stortingets lovgivning. 
 

                                                
85 Rt. 1995 s. 1939, s. 1947. 
86 Rt. 1993.321, s. 325. 
87 Se kap. 2 og 3.  
88 Se kap. 3. 
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Forarbeidene til Grunnloven § 112 er nye og omfattende, og kan slik tillegges vekt ved tol-
kingen.89  
 
4.2 Kort om § 112 første og annet ledd 
 
Første ledd i  §112 er uendret fra gamle § 110 b og gir en materiell ”rett til en viss miljøkvali-
tet”.90 Retten til et godt og levelig miljø er en materiell rett som tilkommer alle.91 De miljøk-
valitetene som nåtidige og fremtidige generasjoner har krav på, er imidlertid generelt beskre-
vet.92 Retten til visse miljøkvaliteter fremstilles som helseeffekter, naturens produksjonsevne 
og biologisk mangfold, som er nokså vage formuleringer. Prinsippet om bærekraftig utvikling 
er integrert i første ledd. 
 
Brundtland-rapportens syv prinsipper om bærekraft nevnes i forarbeidene til 112.93 
Det fremgår av Menneskerettsutvalgets rapport at utvalget mente at § 110 b første ledd hadde 
fått ”en tilfredsstillende utforming” og var i overensstemmelse med Brundtland-
kommisjonens anbefalinger om ”rettslige prinsipper for miljøvern og bærekraftig utvikling”.94 
Ved Stortingets grunnlovsrevisjon i 2014 ble bestemmelsens første og andre ledd dermed vi-
dereført i henhold til utvalgets vurdering. Bestemmelsen ble flyttet til Grunnlovens nye men-
neskerettighetskapittel i del E og plassert som ny § 112. Slik kan Brundtland-rapporten sies å 
ha bidratt også til vedtagelsen av § 112.95 
 
De prosessuelle rettighetene som fremgår av § 112 annet ledd skal bidra til å oppfylle den 
materielle retten til et levelig miljø i første ledd.96 Annet ledd gir en prosessuell rett til infor-
masjon om miljøets tilstand og om konsekvenser av inngrep. Bestemmelsen spesifiserer at 
den norske stat plikter å hedre sin informasjonsplikt ovenfor borgerne vedrørende naturmiljø-
ets tilstand og virkningene av planlagte/eksisterende inngrep i naturen. 
 
Det er de ovenstående rettighetene som eventuelt skal håndheves for domstolene. Den fore-
liggende drøftelsen vil konsentrere seg om rettighetene i første ledd. 
 

                                                
89 Se pkt. 2.1 
90 Innst. S. 163 (1991-1992) s. 6. 
91 Bugge (2015) s. 152. 
92 Fauchald, ”Hva er konsekvensene av Grunnlovens miljøparagraf?” s. 32, Fra ord til Handling. 
93 Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 246, Innst. 187 S (2013-2014) s. 25. 
94 Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 245. 
95 Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 246. 
96 Bugge (2015) s. 152.  
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4.3 Formålet med ordlydsendringen i § 112 tredje ledd 
 
Spørsmålet i dette delkapittelet er hvorvidt det var tilsiktet fra grunnlovgivers side at vedta-
gelsen av § 112 tredje ledd skulle være en endring i rettstilstanden sammenlignet med 110 b. 
 
Formuleringen ”skal iverksette tiltak” i Grunnloven § 112 tredje ledd erstattet som nevnt den 
tidligere § 110 b tredje ledd der det het ”give nærmere Bestemmelser”. Av ordlyden ”skal” 
følger det av vanlig språkforståelse at myndighetene har en plikt til å iverksette tiltak for å 
sikre retten til miljø av en viss kvalitet etter første ledd.97  
 
Av ordlyden ”Statens myndigheter” er det på det rene at statsmaktene omfattes, herunder 
Stortinget, regjeringen og forvaltningen og domstolene. Om kommunene går inn under dette 
uttrykket er noe mer usikkert. Menneskerettighetsutvalget pekte imidlertid på at uttrykket 
omfatter «alle offentlige institusjoner som representerer myndighetene».98 Høyesterett har i 
Rt. 2016 s. 1857 vist til «myndighetenes miljøforpliktelser etter den nåværende § 112 i 
Grunnloven». Denne vide formuleringen kan tyde på at også kommunene omfattes. Tilsva-
rende har Lovavdelingen i utredningen av § 112 i forbindelse med endringer i motorvognlo-
ven i 2015 lagt til grunn at også kommunene er pliktsubjekt etter bestemmelsen.99 Jeg legger 
derfor til grunn at også kommunene er pliktsubjekter etter § 112. 
 
Spørsmålet er så hva som var meningen med endringen av ordlyden; var det å endre rettstil-
standen eller var det å klargjøre den tolkingen av gamle § 110 b som hadde utviklet seg i 
praksis? 
 
4.3.1 Menneskerettighetsutvalgets forslag 
 
Endringen av § 112 tredje ledd ble foreslått av Menneskerettighetsutvalget, som ble oppnevnt 
av Stortinget i 2009 for å foreslå en revisjon av menneskerettighetsbestemmelsene i Grunnlo-
ven. Menneskerettighetsutvalget viser i sin rapport fra 2011 til klimaendringene, og spør ”om 
ikke retten til et sunt miljø er minst like viktig for individets eksistens og livsutfoldelse som 
de øvrige menneskerettigheter som naturlig hører hjemme i Grunnloven, og om ikke dette 
grunnlovsvernet bør skjerpes ytterligere”.100 
 

                                                
97 Se pkt. 5.4, 5.5. 
98 Se Dokument 16 (2011-2012) s. 47. 
99 Se JDLOV-2015-2968 punkt 3. 
100 Dok. nr. 16 (2011-2012), s. 245. 
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Menneskerettsutvalget viste i denne forbindelse til Fauchalds analyse av Grunnloven 110 b 
sin praktiske betydning for en forklaring på hvorfor 110 b i praksis har hatt  ”liten rettslig og 
rettspolitisk betydning”.101 Utvalget mente at det ”kan ikke utelukkes at utformingen av 
Grunnloven § 110 b tredje ledd kan være en medvirkende årsak til bestemmelsens begrensede 
betydning i praksis.”102 Videre påpekte utvalget at formuleringen i 110 b tredje ledd kunne 
tenkes anført som ”grunnlag for (…) betydelig skjønnsmessig frihet” for myndighetene ved 
utforming av lovgivning. Utvalget stilte seg kritisk til en slik tolking: 

”En slik argumentasjon harmonerer imidlertid da ̊rlig med bestemmelsens menneske-
rettslige utgangspunkt og uttalelsene i forarbeidene om at grunnlovsbestemmelsen skal 
være forpliktende for bl.a. Stortinget, og, i tilfelle motstrid, ga ̊ foran annen lovgiv-
ning.”103  

Utvalget viste også til at § 110 b pålegger Stortinget en plikt til å vedta lover som oppfyller 
påbudene i første ledd, men la til at ”man ved utforming av slik lovgiving skulle stå mer eller 
mindre fritt i forhold til påbudet i Grunnloven § 110 b, første ledd, er imidlertid i strid med 
ordlyden og formålet med bestemmelsen.”104  
 
Ovenstående kan trekke i retning av at Menneskerettighetsutvalget var kritisk mot myndighet-
enes ”utnyttelsesgrad” av § 110 b. Etter denne tolkingen av § 110 b drøftet utvalget om tredje 
ledd burde omformuleres:  
 

”Utvalget har imidlertid overveiet om tredje ledd i bestemmelsen burde på en mer 
hensiktsmessig utforming, først om fremst for å tydeliggjøre plikten for myndighetene 
til å etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette adekvat og nødvendige tiltak for 
å sikre miljøet. Det antas at dette er hovedbegrunnelsen for bestemmelsen, slik den ly-
der i dag. Bestemmelsen kunne likevel ha vært mer presis med tanke på at det er en 
plikt for statens myndigheter å følge opp retten til et sunt miljø.”105 

 
En mer ”hensiktsmessig” utforming av tredje ledd ble en del av begrunnelsen for å endre ord-
lyden. Formålet var å ”tydeliggjøre at myndighetene har en aktiv plikt til å ivareta miljøet”.106 
Dette formålet motiverte utvalgets anbefaling om å endre ordlyden i § 112 tredje ledd:  
 
                                                
101 Ole Kristian Fauchald, Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven § 110 b, Tidsskrift for 

rettsvitenskap nr. 1-2 (2007), s. 81-82. 
102 Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 244. 
103 Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 244. 
104 Samme sted 244. 
105 Samme sted s. 245. 
106 Samme sted s. 246. 
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”Utvalget vil anbefale at tredje ledd erstattes med en formulering om at statens myn-
digheter har plikt til å iverksette tiltak til gjennomføring av Grunnloven § 110 b første 
og annet ledd. Dette vil tydeliggjøre at myndighetene har en aktiv plikt til å ivareta 
miljøet gjennom ulike former for tiltak. Det vil fortsatt være stort rom for politisk 
skjønn med hensyn til hvilke tiltak som settes i verk og på hvilke tidspunkt. Det frem-
går imidlertid av forarbeidene (Innst. S. s. 4) at noe av hovedformålet med dagens 
grunnlovsbestemmelse var å knytte rettsvirkninger til de fundamentale miljøprinsipper 
som i sin tid var formulert av Brundtland-kommisjonen. Denne forutsetningen ble 
også gjentatt under Stortingets forhandlinger. I overensstemmelse med dette og praksis 
fra EMD kan myndighetene ikke være passive vitner til større miljøødeleggelser, men 
må iverksette tiltak som kan bidra til å sikre et sunt miljø for nåtidige og fremtidige 
generasjoner. Dette bør komme tydeligere til uttrykk i Grunnloven.” 

 
Med ordlydsendringen i tredje ledd ønsket altså Menneskerettsutvalget å tydeliggjøre at sta-
tens myndigheter har en aktiv plikt til å sette i verk tiltak for å sikre gjennomføringen av be-
stemmelsen. Mer presist ønsket Menneskerettsutvalget med endringen av tredje ledd å tyde-
liggjøre rettsvirkningene knyttet til statens plikter etter § 112 første og andre ledd. Dette for-
målet ser vi klart i dissensen til utvalgsmedlemmet Carl. I. Hagen, som avviste at § 110 b var 
ment å ha rettsvirkninger. I stedet mente han Grunnlovens miljøparagraf inneholdt «uforplik-
tende programerklæringer og symbolske langsiktige målsetninger».108 Flertallet i Mennesker-
ettsutvalget hadde altså et annet syn på rettsvirkningene av § 110 b, og ønsket endatil å tyde-
liggjøre dette gjennom ordlydsendringen i § 112 tredje ledd. 
 
Av Menneskerettighetsutvalgets forslag til Grunnloven § 112 kan det dermed sies at formålet 
med ordlydsendringen i tredje ledd var å presisere at bestemmelsen skulle gi individet konkre-
te rettigheter. 
 
4.3.2 Behandlingen i Stortinget 
 
Flertallet i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, alle unntatt medlemmene til Frem-
skrittspartiet, var enig i Menneskerettighetsutvalgets forslag og mente at ”det er behov for å 
tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette 
adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet.” Komitéen fremholdt at forslaget måtte le-
ses som ”en aktiv plikt for myndighetene til å iverksette tiltak for å ivareta miljøet”.109  
 

                                                
108 Se Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 62-63. 
109 Innst. 187 S (2013-2014) s. 25. 
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Som vist ovenfor ved flertallets forarbeidsuttalelser, kunne den aktive plikten myndighetene 
har til å sikre retten til et sunt miljø tydeliggjøres ved å endre ordlyden.110 Det trekker i ret-
ning av at formålet med ordlydsendringen i § 112 tredje ledd var å tydeliggjøre myndighete-
nes aktivitetsplikt for å sikre miljøet, ved å ”etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette 
adekvate og nødvendige tiltak”.111 
 
Forarbeidene og ordlyden trekker dermed i samme retning; myndighetene har en klar plikt til 
å iverksette tiltak som ivaretar miljøet. Denne aktive tiltaksplikten kan også sies at allerede 
fulgte av § 110 b tredje ledd. Endringen til en klarere ordlyd i § 112 tredje ledd kan dermed 
være fundert i et ønske om endring fra praksis etter 110 b.  
 
I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen fremgår det at flertallet er ”enig i forsla-
get” fra Menneskerettighetsutvalget og at bestemmelsen ”skal leses som en rettslig forplikten-
de bestemmelse”.112 Komitéen utalte at endringen har til formål ”å tydeliggjøre plikten for 
myndighetene til å etterleve prinsippet i første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige 
tiltak for å sikre miljøet”. 
 
Av endringen i tredje ledd og uttalelsene fra utvalget og kontroll- og konstitusjonskomitéen 
kan det legges til grunn at Stortinget ønskte å styrke myndighetenes plikter etter § 112. Be-
handlingen i Stortinget gir grunnlag for å lese endringen av § 112 tredje ledd som et ønske om 
å endre rettstilstanden i praksis etter § 110 b. Formålet var å tydeliggjøre at statens myndighe-
ter har en rettslig plikt til å gjennomføre tiltak som oppfyller pliktene etter første og andre 
ledd.  
 
4.3.3 Reservasjoner i forarbeidene? 
 
Det kan spørres om det foreligger innvendinger mot en slik forståelse av forarbeidene som 
ovenfor. Blant flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte medlemmene fra Høyre 
at rett til et sunt miljø ”allerede finnes i Grunnloven”, og at utvidelsen er ”så marginal at disse 
medlemmer kan bifalle forslaget til ny § 112.”114 Spørsmålet blir da om Høyres komitémed-
lemmer bifalt flertallets konklusjon om at endringen av § 112 tredje ledd skjerpet myndighet-
enes plikter i forhold til § 110 b.  
 

                                                
110 Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 245. 
111 Samme sted s. 245. 
112 Innst. 187 S (2013- 2014) s. 25.  
114 Innst. 187 S (2013-2014), s. 25-26. 
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En naturlig tolking av uttalelsen om at retten etter § 112 ”allerede finnes” i Grunnloven, er at 
det ikke vil utgjøre en forskjell med en ordlydsendring, fordi det ikke er noe å endre. Med 
”marginal” utvidelse forstås at endringen er så ubetydelig at det i praksis ikke vil innebære 
noen realitetsendring. Det trekker i retning av at Høyres komitémedlemmer sa ja til den tradi-
sjonelle oppfatningen av § 110 b som retningslinje og tolkningsmoment samt en plikt som 
påhviler myndighetene til gjennomføring av bestemmelsens første og annet ledd.  
 
Høyres komitémedlemmer anførte videre at gjeldende bestemmelse ”er ment å være en rettig-
hetsbestemmelse” og at dette vil ”fremstå klarere” etter endring i tredje ledd. En annen tolk-
ning av komitéens uttalelse kan da være at den rettslige betydningen av 110 b ønskes videre-
ført. Myndighetene har da en aktiv plikt til å gjennomføre grunnsetningene i første og annet 
ledd. Tolkningen vil harmonere med den generelle diskusjonen i komitéen om å inkludere nye 
rettigheter i Grunnloven. Siden retten til miljø eksisterte ved § 110 b, gjorde særmerknaden 
det klart at § 112 ikke innebar nye rettigheter, og komitéforslaget ble godkjent.  
 
Dermed gir ikke Høyres medlemmer noe annet formål enn flertallets forarbeidsuttalelser. 
Spørsmålet er om bemerkningene kan virke som et argument mot tolkninger av § 112 som 
innskrenker myndighetenes handlingsrom. 
 
Av menneskerettighetsutvalgets rapport fremgår det at ingen av utvalgets forslag til grunnlov-
festing vil innebære en endring i ”det materielle innhold i dagens rettstilstand”.115 Dette pre-
misset ble konfrontert av Kontroll- og konstitusjonskomitéens flertall116 og i stortingsforhand-
lingene.117 Til dette kommer at Menneskerettighetsutvalget reservasjon ble diskutert i samvir-
ke med menneskerettighetene som allerede er inkorporert i menneskerettighetsloven. Retten 
til miljø er ikke der.  
 
Dermed er det uklart hva som kan utledes av reservasjonen, men siden § 112 avviker fra andre 
konvensjonsinspirerte bestemmelser som ble inntatt i kapittel E om menneskerettigheter, er 
det klart at det ikke angikk § 112 direkte.  
 
Dermed vil ikke Menneskerettighetsutvalgets generelle reservasjon svekke vekten eller slut-
ningen fra forarbeidene som vist over. Ovenstående viser dermed at det foreligger en klar ak-
tiv tiltaksplikt på myndighetene etter endringen i § 112 tredje ledd. 
 

                                                
115 Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 48. 
116 Innst. 187 S (2013 – 2014) s. 14.  
117 Pro: S.tid. 2469-2542 (2013-2014) s. 2471 sp.1.; contra s. 2477 sp. 2.  
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4.3.4 Om myndighetenes tiltaksplikt 
 
Spørsmålet er videre hva som menes med ”tiltak” i § 112 tredje ledd. Ordlyden legger opp til 
en skjønnspreget forståelse av hva som menes med gjennomføring av de generelle grunnset-
ningene i første (og annet) ledd. Spørsmålet er hvor fritt myndighetene står hva angår plikten 
til å sette i gang tiltak og gjennomføre av den aktive tiltaksplikten? 
 
Det følger av en naturlig språklig forståelse av ordlyden at tiltakene må være egnet til å 
”gjennomføre” bestemmelsens grunnsetninger. Det er naturlig å forstå det som at tiltakene må 
være hensiktsmessige og egnet for formålet. En naturlig følge av ordlydsforståelsen vil være 
at statens myndigheter har plikt til å agere slik at retten til et miljø sikres. Et eksempel kan 
være forebygging, et annet kan være avverging av at skade på miljøet inntreffer. 
 
Som vi har sett ovenfor var bestemmelsen i 110 b formulert slik at statens myndigheter skulle 
”give nærmere Bestemmelser”. Ordlydsendringen i § 112 tredje ledd, ”skal iverksette tiltak” 
indikerer etter en naturlig språkforståelse at bestemmelsen ikke lenger er et pålegg om lovgiv-
ning. Det nye verbet ”skal” gir tydelige føringer om en aktiv plikt for myndighetene til å 
iverksette spesifikke tiltak. Dette står i kontrast til at statens myndigheters tidligere oppgave 
først og fremst var å gi ”nærmere Bestemmelser” i form av lovgivning.  
  
Forarbeidene trekker i samme retning som ordlyden, da det er ”behov for å tydeliggjøre plik-
ten for myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette adekvate og nød-
vendige tiltak for å sikre miljøet”. 118 
 
Spørsmålet reiser seg hvilke tiltak som bør iverksettes. Ordlyden gir ikke svar. Det fremgår av 
forarbeidene at det er en ”aktiv plikt for myndighetene til å iverksette tiltak for å ivareta mil-
jøet. Hvilke tiltak blir opp til ethvert storting å vedta”.119 Dette trekker i retning av at det er 
opp til Stortingets politiske skjønn å fastsette hvilke tiltak som skal iverksettes. En retnings-
linje er gitt i forarbeidene ved at det skal iverksettes ”adekvate og nødvendige” tiltak for å 
sikre prinsippene i første ledd.120 Eksempler på slike ”adekvate og nødvendige” tiltak kan 
være av både politisk, økonomisk og juridisk art.  
 
Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er om § 112 tredje ledd setter en grense for det 
politiske skjønnet. Av Menneskerettighetsutvalgets rapport fremgår det at det ”vil fortsatt 
være rom for politisk skjønn med hensyn til hvilke tiltak som settes i verk på hvilke tids-
                                                
118 Innst. 187 S (2013-2014), s. 25. 
119 Innst. 187 S (2013-2014), s. 25. 
120Innst. 187 S (2013-2014), s. 25, jf. Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 243. 
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punkt.”121 En forståelse av dette kan være at det vil gå en grense for det politiske skjønnet 
dersom man er på en tidslinje der rettighetene i første ledd er i ferd med å krenkes. 
 
Ovenstående trekker i retning av at statens myndigheter har en plikt til å handle på en tilstrek-
kelig adekvat måte, slik at retten til et miljø sikres. Dette reiser spørsmål om hvor inngående 
en eventuell domstolskontroll av handlingsplikten etter § 112 skal være. Dette spørsmålet 
kommer jeg tilbake til i kapittel 5. 
 
4.4 En subjektiv rett til miljø som kan håndheves ved domstolen? 
 
Ovenfor har vi sett at grunnlovsgiver i 2014 mente å styrke myndighetenes plikter etter § 112 
første og andre ledd gjennom endringen av tredje ledd.122 Spørsmålet her er om § 112 i denne 
sammenhengen også er ment å gi en subjektiv rett til miljø som kan håndheves ved domstole-
ne.  
 
4.4.1 Kort om hvorvidt individet kunne prøve § 110 b for domstolene 
 
Ovenfor er det nevnt at § 110 b var en modifisert rettighetsbestemmelse, fordi § 110 b tredje 
ledd modifiserte rettighetsbestemmelsen.123 Forarbeidene anfører at ”de nærmere materielle 
krav til miljøtiltak vil bli fastlagt gjennom Stortingets lovgivning og annen regelfastsetting”, 
og ”der Stortinget gir slike regler vil det være disse som skal legges til grunn ved eventuelle 
saker for domstolene”.124 Forarbeidene og delegasjonsregelen i § 110 b tredje ledd medførte 
at dersom lovgiver hadde gjort vedtak, i form av lov eller forskrift, var det på det rene at sta-
tens myndigheter hadde ”tatt stilling” til hva som måtte til for å oppfylle bestemmelsen i 110 
b. Det fulgte ingen ytterligere rettigheter enn de som derved var vedtatt av Stortinget eller 
regjeringen.125 Dermed forelå det i slike tilfeller en presumsjon for at § 110 b var oppfylt 
gjennom regelverket.126 
 
Det ovenfor skisserte betød at § 110 b fikk betydning kun som tolkningsmoment og retnings-
linje for Stortingets lovgivning og forvaltningens vedtak. Der nye regelverk kom til, ble resul-

                                                
121 Dok. nr. 16 (2011-2012), s. 246. 
122 Se pkt. 4.3. 
123 Se pkt. 3.4.2, jf Backer (1990) s. 38. 
124 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6. 
125 Fauchald, (2015), s. 27 
126 Fauchald, (2015), s. 27 
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tatet at § 110 b mistet en funksjon som et selvstendig rettslig grunnlag,127 selv om § 110 b i 
utgangspunktet skulle gi ”rettigheter til enhver”128.  
 
Det fremgår imidlertid av Utenriks- og konstitusjonskomitéens innstilling at for de ”tilfella 
der miljøvernomsyn ikkje er innarbeidde i lovgivninga, bør ein likevel opne for at privatper-
sonar eller organisasjonar som har rettsleg interesse etter vanlege prosess-reglar, får prøvd 
rettane sine ved domstolane med heimel direkte i Grunnlova.”129 Videre fremgår det at be-
stemmelsen ville kunne bli et ”viktig incitament til å få miljøomsyn innarbeidde i lovgivinga 
og avgjerdsprosessane på alle samfunnsområde der dette ennå ikkje er gjort.”130 Komitéens 
mindretall fant det på sin side ”prinsipielt uheldig å vedta lovbestemmelser om individuelle 
rettigheter uten at disse bestemmelser gir individet rettigheter som vedkommende kan for-
lange håndhevet ved domstolene. Det er misbruk av begrepet rett og kan bidra til å utydelig-
gjøre og svekke borgernes respekt for rettighetsbegrepet.”131 I juridisk teori ble § 110 b for-
stått slik at myndighetene, gjennom lov og forskrift, skulle definere borgernes rettigheter og 
plikter etter miljøbestemmelsen. Dermed fikk ikke individet anledning til å fundere sine krav 
direkte på miljøbestemmelsen for domstolene.132  
 
Ovenstående viser at det var usikkert om individet kunne utlede subjektive rettigheter fra § 
110 b. I juridisk teori anføres det at dersom § 110 b skulle gi individet rettigheter, førte pre-
sumsjonen om at regelverket var oppfylt dersom myndighetene hadde ”tatt stilling”, til at ret-
tighetene etter første og andre ledd var avhengige av myndighetenes operasjonalisering etter 
tredje ledd.133 
 
4.4.2 Om individet kan utlede subjektive retter etter § 112  
 
Ved at Stortinget med endringen av § 112 tredje ledd mente å styrke pliktene til statens myn-
digheter, er disse pålagt en plikt til handling med mål om å sikre miljøet. Spørsmålet er om 
Stortinget også mente at individet kunne utlede subjektive rettigheter fra § 112 første ledd, jf 
tredje ledd. Dernest vil spørsmålet være om rettighetene kan prøves for domstolene. 
 

                                                
127 Fauchald, (2015), s. 27 
128 Fauchald, (2015), s. 82 
129 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 2. sp. 2. 
130 Innst. S. nr. 163 (1991-1992), s.2, sp. 2. 
131 Innst. S. nr. 163 (1991-1992) s. 6, sp. 2. 
132 Bugge (2015) s. 153. 
133 Fauchald (2007) s. 38; 40. 
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Ser vi først på ordlyden i § 112 første ledd første punktum, sier denne at ”enhver har rett” til 
et miljø av en viss kvalitet. Denne formuleringen gir isolert sett klart uttrykk for at individet 
har subjektive rettigheter etter bestemmelsen. 
 
Ordlyden i § 112 første ledd annet punktum sier videre at ”denne rett” også må ivaretas for 
etterslekten, der prinsippet om bærekraftig forvaltning av ressurser er integrert. Ordlyden 
”skal disponeres” trekker i retning av at hensynet til rettighetene for etterslekten, er et hensyn 
myndighetene  skal ta stilling til ved sin plikt til bærekraftig forvaltning av naturressursene 
ved gjennomføringen av bestemmelsen, jf tredje ledd.  
 
Ovenstående trekker i retning av at § 112 første ledd første punktum er en rettighetsbestem-
melse, og at første ledd annet punktum er et hensyn myndighetene må ta stilling til. 
 
Forarbeidene trekker i samme retning som tolkningen av ordlyden i første ledd. Menneskeret-
tighetsutvalget sier klart at:  
 

”Retten til et sunt miljø etter Grunnloven § 110 b er en rettighet som tilkommer ”en-
hver”, men det skal likevel tas hensyn også til ”efterslægten”. Dette innebærer at ret-
tigheten må kunne påberopes av enkeltindivider, selv om vurderingstemaet først og 
fremst er hensynet til flere generasjoner”.134 

 
Av dette forstås at Menneskerettighetsutvalget leser første ledd første punktum som en ”ret-
tighetsbestemmelse” og en ”menneskerettighet”. Det trekker i retning av at individer og grup-
per av individer kan utlede rettigheter av bestemmelsen, endatil ”på vegne av fremtidige gene-
rasjoner”.135 
 
Kontroll- og konstitusjonskomitéens flertall anførte at ”forholdet mellom miljø og menneske-
rettigheter bør knyttes nærmere sammen”, og sa seg ”enig i forslaget” Menneskerettighetsut-
valget fremsatte.136 Mindretallet uttrykte skepsis mot å overføre for mye makt til domstolene, 
og viste til § 110 b som ga ”(e)nhver” rett til en viss miljøkvalitet.137 Høyres særmerknad kan 
tolkes som at § 110 b ble forstått som en ”rettighetsbestemmelse” og at endringen i § 112 

                                                
134 Dok. nr. 16 (2011-2012), s. 45. 
135 Dok. nr. 16 (2011-2012), s. 245, s. 47. 
136 Innst. 187 S (2013-2014), s. 25.  
137 Innst. 187 S (2013-2014), s. 16 
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tredje ledd etter deres syn ville bidra til å klargjøre dette. 138 Dette ble for så vidt bekreftet av 
Høyres medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen under debatten i Stortinget.139 
 
Forarbeidene og vedtagelsen peker etter dette i retning av at § 112 første ledd første punktum 
er en subjektiv rettighetsbestemmelse som kan påberopes av ”enhver”; individet eller grupper 
av individer.  
 
Spørsmålet er om det finnes momenter som taler mot en tolkning om at det er tale om indivi-
duelle rettigheter i § 112 første ledd, jf. tredje ledd. 
 
Det fremgår av ordlyden i § 112 tredje ledd at ”disse” (som viser til rettighetene i første ledd, 
jf ovenfor) er ”grunnsetninger”. Etter en språklig tolkning kan ”disse” rettighetene i første 
ledd da være uttrykk for veiledende retningslinjer for statens myndigheter. I så fall vil ret-
ningslinjene bare kunne medføre individuelle rettigheter dersom de operasjonaliseres nærmere 
ved Stortingets lover og forvaltningens vedtak. Da ligger den rettslige betydning av § 112 i så 
fall nærmere beskrivelsen av § 110 b ovenfor i punkt 4.4.1. En tolkning av § 112 tredje ledd 
som kun retningslinjer, vil medføre at § 112 som sådan ikke gir individuelle rettigheter.   
 
Spørsmålet er så om en slik forståelse av ordlyden kan finne støtte i forarbeidene. Ovenfor i 
pkt. 4.3 er det vist ved forarbeidene at statens myndigheter har en plikt til å handle på en ade-
kvat måte for å gjennomføre grunnsetningene. Det kan forstås som at det foreligger en plikt til 
å handle slik at rettighetene er ivaretatt. Det kan igjen trekke i retning av at rettighetsbestem-
melsen fremdeles er en modifisert rettighetsbestemmelse, jf. punkt. 4.4.1 om § 110 b.140 Imid-
lertid brukes ikke begrepet modifisert rettighetsbestemmelse av forarbeidene til § 112. Men-
neskerettighetsutvalgets bruk av ordet ”rettighetsbestemmelse” viser tvert i mot at det vedrø-
rer individets rettigheter. Etter utvalgets oppfatning bør eksempelvis ”en utdanningsbestem-
melse i Grunnloven primært (…) formuleres som en rettighetsbestemmelse for den enkelte. 
Dersom en norsk grunnlovsbestemmelse formuleres som rettighet for den enkelte, innebærer 
det at personer som mener de ikke får den rett de har krav på, kan reise søksmål mot den ak-
tuelle myndighet”.141 Det er også grunn til å merke seg at Menneskerettighetsutvalget foreslo 
og Stortinget var enig i at § 112 ble plassert i Grunnlovens kapittel E om menneskerettigheter. 
Plasseringen bekrefter forarbeidenes uttalelser om rettighetskarakteren til § 112. 
 

                                                
138 Innst. 187 S (2013-2014), s. 25-26. 
139 S.tid. 2469-2542 (2013-2014), s. 2477. sp.1, Tetzschner (H). 
140 Se pkt. 3.4 og 3.5 
141 Dok.nr. 16 (2011-2012), s. 223. 
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Dermed kan det ikke på grunnlag av det ovenstående sies at § 112 første ledd ikke skulle være 
ment som en rettighetsbestemmelse som gir individuelle rettigheter som kan bringes inn for 
domstolene. 
 
Ser vi til juridisk teori synes de fleste kommentatorer å omtale § 112 som en rettighetsbe-
stemmelse og at domstolene skal ha en mer aktiv rolle i oppfølgingen enn hva som var tilfelle 
for § 110 b.142 
 
I motsatt retning har Eivind Smith argumentert for at ordlyden i § 112 første ledd er så ”vidt-
favnende og griper så langt inn i politiske beslutningsprosesser at den ikke uten videre kan 
forstås i samsvar med ordlyden”.143 Til denne forståelsen kommer at det harmonerer og 
”stemmer godt” med ordlyden ”grunnsetninger”, jf tredje ledd. Tredje ledd omhandler ”tiltak 
som gjennomfører” rettighetene i første og annet ledd. Samlet skulle ordlyden i følge reson-
nementet til Smith bety at det er ”lov og andre tiltak som skal presisere omfanget av disse 
grunnsetningene og – eventuelt – utmynte dem i subjektive rettigheter til bærekraft og mil-
jø”.144 
 
Denne uenigheten har også en side til rettskildelæren.145 Det er uenighet i juridisk teori hvor-
vidt forarbeidene bør tillegges (vesentlig) vekt ved grunnlovstolkningen. Noen teoretikere 
mener at forarbeider skal tillegges vekt, særlig hvis de er nye og utfyllende. Andre mener at å 
tillegge forarbeider vesentlig vekt går på bekostning av Grl. § 121 og derfor i utgangspunktet 
bør unngås.146 Noen mener at kun ”oppfatninger som stemmer med slikt som er uttrykt av 
forslagsstillerne og som deles av et kvalifisert flertall”, kan tillegges ”vesentlig vekt”. Smith 
kan i denne sammenhengen tolkes dithen at han legger liten vekt på uttalelser om rettighetska-
rakteren til § 112 i Menneskerettighetsutvalgets og under stortingsbehandlingen av grunnlovs-
forslaget. 
 
Det er ovenfor vist at Menneskerettighetsutvalget var klar på at ”rettigheten må kunne påbe-
ropes av enkeltindivider”. Videre var flertallet i kontroll- og konstitusjonskomitéen enig med 
Menneskerettighetsutvalget, og særmerknaden fra Høyre brukte ”rettighetsbestemmelse” om  
§ 112. Til dette kommer at i stortingsforhandlingene ble det sagt av Høyres representant at § 
112 ”kunne påberopes som en konkret rettighetsbestemmelse for den enkelte”.147 På den an-

                                                
142 Sjåfjell og Halvorssen (2016) s. 64; Bugge (2015) s. 157-158; Fauchald (2016) s. 199. 
143 Smith 2015 s. 356-357. 
144 Smith (2015), s. 356-357. 
145 Se kap. 2 
146 For.eks. Smith (2015), s. 121-123; Fleischer (1999), s. 54 flg. 
147 S.tid. 2469-2542 (2013-2014), s. 2477 sp.1. 
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nen side er komitéens mindretall fra Frp skeptisk til å gi domstolene makt på dette rettsområ-
det. I tillegg er det vist at ordlyden i § 112 tredje ledd er noe mer uforpliktende formulert enn 
andre rettigheter. Det er også uenighet i juridisk teori om hvilken vekt som kan legges på for-
arbeidene ved grunnlovstolkning. Forarbeidene er imidlertid nye, omfattende og nokså klare 
på dette punktet. Disse forholdene skulle tilsi at forarbeidene på dette punktet kan tillegges 
vesentlig vekt ved tolkningen av § 112.148 
 
På bakgrunn av det ovenstående legger jeg til grunn at Grunnloven § 112 må tolkes som en 
subjektiv rett for individet som kan håndheves ved domstolene.149 
 
 
 
 

5 DOMSTOLSPRØVING AV LOVER MOT GRUNNLOVEN § 112 
 
 
5.1 Innledning 
 
Tema i dette kapitlet er domstolenes prøving av lover mot Grl. § 112. Situasjonen er at det i 
en sak for domstolene blir lagt ned påstand om eller domstolen på eget grunnlag kommer til at 
en lovbestemmelse strider mot Grl. § 112. 
 
Før jeg behandler § 112 i denne sammenhengen vil jeg først i punkt 5.2 og 5.3 gi et overblikk 
over hovedlinjene i domstolenes prøvingsrett med lovers grunnlovmessighet. Prøvingsretten 
er domstolenes konstitusjonelle kompetanse til å prøve lover mot Grunnloven, og er et klas-
sisk spørsmål innen statsretten.150  
 
Deretter vil jeg i 5.5 til 5.7 behandle spørsmål knyttet til rekkevidden av domstolenes kontroll 
av Stortingets lover opp mot Grunnloven.151 Her vil jeg gjøre rede for de generelle utgangs-
punktene for domstolenes prøving av ulike typer grunnlovsbestemmelser etter den såkalte 
tredelingslæren utviklet i Rt. 1976 s. 1. Her er spørsmålet med hvilken intensitet domstolene 
prøver lover mot ulike typer grunnlovsbestemmelser og hvilke krav Høyesterett stiller til Stor-
tingets lovbehandling. 
 
                                                
148 Se kap. 2 
149 Slik Sjåfjell og Halvorssen (2016) s. 47 flg.; Bugge (2015) s. 152-158. 
150 Holmøyvik og Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (Oslo 2015) 
151 Holmøyvik, Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod. 
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Til slutt vil jeg i 5.9 drøfte prøvingsrettens rekkevidde overfor § 112. Spørsmålet her er hvor-
dan eller om § 112 passer inn i Høyesteretts eksisterende prøvingspraksis med utgangspunkt i 
tredelingslæren. 
 
 
5.2 Kort om de tidligere forutsetninger for prøvingsretten 
 
5.2.1 Lex superior 
 
Utgangspunktet for domstolenes prøving av lover mot Grunnloven er at sistnevnte anerkjen-
nes som vår overordnede rettskilde. Grunnloven har status som lex superior, og prøvingsretten 
hviler på dette lex superior-prinsippet.152 Dermed vil løsningen som følger av Grunnloven gå 
foran regler av lavere rang, og følgelig begrense hva som kan vedtas som ordinær lov. 153 I 
tråd med sikker rettspraksis tilbake til tidlig på 1800-tallet vil norske domstoler håndheve 
trinnhøydeprinsippet (lex superior-prinsippet) overfor lovgiver. 
 
Grunnloven er både en skranke og en retningslinje for Stortingets lovgivning, som nevnt i 
forarbeidene til §112 og 110 b.154 Hvis loven ikke er i overensstemmelse med skrankene som 
Grunnloven oppstiller, kan ikke loven få anvendelse.155 
 
5.2.2 Positiv rett 
 
Den norske grunnloven har tradisjonelt vært ansett som en del av den positive rett. Det vil si 
at Grunnlovens bestemmelser er av en form som gjør at de er egnet til å håndheves ved dom-
stolene, og endatil skal brukes hvis det er nødvendig for å avgjøre saken.156 Domstolskontroll 
innebærer og forutsetter at Grunnloven anvendes som positiv rett. Da kan Grunnloven påbe-
ropes for domstolene på lik linje som annen lov. For at prøvingsretten skal bli aktuell, må 
noen med søksmålskompetanse etter tvisteloven § 1-3 (2) reise sak for domstolene med på-
stand om at loven som hjemler et inngrep i deres rettigheter eller goder er grunnlovsstridig. 
 
 
 

                                                
152 Smith ”Er domstolskontroll med lover ”logisk nødvendig”?”, Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per 

Stavang, Bergen 1998, s. 155-163. 
153 Smith (2015) s. 75-76. 
154 Se kap. 3,4. 
155 Andenæs og Fliflet 2006 s. 346. 
156 Smith (2015) s. 75-77. 
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5.3 Grunnloven § 89 - dagens rettslige grunnlag for domstolenes 
prøvingsrett  

 
I dag er prøvingsretten i seg selv ikke omstridt. Det tidligere ulovfestede prinsippet om dom-
stolenes prøvingsrett ble i 2015 grunnlovsfestet i § 89 i kapittel D om den dømmende makt. 
Forslaget ble fremsatt av Menneskerettighetsutvalget i forbindelse med grunnlovsrevisjonen i 
2014. Forslaget vekte imidlertid både faglig og politisk debatt grunnet prøvingsrettens sensiti-
ve balansering av hensynet til Grunnlovens status som lex superior på den ene side og hensy-
net til Stortingets demokratiske legitimitet som lovgiver på den annen side. Vedtagelsen av § 
89 ble derfor utsatt til 1. juni 2015, og bestemmelsen ble da vedtatt med 150 stemmer for og 
17 stemmer mot.157  
 
I juridisk teori har det oppstått debatt om konsekvensene av grunnlovfestingen av prøvingsret-
ten. Enkelte mener at det ikke har konsekvenser rettslig sett hvorvidt prøvingsretten finnes i 
Grunnloven eller i rettspraksis,158 mens andre mener at grunnlovfestingen vil kunne endre 
styrkeforholdet mellom Stortinget og domstolene på en måte som Stortinget ikke har hatt i 
tankene.159 
 
5.4 Prøvingsrettens nærmere innhold i Norge 
 
Grunnloven § 89 lyder:  
 

”I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og 
andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven.” 

 
Ordlyden ”rett og plikt” viser av at prøvingsretten også er en prøvingsplikt for domstolene.160 
En domstol plikter altså å legge til grunn Grunnloven fremfor en lov ved motstrid. 
 
Et kort komparativt blikk til andre lands rett, viser at mange land har egne forfatningsdomsto-
ler, som for eksempel Tyskland . I Norge har vi ingen slik konstitusjonsdomstol. Prøvingsret-
ten tilfaller de ordinære domstolene, både tingrettene, lagmannsretten og i siste instans Høyes-
terett. I praksis vil de fleste saker der det er spørsmål om lover strider mot Grunnloven be-

                                                
157 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2014-2015/stortinget-

handsamar-grunnlovsframlegg-1.-juni/ 
158 Som for eksempel Kierulf, kronikk Klassekampen 5.4.2014. 
159 Som for eksempel Smith, Klassekampen, 4.4.2014, 

http://www.klassekampen.no/article/20140404/ARTICLE/140409984 
160 Andenæs og Fliflet 2006 s. 346. 
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handles av Høyesterett i storkammer med 11 dommere eller i plenum, jf. domstolsloven § 5 
fjerde ledd. 
 
I Norge prøves lover mot Grunnloven i en konkret sak, noe som i § 89 fremgår av ordlyden 
”saker som reises for domstolene”.161 Dette står i kontrast til rettssystemer med konstitusjons-
domstoler med kompetanse til å prøve lover abstrakt og før loven er endelig vedtatt av parla-
mentet (ex ante). Konstitusjonsdomstolen kan da på eget initiativ drøfte grunnlovsmessighe-
ten av en lov. I Norge må et individ eller gruppe av individ med søksmålskompetanse etter 
tvisteloven § 1-3 (2) reise grunnlovsspørsmålet i et konkret spørsmål for domstolene. Domsto-
lenes hovedoppgave er å avgjøre enkeltsaker om hvorvidt anvendelsen av en lov er grunn-
lovsstridig ut fra gjeldende rett.  
 
Spørsmålet kan reises hva som skjer hvis domstolene finner at det er motstrid mellom lov og 
grunnlov. Hvis loven ikke samsvarer med Grunnloven, sies det noe uformelt at den settes til 
side. Formelt blir likevel ikke loven kjent ugyldig av domstolene, men blir i stedet sett bort fra 
i den konkrete saken så langt loven er i strid med en trinnhøyere bestemmelse i Grunnloven. 
Følgen er at loven ikke anvendes i den konkrete foreliggende saken, noe som i praksis etter en 
høyesterettsdom betyr at lovbestemmelsen heller ikke vil anvendes i resten av rettssystemet. 
 
 
5.5 Tredelingslæren om domstolenes prøvingsintensitet  
 
5.5.1 Innledning 
Spørsmålet er hvordan domstolene utøver prøvingsretten overfor ulike grunnlovsbestemmel-
ser. Dette er et spørsmål om prøvingsrettens rekkevidde.  
 
Høyesterett stilte i plenumsdommen i Rt. 1976 s. 1 opp visse retningslinjer for domstolsprø-
vingen gjennom den såkalte tredelingslæren. I denne dommen skilte Høyesterett mellom ulike 
grunnlovsbestemmelser selv om det er ”forskjellige oppfatninger om hvor meget det skal til 
for at domstolene skal sette til side en lov som grunnlovsstridig.”162 Førstvoterende ga på den 
ene side uttrykk for at han ikke skulle uttale seg ”i sin alminnelighet” om den nærmere gren-
segangen, men det kan vel sies at Høyesterett likevel går et stykke hva angår generelle be-
traktninger. Det kan sies at Høyesterett i Rt. 1976 s. 1 uttalte seg prinsipielt om prøvingsret-
tens rekkevidde.163 Tredelingen av grunnlovsbestemmelser som ble lagt til grunn i dommen 
gikk ut på at lovgivers syn på forståelsen av Grunnloven varierte i vekt i forhold til hvilke 
                                                
161 Se Innst. 263 S (2014-2015) s. 11-12. 
162 Rt. 1976.1, s. 5. 
163 Holmøyvik, Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod, s. 210 og 214. 
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bestemmelser det gjaldt. Høyesterett stilte i Rt. 1976 s. 1 opp tre kategorier med grunnlovsbe-
stemmelser som hver skulle ha ulik prøvingsintensitet.164 

 
5.5.2 Statsmaktene 
Domstolskontrollen skulle være mildere hvis loven regulerer forholdet mellom statsmaktenes 
interne arbeidsforhold eller innbyrdes kompetanse. Det ble uttalt at Stortingets vurdering i 
slike tilfeller i ”vid utstrekning” skulle tas hensyn til av domstolene. Det betyr at Stortingets 
egen tolkning og forståelse av Grunnloven, hovedsakelig må respekteres av domstolene.165 
Domstolsprøvingen har i slike tilfeller lav intensitet. Et slikt synspunkt hadde Høyesterett alt 
gitt uttrykk for i den såkalte Hvaloljesaken i Rt. 1952 s. 1089. 
 
5.5.3 Enkeltmenneskets personlige frihet og trygghet 
Dersom loven griper inn i grunnlovsbestemmelser til vern om ”enkeltmenneskets personlige 
frihet eller sikkerhet” skulle domstolene foreta en intensiv prøving. Her ”antar” domstolen at 
gjennomslagskraften til Grunnloven måtte være ”betydelig”.  Grunnlovsvernet er dermed er 
stort her. Det betyr at det vil være mindre rom for Stortingets skjønn på dette rettsområdet.166  
Eksempler på slike bestemmelser i Grunnloven kan være ytringsfriheten i § 100, legalitets-
prinsippet i § 96 og fra 2014 i § 113 eller forbudet mot tilbakevirkende lover i § 97. 

 
5.5.4 Det økonomiske området 
Bestemmelser til vern om det økonomiske området og individets tilhørende økonomiske ret-
tigheter måtte ”for så vidt komme i en mellomstilling” der ”Stortingets forståelse av lovens 
forhold til slike grunnlovsbestemmelser må spille en betydelig rolle”. Videre ble det uttalt at 
”domstolene må vise varsomhet med å sette sin vurdering over lovgiverens”. Dette trekker i 
retning av at domstolene vil legge stor vekt på Stortingets forståelse. 
 
I forlengelsen av dette ble det uttalt om det økonomiske rettsområdet at der ”hvor det forelig-
ger rimelig tvil” om det foreligger grunnlovsstrid og Stortinget ”klart har vurdert og bygd på 
at loven ikke kommer i strid med grunnloven”, vil en vike tilbake for å konstatere grunnlovs-
strid. Av dette kan forståes at når rimelig tvil foreligger, vil lovgivers syn på loven opp mot 
Grunnloven tillegges betydelig vekt.  Motsatt hvis det ikke foreligger ”rimelig tvil”, men tvert 
i mot er hevet over ”rimelig tvil” at loven strider mot Grunnloven, skulle domstolen gjøre 
bruk av sin kompetanse og ikke la loven komme til anvendelse i den konkrete saken. 
 

                                                
164 Se Rt. 1976 s. 1 på s. 5-6. 
165 Se Rt. 1976 s. 1 på s. 5-6. 
166 Se Rt. 1976 s. 1 på s. 5-6. 
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Eksempler på slike bestemmelser kan være påbudet i § 105 om full erstatning ved ekspropria-
sjon og forbudet i § 97 mot tilbakevirkende lover anvendt på økonomiske rettigheter. 
 
Ovenstående viser at tredelingen regulerer grovinndeling av rettsområder i Grunnloven som 
lover kan prøves mot. Det kan dermed sies at dommen i Rt. 1976 s. 1 fastslår at intensiteten i 
domstolenes prøving av loven mot Grunnloven avhenger av hvilken grunnlovsbestemmelse 
som foreligger. I realiteten presiserer Høyesterett i denne dommen domstolenes prøvingsrett 
overfor Stortinget.  Jo sterkere prøvingsintensitet, jo mindre vekt tillegges Stortingets egen 
vurdering av lovens forhold til Grunnloven, og omvendt. Graderingen av grunnlovsvernet gjør 
at Høyesterett legger opp til en ”tydelegare arbeidsfordeling mellom domstolane og Stortinget 
enn nokon gong tidligare.”167 
 
 
5.6 Tredelingslæren i praksis  
 
Dommen i Rt. 1976 s.1 er den første som gir uttrykk for relativiseringen av vernet etter 
Grunnloven. Senere har Høyesteretts uttalelser om tredelingslæren i Rt. 1976 s. 1 blitt gjentatt 
i en rekke dommer, fra Rt. 1996 s. 1415 og Rt. 1997 s. 1821 til senest Rt. 2010 s. 535. I ple-
numssaken i Rt. 2007 s. 1281, som gjaldt grunnlovsvernet for økonomiske rettigheter (feste-
rettigheter) slo Høyesterett fast at det er ”sikker rettspraksis at domstolene må være mer tilba-
keholdne med å sette lovgiverens grunnlovsvurderinger til side enn ved bestemmelser som 
gjelder personlig frihet og sikkerhet”.168 
 
Selv om tredelingen i dag kan ses på som gjeldende lære, og at domstolenes utgangspunktet 
for vurderingen av Grunnloven enda er tredelingslæren, er det ulike syn på klassifiseringen av 
rettsområder. 
 
Spørsmålet blir om tredelingslæren fremdeles kan sies å være i alle fall en referanseramme for 
domstolenes prøving av lover mot Grunnloven.169 Læren er i dag omstridt og i juridisk teori er 
spørsmålet reist hvorvidt det er på tide å forlate tredelingslæren170 og hvor berettiget prøvel-
seslæren er.171 
 

                                                
167 Holmøyvik, s. 214. 
168 Rt. 2007 s. 1281, avsn. 75. 
169 Skjerdal ( 
170 Skjerdal og Holmøyvik 
171 Andenæs  



34 
 

I juridisk teori er det påpekt at glideskalaen som Høyesterett oppstilte i Rt. 1976 s. 1 ikke har 
vært konsekvent anvendt i Høyesteretts egen praksis.172  Selv om Høyesterett ofte viser til Rt. 
1976 s. 1 og uttalelsene der om tredelingslæren, finnes det en rekke eksempler på tilsynela-
tende lav prøvingsintensitet overfor grunnlovsbestemmelser til vern om individets personlige 
frihet og sikkerhet, for eksempel Rt. 1997 s. 1821. Tilsvarende finnes det en rekke eksempler 
på sterk prøvingsintensitet overfor grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske rettighe-
ter, for eksempel Rt. 2010 s. 143.  
 
Det uttales endatil i Rt. 1976 s. 1 selv at klassifiseringen i ulike rettsområder bare påvirker 
prøvingen i ”noen grad”. I Rt. 1996 s. 1415 uttalte Høyesterett at inndelingen etter tredelings-
læren er ”relativt grov”, men også ”grunnleggende riktig”.173 I juridisk teori nevnes innfalls-
vinkelen at også andre forhold enn tredelingslæren i praksis kan ha betydning for prøvingsin-
tensiteten, og slik tillegges vekt.174 Det samme ble påpekt av både Menneskerettighetsutvalget 
og av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med grunnlovsfestingen av 
prøvingsretten i § 89. I innstillingen uttalte flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen at  
 

”prøvingens intensitet er sammensatt og derfor lite egnet for generell regulering (jf. 
Dok.nr.16 (2011-2012) s. 81). Dette flertallet viser til at prøvingens intensitet langt på 
vei vil avhenge av den enkelte rettighets innhold, formål og utforming, samt de faktis-
ke forhold i hvert enkelt tilfelle. Utformingen av de foreliggende alternativene til 
grunnlovfesting av prøvingsretten må forstås på denne bakgrunn.”175 

 
Etter dette er det klart at tredelingslæren i Rt. 1976 s. 1 fremdeles er et utgangspunkt for vur-
deringen av domstolenes prøvingsintensitet, men det er også klart at andre hensyn spiller inn. 
Rettighetens innhold, formål og utforming og de faktiske forhold kan alle påvirke prøvingsin-
tensiteten. Betydningen av slike forhold for domstolsprøving av § 112 kommer jeg tilbake til. 
 
5.7 Nærmere om prøvingsintensiteten: Kvalitetskrav 
 
Spørsmålet i dette delkapittelet er hvordan Høyesterett har vurdert prøvingsintensiteten i prak-
sis. Jeg vil her ta opp et særlig spørsmål knyttet til lovgivers vurdering av lovens forhold til 
Grunnloven. Dette er spørsmålet om man må stille visse kvalitetskrav til Stortingets grunn-
lovsvurdering for å tillegge denne vekt ved en senere domstolsprøving. 
 
                                                
172 Se Solheim og Holmøyvik 
173 Rt. 1996.1415, s. 1429. 
174 Solheim, s. 10. 
175 Innst. 263 S (2014-2015) s. 11. 
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Etter Rt. 1976 s. 1 og Rt. 1996 s. 1415 skjedde det en stegvis endring i kriteriene om tilstrek-
kelig tvil og kvalitetskrav til lovgivers vurdering.176 

	  
I Rt. 2007 s. 1281 (Tomtefeste I) viser førstvoterende til tredelingslæren og at lovgivers syn 
skal vektlegges, i tråd med Rt. 1976 s. 1  og Rt. 1996 s. 1415. Førstvoterende kommer til at 
det må  
 

”stilles et kvalitetskrav i den forstand at Stortingets standpunkt må være basert på et 
overveid syn, og at eventuelle misforståelser kan ha betydning for hvilken vekt Stor-
tingets standpunkt kan tillegges.”177   

 
En naturlig tolking av uttrykket ”overveid syn” er at det er mindre fullkomment enn et vel-
overveid syn. I juridisk teori anføres det at et ”overveid” syn kun bekrefter Kløfta-dommen 
synspunkt.178 Samtidig anføres det at ”eventuelle misforståelser” kan sies å videreutvikle 
Kløfta-dommen, med tanke på vekten av standpunktet. Dermed kan denne uttalelsen sies å 
relativisere virkningen, slik at lovgivers syn ikke trenger å være avgjørende, heller ikke der 
tredelingslæren tilsier lav prøvingsintensitet, men at vekten avhenger av kvaliteten på lovgi-
vers vurdering av loven opp mot Grunnloven. 
 
Dette kvalitetskravet som måtte kunne utledes av lovgivers vurdering, kom på spissen i Rt. 
2007 s. 1308 (Tomtefeste II) og i Rt. 2010 s. 143. Om innholdet i kvalitetskravet uttalte Høy-
esterett i Rt. 2007 s. 1308 at  
 

”vesentlige konsekvenser av en lov, som klart fremstår som problematiske i forhold til 
Grunnloven § 105, må være overskuet og grunnlovsmessigheten vurdert under lovfor-
beredelsen. Fremgår ikke dette, kan uttalelser holdt på et generelt plan om at forholdet 
til Grunnloven er vurdert og funnet i orden, vanskelig tillegges avgjørende vekt av 
domstolene.”179 

 
På bakgrunn av Rt. 2007.1281 (Tomtefeste I), som ble avsagt tidligere på dagen, uttalte Høy-
esterett i Tomtefeste II dermed at en viss grundighet av Stortinget ville kreves ved vurde-
ringen av en lov opp mot Grunnloven. I denne saken hadde den aktuelle lovendringen i tomte-

                                                
176 Solheim,  
Holmøyvik,  
Fliflet ”Noen tanker om grunnlovstolkning i en ny tid”,Jussens venner, 2013, s. 140-155 (146 flg.), Høgberg 

”grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt.2010.143 (rederibeskatningsdommen)”, Tidsskrift for Rettsvi-
tenskap, 2010, s. 694-744 (s. 729 flg.). 

177 Rt. 2007.1281 (Øvre Ullern). avns.76. 
178 Solheim, s. 13. 
179 Rt. 2007.1308, avsn. 42. 
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festeloven ikke begrunnelse. Stortingskomitéen la likevel til grunn at endringen ikke stod i 
motstrid med Grl. § 105, og at i overensstemmelse med uttalelsene i Rt. 1976 s. 1 burde Høy-
esterett legge ”betydelig vekt på Stortingets syn i forhold til lovers grunnlovmessighet”. 180 
Høyesterett kunne imidlertid ikke se at Stortingets syn på tomtefesteloven opp mot Grunnlo-
ven var ”overskuet og vurdert i forhold til Grunnloven”, men tvert i mot at ”ut fra det syn på 
domstolenes prøvelsesrett jeg innledningsvis ga uttrykk for, vil Stortingets eget syn på grunn-
lovsmessigheten da ha begrenset vekt.”181 Siden denne saken gjaldt forholdet til Grl. § 105 
om full erstatning ved ekspropriasjon, og dermed en grunnlovsbestemmelse til vern for øko-
nomiske rettigheter, ser vi at kvalitetskravet relativiserer utgangspunktene etter tredelingslæ-
ren. 

	  
Dommen i Rt. 2007 s. 1308, sammen med tilsvarende uttalelser i Rt. 2010 s. 143 og Rt. 2010 
s. 535, tyder på at Høyesterett i dag stiller strengere krav til Stortingets vurdering av en lovs 
forhold til Grunnloven. Høyesterett har i slike tilfeller vist seg villig til å prøve intensivt også 
grunnlovsbestemmelser til vern for økonomiske rettigheter.  
 
 
5.8 Det underliggende legitimitetsspørsmålet 
 
Under Høyesteretts gradering av prøvingsintensiteten gjennom ulik vektlegging av lovgivers 
syn ligger det en spenning mellom ulike hensyn i en demokratisk rettsstat. På den ene siden 
finner vi hensynet til Grunnlovens status som lex superior og domstolenes funksjon som 
håndhever av grunnleggende rettigheter vernet i Grunnloven. På den andre siden finner vi 
hensynet til Stortingets som demokratisk valgt lovgiver. Denne samme spenningen finner vi i 
ulike former og grader i de fleste demokratier. I Grunnloven går begge de nevnte hensynene 
frem i § 2 andre punktum: ”Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneske-
rettighetene.” 
 
Et formål med å ta hensyn til lovgivers vurdering av loven opp mot Grunnloven, er å unngå 
konflikt mellom lovgiver og domstolene. Grunnen er at det hovedsakelig er i slike situasjoner 
at legitimiteten ved prøvingsretten blir satt på spissen. Det kan sies at når lovgivers vurdering 
tillegges vekt, så vil hensynet til folkesuverenitetsprinsippet beskyttes.182  
 
En annen kritikklinje går på at utøving av prøvingsretten gjør Høyesterett til et politisk organ. 
Den fremste eksponenten for dette synet er historikeren Jens Arup Seip, som mente at 
                                                
180 Innst. O. nr. 105 (2003-2004), s.16-17. 
181 Rt. 2007.1308, s. 61. 
182 Solheim (2014), s. 12. 
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”(d)ommervirksomhetens politiske natur kan lettest iakttas når den utøves i et spenningsfelt 
mellom to politiske maktsentre”. Videre sa han at hvis ”loven da bøyes, så bøyes den gjerne 
til den kant hvor høyesterettsdommernes egne sympatier trekker dem hen, eller i den retning 
hvor det politiske press virker med størst kraft”.183  
 
Et viktig hensyn mot å tillegge lovgivers vurdering av Grunnloven stor vekt er maktfordeling, 
der domstolene skal kontrollere at både den lovgivende og den utøvende makten holder seg 
innenfor Grunnlovens grenser. I forbindelse med det foreliggende søksmålet etter § 112 har 
professor Hans Fredrik Marthinussen fremhevet dette hensynet ut i fra en frykt for i overkant 
”statsvennlige” dommere: ”Nye dommere rekrutteres dessuten i svært stor utstrekning blant 
jurister som har erfaring fra statsapparatet, særlig fra statens eget advokatkontor, Regjerings-
advokaten, eller Justisdepartementets lovavdeling. Det leder til at nye høyesterettsdommere er 
mer «konforme» og ikke skaper for store problemer for den praktiske politikken. På sikt er 
den skjeve rekrutteringen av dommere en trussel for den kontrollfunksjonen Høyesterett skal 
utøve overfor lovgivningsmakten.”184 
 
Spørsmålet kan likevel reises hvorvidt bildet bør tegnes så markert svart-hvitt. Tidligere dreiet 
debatten seg rundt hvorvidt ikke-valgte dommere i domstolene kunne heve seg over beslut-
ningene og lovgiverviljen til våre folkevalgte politikere. Det kan hevdes at denne debatten er 
noe passé, men at spenningen i spørsmålet aktualiseres hva angår prøvingsintensiteten. 185  
 
Likevel kan spørsmålet reises om en for vidtgående domstolskontroll vil kunne komme på 
kant med demokratiet. Som vist ovenfor har de siste års rettspraksis vist at Høyesterett har 
intensivert domstolsprøvingen, og terskelen for å overprøve Stortingets lover er blitt lavere. 
Vurderingen av domstolenes prøvingsintensitet må balansere de to nevnte motstridende hen-
synene. 
 
 
5.9 Prøvingsintensiteten etter § 112 
Etter å ha gjort rede for de generelle utgangspunktene for prøving av lover mot Grunnloven er 
spørsmålet i dette delkapittelet hvor stor vekt domstolene må tillegge Stortingets vurdering av 
loven opp mot § 112. Dette spørsmålet er enn så lenge upløyd mark. Det foreligger verken 

                                                
183 ”Hundre års historisk forskning – Utvalgte artikler fra Historisk Tidsskrift”, ”Den norske høyesterett som 

politisk organ”, Jens Arup Seip,  s. 389. (Oslo) 1969, tilgjengelig på 
http://www.nb.no/nbsok/nb/85a109e35ce862f280662c3f95b6b693?index=1#389 

184 Hans Fredrik Marthinussen, ”Klimasøksmålet mot Norge”, tilgjengelig på  
https://medium.com/@broenxyz/klimas%C3%B8ksm%C3%A5let-mot-norge-b96227f63957#.m4xrbp899 

185 Skjerdal (2013) 
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høyesterettspraksis eller underrettspraksis som kan gi en pekepinn på prøvingsintensiteten. 
Fra Stortingets og forvaltningens praksis er det heller ikke mye å hente. Det foreligger heller 
ingen teoretiske studier som går grundig inn i dette spørsmålet. Det er derfor vanskelig å gi 
sikre svar. Denne fremstillingen må derfor nøye seg med å peke på noen utgangspunkter og 
vurderingstema for å peke ut en retning. 
 
Ser vi først på ordlyden i § 112 første ledd er rekkevidden av uttrykkene ”miljø som sikrer 
helsen” og ”natur der produksjonsevne og mangfold bevares” nokså stor og lite presis. Dette 
er likevel ikke i seg selv et argument mot domstolsprøving. Tilsvarende vidtrekkende uttrykk 
er vanlig i Grunnlovens øvrige rettighetsbestemmelser (for eksempel § 102) og i menneskeret-
tighetskonvensjoner. Som nevnt ovenfor må likevel § 112 første ledd tolkes i lys av tredje 
ledd. Ordlyden i sistnevnte kan leses slik at den gir statens myndigheter ikke bare enn plikt, 
men også en rett til å ”iverksette tiltak” som gjennomfører grunnsetningene i første ledd. Lest 
slik må statens myndigheter også tillegges et nokså vidt skjønn ved valget av tiltak som skal 
sikre miljøet. Tilsvarende forbehold som § 112 tredje ledd finnes ikke i ordlyden i Grunnlo-
vens sivile og politiske rettigheter og som domstolene vil prøve intensivt, for eksempel § 93, § 
97 og § 102. Ordlyden i § 112 tredje ledd tilsier derfor et visst skjønn for lovgiver i vurde-
ringen av lovens forhold til Grunnloven. 
 
At lovgivers vurdering av lovens forhold til   112 må tillegges vekt betyr likevel ikke at dom-
stolene dermed er avskåret fra å overprøve denne vurderingen. Rettskildebildet tilsier at dom-
stolskontrollen skal være en realitet. Forarbeidene til § 112 må som nevnt ovenfor tolkes slik 
at Grunnlovens miljøbestemmelse skulle skjerpes, og at myndighetenes tiltaksplikt skulle 
være strengere enn praksis var etter 110 b. Dette trekker i retning av at § 112 setter rammer 
for myndighetenes handlingsrom, også for lovgiver. Paragraf 112 er i så måte gitt av Storting-
et som grunnlovsgiver i 2014 som et redskap for å tvinge fremtidige storting som lovgiver til 
å handle i tråd med en bærekraftig utvikling. 
 
Domstolenes prøving av lover mot § 112 kan også vurderes ut i fra en mer prinsipiell vurde-
ring av den konstitusjonelle arbeidsfordelingen mellom Stortinget og domstolene (se pkt. 
5.6/5.7). Denne måten å se prøvingsretten på ligger nærme det amerikanske statsrettens ”pre-
ferred position principle”. Nettopp denne læren er regnet som en viktig inspirasjonskilde for 
Høyesteretts tredelingslære i Rt. 1976 s. 1 og etterfølgende høyesterettspraksis. Inspiratoren 
var senere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, som i et foredrag og en artikkel i 1975 tok til 
orde for at også norske domstoler burde følge læren om ”the preferred position principle”.186 I 

                                                
186 Carsten Smith, ”Domstolene og rettsutviklingen”, Lov og Rett 1975 s. 292-319, på side 300-302. Se også 

Holmøyvik, s. 214. 
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følge denne læren skal personlige frihetsretter som ligger til grunn for demokratiet ha sterkt 
vern av domstolene. På den annen side skal de økonomiske rettighetene først og fremst vernes 
av den demokratiske valgte lovgiveren. Tanken er at demokrati er umulig uten personlige 
frihetsrettigheter som for eksempel ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, forbud mot tortur og vil-
kårlig frihetsberøvelse. Derfor må domstolene prøve inngrep i slike rettigheter særlig inten-
sivt. Men så lenge de personlige frihetsrettene har vern, legger de til rette for at individene 
kan ivareta sine økonomiske rettigheter og bestemme fordelingen av samfunnets goder gjen-
nom deltagelse i demokratiet og gjennom demokratiets prosedyrer heller enn gjennom dom-
stolene. Følgelig skal domstolene etter denne læren være mer tilbakeholdne ved prøvingen av 
økonomiske rettigheter. Som vi ser adresserer både den amerikanske læren om ”the preferred 
position principle” og den norske tredelingslæren prøvingsrettens underliggende spenning 
mellom demokrati og maktfordeling, omtalt i pkt. 5.8. 
 
Spørsmålet blir da hvordan retten til et miljø og en bærekraftig natur etter § 112 passer inn i 
dette bildet. På den ene siden er retten til et miljø en personlig frihetsrettighet i den forstand at 
et miljø som sikrer helsen er avgjørende for ikke bare individuell helse, men også et velfunge-
rende samfunn. I alle fall svært omfattende miljøødeleggelser kan for dem som utsettes for 
dem oppleves som like inngripende i den personlige friheten som for eksempel den klassiske 
retten til ”hjem” etter Grl. § 102. Ut i fra en tanke om at domstolskontrollens legitimitet øker 
jo mer alvorlig inngrepet er for den enkelte, kan man argumentere at § 112 må ha stor gjen-
nomslagskraft der miljøkonsekvensene av lovgivningen er særlig store og alvorlige, både for 
den enkelte og for samfunnet.  
 
På den annen side er dagens samfunn meget komplekst å regulere, og det mange hensyn som 
må veies opp mot hverandre av statens myndigheter. I så måte minner § 112 mer om økono-
miske rettigheter fordi man ved miljøtiltak på de fleste reguleringsnivå må gjøre avveininger 
og prioriteringer mellom ulike samfunnsgoder. Dette er prioriteringer som lovgiver har større 
legitimitet og er mer egnet til å gjøre enn domstolene. De hensynene som etter tredelingslæren 
ligger bak lavere prøvingsintensitet for økonomiske rettigheter, gjør seg i utgangspunktet 
gjeldende også for retten til miljø etter § 112. 
 
Ser vi på formuleringen av prøvingsintensiteten for økonomiske rettigheter etter tredelingslæ-
ren i Rt. 1976 s. 1, kan den også gi noe veiledning for prøvingen av § 112. Høyesterett la her 
til grunn at ”Stortingets forståelse av lovens forhold til slike grunnlovsbestemmelser må spille 
en betydelig rolle når domstolene skal avgjøre grunnlovmessigheten, og domstolene må vise 
varsomhet med å sette sin vurdering over lovgiverens”.187 En slik prøvingsintensitet støttes 

                                                
187 Rt. 1976 s. 1 på s. 6. 
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også av ordlyden i § 112 tredje ledd. Imidlertid betyr ikke dette utgangspunktet at domstolene 
er avskåret fra å prøve lover mot § 112. Som nevnt ovenfor fremhevet Høyesterett i Rt. 1976 
s. 1 at ”skal prøvelsesretten ha noen realitet, må domstolene benytte den der de finner det he-
vet over rimelig tvil at loven vil føre til resultater som er i strid med grunnloven”.188 Utford-
ringen når det gjelder § 112 er i denne sammenhengen å finne passende kriterier for når Stor-
tingets lovgivning ut over rimelig tvil kommer i strid med rettighetene i § 112 første ledd. Et 
overordnet hensyn er at domstolene ikke bør velge mellom ulike likeverdige miljøtiltak. 
Domstolene må konstatere brudd på rettighetene i § 112 første ledd etter så nær som mulig 
objektive standarder. Blant relevante moment i denne sammenhengen kan tenkes miljøtilstan-
den på det området loven regulerer. Et annet er i hvilken grad lovgiver har tatt hensyn til eller 
vurdert lovens miljøkonsekvenser. Et tredje kan være om loven er i strid med objektive miljø-
standarder i andre lover (for eksempel en framtidig klimalov) eller folkerettslige avtaler som 
Norge er bundet av. Paragraf § 112 vil her kunne virke som et tolkningsmoment i valget mel-
lom ulike konkurrerende rettsregler.  
 
Et annet relevant moment er kvaliteten og grundigheten i Stortingets vurdering av lovens for-
hold til § 112. Nyere rettspraksis oppstiller som nevnt ovenfor et skjerpet kvalitetskrav for 
lovgivers grunnlovsvurdering.189 Selv om de aktuelle dommene ikke omhandler § 112, synes 
selve kvalitetskravet å være generelt for alle rettighetsbestemmelsene i Grunnloven. Rt. 2007 
s. 1281 og Rt. 2007 s. 1308 omhandlet §§ Grl. 97 og 105, mens Rt. 2010 s 535 gjaldt dagjel-
dende § 106. Felles for domstolsprøvingen i de nevnte avgjørelser er da at vekten avhenger av 
kvaliteten på lovgivers vurdering av loven opp mot Grunnloven, og ikke kun på at det kom-
mer fra lovgiver som sådan. For § 112 betyr denne rettspraksisen at dersom Stortingets grunn-
lovsvurdering ikke er tilstrekkelig overveid eller bygger på misforståelser, vil denne ikke bli 
tillagt stor vekt av domstolene.  
 
Samlet sett gir Høyesteretts praksis etter tredelingslæren, eller uavhengig av denne for den 
saks skyld, få svar når det gjelder § 112. De underliggende hensynene kan imidlertid peke ut 
en retning. Konklusjonen er etter dette at Stortinget som lovgiver må tilkjennes et visst hand-
lingsrom etter § 112, men både ordlyden og forarbeidene tilsier likevel at domstolskontrollen 
er og må være reell også her.  
 
  
5.10 Rettspolitiske synspunkter 
 

                                                
188 Rt. 1976 s. 1 på s. 6. 
189 Pkt. 5.7. 
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Ovenstående viser hvordan rettskildebildet og rettstilstanden er. Spørsmålet kan være hvordan 
rettstilstanden bør være, gitt den naturvitenskapelige kunnskapen vi har om klimaendringene. 
Dersom loven står i motstrid med Grunnloven, vil domstolene i utgangspunktet prøve å har-
monisere loven, eller, som nevnt ovenfor, ikke anvende den i den foreliggende sak. Utford-
ringene med ikke-anvendelsen av loven, er at folkeviljen kan sies å bli satt til side.190 
 
Juridisk teori har pekt på hvordan Høyesterett har blitt mer aktive i å håndheve Grunnloven de 
siste tiårene.191 Noen jurister fremhever avgjørelser som har ”respekt for lovgivers uttrykkeli-
ge valg”, der Høyesterett vurderer seg som ”ikke fri til å gå på tvers av den løsningen som 
proposisjonen utpeker.”192 Endatil kan idealet for noen være avgjørelser ”velsignet fri for 
henvisninger til Grunnloven.”193  
 
I Norge på store deler av 1900-tallet var domstolene lite villige til å bruke HR som rettskilde. 
”liten tradisjon for å bruke Grunnloven som rettskilde”. 194 Unntak fra dette kan være rettsom-
råder som nevnt over; ekspropriasjon og ytringsfrihet. At Grunnloven etter grunnlovsrevisjo-
nen, jf Grl. § 89, får en ny og økende rolle som rettskilde kan sies å være et uttrykk for folke-
viljen, som med to tredjedels flertall pålegger domstolene å prøve loven mot Grunnloven.  
 
Blant noen kommentatorer uttales det at: 

”Noe annet ville være en pussig måte å forholde seg til hva folkeflertallet har vedtatt 
er så viktig at det bør sikres i vår høyeste rettskilde. Endatil gjennom to påfølgende 
storting, etter de mest demokratisikrende prosedyrer vår forfatning kjenner. Skulle 
Høyesterett unnlatt å forholde seg mer til Grunnloven etter en reform som hadde net-
topp en revitalisering av Grunnloven som formål? Det ville jo være direkte illojalt. 
Hva skulle begrunne en slik antidemokratisk aktivisme fra domstolene?”195  

 
Før grunnlovfestingen av for eksempel bestemmelsen § 112 i kapittel E om menneskerettighe-
tene, kunne det sondres mellom prøvingsretten i rettsliggjøringsdebatten, og prøvingsretten i 
debatten relatert til grunnlovfestingen. Det kan sies at spenningen var sterkere hva angår 
grunnlovfestingen. I samfunnsdebatten fremgår argumenter som at Høyesterett opererer som 

                                                
190 I samme retning Helset og Stordrange 1998 s. 316. 
191 Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie 1965-2015, Bergen 2015, kap. 4 og 5, se s. 94. 
192 Robberstad, ”Viljen til å skape lov og Grunnlov”, Lov og Rett, vol.55, 1, 2016, s. 49-64, s. 64. 
193 Robberstad, ”Viljen til å skape lov og Grunnlov”, Lov og Rett, vol.55, 1, 2016, s. 49-64, s. 64. 
194 Anine Kierulf i advokatbladet http://www.advokatbladet.no/2016/02/lite-teori-om-grunnlovstolkning/  
195 Anine Kierulf, ” Lite teori om grunnlovstolkning” advokatbladet.no 
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en slags konkurrerende lovgiver. Det kan spørres om domstolenes grunnlovsprøving skulle 
”gjøre knefall for lovgivers grunnlovstolkning”? 196 
 
Etter grunnlovfestingen kan det imidlertid spørres om det i det hele er en spenning mellom 
demokratiet og folkestyret på den ene side, og domstolenes prøvingsrett på den annen side, 
fordi det er et politisk valg å ta i bruk Grunnloven. Slik prøvingsretten utøves i Norge kan det  
ikke lenger hevdes at den  står i konflikt med demokratiet, siden Stortinget kan endre Høyes-
teretts oppfatninger om et rettsområde, jf Grl. § 121. Det kan også sies at Stortinget har ønsket 
en utvikling i Høyesterett gjennom grunnlovsreformen, jf § 89. I tillegg kommer siden til økt 
rettsliggjøring ved at domstolene har ansvaret for at menneskerettighetene blir ivaretatt gjen-
nom menneskerettighetsloven, samt at den økte internasjonaliseringen påvirker og forplikter 
for eksempel gjennom EØS-loven, og saker mot Norge kan prøve i EFTA-domstolen. 
 
Som nevnt i avhandlingen er retten til et miljø i forarbeidene vurdert som en menneskerettig-
het. Når § 112 ble inntatt  i nytt kapittel E om menneskerettighetene fikk bestemmelsen et 
klart preg av å være en rettighetsbestemmelse. Formålet med grunnlovsreformen var en revi-
talisering av Grunnloven, og et poeng må vel da kunne være at Grunnloven skal anvendes?  
 
Innen juridisk teori drøftes det at retten til et levelig miljø, er så essensiell for menneskehetens 
eksistens, og at våre rettslige og demokratiske institusjoner ikke makter å håndtere klima-
endringene.197 
 
Flere innen juridisk teori anser det som relativt usannsynlig at Greenpeace og Natur og Ung-
dom vil vinne frem i søksmålet mot staten.198 I den dagsaktuelle stevningen mot staten for 
brudd på § 112, sier mange i den rettslige diskusjonen at domstolene vil gjøre flere mulige 
tiltak for å søke å ivareta hensynene lov og vedtak oppstiller. Det kan stilles spørsmålet om 
kanskje ikke § 112 er riktig hjemmel, for selv om oljeboring i Arktis ved første øyekast kan 
tenkes å stå i konflikt med § 112 
 
Mer generelt kan det spørres om ”de institusjonene vi har i dag, både i demokratiske og i 
andre land, ikke er egnet til å håndtere de utfordringene som overforbruket av klodens ressur-
ser representerer.” Fremtredende forskere anfører at klimasøksmålet uansett kan klargjøre hva 
borgerne kan kreve av myndighetene for å opprettholde et levelig miljø.199Samtidig bidrar 
klimasøksmålet til å reise debatten om hvordan ulike vitenskaper kan samhandle for å finne 
                                                
196 Skjerdal (2013), s. 278. 
197 Graver (2015), s. 7 flg. 
198 Marthinussen, s. 7., Graver Klassekampen 26. oktober 2016. 
199 Sjåfjell, Kronikk, Klassekampen, 8. november 2016. 
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svar, blant annet for å sikre at jordens tålegrense ivaretas og respekteres også med tanke på 
ufødte generasjoner.200 
 
Spørsmålet kan stilles: ”Hvis domstolene ikke skal kunne håndheve grensene Grunnloven 
setter, hvem skal da gjøre det?”201 
 
Hvis ikke domstolene kan håndheve § 112, kan det sies at bestemmelsen står i fare for å bli en 
ny symbolbestemmelse for miljønasjonen Norge; der det pumpes olje med den ene hånden og 
signeres klima-avtaler med den andre.  
 
Man kan spørre som Backer, en av forfatterne bak Grunnloven 110 b; For å si det forsiktig, er 
det et påfallende paradoks at regjeringen utvider området for oljeleting i Arktis ved å ”flytte 
iskanten” samtidig som man hevder å gå for en ambisiøs klimapolitikk. 
 
På bakgrunn av de alvorlige klimaendringene203 og den ekstraordinære karakter av hvordan 
klimaet kan endres, vil jeg mene at det gir domstolene legitimitet til en mer intensiv prøving 
av Grunnloven § 112 i fremtiden.

                                                
200 Slik Sjåfjell. 
201  Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg, henholdsvis advokater og prosessfullmektiger for Greenpeace og 

Natur og Ungdom 
 http://www.dagbladet.no/kultur/hvis-domstolene-ikke-skal-kunne-handheve-grensene-grunnloven-setter-hvem-

skal-da-gjore-det/64035983 
203 FNs klimapanel (Interngovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 
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