
1. INNLEDNING 

Hvorfor står vi her:  

• Klimaproblemet er overhengende og alarmerende.  Bevist og ikke bestridt.  

• Grunnloven § 112 – pålegger Staten en plikt i forhold til miljø og klima. 

• Uavhengig av hvilket tolkningsalternativ man legger til grunn, klart at Norge har en plikt 

til å gjøre noe.  

• Et hovedspørsmål: Gjør Norge nok? Er plikten oppfylt? 

– Hvis Norge ikke gjør nok 

◦ Irrelevant hvor lang listen over tiltak er (Har aldri vært hevdet at Norge ikke gjør 

noe.  

• Hva er å gjøre nok? Gjøre sitt til at risikonivået ikke overstiger det akseptable, dvs «godt 

under ...» innenfor ett eller annet byrdefordelingsprinsipp.  

– Norge gjør ikke nok – jf vitne Jansen samt div dokumentasjon 

– Forsiktighetsprinsipp / føre-var-prinsipp ved vurderingen av om man gjør nok, jf § 112 

«etterslekten», «produksjonsevne bevares»,  

– Det haster. Sjansene for å holde temperaturstigningen på det akseptable risikonivået 

«godt under 2C og tilstrebe og begrense temperaturstigningen til 1,5C» reduseres dag 

for dag. Bevist og ikke bestridt. 

• 27 år med planer om utslippsreduksjoner – som aldri er nådd 

– Planene viser at staten erkjenner plikten 

– Manglende måloppfyllelse viser at staten ikke gjør nok (oppfyller ikke tiltaksplikten) 

• Tidsaksen – dette er petroleum om 20-30 år og fremover. Dette ser staten bort fra i sin 

argumentasjon.  

– Om gassen fra disse tillatelsene erstatter kull må vurderes i fht tidsaksen 

◦ Er det sannsynlig at Tyskland trenger gassen fra disse tillatelsene om 20-30 år og 

fremover for å erstatte kullkraft? Er gassen fra disse tillatelsene nødvendige for at 

Europa skal nå sine klimamål om 20-30 år og godt forbi? 

◦ Nei, Tyskland skal også fase ut fossile kilder – og det skal alle andre også.  

• Statens strategi er fragmentering: 

– Norske utslipp tilsvarer 0.1 % av verdens utslipp – er dermed ikke særlig relevant i det 

store bildet.  

◦ Utslipp fra norsk petroleum er langt mer – 1 til 2 % 
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◦ Dette er illegitim pulverisering og ansvarsfraskrivelse -  Norges fotavtrykk er 

relevant 

– Utvinningstillatelsene jf petrl § 3-3 har ikke sikre konsekvenser – er usikre, kan ikke 

vurderes nå, må uansett vurderes senere, kan dessuten stilles svært tyngende vilkår ved 

PUD. 

• Fragmenteringen kamuflerer at grensene i § 112 er relevante å vurdere 

– Norges utslipp vil alltid være små ifht til verdens utslipp - betyr det at § 112 ikke har 

noen relevans i fht klimaproblemet? 

– Veiskille, jf pressemelding og komiteinnstilling. Behov for overordnet vurdering nå. 

• Fragmenteringen kamuflerer forsøksvis at problemstillingen ikke adresseres direkte 

2. TILLATELSENES KONSEKVENSER 

• Hvis konsekvensene er slik at tillatelsene er i strid med § 112 

– Hjelper ikke om behandlet av Stortinget  

– Hjelper heller ikke at statens organer uttrykker i 100 dokumenter at dette tas det 

hensyn til 

• Nytt kapittel i oljeindustrien - konsekvensene av dette nye kapitlet som må vurderes, dvs 

også fremtidige tillatelser. Pressemelding og komiteinnstilling.  

• Er konsekvensene sikre? – Det er formålet med tillatelsene som må vurderes. Formålet – 

bidra til utvinning, jf nedenfor om årsakssammenheng. 

• Nasjonale konsekvenser 

– Klima – 27 år med reduksjonsmål, Norge har likevel ikke kuttet – dokumentert. 

– Sårbarhet – skade på naturmiljøet som er ulovlig, ikke et politisk spørsmål 

– Veiskille  

– Stiargumentet; Norge bindes opp i en retning. 

• Globale konsekvenser - ja: 

– Backer «Innføring i miljøressurs og miljørett» (2012) JU II 401 

◦ Det er selvfølgelig ikke en snevrere angrepsvinkel for § 112 

◦ Ekstremt usolidarisk å se bort fra globale konsekvenser. Jf Backer – «… det foreligger 
et rettslig prinsipp i norsk rett om solidaritet på tvers av grenser og generasjoner når det gjelder 

disponering av naturressurser.» 

– Begrenser klimakonvensjonen (konvensjonens system) hvilke konsekvenser det er 

relevant å vurdere? 

◦ Lønningutvalget pkt 15.2.2 - deles ut 

◦ Somb – JU tilleggsutdrag side 37 

◦ Formål 

◦ Konvensjoner – begrenses av hva det er mulig å forhandle seg frem til. Ikke et 

uttrykk for at det enkelte land gjør nok.  

• Tiltakene? Spørsmålet er om Norge gjør nok 



– Tiltaksplikten (rettslig) avhenger av verdens og Norges faktiske behov 

– Besvart av Jansen og dokumenter – Norge er ikke i nærheten av å oppfylle Paris-

forpliktelsen og summen av NDCs er langt fra tilstrekkelig 

– Har ikke forsøkt å sannsynliggjøre at kvotesystemet fungerer og er tilstrekkelige 

– Listen av tiltak kan da være hvor lang den vil 

◦ Saksøkerne har aldri anført at Norge ikke gjør noe – hvorfor er statens svar en 

liste med tiltak? Staten må besvare hva som tilsier at staten gjør nok i fht de 

faktiske behov. 

– Svaret er at Norge ikke gjør nok. Mer enn 522 000 personer har nå ved sin signatur 

erklært sin støtte til saksøkerne  

3. GRUNNLOVENS § 112 

3.1. Tolkningsalternativer 

• Statens tre tolkningsalternativer – klargjørende. Tolkningsrom finnes 

– Statens tolkningsalternativ 1 – Kun plikt til å treffe tiltak, ikke en negativ plikt (avstå). 

Innskrenkende tolkning i strid med vanlig språklig forståelse. Behandles ikke separat.  

– Statens tolkningsalternativ 2 – negativ plikt i kombinasjon med tiltaksplikt.  

◦ Betydningen av komiteinnstillingens siste merknad  

◦ Tolket Lønningutvalget § 110 b galt? 

– Statens tolkningsalternativ 3 (i) – er ikke anført. Kompenserende tiltak alltid relevant. 

Behandles ikke. 

– Statens tolkningsalternativ 3 (ii) – relative grensen, problemstilling må presiseres.  

3.2. Subsumsjon 

• Subsumsjon under en absolutt grense: Har vedtakene konsekvenser som § 112 hindrer og 

hvis ja, er tiltakene jf tredje ledd tilstrekkelige til at vedtaket er lovlig?   

• Subsumsjon under en relativ grense: Har vedtakene konsekvenser som § 112 hindrer men 

som hensett til tiltak og økonomiske hensyn likevel må tillates? 

3.3. Statens tolkningsalternativ 2 - sammenfaller nesten fullstendig med 
Miljøorganisasjonenes tolkning 

•  Statens formulering med markerte, gule, tillegg: «§ 112 første ledd kan også tolkes som en 

«negativ plikt», dvs et forbud mot visse offentlige vedtak og handlinger som kan innebære 

negative virkninger for miljø og natur over en viss (relativt høy) terskel. Men må tolkes i 

sammenheng med tredje ledd – som betyr at dersom det treffes relevante og tilstrekkelige tiltak 

etter tredje ledd, så er første ledd ikke krenket. Dersom tilstrekkelige tiltak – ikke brudd.» 

• Kursivert tekst – saksøkers tillegg for å være enig i dette tolkningsalternativet. 

• Gjennomstreket tekst; må kvalifiseres. Om terskelen er høy eller lav kan ikke fastsettes en 

gang for alle.  

– Situasjonens alvorlighet er slik at terskelen for at negative plikt inntrer er lav.  

– Sml disp saksøkers hovedinnlegg dag 1:  



◦ Ingen motsetning mellom avståelsesplikt etter 1. ledd og tiltaksplikt etter 3. ledd –     

Det er ikke et enten eller 

– Tiltak kan fullt ut kompensere (Karbonfangst og lagring, BECCS, global 

engineering.) 

– Presiserte muntlig: Dette er forholdet mellom 1. og tredje ledd.  

– Hvorfor ikke synliggjøre likhet i tolkning? Gir et inntrykk av at fortolkning ikke «går 

opp» 

– Partenes forskjellige syn på dette er trolig tolkningsalternativet er begrenset til:  

◦ Høy eller lav grense? Hvordan evt trekke grensen? 

– Frihagen Statsforfatningen i Norge (2017) JU II 747. Negativ plikt. 

– Negativ plikt tilsvarer forbud.  

– At bestemmelsen innfører en negativ plikt – ikke spesielt – sml f.eks. sameparagrafen § 

108 - må avstå fra tiltak som ødelegger for samiske kultur. 

– Hva ble endret ved vedtagelsen av § 112? 

◦ Plikten etter 3. ledd skjerpet. «skal» i stedet for «give nærmere Bestemmelser til 

at gjennemføre …» - mindre skjønn, klar plikt. Når skjønnet innsnevres, skjerpes 

den negative plikten / avståelsesplikten etter 1. ledd. «Skal» tilsier også at retten 

må prøve om tiltaket er tilstrekkelig.  

3.4. § 112 - særlig om kravet til årsakssammenheng 

• Handling (vedtak) – skade (miljø- og klimakonsekvens).  

• Ordlyd krever vurdering av skadepotensialet 
– Plikten til å avstå oppstår lenge før konsekvensene materialiserer seg.  

• Eneste lojale tilnærming i fht lovformål  

• Linjene til Brundtlandrapporten er klare – «bærekraftig utvikling» må vurderes før 

negative konsekvenser inntrer 

– «etterslekten» 

– «langsiktig og allsidig betraktning» 

– «sikrer helsen …»  - behøver ikke vente til skaden har inntrådt eller den er sikker, 

etablering av risiko for skadefølge som truer helsen er tilstrekkelig  

– Tiltaksplikten oppstår også når problemet er kjent, kan ikke vente på at problemene 

materialiserer seg. Motsatte av føre-var. 

◦ «skal iverksette» - kan ikke vente fordi konsekvensene ikke er materialisert 

– Støtteskriv fra Ciel fokuserer spesielt på «Rights of Future Generations» - etterslekten 

(FTU 754) (FTU 756) 

◦ “Licensing new exploration and extraction would … lead to the limitation of the policy options 

available in the future as well as, critically, a dramatic and almost wholesale transfer of economic 

and social burdens from the present to future generations” 

◦ Failure to consider the rights of present and future generations fully and fairly on an equal basis " …
may unfairly shift the burdens of present conduct onto the shoulders of future generations, resulting 



in significant impairment of their rights and in substantial violations of the government’s obligations 

under international human rights law … If we fail to protect our children from environmental harm, 

we incrementally increase the risks to their children and future generations."   

3.5. § 112 – øvrige kommentarer til ordlyd 

• Ordlyden er den viktigste faktor – ja. Sterk ordlyd 

• «Enhver» - tas på ordet – betyr alle uavhengig av om «borger» i Norge. Ref over – Backer. 

Sml 2. ledd – «Borgerne» - gjelder de som bor i Norge.  

• 1. ledd første punktum kun en fanebestemmelse / formålsbestemmelse? 

– Se annet ledd, «.. slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.» 

Formuleringen viser at 1. ledd første punktum ikke er en fanebestemmelse. 

•  «grunnsetninger» jf tredje ledd.  

– Betyr rettsgrunnsetninger; ikke formål, ikke fanebestemmelse jf avviste tidlige forslag til 

miljøbestemmelse. Rettsgrunnsetninger er regler. 

• Generelt unntak / begrensinger ikke uttrykt i lovtekst – betyr det at det ikke er ment som 

en rettighet? Nei 

– Sml f eks § 105.  

– Forslaget til begrensningshjemmel Innst 165 S (2015-2016) JU I s 262 (forslaget til § 

115), s 263 (hensyn som talte for) og 270 (hovedgrunn for ikke å anbefale forslaget). 

3.6. Lønningutvalgets vurderinger 

• Lovforarbeider – når det har gått liten tid er grunnlovsforarbeider relevant. 

• Lønningutvalgets anbefaling m h t § 112 gikk «som en rød tråd» gjennom 

lovgivningsprosessen. Ref hovedinnlegg. 

– Det var ikke tilfellet for alt Lønningutvalget foreslo. Mao Stortinget forholdt seg aktivt 

til Lønningutvalgets rapport og visste hva de gjorde 

• Ikke på noe tidspunkt tok noen avstand fra Lønningutvalgets uttalelser om § 112 

• Tok Lønningutvalget feil i sin redegjørelse for gjeldende rett § 110 b? 

– Nei 

– Hvis ja, hvilken betydning har det? 

3.7. Hvilken betydning har det hvis Lønningutvalget evt tolket § 110 b feil? 

• Ingen betydning. Flertallet har uansett lagt utvalgets forståelse til grunn og vedtatt 

bestemmelsen basert på Lønningutvalgets rapport. Reparert evt feiltolkning av § 110 b. 

• Stortinget visste hva de gjorde ref saksøkers hovedinnlegg 

3.8. Hva mente Høyres komitemedlemmer (2 personer) med avsluttende kommentar i 
Innst 187 S 2013-2014, og hvilken betydning har kommentaren? 

• Viser at forslaget til § 112 ikke gikk «under radaren» selv om lite fremme i debatt.  

• Var meningen å ta avstand fra utvalgets forståelse av § 110 b og markere at behovet for 

endring av 3. ledd var forfeilet?  

– Uklart. Måtte i såfall si nettopp det.  

◦ Argument for å begrense i fht utvalgets forslag? 



◦ Argument for at er en klar rettighet, jf siste del av utsagnet? 

• Kunne representert et blokkerende veto (jf statens disposisjon side 10) Ja. Hvilken 

betydning har det? 

– Innskrenkende tolkning fordi noen kunne hatt er blokkerende veto? 

◦ Uten betydning. Kan ha betydning hva Høyre mente, men ikke av betydning at 

kunne blokkert når de ikke gjorde det. 

◦ «Dissentere» uten å ta belastningen med å dissentere sammen med Frp? 

– Vil være udemokratisk å gi et «usynlig» mindretall så stor makt. 

• Betydningen av at to fra Høyre faktisk dissenterte 

– Gikk absolutt ikke under radaren 

– Resten av Høyre hadde oppfordring til å dissentere hvis det var det de egentlig mente 

3.9. Hva er korrekt tolkning av § 110 b? 

• Utvalget «Det er lite tvilsomt at denne bestemmelsen fra Stortingets side var ment å være 

en rettslig forpliktende bestemmelse og ikke bare en programerklæring» (FU 195). 

• Kildene utvalget viste til:  

– Innst S nr 163 (1991-1992) s 5 sp 1:  «Rettslig sett vil en grunnlovfesting innebære at 

en grunnlovsbestemmelse vil gå foran ordinær lovgivning hvis de strider mot 

hverandre» 

– Utvalget: «I Stortingsdebatten understreket saksordføreren det samme.» (Lahnstein) 

◦ JU I 118, 119 og 120.  

3.10. Den relative grensen 

• Den relative grensen er en tolker inn et unntak i saksøkers prinsipale tolkning 

• Har vedtakene konsekvenser som § 112 hindrer men som hensett til tiltak og økonomiske 

hensyn likevel må tillates? 

– Relevant at Lønningutvalget foreslo en begrensingshjemmel som § 115 – ikke vedtatt 

– Innst 165 S (2015-2016) (JU I 259 – kronologisk feilplassert) 

◦ § 115 ordlyd 

◦ Flertallets avvisning av forslaget, side 270 

◦ Synliggjort at det kan være behov for innskrenking / unntak 

◦ Domstolene må tolke 

• Hvilke tvingende hensyn skulle kunne tilsi behov for unntak? 

– Økonomi 

– Bærekraftig utvikling, jf Brundtlandrapporten, erkjenner at miljø må avveies mot 

økonomi. Innebygd i begrepet «utvikling.» 

3.11. Komparativ rett 

• Boyd «The Constitutional Right to a Healthy Environment» (JU Del III 324)  

– “It is rare for courts to decide that the constitutional right to a healthy environment is not enforceable, 

although this is the case in South Korea, Spain, the Czech Republic, Slovakia and Paraguay. In these 



nations, the courts are constrained by constitutional language specifying that the right can only be 

enforced pursuant to enabling legislation.” 

• Urgenda benyttet EMK til fortolkning av egen Grunnlov og eget lands plikter (JU del III 

277). Som det fremgår – klart at organisasjoner ikke kunne påberope EMK direkte. Avsnitt 

4.5.2 i dommen: 

– "Although Urgenda cannot directly derive rights from these rules and Articles 2 and 8 ECHR, these 

regulations still hold meaning, namely in the question discussed below whether the State has failed to meet 

its duty of care towards Urgenda. First of all, it can be derived from these rules what degree of 

discretionary power the State is entitled to in how it exercises the tasks and authorities given to it. 
Secondly, the objectives laid down in these regulations are relevant in determining the minimum degree of 

care the State is expected to observe. In order to determine the scope of the State’s duty of care and the 

discretionary power it is entitled to, the court will therefore also consider the objectives of international 
and European climate policy as well as the principles on which the policies are based." 

– JU del III 281 avsnitt 4.74 i dom: “In answering the question whether the State is exercising 

enough care with its current climate policy, based on its statutory duty – Article 21 of the Constitution – 

the State has an extensive discretionary power to flesh out the climate policy. However, this discretionary 
power is not unlimited. If, and this is the case here, there is a high risk of dangerous climate change with 

severe and life-threatening consequences for man and the environment, the State has the obligation to 

protect its citizens.” 

4. BETYDNINGEN AV PUD-BEHANDLING 

• Problemstillingen 

• Nøkkelen ligger i selskapenes berettigede forventninger «det er dyrt å lete» 

– Arnstad TU s. 586 

• Ingen kritikk av systemet. Det kreves kun at ærlighet med hensyn til systemets 

konsekvenser. 

– Ved endret vektlegging av klimahensyn? 

– Ved endret vektlegging av hensynet til lokal sårbarhet (iskant, polarfront etc.) 

– Samfunnsøkonomisk lønnsomhet? 

5. SAKSBEHANDLINGEN  

5.1. Saksbehandling klima 

• De forhold som er problematisert i denne saken er ikke utredet i forbindelse med 

utvinningstillatelsene.  

5.2. Saksbehandling lokalt miljø 

• Hvorfor er det lagt til rett for petroleumsaktivitet i strid med fagorganers fraråding og i 

strid med gjeldende forvaltningsplan? 



5.3. Saksbehandling Økonomi 

• Hvorfor er samfunnsøkonomiske vurderinger viktig i en miljøsak? 

– Samfunnsøkonomisk gevinst er årsaken til at samfunnet aksepterer miljøskadene 

– Fremhevet i lovteksten i petroleumsloven § 3-1 

– Allerede utvinningstillatelsene er en investeringsbeslutning  

• Barentshavet sør-øst vs. Barentshavet sør 

• Statens argumentasjon  

– Ikke mulig å være presis 

– Hadde det vært viktig ville de ventet på oppdaterte ressursanslag? 

– Betydningen av økt ressursanslag 

• Hvis det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt blir det ikke miljøskade? 

– PUD-behandlingen gir kun grunnlag for vurdering av en avgrenset del.  

• Skattesystemets betydning 

– Ingen kritikk av systemet i denne sammenheng, men utredningsbehovet må vurderes 

ut fra gjeldende regime 

• Diskontering  

– «Diskontering først og fremst viktig når man skal investere» 

◦ Utvinningstillatelsene er en investering 

– Hvordan har leseren av dokumentet forstått dette? 

◦ I sin kontekst sier tallene absolutt ingenting uten diskontering  

– Hva er vanlig? 

• Manglende innspill i høringsfasen 

• Innvirkning  

– Stortingsdokumentene underbygger virkningen, jf. blant annet FU s. 3339 

– Hva hvis beregningene tilsa at økonomien ville bli negativ? 

6. PÅSTAND 


