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ENGASJEMENT NYTTER!

FORMÅL OG INNHOLD
Faktaark om naturforvaltning - Engasjement nytter, er 
en serie med ark, som skal gjøre det enkelt å få grunn-
leggende kunnskap om viktige saksområder som 
 berører natur- og friluftslivsinteresser. Sentrale temaer 
er blant annet lovene for arealfovaltning, som kom i 
2009; naturmangfoldloven og plandelen av plan- og  
bygningsloven.

Tanken er at hvert enkelt faktaark skal kunne brukes separat, 
men at de til sammen skal være en håndbok eller et oppslags-
verk for de som engasjerer seg i viktige saker innen natur- og 
friluftsliv.

Målgruppen for faktaarkene er først og fremst alle som er 
engasjert i saker som berører natur og friluftsliv innenfor Forum 
for natur og friluftsliv (FNF) og natur- og friluftslivsorganisa-
sjonene. Imidlertid vil sannsynligvis mange av arkene også være 
nyttige for andre som er har behov for lett tilgjengelig fakta-
kunnskap om de temaene som tas opp.

Faktaarkene er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte 
fra Miljøverndepartementet. Faktaarkene om lovverk 
og planlegging ble ved utarbeidelse kvalitetssikret av  
Miljøverndepartementet.

Det skjer imidlertid stadig enkelte forandringer i lovverk, for-
valtningsstruktur m.m. Det kan derfor forekomme at ting er 
endret uten at dette er fanget opp i faktaarkene.

INNLEDNING
A1  FORMÅL OG INNHOLD

LOVER
B1  VIKTIGE LOVER 
B2  NATURMANGFOLDLOVEN 
B2-1  GRUNNMUREN
B2-2  UTVALGTE NATURTYPER
B2-3   PRIORITERTE ARTER
B2-4   OMRÅDEVERN
B2-5   SUMVIRKNINGER
B3  PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

FORVALTNING
C1  STATLIG FORVALTNING  
C1-1  DEPARTEMENTENE 
C1-2  LANDBRUKSFORVALTNINGEN
C1-3  ENERGI- OG VASSDRAGS-FORVALTNINGEN
C1-4  SAMFERDSELSSEKTOREN
C2   REGIONAL FORVALTNING
C3   K OMMUNAL FORVALTNING

PLANLEGGING
D1  NASJONALE PLANOPPGAVER  
D2  REGIONAL PLANLEGGING
D3  KOMMUNAL PLANLEGGING
D3-1  KOMMUNEPLAN 
D3-2  REGULERINGSPLAN

ORGANISASJONER

E1  NATUR- OG FRILUFTSLIVS- 

ORGANISASJONER 
E2   GRUNNEIER- OG RETTIGHETSHAVER- 
ORGANISASJONER. 

MEDVIRKNING
F1  OM MEDVIRKNING 
F2   FORVALTNINGSLOVEN
F3   OFFENTLIGHETSLOVEN
F4   MILJØINFORMASJONLOVEN
F5   HØRINGSUTTALELSER
F6   KONTAKT MED BESLUTNINGSTAKERE
F7   BRUK AV MEDIA

DIVERSE
G1  MILJØINFORMASJON



Forvaltningen av norsk natur styres av en rekke lover. 
Innholdet i disse lovene har stor betydning for natur og 
friluftsliv. For å kunne ivareta natur- og friluftsinteresse-
ne er det viktig å ha kunnskaper om disse lovenes formål 
og virkeområde. Dette faktaarket gir en kort oversikt over 
de viktigste lovene. For de mest sentrale lovene utarbeides 
det egne faktaark, som gir mer utfyllende informasjon. Alle 
lovene, med forskrifter, finnes på www.lovdata.no 

De fleste lovene er sektorlover og regulerer forhold innenfor en 
spesiell sektor, mens noen lover er sektorovergripende og har 
således innvirkning på flere eller alle sektorer, som naturmang-
foldloven og plan- og bygningsloven. 

Ansvaret for de viktigste lovene som styrer forvaltningen 
av norsk natur, ligger i Justis- og beredskapsdepartementet 
(JD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), Landbruks- og matde-
partementet (LMD) og Olje- og energidepartementet (OED). 
Ofte er det underliggende direktorater som har den utøvende 
myndighet for disse lovene.

Jus t i s -  og  be redskapsdepar temen te t
Grunnloven
Norges grunnlov innholder bestemmelser om statsform og 
maktfordeling mellom Storting, regjering og domstolene. I 
1992 ble tatt inn en bestemmelse i grunnloven om at enhver 
har rett til et bærekraftig miljø, jf § 112:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal 
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 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 foregående ledd. Statens myndig-
heter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Andre lover kan ikke være i strid med grunnloven. Dette betyr i 
prinsippet at vedtak og tiltak som er i strid med denne bestemmelsen 
er grunnlovsstridig. 

Finnmarksloven
har som formål å legge til rette for at grunn og natur ressurser 
i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bære- 
kraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 
grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, nærings- 
utøvelse og samfunnsliv. 

Loven gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i 
Finnmark fylke. I strandlinjen gjelder loven så langt ut i sjøen, 
som den private eiendomsretten strekker seg. 

Finnmarkseiendommen (FeFO), som er et eget rettssubjekt, 
skal forvalte grunn og naturressurser mv., som den eier i samsvar 
med lovens formål og reglene i loven for øvrig. (FeFos eiendom 
utgjør ca 95 % av Finnmark fylke.)
 
Finnmarkseiendommen skal forvalte de fornybare ressurs ene på 
sin grunn i samsvar med lovens formål og innenfor de rammer 
som følger av viltloven, lakse- og innlands fiskloven og annen 
lovgivning. Naturens mangfold og produktivitet skal bevares.

K l ima-  og  m i l j ødepar temen te t
Naturmangfoldloven
har som formål at naturen med dens biologiske, landskaps- 
messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare 
på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den også gir grunnlag 
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
framtiden.

Naturmangfoldloven er en overordnet eller tverrgående lov  
(sektorovergripende), dvs at loven gjelder for alle tiltak og all 
bruk, som påvirker natur uansett hvilket lovverk som er brukt, 
se eget faktaark B2.

Friluftsloven
har som formål å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre 
allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at 
muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, triv-
selskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Friluftsloven regulerer forholdet mellom eiendoms retten og all-
mennhetens ferdselsrett. Loven er meget viktig for utøvelse av 
friluftslivet i Norge.

A rk  B1  –  S id e  1  a v  4
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I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt, med mindre 
annet følger av denne loven eller vedtak med hjemmel i denne 
loven. I loven gis det direkte tillatelse til kjøring i utmark for en 
rekke nytteformål. Utover dette kan det i tillegg gis tillatelse for 
ytterligere nyttekjøring. 

I utgangspunktet er ikke fornøyelseskjøring tillatt, men Stortinget 
vedtok i 2015 en endring som tillater at kommunene kan etablere  
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Det skal imidlertid tas 
særlig hensyn til friluftslivet ved etablering av slike løyper.

Motorferdselloven regulerer bruken av motoriserte framkomst-
midler i norsk natur og har således stor betydning 
for friluftslivet og opplevelsen av norsk natur.

Naturoppsynsloven
I medhold av naturoppsynsloven er Statens naturoppsyn (SNO) 
opprettet for å ivareta nasjonale miljøverdier og  forebygge  
miljøkriminalitet. Oppsynet skal føre kontroll med bestemmel-
ser gitt i naturmangfoldsloven, friluftsloven, motorferdselloven, 
kulturminneloven, viltloven, laksefisk- og innlandsfiskloven og 
markaloven.

Oppsynet skal også drive veiledning og informasjon, samtidig 
som det kan drive skjøtsel, registrering og dokumentasjon.  
Departementet kan pålegge oppsynet andre oppgaver. 

Naturoppsynsloven er gjennom opprettelsen av SNO blitt en 
viktig lov for å forebygge og avdekke miljøkriminalitet, samtidig 
som den også er viktig funksjon i forbindelse med veiledning og 
informasjon.

Viltloven
har som formål at viltet og viltets leveområder skal forvaltes 
i samsvar med naturmangfoldloven, og slik at naturens  
produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen 
kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og 
friluftsliv.

Dette er en viktig lov for forvaltningen av jaktbart vilt og  
mulighetene for å drive jakt og fangst i norsk natur. Ansvaret for 
forvaltningen av høstbare viltarter er overført til Landbruks- og 
matdepartementet, men Miljødirektoratet er fremdeles øverste 
fagorgan.

Kommuna l  og  modern i se r ing 
depar t emen te t
Plan- og bygningsloven
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven 
skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø 
og samfunn skal beskrives.

Nesten all arealforvaltning utenom verneområder foregår etter 
denne loven. Plan- og bygningsloven gjelder imidlertid ikke 

Kulturminneloven
har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer med deres 
egenart og variasjon som en del av vår kulturarv og identitet 
og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Med 
kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i 
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller  tradisjon til. Med kulturmiljøer menes 
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet 
eller sammenheng. Reglene om kulturminner og kulturmiljøer 
gjelder når de passer for botaniske, zoologiske eller geologiske 
forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til.

Etter denne loven er det kulturhistorisk eller arkitektonisk 
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Ved 
vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige 
naturverdier knyttet til kulturminnene. 

Lakse- og innlandsfiskeloven
har som formål å sikre at naturlige bestander av anadrome 
laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre fersk-
vannsorganismer forvaltes i samsvar med natur mangfold loven 
og slik at naturens mangfold og produk tivitet bevares. Innenfor 
disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene 
med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og 
fritidsfiskere.

Dette er en viktig lov i forvaltningen av laks- og innenlandsfisk 
og mulighetene for å drive fritidsfiske i vann og vassdrag.

Markaloven
har som formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv,  
naturopplevelse og idrett i naturområder i Oslo og nærlig-
gende kommuner. Loven skal sikre Markas grenser og  bevare 
et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med  
kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk 
til andre formål.

Dette er den første loven i Norge som åpner for vern av  områder 
med friluftsliv som hovedformål. Oslo og Omland Friluftsråd 
har laget en egen Håndbok for Markaloven som skal være en 
veileder i bruken av loven, se: www.markanytt.no 

Miljøinformasjonsloven
har som formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinforma-
sjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av 
miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke 
offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven 
skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige 
beslutningsprosesser av betydning for miljøet. 

Loven gir allmennheten tilgang til miljøinformasjon i alle saker 
som berører natur- og friluftslivsinteressene. Loven gjelder for 
norske offentlige organer og for private virksomheter som er 
etablert i Norge, se eget faktaark F-4.

Motorferdselloven
har som formålet, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, å regulere 
motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om 
naturmiljøet og fremme trivselen.
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skaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensynet til 
landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen. 

Loven gjelder for all skog og skogmark og gir blant annet  
bestemmelser om skogeiers plikter og rettigheter i forhold til 
skogbrukstiltak som foryngelse og stell, veibygging og hogst 
m.m.

Ol je -  og  ene rg idepar t emen te t
Energiloven
har som formål å sikre at produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunns-
messig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne 
og private interesser som blir berørt.

I følge energiloven kreves det konsesjon for å bygge (gjelder også 
ombygging og utvidelse), eie eller drive anlegg for produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi. 
Det betyr at bygging av alle kraftverk, enten det bruker vann, 
vind eller andre energikilder, må ha konsesjon. Det samme 
gjelder bygging av kraftlinjer.

Vannressursloven
har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og 
forvaltning av vassdrag og grunnvann. I følge loven kan ingen 
iverksette tiltak i vassdrag, som kan være til nevne-verdig skade 
eller ulempe for noen allmenne interes ser i vassdrag eller sjø, 
uten at det skjer i medhold av denne loven eller med konsesjon 
fra vassdragsmyndighetene.

Vannressursloven omfatter alle tiltak i vassdrag som vass-

for etablering av store kraftlinjer og anlegg for produksjon av 
energi som vindkraft og vannkraft, samt rørledninger i sjø, se 
eget faktaark B3. 

Landbr uks -  og  ma tdepar teme te t
Fjellova
gir regler for forvaltning av statsallmenningene. Loven regulerer 
retten til allmenningsbruk, regler for valg og drift av fjellstyrer 
og saksbehandlingsregler, hvor det fattes enkeltvedtak. I tillegg 
omhandler loven forvaltning av de fleste grunneierrettighetene, 
som beite, seterdrift, jakt og fiske. 

Dette er en viktig lov for forvaltningen av statsallmenningene, 
herunder jakt og fiske. Loven er således en viktig for å drive jakt 
og fiske på disse arealene som utgjør 11 % av Norges utmarks-
arealer.

Fjelloven er nå (våren 2019) under revisjon. Forslag til ny fjellov 
ble lagt fram i 2018 NOU 2018:11 Ny fjellov og sendt på 
høring.

Jordlova
har som formål å legge forholdene til rette for at jorddekt mark 
med skog og fjell og alt som hører til (arealressurs ene), kan blir 
brukt på den måten som er mest tjenelig for samfunnet og de 
som har yrket sitt i landbruket. 

En samfunnstjenelig bruk innebærer at en tar hensyn til at 
ressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoners behov. 
Forvaltinga av arealressursene skal være miljø forsvarlig og blant 
annet ta hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfak-
tor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, 
helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

Dette er en viktig lov for å ta vare på dyrka jord. Blant annet står 
det at dyrka jord ikke må bli brukt slik at den ikke er egnet til 
jordbruksproduksjon i framtida. 

Reindriftsloven
har innenfor det samiske reinbeiteområdet som formål å legge 
til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig 
reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn 
for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig.

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske 
reinbeiteområdet, som er reindriftens viktigste ressurs grunnlag. 
Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av 
reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene. 

Reindrift kan ikke utøves uten særskilt tillatelse utenfor det 
samiske reinbeiteområdet.

Både i og utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven 
bidra til å sikre forsvarlig dyrevelferd for tamrein. For reindrift i 
Trollheimen og omegn (kommunene Meldal, Midtre Gauldal, 
Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal) gjelder reglene 
i Lov om reindrift i visse kommuner. 

Skogbrukslova
har som formål å fremme en bærekraftig forvaltning av 
 skogressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdi- 

Fo to :  Gre t e  Kempton .
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dragsanlegg (bygning eller konstruksjon i eller over vassdrag, 
unntatt luftledninger) og andre tiltak i vassdraget som påvirker 
vannføring, vannstand, leie eller strømretning,  hastighet eller 
den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på en annen måte enn 
ved forurensing, (forurensning omfattes av forurensingsloven). 

Vassdragsreguleringsloven
gjelder for vassdragsreguleringer, dvs anlegg eller tiltak som 
regulerer et vassdrags vannføring. Dette gjelder også utvidelse 
eller forandring av eldre reguleringsanlegg. Loven omfatter også 
anlegg eller tiltak som fører til økt vannføring ved overføring av 
vann og pumping av vann til et høyereliggende magasin.

For tiltak etter denne loven gjelder også vannressursloven, så 
sant det ikke er fastsatt egne regler i vassdragsreguleringsloven.

Regulering av vassdrag til ulike formål, herunder  
kraftproduksjon, krever konsesjon etter denne loven.

He l se -  og  omsorgsdepar teme te t
Folkehelseloven
har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige  
helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet 
i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og 
med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved 
lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  
Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, 
samarbeid og deltagelse i planleggingen. Kommunen skal også 
legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse gjennom regional 
utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak 
som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Fylkeskommunen 
skal være pådriver for og samordne folkehelse-arbeidet i fylket, 
for eksempel gjennom partnerskap.

Folkehelseloven er viktig for samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor for å skape gode helsefremmende planer og tiltak 
som bidrar til fysisk aktivitet i befolkningen.

Hensynet til natur- og friluftsliv
Høsten 2018 ble det lagt fram en evaluering av plan- og  
bygningsloven (EVAPLAN 2008). Noen av hovedkonklusjone-
ne i evalueringen er at plan- og bygningsloven fungerer godt 
som en prosess- og samordningslov og har høy legitimitet, men 
at hensynet til natur, friluftsliv og klima ikke blir vektlagt nok. 
Det er derfor behov for å gjøre endringer som vektlegger disse 
hensynene høyere i planleggings- og beslutningsprosesser.

Nærmere om innholdet av evalueringen finnes i de to bøkene:  
«Plan- og bygningsloven 2008 – En lov for vår tid?» og 
«Plan- og bygningsloven 2008 – Fungerer loven etter  
intensjonene?», utgitt på Universitetsforlaget i 2018.

Kamps t e in  v ed  Ve fo s s ,  Sandvedda l en ,  Odda . 
Fo to :  Pe r  E id e .
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Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over naturmangfoldlovens kapitler og paragrafer, samt de viktigste paragrafene for natur- og  
friluftslivsinteressene. Tabellen viser også til faktaark som gir nærmere informasjon om de mest sentrale paragrafene.

Kapittel Tema §§ Viktigste §§ Faktaark

 I Formål og virkeområde mv 1-3 1 B2-1

 II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 4-14 4-12 B2-1

 III Artsforvaltning  15-27 23, 24 B2-3

 IV Fremmede organismer  28-32

 V Områdevern  33-51 33-39 B2-4

 VI Utvalgte naturtyper  52-56 52-56 B2-2

 VII Tilgang til genetisk materiale  57-61

 VIII Myndigheter etter loven, tilsyn  62-68

 IX Håndheving og sanksjoner  69-75
 
 X Avsluttende bestemmelser  76-78

Norge fikk i 2009 en ny og viktig lov, naturmangfold loven. 
Formålet med loven er å ta vare på naturen, enten gjennom 
vern eller bærekraftig bruk. Natur mangfoldloven er en  
sektorovergripende lov som gjelder for alle tiltak og all bruk 
som påvirker norsk natur. Det betyr at beslutninger som 
gjøres etter annet lovverk (plan- og bygningsloven og sektor -
-lover, se faktaark B1), må sees i sammenheng med bestem-
melser i naturmangfoldloven.

Dette faktaarket gir en oversikt over lovens grunnidé og 
hovedgrep. Sammen med faktaarkene B2-1 til B2-4, gir det en 
oversikt over lovens hovedgrep og de viktigste  bestemmelsene. 
Hele loven finnes på www.lovdata.no.

Lovens  g r unn idé  
Grunnidéen er å samle alle mål og prinsipper om forvaltning 
av norsk natur i en lov. Naturmangfoldloven er derfor blitt en 
omfattende lov med 10 kapitler og 78 paragrafer og innholder 
blant annet bestemmelser om vern og bære kraftig bruk. For 
natur- og friluftslivsinteressene er det noen kapitler og paragrafer 
som er mer sentrale enn andre, se tabell 1. 

Lovens  hovedgrep
Naturmangfoldloven deler grovt sett norsk natur inn i tre 
kategorier og knytter ulike virkemidler til disse i forhold til vern 
og bærekraftig bruk:

ALL NATUR
 - Formål, forvaltningsmål og miljørettslige prinsipper 
(grunnmuren).

NATUR SOM KREVER SPESIELLE HENSYN 
 - Utvalgte naturtyper
 - Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter

DEN MEST VERDIFULLE NATUREN 
 - Prioriterte arter
 - Områdevern

Denne inndelingen av norsk natur kan illustreres med en tredelt 
pyramide, der all natur, også kalt grunnmuren, er nederst, natur 
som krever spesielle hensyn i midten og den mest verdifulle 
naturen er øverst i pyramiden, se figur 1 på neste side.

A rk  B2  –  S id e  1  a v  2 

A1
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B e s l u t n i n g e n  g j ø r e s  e t t e rVirkemidler i  naturmangfoldloven

• NaturmangfoldlovenBestemmelser om vern av natur:

• Prioriterte arter

• Områdevern

Bestemmelser om bærekraftig 
bruk av natur:

• Utvalgte naturtyper

• Økologiske funksjonsområder 
for prioriterte arter

• Naturmangfoldloven

Bestemmelser om minste- 
standard for forvaltning 
av natur, grunnmuren:

• Formål

• Forvaltningsmål

• Miljørettslige 
prinsipper

• Naturmangfoldloven

• Plan- og bygningsloven

• Sektorlover

Figur 1. Figuren viser norsk natur i form av en tredelt pyramide. På venstre side vises 
forholdet mellom bruk, vern og forvaltning av natur med de virkemidlene i natur-
mangfoldloven som er knyttet til de tre nivåene. På høyre side vises hvilke lovverk 
beslutningene gjøres etter på de tre nivåene i pyramiden.

DEN MEST
VERDIFULLE
 NATUREN

Nivå 3

Se faktaark B2-3 og B2-4

NATUR SOM KREVER
SPESIELLE HENSYN

Nivå 2

Se faktaark B2-2 og B2-3

ALL NATUR
Nivå 1

Se faktaark B2-1

A rk  B2  –  S id e  2  a v  2 

Tr ue de  a r t e r :  Hubro

Lær mer
I desember 2013 ble det arrangert kurs og nasjonal konferanse 
om naturmangfoldloven. Fin innholdet fra kurset og konferansen  
ved å søke på naturmangfoldloven på YouTube.

For alle vedtak etter naturmangfoldloven er det opprettet et eget 
miljøvedtaksregister, se www.miljovedtak.no
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Aktsomhetsplikten pålegger alle å vise hensyn og unngå skade 
på naturmangfoldet, jf forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. Aktsom-
hetsplikten er særlig relevant for bruk eller tiltak som ikke krever 
behandling eller beslutning fra offentlige myndigheter.

Aktsomhetsplikten medfører to plikter:
1.   Enhver skal søke å gjøre seg kjent med hvilke natur-
      verdier som kan bli skadelidende
2.   Den enkelte skal gjøre det som er rimelig for å unngå 
      skade på naturmangfoldet

Mi l jø re t t s l i ge  p r in s ipper  (§  8 -12 )
I naturmangfoldloven er miljørettslige prinsipper lovfestet (jf 
§§ 8-12). Disse prinssippene skal derfor legges til grunn som 
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet (eksempelvis 
anvendelse av eksisterende lover og forskrifter, utforming av nye 
lover og forskrifter, tilskudd, planlegging, forvaltning av fast 
eiendom) og vurderingene av disse prinsippene skal framgå av 
beslutningen (jf § 7). 

Det betyr at det i redegjørelsen for beslutningen skal framgå en 
helt konkret vurdering av disse prinsippene. Dette er derfor en 
svært viktig bestemmelse.

A rk  B2 -1  –  S id e  1  a v  2 

Forvaltningsmål for naturtyper og 
økosystemer (§ 4)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 
deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmang-
foldet og de økologiske prosessene som kjennetegner 
den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers 
funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt 
det anses rimelig. 

Forvaltningsmål for arter (§ 5, 1. ledd)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas 
på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt 
det er nød vendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske 
betingelsene som de er avhengige av. 

Grunnmuren i naturmangfoldloven består av formål,  
fovaltningsmål og miljørettslige prinsipper og gjelder 
for alle beslutninger og tiltak som berører norsk 
natur (nivå 1 i pyramide se faktaark B2). 
Disse bestemmelsene gjelder altså både de  
beslutningene som tas etter naturmangfoldloven 
og etter andre lover (plan- og bygningsloven og  
sektorlover, se faktaark B1). På denne måten 
skal grunnmuren danne en minstestandard for  
forvaltningen av norsk natur. 

Formå l  (§  1 )
Formålsparagrafen i naturmangfoldloven er viktig og sier noen 
om verdiene som skal legges til grunn ved beslutninger. Kort 
sagt er formålet å ta vare på naturen, enten gjennom vern eller 
bærekraftig bruk, der det legges vekt på naturens egenverdi, 
opplevelsesverdi og som jordas viktigste ressurs:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskaps-
messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare 
på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag 
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

For va l t n ingsmå l  (§  4  og  5 )
Det er i loven fastsatt forvaltningsmål for naturtyper og øko-
systemer og for arter.

I § 4 fastslås det at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas 
innenfor deres naturlige utbredelsesområde, mens det i § 5 
slås fast at artene skal ivaretas og skal forekomme i leve dyktige 
bestander i sine naturlige utbedrelsesområder. 

Disse forvaltningsmålene skal tillegges vekt i alle beslutninger 
uansett lovverk. Det betyr at beslutninger som gjør det umulig å 
nå disse forvaltningsmålene ikke kan gjennomføres. Det holder 
ikke å se avgjørelser enkeltvis, men slike avgjørelser må sees i 
sammenheng med forvaltningen som helhet.

Akt somhe t sp l i k t  (§6 )
I loven er det innført en generell aktsomhetsplikt som omfatter 
alle; både enkeltpersoner, foretak og det offentlige.

A1
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A rk  B2 -1  –  S id e  2  a v  2 

Tr uede  a r t e r :  Rø d  s k o g f r u e

Gr unnmurens  be tydn ing
Grunnmuren i naturmangfoldloven har i seg selv ingen direkte 
effekt, men skal virke sammen med grunnleggende mål og 
prinsipper i plan- og bygningsloven eller sektorlover. Det vil si at 
beslutninger etter plan- og bygningsloven eller sektorlover skal 
være “farget av” grunnmuren i natur mangfoldloven. Graden 
av “farge” fra grunnmuren i naturmangfoldloven avhenger av  
naturkvalitetene og  verdien av disse, se figur 1.

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap 
om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som 
er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Føre-var-prinsippet (§ 9)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger til-
strekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for  alvorlig 
eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli  utsatt 
for, se eget faktaark B5-2.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver (§ 11)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller 
 begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 
karakter. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal 
det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk 
og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige  resultater. 

Figur 1. Figuren illustrerer hvordan grunnmuren i naturmangfoldloven innvirker på beslutninger som gjøres etter 
annet lovverk. I hvor stor grad beslutninger etter annet lovverk er “farget av” naturmangfoldloven er avhengig av 
naturkvalitetene og verdien av disse.

BESLUTNINGEN

NATURMANGFOLDLOVEN PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN 
ELLER SEKTORLOVER

Lær  mer
Miljøverndepartementet har utarbeidet en egen veileder til 
kapittel II (§§ 4-12), se www.regjeringen.no.

Miljødirektoratet har laget et eget e-læringskurs for kapitel II 
i naturmangfoldloven og handler blant annet om hvordan de  
miljørettslige prinsippene skal brukes i myndighetenes 
behandling av saker. Dette kurset er gratis og tar ca. 1,5 time og 
finnes på www.miljødirektoratet.no
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For natur som krever spesielle hensyn, er utvalgte 
naturtyper et viktig virkemiddel (nivå 2 i 
pyramiden, se faktaark B2). Dette er ikke det 
samme som vern, men er et virkemiddel for  
bærekraftig bruk.

Utva lg te  na tu r t yper  (§  52 )
For å fremme forvaltningsmålet for naturtyper og 
økosystemer (jf § 3 bokstav j og t, og § 4 og faktaark B2-1), kan 
det ved forskrift (vedtas av Kongen i statsråd) angis bestemte 
naturtyper som utvalgte. Når det gjelder de utvalgte naturty-
pene, skal det tas spesielle hensyn for å unngå forringelse av 
naturtypens utbredelse og økologiske tilstand.

Ved avgjørelsen om en naturtype skal bli utvalgt, skal det legges 
særlig vekt på om: 

a)  naturtypen har en utvikling eller tilstand som strider  
mot målet i § 4
b)  naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter
c)  naturtypen har en vesentlig andel av sin utbredelse i 
Norge
d)  det er internasjonale forpliktelser knyttet til naturtypen

Hvis den utvalgte naturtypen krever skjøtsel for å ivareta 
naturtypen, skal staten legge fram en handlingsplan for å sikre 
naturtypen.

Når en naturtype ansees som truet ut fra dokumentasjon 
og vitenskapelige kriterier, har myndighetene en plikt til å 
vurdere tiltakt, det vil si om naturtypen skal bli utvalgt eller 
ikke. En naturtype er truet når den har en tilstand eller utvikling 
som strider imot målet i § 4. Vurderingsplikten kan utløses av 
myndighetene selv eller organisasjoner. Det vil si at organisa-
sjoner kan foreslå naturtyper som bør vurderes som en utvalgt 
naturtype. Myndighetene har plikt til å vurdere forslaget.

Utve lge l sens  be tydn ing  (§  53 )
Kommuner og sektormyndigheter skal ta særskilte hensyn til 
en utvalgt naturtype ved alle typer tiltak, slik at for ringelse av 
naturtypens utbredelse og økologiske tilstand unngås.

Ved vurdering av om en utvalgt naturtypes utbredelse eller 
økologisk tilstand forringes, skal det legges vekt på fore-
komstens betydning for den samlede utbredelsen. Kvaliteten av 
den konkrete forekomsten skal også vurderes og om tilsvarende 
forekomst kan etableres eller utvikles et annet sted.

Dette betyr at enhver forekomst av en utvalgt naturtype ikke 
er sikret mot nedbygging, men at dette må sees i sammenheng 
med alle forekomstene av den utvalgte naturtypen. Det bør 
imidlertid være meget gode grunner for å tillate nedbygging av 
en forekomst av en utvalgt naturtype. Konsekvensene for den 
utvalgte naturtypen skal klarlegges. Hvis en nedbygging fører 
til at målet i § 4 ikke kan nås, kan ikke tiltaket gjennomføres. 

A rk  B2 -2  –  S id e  1  a v  2

Tr uede  a r t e r :  Je r v

Naturtype og økosystem (§ 3 j og t)
Naturtype: ensartet type natur som omfatter alle 
levende  organismer og de miljøfaktorene som virker 
der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, 
åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske 
forekomster. 

Økosystem: et mer eller mindre velavgrenset og ensartet 
natursystem der samfunn av planter, dyr, sopp og mi-
kroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det 
ikke-levende miljøet.

Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer (§ 4)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 
deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmang-
foldet og de økologiske prosessene som kjennetegner 
den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers 
funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt 
det anses rimelig.
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Meldep l i k t  ved  t i l t ak  (§§  54  og  55 )
Skogbrukstiltak etter skogbruksloven og jordbrukstiltak etter 
jordloven som berører en forekomst av en utvalgt naturtype 
og som ikke krever tillatelse etter disse lovene, skal meldes til 
kommunen.

Før det aktuelle tiltaket kan gjennomføres, må det være gitt 
positiv tilbake melding fra kommunen. Beskyttelsesnivået kan 
ikke medføre at eksisterende næringsvirksomhet må opphøre. 
Hvis et slikt restriksjonsnivå er nødvendig, er  områdevern det 
aktuelle virkemidlet, se faktaark B1-4.

Kunng jø r ing  og  k lager  (§§  56 )
Tillatelse til et tiltak i en forekomst av en utvalgt naturtype, skal 
kunngjøres i minst en lokalavis, eller på den måten som følger 
av den enkelte lov.

En eventuell tillatelse fra kommunen kan påklages av 
 organisasjonene. Klagen sendes kommunen. Overordnet miljø-
vernmyndighet skal gis anledning til å uttale seg til klagen.

Lær  mer
Miljødirektoratet har utarbeidet en egen Veileder til forskrift om 
utvalgte naturtyper (Håndbok 31-2011). Det er også etablert 
en egen tilskuddsordning for tiltak truede naturtyper, herunder 
utvalgte naturtyper. Mer informasjon om utvalgte naturtyper 
finnes blant annet på www.miljødirektoratet.no

A rk  B2 -2  –  S id e  2  a v  2

Tr uede  a r t e r :  St o r  s a l amande r

Hjø r und f j o rden  på  Sunnmøre .  Fo to :  Pe r  E id e .
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Øko log i ske  funks jonsområder  fo r 
p r io r i t e r t e  a r t e r  (§  24 )
Formålet med innføringen av økologiske  
funksjonsområder (jf § 3, bokstav r) er å se arter 
og leveområder i sammenheng. Dette er derfor 
et virkemiddel for å hindre ødeleggelse av  
leveområdene til en prioritert art gjennom bære-
kraftig bruk. Gjennom forskriften om prioriterte 
arter etter § 23 kan det (jf § 24, bokstav b og c):

• Gis  regler om beskyttelse av visse typer økologiske  
funksjonsområder av mindre omfang

• Sette krav om å kartlegge følgende for arten av planlagte 
inngrep i dens funksjonsområder, herunder kartlegging 
av alternative funksjonsområder som kan bidra til å sikre 
bevaring av arten i samsvar med § 5 første ledd.

De hensyn som pålegges i det økologiske funksjonsområdet, 
kan ikke medføre en vesentlig vanskeliggjøring av igangværende 
bruk. Dersom summen av hensyn i etterkant av vedtaket gir 
restriksjoner som medfører en vesentlig vanskeliggjøring og et 
vesentlig tap, kan grunneier kreve at området vernes etter andre 
bestemmelser (se faktaark B2-4).

Er det behov for aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak for å ivareta 
et funksjonsområde, skal staten legge fram en handlingsplan for 
å sikre slike områder. Det er også et krav om at offentlige støt-
teordninger skal, så langt mulig, bidra til å sikre bevaring av 
prioriterte arter.

Bestemmelsene om prioriterte arter er et av de 
nye og viktige grepene i naturmangfoldloven.  
Prioriterte arter erstatter det tradisjonelle 
artsvernet, som kun beskyttet selve arten og ikke 
artens leveområder. 

De nye bestemmelsene omfatter således både vern 
og bærekraftig bruk:

• Prioriterte arter – vern (nivå 3 i pyramiden)
•  Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter  

– bærekraftig bruk (nivå 2 i pyramiden)

Pr io r i t e r t e  a r t e r  (§  23 )
For å fremme forvaltningsmålet for arter (jf § 5, se faktaark 
B2-1), kan det ved forskrift (vedtas av kongen i statsråd)  utpekes 
nærmere angitte arter som prioriterte.

Ved utvelgelsen av arter skal det vektlegges om:

a)  arten har en bestandssituasjon eller bestandsutvikling 
som strider mot målet i § 5 første ledd
b)  arten har en vesentlig andel av sin naturlige   
 utbredelse  eller genetiske særtrekk i Norge
c)  det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten

Gjennom forskriften om prioriterte arter kan det fastsettes 
forbund mot enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av 
en prioritert art (jf § 24, bokstav a).

Myndighetene har en plikt til å vurdere tiltak når dokumen-
tasjon etter vitenskapelige kriterier viser at en art er truet. Det 
vil si at arten har en tilstand eller utvikling som strider i mot 
målet i § 5. Vurderingsplikten kan utløses av myndighetene selv 
eller organisasjoner. Organisasjoner kan altså foreslå arter som 
bør vurderes som en prioritert art. Myndighetene har plikt til å 
vurdere forslaget. 

A rk  B2 -3  –  S id e  1  a v  1 

Forvaltningsmål for arter (§ 5, 1. ledd)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas 
på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt 
det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske 
betingelsene som de er avhengige av.

Økologisk funskjonsområde (§ 3, r)
Økologisk funksjonsområde: område - med avgrensing 
som kan endre seg over tid - som oppfyller en økologisk 
funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstom-
råde, larvedriftsområde, vandrings- og trekkruter, beite-
område, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, over-
nattingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, 
yngleområde, overvintringsområde og leveområde.

Lær  mer
Miljødirektoratet har utarbeidet en egen Veileder til 
forskrift om prioriterte arter (Veileder M24-2013). Mer 
informasjon om prioriterte arter finnes blant annet på  
www.miljødirektoratet.no.
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Områdevern vil fortsatt være et viktig  
virkemiddel for å ta vare på naturmang-
foldet av nasjonal verdi (nivå 3 i pyramiden).  
Sammenliknet med den opphevede naturvern- 
loven innholder naturmangfoldloven ingen store 
endringer for områdevern. Det finnes likevel 
enkelte endringer det er verdt å merke seg.

Mål  fo r  områdevern  (§  33 )
Et nytt grep i naturmangfoldloven er at målet for verneområder 
er hjemlet i en egen paragraf i loven. Det betyr at formålet med 
vernet må begrunnes tydeligere enn tidligere, og at formålet 
vil være styrende for hva som er tillatt og hva som er forbudt 
innenfor et vernområde. Uansett verne kategori (§§ 35 – 39, 
se nedenfor) må minst ett av målene i § 33 ligge til grunn for 
vernet:

Verneområder på land, i vassdrag og i sjø etter dette kapittel skal 
bidra til vern av:

a)  variasjonsbredden av naturtyper og landskap,
b)  arter og genetisk mangfold,
c)  truet natur og økologiske funksjonsområder for priori 
 terte arter,
d)  større intakte økosystemer, også slik at de kan være  
  tilgjengelige for enkelt friluftsliv,
e) områder med særskilte naturhistoriske verdier,
f )  natur preget av menneskers bruk gjennom tidene   
(kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske    
verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å    
opprettholde naturverdiene,
g)  økologiske og landskapsmessige sammenhenger    
nasjonalt og internasjonalt, eller
h)  referanseområder for å følge utviklingen i naturen.

Andre mål som ikke følger av bokstavene a – h ovenfor, kan tas 
inn som delmål. Dette gjelder for eksempel friluftsliv og samisk 
bruk.

For sk r i f t  om ve rneområder  (§  34 )
Vern av det enkelte område gjøres gjennom en egen forskrift, 
som vedtas av kongen i statsråd. I forskriften angis blant annet 
verneområdets formål, herunder hvilke natur- og kulturverdier 
vernet skal ivareta og den tilstand som ønskes oppnådd med 
vernet, verneområdets grense og  bestemmelser om hva som er 
tillatt og hva som er forbudt.

Verneka tegor i e r  (§§  35 -39 )
Naturmangfoldloven gir muligheter for vern i fire ulike 
kategorier, samt verneområder i sjø for å beskytte marine  
verneverdier.

Nasjonalparker (§ 35)
Naturmangfoldloven viderefører reglene fra naturvernloven om 
at større naturområder uten tyngre naturinngrep kan vernes som 
nasjonalparker. Opplevelsesverdien er ofte en viktig verneverdi 
i nasjonalparker.

Tidligere krav om at nasjonalparker i all hovedsak bare kunne 
etableres på statlig grunn er opphevet. Nå kan  nasjonalparker 
også opprettes kun på privat grunn.

Utkast til forvaltningsplan skal framlegges samtidig med verne-
vedtaket. Der det er aktuelt med skjøtselsplan, skal den inngå i 
forvaltningsplanen.

Landskapsvernområder (§ 36)
Naturmangfoldloven viderefører i hovedsak reglene fra natur-
vernloven om opprettelse av landskapsvernområder. Imidlertid 
vil landskapet som helhet stå mer sentralt enn tidligere. Det 
betyr at enkeltarter eller naturtyper som ikke har direkte 
betydning for landskapet, ikke gis særskilt beskyttelse.

Pågående virksomhet, som jordbruk, skogbruk og fiske, kan 
fortsette som i dag og utvikles så lenge det ikke motvirker verne-
formålet. Det kan gis bestemmelser som begrenser størrelsen på 
hogstflater og lignende av hensyn til landskapsverdiene.

Utkast til forvaltningsplan skal framlegges samtidig med verne-
vedtaket. Der det er aktuelt med skjøtselsplan, skal den inngå i 
forvaltningsplanen.

A rk  B2 -4  –  S id e  1  a v  2 
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Tr uede  a r t e r :  F j e l l r e v

Marine verneområder (§ 39)
Bestemmelsen om marine verneområder er en ny mulighet som 
naturmangfoldloven gir. Den omfatter rene marine verneom-
råder, herunder naturverdier som er økologiske  betingelser for 
landlevende arter. Marine verneområder er ingen egen verneka-
tegori, men er tilpasset forholdene i sjø og er fleksibel i forhold 
til hva som kan vernes og hvilke  restriksjoner som kan pålegges.

Medv i rkn ing
Natur- og friluftslivsorganisasjonene har en viktig rolle i forhold 
til å foreslå områder for vern, utforming av verneregler og for-
valtningen av områdene etter et vernevedtak.

Naturreservater (§ 37)
Naturmangfoldloven viderefører i hovedsak reglene fra natur-
vernloven om opprettelse av naturreservater og er den strengeste 
formen for vern. Vilkårene for opprettelse er først og fremst 
knyttet til områdets funksjon for det biologiske mangfoldet. 
Områder kan vernes som naturreservat når det:

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,
b) representerer en bestemt type natur,
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk   
mangfold,
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller
e) har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Er det behov for aktiv skjøtsel, skal det samtidig med verneved-
taket legges fram et utkast til skjøtselsplan.

Biotopvern (§ 38)
Biotopvernområde kan opprettes i et område som har eller kan 
få særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en 
eller flere bestemte arter. Arten eller artene trenger ikke være 
fredet.

Biotopvernbestemmelsen erstatter tidligere plante-, fugle- og 
dyrefredningsområder og naturminner (med og uten areal) etter 
naturvernloven. Bestemmelsen erstatter også biotopvernebe-
stemmelsene etter viltloven og lakse- og  innlandsfiskeloven.
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Sumvirkningene av tekniske inngrep skal vurderes i enhver 
sak som berører naturmangfoldet. Vurdering av den samlede 
belastningen skal ta utgangspunkt i økosystemet.

Dette faktaarket ser nærmere på begrepene økosystem-til-
nærming og sumvirkninger, samt oppfølging i praksis og en 
sjekkliste for vurdering av sumvirkninger.

Bakgr unn
Naturmangfoldloven har gjennom § 10 innført et krav om 
å vurdere sumvirkninger av tekniske inngrep på biologisk 
mangfold. I Miljøverndepartementets veileder (2012) til Natur-
mangfoldloven står det at samlet belastning skal gjøres i enhver 
sak som berører naturmangfoldet. 

Formålet med kravet er å hindre gradvis forvitring eller 
nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å 
se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på 
dette naturmangfoldet i sammenheng. I dette inngår også å se 
på effekten av tiltaket på landskap, økosystemer, naturtyper og 
arter på kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis.

Økosys temt i l nærming
I følge Naturmangfoldloven skal vurderinger av samlet 
belastning ta utgangspunkt i økosystemet og dets komponenter, 
ikke selve tiltaket. Hensynet til samlet belastning skal tillegges 
mer vekt dersom aktuelle arter, naturtyper, økosystem eller 
landskap finnes færre andre steder, eller finnes mange steder 
men generelt er i dårlig stand på regionalt eller nasjonalt nivå. 

Utgangspunktet for økosystemtilnærmingen er en erkjennelse 
om at selv om små tiltak eller enkelttiltak ofte hver for seg ikke 
har stor betydning for den samlede belastningen på natur-
mangfoldet, kan summen av tiltak over tid når de blir lagt 
sammen gjøre at belastningen blir så stor at det ikke er mulig 
å opprettholde eller nå forvaltningsmålene slik de er fastsatt for 
naturtyper, økosystemer og arter, jf. § 4 og 5. 

Det er foreløpig uklart hvordan dette skal følges opp i praksis. 
I vid forstand kan vurdering av sumvirkninger medføre svært 
omfattende utredningskrav selv for relativt små inngrep. Det 
er derfor viktig at man kommer fram til en fornuftig måte å 
iverksette dette kravet på innen naturforvaltningen.

Begrepe t  sumv i rkn inger
Sumvirkninger kan være resultatet av flere ulike påvirkningsfak-
torer fra et enkelt tiltak, eller av virkningene fra flere like eller 
ulike tiltak. Det kan være summen av flere påvirkninger som 
akkumuleres slik at påvirkningene øker lineært. Det kan også 
være en situasjon hvor flere påvirkningsfaktorer virker sammen 
og gir en sumvirkning som er større eller mindre enn hver enkelt 
påvirkningsfaktor.

Mange sumvirkninger er delvis overlappende. De kan for 
eksempel involvere habitatfragmentering, overskridelse av 
terskler eller tålegrenser, tidsforskyvninger mellom påvirkning 
og konsekvens eller ulike indirekte virkninger.

A rk  B2 -5  –  S id e  1  a v  3
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En utfordring er at sumvirkningsanalyser krever stor forskningsinn-
sats som fort kan bli svært tidkrevende og kostbar. Det er ofte 
en mangel på grunnleggende data om det  aktuelle området, og 
utilstrekkelig innsikt i økologiske tåle- og terskelverdier kan være 
en utfordring. Det er som regel nødvendig å dele opp området 
i mindre analyseenheter eller økosystemkomponenter for at  
vurderingene av sumvirkninger skal kunne gå tilstrekkelig i 
dybden. Samtidig må man ikke miste det overordnede bildet.  

Det ble gjennomført en undersøkelse om praktisering av Natur-
mangfoldloven blant offentlige myndigheter i 2014. På spørsmål 
knyttet til de miljørettslige prinsippene som blant annet omfatter 
§10, foreslo de som var med i undersøkelsen større grad av  
differensiert bruk av prinsippene for å forenkle praktiseringen. I 
saker der påvirkningen på naturmangfold er liten, mente flere det 
burde være rom for en enklere vurdering enn det mange opplever 
påkrevd i dag. Tydeligere avklaring av rekkevidden av prinsippene 
ble også framhevet som viktig. 

Særlig fra kommunale myndigheter ble det understreket 
 utfordringer med dagens kunnskapsgrunnlag for natur mangfold 
og viktigheten av lettere tilgang til bedre informasjon om natur-
mangfold.

Rammeverk for sumvirkningsanalyser er ofte delt inn i påfølgende 
trinn eller faser, som kan ses i eksempelet nedenfor.

Oppfø lg ing  i  p raks i s
I Norge er det foreløpig begrenset erfaring med analyser av 
sumvirkninger. Det som har skjedd av denne typen arbeid, har  
hovedsakelig vært fokusert på energi. Et eksempel er utvikling 
av analyseverktøy for vurdering av vind- og småkraftverk.

Fylkene har blitt oppfordret til å utarbeide regionale planer for 
vindkraft og småkraft hvor vurderinger av sumvirkningene skal 
inngå. Det har likevel vist seg at slike vurderinger i liten grad har 
vært omtalt i planene, og i de tilfeller sumvirkninger er omtalt er 
det ofte gjort på en mangelfull måte.

Tabell 1: Eksempler på ulike typer sumvirkninger. (Kilde: Vestlandsforskning, basert på Smit og Spaling 1993.)

Type sumvirkning Forklaring  Eksempel 

Tidsopphoping  Repetert påvirkning som kommer så ofte at  Gjentatt overhøsting av fiskebestand
 den overgår den tidsmessige kapasiteten natur- 
 miljøet har for å assimilere eller komme seg igjen  

Romopphoping  Høy tetthet av påvirkninger som kan endre  Habitatfragmentering
 arealkarakteren eller arealmessige prosesser  Fusjon av luftforurensing fra ulike kilder 

Synergi  To eller flere påvirkninger fører til en tredje  To ulike sprøytemiddel reagerer kjemisk 
 påvirkning og et nytt stoff produseres

Tidsforskyvning  Forsinkelse mellom påvirkning og respons  Utsettelse for kreftfremkallende stoffer

Romforskyvning Påvirkning skjer i en viss avstand fra kilde  Sur nedbør

Triggere og terskler Påvirkning på prosesser som fører til  Endringer i det globale klimasystemet 
 systemendringer som følge av gassutslipp 

Indirekte virkninger Påvirkning som skjer på et sted eller tidspunkt  Bestandsendringer av fisk i en fjord som
 langt unna det opprinnelige inngrepet, eller  følge av endret ferskvanns-tilførsel 
 via en kompleks sammenheng  (temperatur, strøm) etter kraftutbygginger

Bit-for-bit Voksende eller minkende påvirkning som vanlig- Gradvis tap av våtmarksområder eller kyst
 vis inneholder en av de ovennevnte prosessene som følge av ulike typer utbygging 
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Vestlandsforskning rapport nr. 7/2013.

S jekk l i s t e  fo r  vu rde r ing  av 
sumv i rkn inger
Veilederen for Naturmangfoldloven inneholder følgende opp-
summerende sjekkliste over punkter som bør være med i en 
vurdering av sumvirkninger av et tiltak (Miljøverndepartemen-
tet 2012, s. 40):

• Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en   
 påvirkning på landskap, økosystemer, naturtyper og  
 arter? 

•  Hvilke framtidige tiltak og bruk i landskapet eller  
økosystemet som man har oversikt over kan utgjøre en 
påvirkning på naturtyper og arter?  

•  Hva vil den samlede belastningen (effekten) av   
planen eller tiltaket være, det vil si eksisterende tiltak  
 og bruk, planforslaget og framtidige tiltak og bruk? 

•  Hva vet vi om situasjonen for det naturmangfoldet  
 som berøres på kommunenivå, fylkesnivå og på   
landsbasis?

•  Mangler vi kunnskap om virkningen (effekten) av planens 
samlede belastning for landskap, økosystemer, naturtyper 
og arter? I så fall må § 9 tillegges stor vekt. 

Lær  mer
Dette faktaarket tar utgangspunkt i følgende dokumenter:

• Miljøverndepartementet (2012): 
 «Veileder. Naturmangfoldloven kapittel II. 
 Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 
 – en praktisk innføring». Denne veilederen er opphevet og 
erstattet med en ny veileder fra Kilma- og miljødepartementet 
fra 2016.

• Multiconsult (2014): 
 «Gjennomgang av praktisering av Naturmangfold  
loven», rapport til Klima- og miljødepartementet

• Vestlandsforskning (2013): 
 «Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark.Kunnskapsstatus». 

Tabell 2: Trinn i sumvirkningsanalyser. (Kilde: Vestlandsforskning, basert på Connelly 2011.)

Fase  Aktiviteter 

Innsamlings-prosedyre	 Identifisere	nøkkeltemaer	eller	indikatorer	–	verdsatte	økosystemkomponenter	–	som	kan	bli		 	
	 påvirket	av	prosjektet	

Tid/rom		 Identifisere	grenser	for	studiet	i	tid	og	rom	(grensene	kan	variere	mellom	de	ulike	verdsatte	
	 økosystemkomponenter)	

Datainnsamling	og	analyse		 Samle	inn	grunnleggende	(baseline)	data	og	analysere	påvirkningene	på	og	responsene	fra	
	 hver	enkelt	verdsatte	økosystemkomponent

Konsekvens		 Kalkulere	konsekvensene	av	påvirkningene	

Avbøtende	tiltak		 Utarbeide	forslag	til	tiltak	som	kan	avbøte	eller	oppveie	negative	konsekvenser

Oppfølging		 Identifisere	krav	om	oppfølging	og	etterundersøkelser	
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I 2009 trådte det i kraft en ny plandel av plan- og  
bygningsloven (pbl) som erstatning for den forrige loven 
fra 1985. Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta  
samfunnsinteresser og forvalte arealer i hele landet. Plan-
leggingen skal sikre bærekraftig utvikling og medvirking i 
beslutningene fra berørte parter.

Dette faktaarket tar for seg lovens formål, virkeområde og 
oppbygging. Sammen med faktaarkene D2, D3, D4, D4-1 
og D4-2 gir dette en oversikt over planprosessene og de ulike 
plantypene på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Se også 
figur 1 som gir en oversikt over plannivåer, ansvar og planopp-
gaver/-typer. 

Lovens  oppbygg ing
Plan- og bygningsloven er en omfattende lov. Den er delt i seks 
deler, 35 kapitler og 224 paragrafer. For natur- og friluftslivsin-
teressene er det først og fremst de to første delene, alminnelig 
del og plandel som er viktige, se tabell 1. De resterende fire 
delene omhandler gjennomføring, byggesaksdel, håndhevings- 
og gebyrregler og sluttbestemmelser. Hele loven finnes på  
www.lovdata.no.

Formå l ,  v i rkeområde  og  unn tak
Pbl skal fremme bærekraftig utvikling og gjelder i hele landet, 
herunder vassdrag, og helt ut til en nautisk mil 
utenfor grunnlinjen. 

Loven gjelder ikke for store kraftlinjer og anlegg for pro duksjon 
av energi som vindkraft og vannkraft. Loven 
gjelder heller ikke for rørledninger i sjø.

Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og 
nasjonale interesser. 

Naturmangfoldloven
Det er viktig å huske at alle planer og vedtak etter 
pbl som påvirker natur, må sees i sammenheng med  
bestemmelser (grunnmuren) i naturmangfoldloven, se 
faktark B2 og B2-1.

Lovens formål § 1-1
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 
vedtak om bruk og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir 
i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte 
tiltak skal utføres forsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsig-
barhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndiheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konskvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i plan-
leggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 
samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår 
og  estetisk utforming av omgivelsene.

Lovens virkeområde § 1-2 (1. og 2. ledd)
Når ikke annet er bestemt, gjelder loven for hele landet, 
herunder vassdrag.

I sjøområder gjelder loven ut til én nautisk mil utenfor 
grunnlinjene.

Tiltak som er unntatt fra loven § 1-3
Rørledninger i sjø for transport av petroleum omfattes 
ikke av loven. 

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk 
energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder 
bare kapittel 2 og 14.

Truede arter: Dvergspurv

A rk  B3  –  S id e  1  a v  2 
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Del Kapittel Tema Faktaark

Første del: Alminnelig del.   1 Felles bestemmelser 

   2 Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv. 

Andre del: Plandel   

I. Innledende bestemmelser   3 Oppgaver og myndighet i planleggingen 

   4 Generelle utredningskrav 

   5 Medvirkning i planleggingen 

II. Nasjonale planoppgaver   6 Statlige planretningslinjer og planvedtak D1

III. Regional planlegging   7 Regional planstrategi D2

   8 Regional plan og planbestemmelse D2

   9 Interkommunalt plansamarbeid D2

IV. Kommunal planlegging 10 Kommunal planstrategi D3

 11 Kommuneplan D3-1

 12 Reguleringsplan D3-2

 13 Midlertidig forbud mot tiltak 

V. Konsekvensutredninger for til- 14 Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk 
tak og planer etter annet lovverk 

Ansvar

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

• Nasjonale forventninger

• Statlige planretningslinjer

• Statlige planbestemmelser

• Regional planstrategi

• Regional plan

• Regional planbestemmelser

• Kommunal planstrategi
• Kommuneplan/-delplaner

• Reguleringsplaner 
   – områderegulering
   – detaljregulering

Fylkeskommunen

Kommunen

Planoppgaver/plantyper

Lokalt 
nivå

Se faktaark D4, D4-1 og D4-2

Regionalt 
nivå

Se faktaark D3

Nasjonalt
nivå

Se faktaark D2

Tabell 1: viser en oversikt over de to første delene i plan- og bygningsloven. Tabellen viser også til faktaark som gir nærmere informasjon 
om de viktigste kapitlene og paragrafene. Det er ikke laget egne faktaark til kapitlene 1-5, men relevante  bestemmelser i disse kapitlene 
blir det vist til i de øvrige faktaarkene.

Figur 1. Figuren viser de tre plannivåene, hvem som har ansvaret på disse 
nivåene og hvilke planoppgaver og plantyper som ligger til disse nivåene. 
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C 1

F O R VA L T N I N G

STATLIG FORVALTNING

C1

Stortinget er Norges øverste myndighet og blir valgt ved  
folkeavstemming hvert fjerde år. Det er flertallet på Stortinget 
som avgjør hvem som skal ha regjeringsmakten. Regjeringen 
er ansvarlig overfor Stortinget (parlamentarisme).

Dette faktaarket gir en oversikt over den sentrale stats
forvaltningen og rolle/maktfordelingen mellom Stortinget, re
gjeringen og domstolene. For deler av statsforvaltningen, som er 
spesielt viktig med hensyn til natur og friluftslivs interessene, er 
det laget et eget faktaark, se faktaark C11

Hvem bes temmer?
En viktig del av styringen av Norge er fordelingen av makt 
mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.

S to r t i nge t 
Stortinget, som er Norges nasjonalforsamling, er den høyeste 
myndigheten i Norge. Stortinget består av 169 representanter, 
valgt inn fra hele landet gjennom folke avstemminger hvert fjerde 
år. Stortinget er delt inn i 12 faste komiteer, og alle represen
tantene sitter i en komité. Komiteene har ansvaret for hvert sitt  
arbeidsområde. Komiteen avslutter sin behandling av en sak med 
å skrive en innstilling. I denne innstillingen står det hva komiteen 
mener om saken med forslag til hva Stortinget bør vedta. For 
natur og friluftslivsinteressene er noen komiteer viktigere enn 
andre. Dette gjelder blant annet følgende:

•  Energi og miljøkomiteen
• Kommunal og forvaltningskomiteen
• Familie og kulturkomiteen
• Finanskomiteen
•  Helse og omsorgskomiteen

A rk  C1  –  S id e  1  a v  2

Stortingets viktigste oppgaver kan deles inn i tre:

1. Behandling av lover
Det er Stortinget som kan vedta nye lover, endre eller oppheve 
eksisterende lover. Det er som regel regjeringen som fremmer 
lovforslag for Stortinget, men representantene kan også 
fremme lovforslag. Lovforslag blir behandlet to ganger av et 
samlet Storting og må vedtas begge gangene. Lovforslaget må 
så godkjennes i statsråd der kongen og statsministeren skriver 
under.

2. Bruk av statens penger
Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet hvert år. Det er 
derfor Stortinget som bestemmer hvor mye penger staten skal 
bruke og hva pengene skal brukes til (statens inntekter og 
utgifter). Det er regjeringen som fremmer forslag til statsbud
sjett for Stortinget.

3. Kontroll av regjeringen
Det er Stortinget som passer på at regjeringen gjør det som 
Stortinget har bestemt. Kontrollen av regjeringen skjer på flere 
måter, blant annet ved at Stortinget og/eller representanter 
kan:

• be regjeringen om enn redegjørelse på et område eller en 
bestemt sak

• kontrollere gjennom Riksrevisjonen at pengene blir brukt 
som slik det er bestemt og at vedtak blir fulgt opp

• stille spørsmål til statsrådene, for eksempel i Stortingets   
spørretime

• kontrollere gjennom Sivilombudsmannen (Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen) at det ikke begås urett mot 
den enkelte borger i den offentlige forvaltningen (gjelder 
både kommune, fylke og stat). 

K j e r r i ngøy,  Nord l and .  Fo to :  Pe r  E id e .
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Domstolene
Domstolene er uavhengig av Stortinget, og regjeringen har som 
sin viktigste oppgave å dømme de som har brutt norsk lov. 
Dommerne utnevnes av regjeringen. Domstolene har tre nivåer:

 •  Tingretten

 •  Lagmannsretten

 •  Høyesterett

Mer informasjon om domstolene finnes på 
www.domstol.no 

S iv i l ombudsmannen 
Den som har vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan 
klage til Sivilombudsmannen (SOM). Dette gjelder også natur 
og friluftslivsorganisasjoner. Før en kan klage til SOM, må alle 
andre klagemuligheter være prøvd. Nærmere om klagemuligheten 
til SOM finnes på www.sivilombudsmannen.no.

S ta t l i g  fo r va l t n ing  og 
f r i v i l l i ge  o rgan i sas jone r
For å ivareta natur og friluftslivsinteressene, er det viktig at natur 
og friluftslivsorganisasjonene deltar og uttaler seg i relevante 
prosesser og saker som foregår/behandles i Stortinget, regjerin
gen, departementene og i øvrig forvaltning. Deltakelsen i disse 
prosessene kan foregå på mange ulike måter, se nærmere om dette 
under faktaarkene om Medvirkning.

I tillegg behandler Stortinget en rekke saker på ulike felter. Dette 
gjelder blant annet Meldinger til Stortinget (tidligere Stortings
meldinger), der regjeringen legger fram sitt syn og politikk på 
forskjellige felter. Eksempler på Meldinger til Stortinget med 
betydning for natur og friluftsliv er blant annet:

• Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner 

• Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk 
omstilling i europeisk samarbeid  

• Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring. Energipoli
tikken mot 2030 

• Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv. Natur som kilde til 
helse og livskvalitet  

• Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet. Norsk hand
lingsplan for naturmangfold  

• Meld. St. 33 (2012–2013)  Klimatilpasning i Norge 

Mer informasjon om Stortinget finnes på 
www.stortinget.no

Regjeringen og departementene
Regjeringen består av statsministeren og statsrådene. Det er 
statsministeren som leder regjeringen, og statsrådene leder hvert 
sitt departement. Departementene er delt inn i ulike fagområder, 
og per september 2019 er det 16 departementer. For natur og  
friluftslivsinteressene er noen departementer viktigere enn 
andre. Dette gjelder blant annet følgende, se også faktaark C11

 •  Klima og miljødepartementet

 •  Landbruks og matdepartementet

 •  Olje og energidepartementet

 •  Samferdselsdepartementet

 •  Fiskeri og kystdepartementet

 •  Kommunal og moderniseringsdepartementet 
    
Regjeringen forbereder saker som Stortinget skal behandle, 
og de fleste saker som Stortinget arbeider med, kommer fra  
regjeringen. Regjeringen kan enten sende saker til Stortinget av 
eget initiativ, eller Stortinget kan be regjer ingen forberede en 
sak. Regjeringen legger ofte fram sin politikk på ulike felter for 
Stortinget i form av en Melding til Stortinget (tidligere Stor
tingsmelding). Det er for eksempel regjeringen som hvert år 
legger fram forslaget til statsbudsjett for Stortinget. Regjeringens 
oppgave er å utføre det Stortinget bestemmer, men Stortinget 
bestemmer ikke alle detaljene, og regjeringen har derfor også 
muligheter til å ta egne beslutninger. 

Mer informasjon om regjeringen og departementene finnes på 
www.regjeringen.no
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F O R VA L T N I N G

DEPARTEMENTENE

C1-1

C1-1

Departementene er delt inn i ulike fagområder, og ledes av 
en politisk ledelse som vanligvis består av en statsråd, en 
eller flere statssekretærer og en eller flere politiske rådgivere.  

I noen tilfeller kan et departement ha to statsråder. Da deler  
statsrådene fagområdene i departementet mellom seg. I tillegg 
har departementene en administrasjon som er sekretariat for den 
politiske ledelsen.

Departementet styres av regjeringens politikk og Stortingets 
vedtak, noe som framkommer i regjeringsplattform, stortings
meldinger, stortingsproposisjoner, stortingsvedtak eller andre 
politiske dokumenter.

I tillegg til statsministerens kontor er det 15 departementer med 
til sammen 22 statsråder (februar 2019). Dette faktaarket gir en 
kort oversikt de viktigste departementene som har betydning for 
natur og friluftsliv. Nærmere om de enkelte departementene og 
underliggende etater og virksomheter finnes på www.regjeringen.
no.

K l ima-  og  m i l j ødepar temen te t  (K LD )
har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima og 
miljøpolitikk. Departementet skal utvikle og gjennomføre egne 
tiltak og være pådriver overfor ulike sektormyndigheter. Depar
tementet har ansvar for å samordne regjeringens klima og mil
jøpolitiske mål og sørge for resultatoppfølging av klima og mil
jøpolitikken. 

Departementets ansvar er delt inn i seks områder: Naturmang
fold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima 
og polarområdene.

KLD har to direktorater under seg, som er departementets 
rådgivende og utøvende fagorgan innenfor sine felt: Miljødirek
toratet, herunder Statens naturoppsyn og Riksantikvaren. Andre 
virksomheter knyttet til KLD er blant annet Artsdatabanken, 
Norsk Polarinstitutt, Metrologisk institutt, ENOVA og Norsk 
Kulturminnefond.

A rk  C1 1  –  S id e  1  a v  2

Kommunal -  og  modern ise r ings-
depar t ement e t  (K MD)
er et av de største departementene har ansvaret for  
politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale  
samfunnsområder. Det gjelder blant annet:

• Ansvar for drift og utvikling av fylkesmannsembetene,
• den nasjonale kart og geodatapolitikken,
• forvaltningspolitikk, modernisering, IKTpolitikk og  

digitalisering av offentlig sektor,
• kommunal forvaltning, kommuneøkonomi, lokalt 

selvstyre,
• plan og bygningsloven med forskrifter,
• planlegging og konsekvensutredninger etter plan og  

bygningslovens bestemmelser,
• regional og distriktspolitikk.

Planavdelingen i KMD er en viktig avdeling for  
arealforvaltningen i Norge og ansvarsområdet omfatter  
forvaltnings og utviklingsoppgaver etter plan og bygningslo
vens bestemmelser om planlegging og konsekvensutredninger. 
Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart og  
geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens 
kartverk. 

Fylkesmannsembetene ligger administrativt underlagt KMD, 
men får oppgaver fra mange departementer.

Landbr uks -  og  ma tdepar temen te t 
( LMD)
har ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken, som omfatter 
arealforvaltning, jord og skogbruk, husdyrhold, reindrift og 
utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 
Landbrukspolitikken skal sikre ressursgrunnlaget for land
bruksproduksjon, utvikle kunnskapsgrunnlaget og medvirke til 
verdiskaping og sysselsetting i hele landet med utgangspunkt i 
landbruket og landbruksbaserte produkter.

LMD har et direktorat under seg: Landbruksdirektoratet. 
Andre virksomheter knyttet til LMD er blant annet Norsk 
institutt for bioøkonomi (NIBIO), Mattilsynet, Statskog SF og  
Veterinærinstituttet.
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Ol je -  og  ene rg idepar t emen te t  (OED ) 
har som hovedoppgave å tilrettelegge en samordnet og helhetlig 
energi og vassdragspolitikk. Et overordnet mål er å sikre høy 
verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av 
energi og vassdragsressursene.

OED har ansvaret for forvaltning av energiressursene innlands 
og for store deler av vassdragsforvaltningen. Departementet 
har også ansvaret for leting etter olje og gass, oppfølging av 
utbygging, drift og produksjonsavslutning av olje og gassfelte
ne på sokkelen.

OED har to direktorater under seg, som er departementets 
rådgivende og utøvende fagorgan innenfor sine felt: Oljedirek
toratet (OD) og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). 
Andre virksomheter knyttet til OED er blant annet Statnett SF, 
Gassnova SF; Gassco AS, Petero AS og Equinor ASA. 

Samfe rdse l sdepar t emen te t  ( SD )
har det overordnede ansvaret for riksveier, riksveiferjer, jernbane, 
luftfart, post, elektronisk kommunikasjon, kystforvaltning og 
havne og sjøtransport.

Samferdselsdepartementets arbeid omfatter langtidsplanlegging, 
utredning og analyse samt lov og forskriftsarbeid og budsjett 
saker innenfor departementets sektorer. Departementet  
iverksetter retningslinjer og krav som Stortinget har satt 
og følger opp underliggende forvaltningsorganer slik at  
bevilgninger nyttes etter forutsetningene og lover og regler blir 
fulgt.

Underliggende etater er blant annet Jernbanedirektoratet, 
Startens vegvesen, Kystverket, Vegtilsynet, Statens jernbanetil
syn, Luftfartstilsynet, Senter for oljevern og marint miljø og 
Statens havarikommisjon for transport. Andre virksomheter 
knyttet til SD er blant annet Avinor AS, Bane NOR AS, NSB 
AS og Nye Veien AS.

Nær ing -  og  f i ske r idepar t emen te t 
(NFD )
har det overordnede ansvaret for norsk næringsliv og handel, 
fiskeri og havbruksnæringen og skipsfart. Departementet 
skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bære 
kraftig forvaltning av fiskeri og havbruksnæringen. NDF skal 
også bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å 
sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk.

NFD har tre direktorater under seg, som er departementets 
rådgivende og utøvende fagorgan innenfor sine felt: Fiskeri 
direktoratet, Direktoratet for mineralforvaltning med  
Bergmesteren for Svalbardforvalter og Sjøfartsdirektoratet. 
Andre virksomheter knyttet til NFD er blant annet Norges 
geologiske undersøkelser, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt 
institutt for ernærings og sjømatforskning.
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F O R VA L T N I N G

REGIONAL FORVALTNING

C2

Fra 2020 vil Norge være delt inn i ti nye regioner (fylkes-
kommuner), som består av en rekke enkeltkommuner, se 
faktaark C3. Unntaket er Oslo som både fungerer både som 
kommune og fylkeskommune. Fylkeskommunen er styrt av 
en folkevalgt politisk ledelse og har ansvaret for en rekke 
forvaltningsoppgaver på ulike felter. 

Fylkeskommunens virksomhet er regulert av Lov om  kommuner 
og fylkeskommuner (kommuneloven), se www.lovdata.no. 
Denne loven sier blant annet noe om fylkeskommunal plan
legging, politiske organer,  administrasjon, saksbehandling 
og økonomi. Det er ikke gjort endringer i kommuneloven i  
forbindelse med regionreformen. Styreformen for de nye 
regionene er derfor den samme som før.

Dette faktaarket gir en oversikt over oppgaver og  organiseringen 
i fylkeskommunen.

Fy lkeskommunens  oppgaver
Regionreformen har skapt mye usikkerhet knyttet til hvilke 
oppgaver de nye regionene skal ha. Viktige oppgaver vil 
uansett være regional utvikling, næringsutvikling, videre gående 
opplæring, samferdsel, fylkesveier, kulturminner, kultur, idrett, 
friluftsliv og viltforvaltning. se også Meld. St. 6 (2018–2019) 
Oppgaver til nye regioner.

Som regional planmyndighet har fylkeskommunen ansvaret for 
å utarbeide en regional planstrategi. Planstrategien skal blant 

A rk  C2  –  S id e  1  a v  2

annet inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte plan
oppgavene skal følges opp. Et planspørsmål, som har betydning 
for flere kommuner, er i utgangspunktet et aktuelt tema for en 
regional plan, se faktaark D2.

Fylkeskommunen har ansvaret for friluftsliv og flere  oppgaver 
innenfor forvaltningen av jaktbart vilt.

Fy lkeskommunens  o rgan i se r ing
Den politiske organiseringen av fylkeskommunen kan gjøre på 
to måter:

 •   Ordinær styreform  kapittel 2 i kommuneloven
 •   Parlamentarisk styreform  kapittel 3 i kommuneloven

Den administrative organiseringen av fylkeskommunen varierer. 
Valget av styreform har også betydning for hvordan den admi
nistrative delen av fylkeskommunen organiseres og ledes.

Fylkestinget avgjør selv hvilken politisk organisering det ønsker, 
men for å innføre den parlamentariske styreformen, kreves det 
at det fremmes og voteres over et forslag om dette senest ved 
utgangen av nest siste år i valgperioden. Innføringen av parla
mentarisk styreform kan likevel først vedtas av det nyvalgte fyl
kestinget på deres konstituerende møte. Fylkestingen kan selv 
vedta å gå tilbake til ordinær styreform. 

FIGUR 1: Organiseringen av fylkeskommunen varierer, men figuren viser hvordan en fylkeskommune med 
ordinær styreform i hovedtrekk er organisert (kommunelovens kapittel 2)
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Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske styringsor
gan og fatter vedtak på vegne av fylkes kommunen. Fylkestinget 
velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer, fylkesordfører og 
fylkesvaraordfører. Fylkestinget oppretter selv et fylkesråd med 
en fylkesrådsleder. Fylkesrådet er den øverste ledelsen for den 
samlede fylkeskommunale administrasjonen. (Ordningen med 
 administrasjonssjef (fylkesrådmann) faller da bort.)

Fylkestinget kan selv opprette fykestingskomiteer som  
saks forberedende organ for fylkestinget. Disse komiteene, som 
skal ha minst tre medlemmer, kan ikke gis avgjørelsesmyn
dighet. Fylkestinget selv, deler tingets medlemmer inn i de 
komiteene fylkestinget ønsker. Fylkesrådet skal påse at de saker 
som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og 
de vedtak som er truffet blir iverksatt.

Fylkesrådet ledes av en fylkesrådsleder. De øvrige fylkes
rådsmedlemmene har ansvar for hver sine saksfelter og leder 
 administrasjonen innefor disse fagfeltene. En fylkesråd kan ha 
ansvar for flere fagområder. Eksempler på inndeling av saksom
råder for fylkestingsrådet er plan og miljø,  utdanning, samferdsel 
og vei og folkehelse og kultur.

Fy lkeskommunen  og 
f r i v i l l i ge  o rgan i sas jone r
Innbyggerinitiativ
I følge kommunelovens § 39a kan innbyggerne i et fylke fremme 
forslag som gjelder fylkeskommunens virksomhet. Fylkestinget 
plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 % av inn
byggerne står bak forslaget. Uansett er 500 underskrifter i fylket 
alltid tilstrekkelig. Innbyggerinitiativ kan være et nyttig virke
middel for natur og friluftslivsorganisasjoner i spesielle saker, 
der en ønsker å fremme en viktig sak for fylkestinget.

Fylkeskommunen som serviceorgan
Fylkeskommunen er både et forvaltningsorgan og et service
organ overfor sine innbyggere. Administrasjonen skal blant 
annet være behjelpelig med råd og veiledning om prosesser og 
muligheter for medvirking, samt fram skaffe dokumentasjon 
m.m. når natur og friluftslivsorganisasjoner eller andre har 
behov for det. 

Tradisjonell styreform - kapittel 2 i kommuneloven
er den vanligste organiseringen av fylkeskommunen. 
 Organiseringen kan variere noe fra fylkes til fylke,  men alle må 
uansett ha et fylkesting og et fylkesutvalg:

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske styrings
organ og fatter vedtak på vegne av fylkes kommunen. Fylkes
tinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesord
fører og fylkesvaraordfører, samt et fylkesutvalg på minst fem 
medlemmer. 

Fylkesutvalget tar avgjørelser i saker det er tildelt myndighet i, 
eller avgir innstilling overfor fylkestinget. Fylkestinget kan selv 
opprette fykestingskomiteer som saksforberedende organ for 
fylkestinget, men disse komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyn
dighet. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer. Fylkestin
get selv deler fylkestingets medlemmer inn i de fylkestingskomi
teene fylkestinget ønsker.

Fylkestingskomiteene er oftest delt inn etter saksområder, men 
kan også deles inn etter andre måter. Eksempler på saksområder 
for fylkestingskomiteer er plan og miljø,  utdanning, samferdsel 
og folkehelse. Den administrative delen av fylkeskommunen 
ledes av en ansatt administrasjonssjef, ofte kalt fylkesrådmann. 
Det er fylkestinget som ansetter administrasjonssjefen.

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram 
for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 
iverksatt. Den administrative organiseringen kan variere fra 
fylke til fylke, men som regel er den inndelt i flere  avdelinger 
etter saksområder, gjerne på en slik måte at det passer i forhold 
til den politiske organiseringen av fylkeskommunen. 

Parlamentarisk styreform - kapittel 3 i kommuneloven
Noen fylkeskommuner har innført parlamentarisk styreform, 
dvs at styreformen i hovedtrekk kan sammenlignes med 
 organiseringen på sentralt nivå med Storting, regjering og de
partementer. Organiseringen kan likevel variere noe, men alle 
må uansett ha et fylkesting og et fylkesråd:

Figur 2. Organiseringen av fylkeskommunen varierer, men figuren viser hvordan en fylkeskommune med parlamentarisk 
styreform i hovedtrekk er organisert (kommunelovens kapittel 3).
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F O R VA L T N I N G

ENGASJEMENT NYTTER!

KOMMUNAL FORVALTNING

C3

C3

Det er i overkant av 400 kommuner i Norge, men Stortinget 
har vedtatt et mål om å redusere dette til nærmere 350. Alle 
kommuner, unntatt Oslo, tilhører et fylke. Hvert fylke har 
en egen regional forvaltning, se faktaark C2. Hver kommune 
er styrt av en folkevalgt politisk ledelse og har ansvaret for en 
rekke forvaltningsoppgaver på ulike felter. 

Kommunens virksomhet er regulert av Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven), se www.lovdata.no. Denne 
loven sier blant annet noe om kommunal planlegging, politiske 
organer, administrasjon, saksbehandling og økonomi. Dette 
faktaarket gir en oversikt over kommunale oppgaver og orga
nisering.

Kommunens  oppgaver
Kommunen har en rekke oppgaver innenfor mange felter, blant 
annet innen helse og omsorg, barnehage og skole, kultur og 
fritid, natur og miljø, arealforvaltning og sosiale tjenester. Noen 
oppgaver er lovpålagt, mens andre er mer opp til den enkelte 
kommunes prioriteringer.

Kommunen skal utarbeide en samordnet plan (kommune
plan) for den kommunale virksomheten, se faktaark D4. 

Kommunens  o rgan i se r ing
Den politiske organiseringen av kommunen kan gjøres på to 
måter:
 •   Ordinær styreform  kapittel 2 i kommuneloven
 •   Parlamentarisk styreform  kapittel 3 i kommuneloven

A rk  C3  –  S id e  1  a v  2

Den administrative organiseringen av kommunen varierer. 
Valget av styreform har også betydning for hvordan den 
 administrative delen av kommunen organiseres og ledes.
Kommunestyret avgjør selv hvilken politisk organisering det 
ønsker, men for å innføre den parlamentariske styreformen, 
kreves det at det fremmes og voteres over et forslag om dette 
senest ved utgangen av nest siste år i valgperioden. Innføringen 
av parlamentarisk styreform kan likevel først vedtas av det 
nyvalgte kommunestyret på deres konstituerende møte.  
Kommunestyret kan selv vedta å gå tilbake til ordinær styreform. 

Ordinær styreform - kapittel 2 i kommuneloven
er den vanligste organiseringen av kommunen. Organiseringen 
kan variere noe fra kommune til kommune, men alle må uansett 
ha et kommunestyre (i bykommuner ofte kalt bystyre) og et 
formannskap:

 •   Kommunestyret er kommunens øverste politiske styrings 
    organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Kommu 
    nestyret velger selv blant kommunestyrets medlemmer  
    ordfører og varaordfører, samt et formannskap på minst    
    fem medlemmer.
 •   Formannskapet tar avgjørelser i saker det er tildelt  
    myndighet i, eller avgir innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomi
teer, (ofte også kalt hovedutvalg eller liknende) som saks 
forberedende organ for kommunestyret. Disse komiteene kan 
ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre 
medlemmer. 

Figur 1. Organiseringen av kommunene varierer, men figuren viser hvordan en kommune med ordinær styreform i hovedtrekk er 
organisert (kommunelovens kapittel 2).
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(ofte også kalt hovedutvalg eller liknende) som saksforberedende 
organ for kommunestyret. Disse komiteene, som skal ha minst 
tre medlemmer, kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Kommune
styret selv deler kommunestyrets medlemmer inn i de komiteene 
de ønsker.

Kommunerådet skal påse at de saker som legges fram for folke
valgte organer, er forsvarlig utredet og de vedtak som er truffet 
blir iverksatt.

Kommunerådet ledes av en kommunerådsleder. De øvrige kom
munerådsmedlemmene har ansvar for hver sine saksfelter og leder 
administrasjonen innefor disse fagfeltene. En kommuneråd kan 
ha ansvar for flere fagområder. Eksempler på inndeling av saks
områder for kommunerådet er plan og miljø, skole og oppvekst, 
helse og sosial, kultur og fritid.

Kommunen og f r iv i l l ige   organ isas joner
Innbyggerinitiativ
I følge kommunelovens § 39a kan innbyggerne i en kommune 
fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet.  
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget, dersom 
minst 2 % av innbyggerne står bak forslaget. Uansett er 300 
underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig.

Innbyggerinitiativ kan være et nyttig virkemiddel for natur og 
friluftslivsorganisasjoner i spesielle saker, der en ønsker å fremme 
en viktig sak for kommunestyret.

Kommunen som serviceorgan
Kommunen er både et forvaltningsorgan og et serviceorgan 
overfor sine innbyggere. Administrasjonen skal blant annet være 
behjelpelig med råd og veiledning om prosesser og muligheter 
for medvirking, samt framskaffe dokumen tasjon m.m. når 
natur og friluftslivsorganisasjoner eller andre har behov for det. 

Kommunestyret selv deler kommunestyrets medlemmer inn i 
de kommunestyrekomiteene de ønsker. Kommunestyreskomi
teene er oftest delt inn etter saksområder, men kan også deles 
inn etter andre måter.  Eksempler på saksområder for kommu
nestyrekomiteer er helse og sosial, oppvekst og kultur og plan 
og miljø. 

Den administrative delen av kommunen ledes av en ansatt ad
ministrasjonssjef, ofte kalt rådmann. Det er kommune styret 
som ansetter administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen skal 
påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Den administrati
ve organiseringen kan variere fra kommune til kommune, men 
som regel er den inndelt i flere avdelinger etter saksområder, 
gjerne på en slik måte at det passer i forhold til den politiske 
organiseringen av kommunen.

Parlamentarisk styreform - kapittel 3 i kommuneloven
Noen av de største bykommunene har innført parlamentarisk 
styreform, dvs at styreformen i hovedtrekk kan sammenlignes 
med organiseringen på sentralt nivå med Storting, regjering og 
departementer. Organiseringen kan likevel variere noe, men 
alle må uansett ha et kommune styre og et kommuneråd (i 
bykommuner ofte kalt bystyre og byråd):

Kommunestyret er kommunens øverste politiske styringsor
gan og fatter vedtak på vegne av kommunen. Kommunesty
ret velger selv blant kommunestyrets medlemmer ordfører og  
varaordfører. Kommunestyret oppretter selv et kommuneråd 
med en kommunerådsleder.

Kommunerådet er den øverste ledelsen for den samlede   
kommunale administrasjonen. (Ordningen med adminitra
sjonssjef (rådmann) faller da bort.)

Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer, 

Figur 2. Organiseringen av kommunene varierer, men figuren viser hvordan en kommune med parlamentarisk styreform i 
hovedtrekk er organisert (kommunelovens kapittel 3).
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ENGASJEMENT NYTTER!

NASJONALE PLANOPPGAVER
Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) som er øverste planmyndighet og har blant annet 
ansvaret for å gi nasjonale føringer for arealplanleggingen. 
Stortingsmeldinger, nasjonale forventinger, planretnings-
linjer og planbestemmelser gir føringer for arealbruken på 
regionalt og kommunalt nivå.

Nas jona le  fo r ven tn inger  (§  6 -1 )
I plan- og bygningsloven (pbl) fra 2009 ble det  innført et nytt 
nasjonalt dokument som heter Nasjonale  forventninger til 
regional og kommunal planlegging. Dette dokumentet har som 
formålet å fremme bærekraftig  utvikling og skal utarbeides av 
Regjeringen hvert fjerde år.  Forventningene i dette dokumentet 
skal legges til grunn i all planlegging etter pbl.

Dette dokumentet vil formidle den nasjonale arealpolitik-
ken og vil gi økt forutsigbarhet og være et grunnlag for statlig 
medvirkning i planleggingen regionalt og lokalt. Det er opptil  
regjeringen å bestemme den formelle statusen til dette 
dokumentet.  

Dokumentet Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging finnes på www.regjeringen.no

S ta t l i ge  p lanre tn ings l i n j e r  (§  6 -2 )
Regjeringen kan vedta statlige planretningslinjer (SPR)1 for hele 
landet eller et geografisk avgrenset område.

SPR skal brukes for å konkretisere viktige planleggingstemaer 
og skal være tydelige på mål og verdier som skal legges til grunn 
for planleggingen, samt hvordan ulike  interesser og hensyn skal 
ivaretas og avveies.

SPR skal legges til grunn ved:
• statlig, regional og kommunal planlegging etter pbl
• enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale  organer 

treffer etter pbl eller annet lovverk

Forslag til SPR skal sendes på høring med minst seks ukers frist.

1 Tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR). 

Følgende SPR er vedtatt etter pbl 2009:
• 2018 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplan-

legging og klimatilpasning
• 2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging
• 2011 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 

av strandsonen langs sjøen
• 2009 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanleg-

ging i kommunene

I tillegg gjelder fortsatt følgende RPR:
• 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen
• 1994 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
• 1993 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging

S ta t l i ge  p lanbes temme l se r  (§  6 -3 )
Når det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller regionale 
interesser, kan Regjeringen etter samråd med berørte 
kommuner og regionale planmyndigheter, vedta statlige plan-
bestemmelser (SPB)2.

SPB kan gjelde i hele landet eller for et avgrenset geografisk 
område. Det kan nedlegges forbud mot at det innenfor det 
angitte området blir iverksatt bygge- eller anleggstiltak uten 
samtykke fra departementet. Forbudet kan fastsettes for inntil 
10 år, men kan forlenges med fem år av gangen.

SPB er rettslig bindende bestemmelser og går også foran eldre 
arealplaner.

Forslag til bestemmelser skal sendes på høring med minst seks 
ukers frist.

Der er for tiden ingen gjeldende SPB.

2 Tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR).

A rk  D 1  –  S id e  1  a v  2 
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S ta t l i g  a rea lp lan  (§  6 -4 )
Statlig arealplan (arealdel av kommuneplan eller regulerings- 
plan) kan brukes når gjennomføringen av viktige statlige 
eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det 
nødvendig eller andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Statlig arealplan er en unntaksordning og skal brukes når det 
ikke forventes at den ordinære planleggingen vil gi det resultatet 
som staten kan godta. Ved bruk av statlig areal plan er det  
departementet som vedtar planen. Statlig arealplan skal følge 
gjeldende regler for gjennomføring av og innholdet i areal- 
planer, jf kapittel 11 og 12, se faktaark D3, D3-1 og D3-2.

Bygge fo rbud  i  100-me tesbe l t e t  l ang 
s jøen  (§  1 -8 )
I pbl er det lovfestet et generelt byggeforbud i 100-meters-beltet 
langs sjøen. Forbudet gjelder så lenge ikke annen byggegrense 
er fastsatt i kommune planens arealdel eller i reguleringsplaner.

Det er ikke noe generelt forbud mot å bygge i strandsonen langs 
vassdrag, men kommunen vil etter bestemmelsen ha en plikt 
til å vurdere om det skal fastsettes en byggegrense i kommune-
planens arealdel, for på den måte å ivareta viktige natur- og  
kulturmiljøer og friluftslivsinteresser langs vassdrag.

Organ i sas jonens  ro l l e
Natur- og friluftslivsorganisasjonene (først og fremst sentralt) 
bør jobbe for at det blir utarbeidet stortings meldinger, nasjonale 
forventninger, SPR og SPB som inneholder gode og tilstrekkelige 
virkemidler som ivaretar natur- og friluftslivsinteressene.
 
Når forslag til SPR, SPB og andre dokumenter som berører natur 
og friluftsliv sendes på høring, er det viktig at  organisasjonene 
kommer med innspill.
 
På regionalt og lokalt plan er det viktig at organisasjonene påser 
at SPR, SPB og andre nasjonale føringer for areal planleggingen 
blir fulgt opp i praksis og bruker innholdet i disse som 
argumenter i sine innspill til ulike planer.

Se i l b å t e r,  Fo to :  Synne  Kvam
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REGIONAL PLANLEGGING
Det er en rekke oppgaver som egner seg for planlegging på 
regionalt nivå. Mange planspørsmål berører forhold i flere 
kommuner, og mange oppgaver lar seg ikke løse i den enkelte 
kommune. Regionale planavklaringer er derfor viktig for å 
gjennomføre både nasjonalt, regional og kommunal miljø- 
og arealpolitikk.

Dette faktaarket gir en oversikt over planprosessen eller 
saksgangen i regional planlegging og hva som kan være innholdet 
i en slik plan, samt natur- og friluftslivsorganisasjonens rolle. 
I tillegg gis en kort gjennomgang av interkommunalt plan- 
samarbeid. Hele loven finnes på
www.lovdata.no.

P lans t ra teg i  (Kap i t t e l  7 )
All regional planlegging etter plan- og bygningsloven (pbl) skal 
ha sitt utgangspunkt i en regional planstrategi. Utarbeiding av 
en regional planstrategi er obligatorisk og skal vedtas av regional 
planmyndighet, dvs fylkeskommunen, en gang i hver valg- 
periode og senest innen ett år etter konstituering. Planstrategien 
skal utarbeides i samarbeidmed kommuner, statlige organer,  
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet, 
jf § 7-1.

Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de  
prioriterte planoppgavene skal følges opp, samt et opplegg for 
medvirkning i dette planarbeidet, jf § 7-1.

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk 
og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta 
stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre 
planlegging, jf § 7-1.

Forslag til regional planstrategi skal sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers uttalefrist. Plan- 
strategien vedtas av fylkeskommunen og legges fram for Kongen, 
dvs regjeringen til godkjenning, jf § 7-2.

D 2

P L A N L E G G I N G
D2

Planprogram
For arbeidet med en regional plan skal det utarbeides et
planprogram, jf § 8-3. Planprogrammet skal gjøre rede for,
jf § 4-1:

• formålet med planarbeidet
• planprosessen med frister og deltakere
• opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 

anses for særlig berørt
• hvilke alternativer som vil bli vurdert
• behov for utredninger

Planprogrammet skal sendes ut på høring og legges til offentlig 
ettersyn med uttalefrist på minst seks uker, jf § 8-3. Plan- 
programmet fastsettes av fylkeskommunen.

Utarbeidelse av regional plan
Ved utarbeidelse av regional plan skal fylkeskommunen gjøre 
dette i samarbeid med berørte offentlige myndigheter og orga-
nisasjoner. Statlige organer og kommuner har både rett og plikt 
til å delta når det berører deres virkeområde eller egne planer, 
jf § 8-3.

Regionale planer som innebærer framtidig utbygging, skal 
inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse (konsekvens-
utredning) av planens virkninger på miljø og samfunn i samsvar 
med § 4-2, jf § 8-3.

A rk  D 2  –  S id e  1  a v  2 

Naturmangfoldloven
Det er viktig å huske at alle planer og vedtak etter pbl som påvirker 
natur, må sees i sammenheng med bestemmelser (grunnmuren) i 
naturmangfoldloven, se faktark B2 og B2-1.Det betyr at i redeg-
jørelsen for planvedtaket skal framgå en helt konkret vurdering av 
de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Reg iona l  p lan  (Kap i t t e l  8 )
Fylkeskommunen har ansvaret for at det utarbeides regionale 
planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale plan- 
strategien. I tillegg kan Kongen, dvs. regjeringen, pålegge  
fylkeskommunen å utarbeide regionale planer for bestemte 
virkefelt, tema eller geografiske områder, jf § 8-1.

Hva egner seg for regional planlegging?
Et planspørsmål som har betydning for flere kommuner,
er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan.
Spørsmål som samferdselstiltak og infrastruktur, bolig-,
hytte- og næringsutvikling, jordvern, natur- og friluftsområder, 
fjell-, kystsone- og vassdrags forvaltning kan behandles gjennom 
regional plan.
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I medhold av § 4-2 er det utarbeidet en egen forskrift 
om konsekvensutredninger etter pbl. Veiledning til  
konsekvensutredningen finnes www.regjeringen.no Forslaget 
til regional plan skal sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn med minst seks ukers frist, jf § 8-3.

Regionale planbestemmelser
Til regionale planer som gir retningslinjer for arealbruk er det 
mulig å vedta en regional planbestemmelse som skal sikre at 
det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med planens 
retningslinjer.

Forslag om regionale planbestemmelser skal utarbeides og 
behandles på samme måte som utarbeidelse og vedtak av 
regional plan, jf 8-5, (se enge avsnitt).

Vedtak av regional plan
Det er fylkeskommunen som endelig vedtar den regionale 
planen, dersom ikke et statlig organ eller en kommune har 
vesentlige innvendinger slik at planen bringes inn for Kommunal 
og moderniseringsdepartementet. Departementet kan da gjøre 
endringer hvis de finner det påkrevd, jf § 8-4. Departemen-
tet kan også, etter eget initiativ, endre planen ut fra nasjonale 
interesser, jf § 8-4.

Virkning av regional plan 
Formålet med regional plan er først og fremst å legge et godt 
grunnlag for god kommunal planlegging. Planen skal legges til 
grunn ved kommunal og statlig planlegging og for regionale 
organers virksomhet, jf § 8-2.

Hvis forslag til kommunal plan likevel strider mot en regional 
plan, kan fylkeskommunen fremme innsigelse mot den 
kommunale planen. Det betyr at utbyggingsplaner, som strider 
mot den regionale planen, kan bli stoppet.

Organ i sas jonenes  ro l l e
Planstrategi
Det er planstrategien som fastsetter hvilke regionale planer som 
skal utarbeides. Det er derfor svært viktig at natur- og frilufts-
livsorganisasjonene kommer med innspill om utfordringer,  
problemstillinger og behovet for planer innenfor natur og  
friluftsliv i fylket.

Planprogram
Det er viktig at organisasjonene kommer med innspill til 
innholdet i planprogrammet så tidlig som mulig om viktige  
problemstillinger, utredningsbehov og planbehov innenfor 

Konsekvensutredninger
Det er viktig at organisasjonene passer på at mulige virkninger 
for natur og friluftsliv blir konsekvensutredet på en grundig 
måte. Eventuelle mangler må påpekes og kreves utredet. Etter at  
konsekvensutredningen er ferdig, er det viktig å påse at den er 
tilfredsstillende utført og eventuelt påpeke mangler og
svakheter.

Regional plan med planbestemmelser
I utarbeidelsen av selve den regionale planen med eventuelle plan-
bestemmelser er det viktig at organisasjonene kommer med en 
konkret uttalelse og påser at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til 
natur- og friluftslivsinteressene. Uttalelsen bør ta utgangspunkt i 
innspillene til planprogrammet.

Etter planvedtak
Når endelig vedtak er fattet, er det viktig for organisasjonene 
å sørge for at planen i praksis blir fulgt i forhold til natur- og  
friluftslivsinteressene, og at kommuneplaner og andre planer blir 
utarbeidet i tråd med den regionale planen.

Hvis planen ikke er tilfredsstillende for natur- og friluftslivsinter-
essene, er det viktig å uttale seg om det.

I n t e rkommuna l t  p lansamarbe id 
(Kap i t t e l  9 )
To eller flere kommuner kan eller bør samarbeide om planlegging 
over kommunegrensene når det er hensiktsmessig. Samarbeidet 
kan omfatte alle kommunale plantyper, jf § 9-1.

Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes for gjennom- 
føring av regional planstrategi og er da et alternativ til regional 
plan. Fylkeskommunen eller statlige myndigheter kan anmode 
kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det ansees 
nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går utover 
den enkelte kommune, jf § 9-1.

Det er fastsatt egne regler for hvordan slikt samarbeid mellom 
kommuner skal styres og gjennomføres m.m. For selve  
planprosessen, innholdet og medvirkningen gjelder likevel reglene 
for vedkommende plantype, jf § 9-3, se faktaarkene D4, D4-1 og 
D4-2.

Kartgrunnlag
Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert  
offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. 
Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle  
kommuner. Statlige, regionale og kommunale organer skal 
legge stedfestet informasjon til rette slik at informasjonen er 
lett tilgjengelig for bruk i plan- og byggesaksbehandlingen. 
Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og 
private formål, (§ 2-1, første ledd). Det betyr at kargrunn-
laget også skal stilles til rådighet for natur- og friluftslivs- 
organisasjonene

Medvirkning
I følge loven skal fylkeskommunen blant annet samarbeide 
med organisasjoner om den regionale planleggingen. Natur- og  
friluftslivsorganisasjonen har derfor en helt naturlig og viktig rolle 
gjennom hele prosessen, både i selve utarbeidelsen og i høringer. 
Imidlertid er det viktig å huske på at jo tidligere i prosessen  
organisasjonene kommer med sine innspill og synspunkter, jo  
lettere er det å få gjennomslag!

Det er politikerne i fylkeskommunen som vedtar planstrategi, 
planprogram og konkrete planer, men det er administrasjonen 
som utarbeider disse på oppdrag fra og i samspill med politikerne 
og andre samarbeidspartnere. Det er derfor viktig å ha god  
kontakt både med politikerne og administrasjonen gjennom hele 
prosessen. Administrasjonen skal også gi råd og veiledning om 
prosessen og muligheter for medvirking.
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FA K TA A R K  O M 

N AT U R F O R VA L T N I N G

ENGASJEMENT NYTTER!

KOMMUNAL PLANLEGGING

D 3

P L A N L E G G I N G
D3

I plan- og bygningsloven (pbl) er det bestemmelser om 
hvordan kommunal planlegging skal være i forhold til 
prosess, innhold, medvirkning og avklaringa av konflikter 
og uenighet.

Dette faktaarket gir en oversikt over planprosessen eller 
saksgangen i kommunal planlegging (kommuneplan og regu-
leringsplan). For nærmere beskrivelse av innholdet i kommune-
plan og reguleringsplan, se henholdsvis faktaark D3-1 og D3-2.

Kommuna l  P lans t ra teg i  (Kap i t t e l  10 )
All planlegging etter pbl i kommunen skal ha sitt utgangspunkt 
i en planstrategi, som skal vedtas av kommunestyret i løpet av 
det første året i en ny valgperiode, jf § 10-1. Planstrategien bør 
blant annet omfatte en drøfting av  kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk og 
miljøutfordringer og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.

I arbeidet med planstrategien skal kommunestyret ta stilling til 
om gjeldene kommuneplan eller deler av den skal revideres, eller 
om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
også ta stilling til om det er behov for nye reguleringsplaner, 
revidering av reguleringsplaner, eller om det er reguleringsplaner 
som bør oppheves.

A rk  D 3  –  S id e  1  a v  4 

Naturmangfoldloven
Det er viktig å huske at alle planer og vedtak etter pbl som 
påvirker natur, må sees i sammenheng med bestemmelser 
(grunnmuren) i naturmangfoldloven, se faktark B2 og 
B2-1.Det betyr at i redegjørelsen for planvedtaket skal det 
framgå en helt konkret vurdering av de miljørettslige prin-
sippene i naturmangfoldloven.

Medvirkning i planprosessen
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning, jf § 5-1. Natur- og friluftslivsorganisasjonene 
har derfor en naturlig og rettmessig plass og rolle i alle 
 stadier i en planprosess, se figur 2. Imidlertid er det viktig 
å huske på at jo tidligere i prosessen organisasjonene kom-
mer med sine innspill og synspunkter, jo letter er det å få 
gjennomslag!

Det er politikerne i kommunen som vedtar planstrategi, 
planprogram og konkrete planer, men det er administras-
jonen som utarbeider disse på oppdrag fra og i samspill med 
politikerne. Det er derfor viktig å ha god kontakt både med 
politikerne og administrasjonen gjennom hele prosessen. 
Administrasjonen skal også gi råd og veiledning om proses-
sen og muligheter for medvirking.

Regionalt planforum
Det skal være et regionalt planforum er hvert fylke (region). 
I planforumet skal statlige, regionale og kommunale inter-
esser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbei-
det med regionale og kommunale planer.

Fylkeskommunen (regional planmyndighet) har ansvaret 
for å opprette det regionale planforumet. Det er et krav at 
statlige og regionale organer og kommuner, som er berørt 
av de sakene som tas opp i forumet, skal delta. Andre rep-
resentanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i 
planforumets møter, jf. § 5-3. 

Natur- og friluftslivsorganisasjonen bør derfor være en 
naturlig deltaker på disse møtene når planer som bører 
viktige natur- og friluftslivsinteresser blir tatt opp. Dette 
gjelder blant annet regionale planer og alle kommune planer, 
men også enkelte reguleringsplaner.
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Kommunep lan  (Kap i t t e l  11 )
Oppstart
Når arbeidet med kommuneplan, herunder revisjon av 
kommuneplan, settes i gang, skal berørte, offentlige organer og 
andre interesserte varsles om formål og viktige problem stillinger 
for planarbeidet, jf § 11-12.

Planprogram
For arbeidet med kommuneplan skal det utarbeides et plan- 
program, jf § 11-13. Planprogrammet skal gjøre rede for, jf § 
4-1:

• formålet med planarbeidet
• planprosessen med frister og deltakere
• opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 

anses for særlig berørt
• hvilke alternativer som vil bli vurdert
• behov for utredninger

Planprogrammet skal sendes ut på høring, normalt samtidig 
med varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplan, med en  
uttalefrist på minst seks uker, jf §§ 11-12 og 11-13.

Planforslag
Det utarbeides et konkret forslag til kommuneplan som skal 
sendes på høring med en uttalefrist på minst seks uker, jf § 
11-14.

Kommuneplanen skal innholde en samfunnsdel med  
handlingsprogram og en arealedel. Samfunnsdelen skal ta 
stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for  
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som  
organisasjon. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i areal- 
 disponeringen og rammer og betingelser for hvilke tiltak og ny 
arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponering av arealer. Nærmere om innholdet i 
kommuneplanen, se faktaark D3-1.

Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av 
planens virkninger for miljø og samfunn i samsvar med § 4-2, jf 
§ 11-13. I medhold av § 4-2 er det utarbeidet en egen forskrift 
om konsekvensutredninger etter pbl.

Innsigelse
Statlige og regionale organer kan fremme innsigelse til  forslag 
til kommuneplanens arealdel i spørsmål som er av nasjonal 
eller vesentlig regional betydning. Nabokommuner kan også 
fremme innsigelse i spørsmål som har vesentlig betydning for 
kommunens innbyggere eller naturmiljø, 
jf § 5-4.

Innsigelsesretten faller imidlertid bort, hvis kravene til deltakelse 
i planprosessen ikke er oppfylt, jf § 3-2 tredje ledd og innsigel-
sen ikke er fremmet senest innen fristen for høring av planfors-
alget, jf § 5-4 siste ledd, og § 5-5 siste ledd.

Mekling
Hvis det ikke oppnås direkte enighet mellom kommunen og den 
myndighet som har varslet innsigelse, skal det normalt foretas 
mekling mellom partene. Målet med meklingen er å komme 
fram til enighet. Det er fylkesmannen som står for meklingen. 
Dersom det ikke oppnås enighet, gjør kommunen sitt vedtak og 
sender planen til Kommunal og moderniseringsdepartementet 
(KMD) med innsigelsen og meklerens tilrådning. KMD avgjør 
om innsigelsen skal tas til følge og planen endres, jf § 5-6.

Vedtak
Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, jf § 11-15. 
Av saksframlegget til kommunestyret skal det framgå hvordan 
virkningene av planen og innkomne  uttalelser til planforslaget 
er vurdert og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det 
skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale 
hensyn jf § 11-14.

Den vedtatte planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig 
gjennom elektroniske medier.

Klage
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf § 11-15. Det 
betyr at verken organisasjoner eller andre kan klage på innholdet 
i en kommuneplan.

Figur 1. Viser hovedtrekkene i planprosessen for utarbeidelse av kommuneplan. Figuren viser også hvordan de miljørettslige 
prinsippene (§§ 8-12 – grunnmuren) i naturmangfoldloven (nml) skal gjennomsyre hele planarbeidet.
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planprogram

Utarbeide 
planforslag og 
konsekvensutred-
ning

Høring av 
planforslag og 
konsekvensutred-
ning

Behandle 
innspill

Bearbeide 
plan

Varsel om 
oppstart

Utarbeide plan-
program

Høring av 
planprogram

Vedtak

Kunngjøring
Kommunal 
planstrategi

Naturmangfoldloven (§ 8-12 – grunnmuren): Kunnskapsgrunnlaget, før-var, 
økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadsdekning og miljøforsvarlige teknikker
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Regu le r ingsp lan  (Kap i t t e l  12 )
Oppstart
Når arbeidet med reguleringsplan settes i gang, skal berørte 
offentlige organer og andre interesserte varsles. Avgrensingen av 
planområdet skal framgå av varslet, jf § 12-8.

Planprogram
For reguleringsplaner som har vesentlige virkninger på miljø og 
samfunn, skal det utarbeides planprogram, jf § 12-9. Planpro-
grammet skal gjøre rede for, jf 4-1:
• formålet med planarbeidet
• planprosessen med frister og deltakere
• opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 

anses for særlig berørt
• hvilke alternativer som vil bli vurdert
• behov for utredninger

Planprogrammet skal sendes ut på høring, senest samtidig med 
varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplan med en utta-
lefrist på minst seks uker, jf §§ 12-8 og 12-9 i pbl. For nærmere 
bestemte reguleringsplaner kan planprogrammet unnlates når 
reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanens arealdel 
eller områdereguleringen og virkingene er tilfredsstillende 
beskrevet i overordnet plan, jf 12-9. For reguleringsplaner som 
ikke ansees å ha vesentlige virkning på miljø og samfunn, er det 
altså ikke krav om planprogram. 

Hvis det fremmes private planinitiativ som kommunen mener 
ikke bør realiseres, kan kommunen stoppe dette. Beslutningen 
bør tas så tidlig som mulig; § 12-8.

Planforslag
Et konkret forslag til reguleringsplan skal sendes på høring med 
en uttalelses- og innsigelsesfrist på minst seks uker, jf § 12-10. 
For planer som har vesentlig virkninger på miljø og samfunn 
skal innholde en konsekvensutredning i samsvar med § 4-2, jf 
§ 12-10. I medhold av § 4-2 er det utarbeidet en egen forskrift 
om konsekvensutredninger etter pbl. Nærmere om innholdet i 

reguleringsplanen, se faktaark D3-2.

Innsigelse
Statlige og regionale organer kan fremme innsigelse til forslag 
til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Nabokommuner kan også fremme 
innsigelse i spørsmål som har vesentlig betydning for kommunes 
innbyggere eller naturmiljø, jf § 5-4 og jf § 5-5 siste ledd.

Innsigelsesretten faller imidlertid bort hvis kravene til deltakelse 
i planprosessen ikke er oppfylt, jf § 3-2 tredje ledd og innsigelsen 
 ikke er fremmet senest innen fristen for høring av planforsalget, 
jf 5-4 siste ledd.

Mekling
Hvis det ikke oppnås direkte enighet mellom kommunen og den 
myndighet som har varslet innsigelse, skal det normalt foretas 
mekling mellom partene. Målet med meklingen er å komme 
fram til enighet. Det er fylkesmannen som står for meklingen. 
Dersom det ikke oppnås enighet, gjør kommunen sitt vedtak og 
sender planen til Kommunal og moderniseringsdepartementet 
(KMD) med innsigelsen og meklerens tilrådning. KMD avgjør 
om innsigelsen skal tas til følge og planen endres, jf § 5-6.

Vedtak
Reguleringsplanen legges fram for kommunestyret for vedtak, 
eventuelt med alternativer, jf § 12-12. Av saksframlegget til 
kommunestyret skal det framgå hvordan virkningene av planen 
og innkomne uttalelser til planforslaget er vurdert og hvilken 
betydning disse er tillagt ved vedtaket.Den vedtatte planen skal 
kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Klage
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan 
påklages innen tre uker etter at berørte parter er underrettet, jf 
§ 12-12, tredje ledd. Det betyr at natur- og miljøvernorganisa-
sjoner kan klage på reguleringsplaner som de mener strider mot 
natur- og friluftslivsinteressene.

Figur 2. viser hovedtrekkene i planprosessen for utarbeidelse av reguleringsplan. Figuren viser også hvordan de mil-
jørettslige prinsippene (§§ 8-12 – grunnmuren) i naturmangfoldloven (nml) skal gjennomsyre hele planarbeidet. 
Øverste del av figuren viser prosessen når planen har vesentlige virkninger på miljø og samfunn. Nederste del av 
figuren viser prosessen når planen ikke har vesentlige virkninger på miljø og samfunn.
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FA K TA A R K  O M 

N AT U R F O R VA L T N I N G

ENGASJEMENT NYTTER!

D 3 - 1

P L A N L E G G I N G

KOMMUNEPLAN

D3-1

Kommuneplanen er kommunens overordnede styrings- 
dokument og gir rammer for samfunns- og arealutviklingen 
i kommunen. Dette er den viktigste planen i kommunen, 
og innholdet er derfor helt sentralt for natur- og friluftslivs- 
interessene.

Oversikt over den kommunale planprosessen eller saksgangen 
gis i faktaark D3. Dette faktaarket gir oversikt over innholdet i 
kommuneplan.

Kommunep lan  (Kap i t t e l  11 )
Kommuneplan skal ivareta både kommunale, regionale og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver og skal ta utgangspunkt 
i den kommunale planstrategien. Kommuneplanen skal bestå 
av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel, jf § 11-1.

A rk  D 3-1  –  S id e  1  a v  3

Rettsvirkning av kommuneplanen
Samfunnsdelen i kommuneplanen er ikke juridisk bindende, men 
skal være førende for de vedtak og tiltak som gjennomføres.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende tiltak. Planen gjelder fra kommunestyr-
ets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet på 
grunn av innsigelse, jf § 11-6.

FIGUR 1. Kommuneplanen skal være forankret i den kommunale planstrategien, se faktaark D3, og 
består av en samfunnsdel og en arealdel. Til samfunnsdelen skal det utarbeides et handlingsprogram som 
skal være grunnlag for årlige prioriteringer. Dette programmet skal rulleres årlig. På avgrensede områder 
av samfunnsdelen kan det utarbeides mer detaljerte kommunedelplaner. Kommuneplanens arealdel består 
av et kommuneplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen. For 
avgrensede områder i kommunen kan det utarbeides en mer detaljert kommunedelplan. I arealdelen kan 
det for kart avgrensede områder settes krav om reguleringsplan med nærmere bestemmelser for bruk, vern 
og utforming. Viktige tiltak for å realisere bestemmelser i arealdelen om, bruk vern og utforming bør inn i 
handlingsprogrammet.

Kommunal planstrategi

HANDLINGSPROGRAM GJENNOMFØRING

Kommuneplan

Samfunnsdel

Kommune-
delplaner

REGULERINGSPLAN

For bestemte områder, temaer eller virksomheter kan det utar-
beides kommunedelplan (jf § 11-1, tredje ledd). For  avgrensede 
områder kan det i kommuneplanen sette krav 
til utarbeidelse av reguleringsplan, se faktaark D3-2.

Arealdel
Kommuneplankart

Kommune-
delplaner Detaljregulering

Områderegulering
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A rk  D 3-1  –  S id e  2  a v  3

Kommunep lanens  a rea lde l 
(§§  11 -5  t i l  11 -11 )
Kommuneplanens arealdel skal sikre en langsiktig, bærekraftig 
utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene 
i kommunen.

Arealdelen er et kart med bestemmelser for bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen, dvs 
at arealdelen skal angi hvor i kommunen  utbygging kan skje og 
hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur og friluftsliv. 
Arealformål og hensynssoner skal avmerkes på kartet, og bestem-
melser skal si noe om bruken av arealene.

For avgrensede områder i kommunen kan det utarbeides en mer 
detaljert kommunedelplan.

Hvordan arealformål og hensynssoner m.m. skal avmerkes på 
kommuneplankartet, finnes i Nasjonal produkt -spesifikasjon for 
arealplan og digitalt planregister, se www.planlegging.no
 
Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av 
planens virkninger for miljø og samfunn i samsvar med 
§ 4-2, jf § 11-13. I medhold av § 4-2 er det utarbeidet en egen 
forskrift om konsekvensutredninger etter pbl.

Arealbruksformål
Alle arealene i kommunen skal angis på kommuneplan kartet med 
et bruksformål. § 11-7 angir de seks hoved formålene med en 
rekke underformål som kan brukes. I områder hvor arealplanen 
bare angir hovedformål, skal det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser som  klargjør vilkårene for bruk og 
vern av arealene, jf. §§ 11-9 til 11-11.

Hensynssoner
I den nye pbl fra 2009 er det innført muligheter for å angi hen-
synssoner. Hensynssoner skal si noe om hvilke hensyn som må 
tas ved bruk av arealet til det formålet det er lagt ut til i planen,(jf 
arealformål i § 11-7).

Hensynssoner gjelder blant annet forhold som risiko for flom og 
ras, krav til infrastruktur, kulturminner, natur mangfold, frilufts-
liv, grønnstruktur, landbruk, reindrift, båndlegging av arealer i 
påvente av vedtak etter pbl eller annet lovverk og krav om felles 
planlegging for flere eiendommer.

For natur- og friluftslivsinteressene er det § 11-8 punkt c 
som er særlig relevant.

Kommunep lanens  samfunnsde l 
(§§  11 -2  t i l  11 -4 )
Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for 
kommunens egen virksomhet og for statens og regionale 
myndigheters virksomhet i kommunen. Samfunnsdelen skal ta 
stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommu-
nesamfunnet og kommunen som organisasjon. Sektorplanleg-
ging bør være forankret i samfunnsdelen og skal gi grunnlaget 
for overordnede prioriteringer i arealdelen.

Til kommuneplanens samfunnsdel skal det lages en hand-
lingsdel eller et handlingsprogram, som skal gi grunnlag for 
kommunens prioriteringer. Handlingsprogrammet skal rulleres 
årlig, og forslag til vedtak skal offentliggjøres minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.

Innholdet i samfunnsdelen med handlingsprogram er derfor 
viktig for natur- og friluftslivsinteressene i kommunen.

For avgrensede temaer eller virksomhetsområder kan det 
utarbeides mer detaljerte kommunedelplaner. Disse planene 
skal også ha en handlingsdel, som rulleres årlig, og som skal angi 
hvordan planen skal følges opp.

For samfunnsdelen gjelder bestemmelsene om oppstart, plan-
program, høring og vedtak (§§ 11-12 til 11-15, men ikke be-
stemmelsene om innsigelse m.m. (§§ 11-16 til 11-18), jf også 
faktaark D3.

Arealformål i kommuneplanens arealdel (§ 11-7)
1. Bebyggelse og anlegg - Underformål: boligbebyggelse, fritids-
bebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse 
for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, 
råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer 
anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Under formål: veg, 
bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollek-
tivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur.  

3. Grønnstruktur - Underformål: naturområder, turdrag, friom-
råder og parker.  

4. Forsvaret - Underformål: ulike typer militære formål.  

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift -
Underformål: a) areal for nødvendige tiltak for landbruk 
og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag, b) areal for spredt bolig-, 
fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. § 11-11 nr. 2.

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone - 
Underformål: ferdsel, farleder, fiske, 
akva kultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver 
for seg eller i kombinasjon. 
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A rk  D 3-1  –  S id e  3  a v  3

Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel (§ 11-9, 
punktene 4, 6, 7 og 8)
Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestem melser til 
kommuneplanens arealdel om: 

4. rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, 
teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder tas i bruk og tid-
spunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, 
herunder rekkefølgen på utbyggingen.

6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, 
herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg.

7. hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende  bygninger og 
annet kulturmiljø.

8. forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, 
herunder bestemmelser om miljøoppfølging og 
-overvåking.

Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 
(§ 11-11, punktene 3, 5 og 6)
Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan det i nødvendig utstre-
kning gis bestemmelser om: 

3. bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn.

5. at det for områder inntil 100 meter langs vassdrag skal være 
forbudt å sette i verk bestemt angitte bygge- og  anleggstiltak. I 
slikt område kan det også gis bestemmelser for å sikre eller op-
prettholde kantvegetasjon, og for å sikre allmennhetens tilgang til 
strandsonen.

6. ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen.

Bestemmelser
Til arealdelen kan det vedtas bestemmelser om en rekke ulike 
forhold, herunder natur- og friluftsliv. Noen  bestemmelser er 
uavhengig arealformålet, mens andre er knyttet til spesielle areal-
formål.

De viktigste bestemmelsene som positivt kan brukes for natur og 
friluftsliv er:

Lyc a en a 
ph l a e a s

Kartgrunnlag
Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert  offentlig 
kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. Staten skal 
stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner. Statlige, 
regionale og kommunale organer skal legge stedfestet informasjon 
til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- 
og byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes 
til andre offentlige og private formål, (§ 2-1, første ledd).

Det betyr at kargrunnlaget også skal stilles til rådighet for av 
natur- og friluftslivsorganisasjonene.

Hensynssoner (§ 11-8, bokstav c)
Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønn-
struktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, 
med angivelse av interesse.  

For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan 
det, samtidig med fastsetting av verneforskrift for nytt verneom-
råde eller revisjon av verneforskrift eller forvaltningsplan for eta-
blerte verneområder, fastsettes  bestemmelser for å hindre vesentlig 
forringelse av verne verdiene i verneområdet.

Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og 
vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen.

Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges 
ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er till-
agt myndighet etter vedkommende lov.  
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D 3 - 2

P L A N L E G G I N G

REGULERINGSPLAN

D3-2

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart for et klart 
avgrenset område med bestemmelser for bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Oversikt over den kommunale planprosessen eller saksgangen 
gis i faktaark D3. Dette faktaarket gir oversikt over innholdet i 
reguleringsplan.

Regu le r ingsp lan  (Kap i t t e l  12 )
I den kommunale planstrategien og arealdelen av kommune-
planen skal kommunen vurdere behovet for å utarbeide  
reguleringsplaner, se faktaark D3 og D3-1. Det er to typer 
reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering, se 
nedenfor.

Reguleringsplan kan brukes for å ta vare på viktige natur- og fri-
luftslivsområder i seg selv, men gir også muligheter for å ta vare 
på natur- og friluftslivsinteresser i utbyggingsområder.

For større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 
vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er det krav om  
reguleringsplan før tillatelse kan bli gitt, jf § 12-1. Krav til  
reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for 
produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller 
vassdragsreguleringsloven.

Reguleringsplan skal vedtas av kommunestyret, men kan  utarbeides 
både av offentlige og private aktører.

Hvordan arealformål og hensynssoner m.m. skal avmerkes på kom-
muneplankartet finnes i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan 
og digitalt planregister, se www.planlegging.no. 

O m r å d e r e g u l e r i n g  ( §  1 2 - 2 )
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om  
reguleringsplan i kommuneplanen, eller der kommunen ser behov 
for en mer detaljert avklaring av arealbruken i et område.

Det er i utgangspunktet kommunen som utarbeider område-
regulering, men kommunen kan likevel overlate til andre myndig-
heter eller private å utarbeide forslaget.

A rk  D 3-2  –  S id e  1  a v  2 

Rettsvirkning av reguleringsplan
En reguleringsplan er juridisk bindende for nye tiltak eller utvidelse av 
 eksisterende tiltak. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak dersom ikke saken 
skal avgjøres av departementet på grunn av innsigelse, jf § 12-4.

FIGUR 1. Reguleringsplan skal være forankret i kommuneplanens arealdel, men kan også være forankret direkte i den 
kommunale planstrategien, se faktaark D3 og D3-1.  Reguleringsplan er delt i to typer, områderegulering og detaljregulering. Krav om de-
taljregulering kan enten settes direkte i kommuneplanen eller for å følge opp krav i en områderegulering. 

HANDLINGSPROGRAM GJENNOMFØRING

Områderegulering

Detaljregulering

REGULERINGSPLAN

Områderegulering

Detaljregulering

Kommunal planstrategi

Arealdel
Kommuneplankart

Kommune-
delplaner

Kommune-
delplaner

Samfunnsdel

Kommuneplan
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P i e r i s  b r a s s i c a e

Hensynssoner
Hensynssoner skal si noe om hvilke hensyn som må tas ved bruk 
av arealet til det formålet det er lagt ut til i planen, se faktaark 
D3-1.

De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensyns-
soner til kommuneplanens arealdel skal legges til grunn for  
utarbeiding av reguleringsplan. Hensynssoner kan videre-
føres i reguleringsplanen eller innarbeides i  arealformål og  
bestemmelser som ivaretar formålet med  hensynssoner, jf § 
12-6.

Det er § 11-8 som angir hvilke hensynssoner som kan fastsettes. 
For natur- og friluftslivsinteressene er det § 11-8 punkt c som er 
særlig relevant, se faktaark D3-1. 

Bes temme l se r
Til reguleringsplanen kan det vedtas bestemmelser om en rekke 
ulike forhold, herunder natur- og friluftsliv.

De viktigste bestemmelsene som positivt kan brukes for natur og 
friluftsliv er:

Arealformål i reguleringsplan (§ 12-5)

1. Bebyggelse og anlegg,  
herunder arealer for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrums-
formål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller 
privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, 
næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg,  
uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder,  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,  
herunder areal for veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, 
kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, trasé for 
nærmere angitt teknisk infrastruktur,  

3. Grønnstruktur,  
herunder areal for naturområder, turdrag, friområder og parker,  

4. Forsvaret,  
herunder areal for ulike typer militære formål,  

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller 
hver for seg,  
herunder områder for jordbruk, skogbruk, reindrift, naturvern, 
jordvern, særlige landskapshensyn, vern av kulturmiljø eller  
kulturminne, friluftsområder, seterområder, og landbruks-, natur- 
og friluftsområder der kommune planens arealdel tillater spredt 
bolig-, fritidsbolig- og næringsvirksomhet,  

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone,  
herunder områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur,  
drikkevann, natur- og friluftsområder.   

Bestemmelser i reguleringsplanen 
(§ 12-7, punktene 6, 9 og 12)

6. Bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre  
kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade,  
materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull 
natur.

9. Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor  
arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5.

12. Krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av 
planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre 
virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og 
andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og  
enkelttiltak i denne.

Kartgrunnlag
Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert  offentlig 
kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. Staten skal 
stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner. Statlige, 
regionale og kommunale organer skal legge stedfestet informasjon 
til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- 
og byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes 
til andre offentlige og private formål, (§ 2-1, første ledd).

Det betyr at kargrunnlaget også skal stilles til rådighet for natur- 
og friluftslivsorganisasjonene.

De ta l j r egu le r ing  (§  12 -3 )
Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplans areal del eller 
for å følge opp krav fastsatt i en områderegulering.

Private, tiltakshavere, organisasjoner andre myndigheter har rett til å 
fremme forslag til detaljregulering.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer 
i kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. Ved 
vesentlig avvik fra disse planene, er det krav om en konsekvensu-
tredning av planens virkning på miljø og samfunn, jf § 4-2, se eget 
avsnitt nedenfor.

Konsekvensu t redn ing  (§  12 -10 ) 
Reguleringsplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig ut-
bygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal 
inneholde en konsekvensutredning i samsvar med § 4-2. I medhold 
av § 4-2 er det utarbeidet en egen forskrift om konsekvensutred-
ninger etter pbl.

Konsekvensutredning kan utelates for nærmere bestemte regulering-
splaner når disse er ei samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, hvor virkingene er tilfredsstillende beskrevet i 
overordnet plan.

Area lb r uks fo rmå l
Det skal angis arealformål for hele planområdet. Arealformålet kan 
deles inn i underformål, og flere arealformål kan kombineres på 
samme areal. Arealformål kan også kombineres med hensynssoner, 
jf § 12-6. 
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Innenfor natur- og friluftsliv finnes det en rekke enkelt-
organisasjoner med ulike formål og aktiviteter. Mange 
av disse organisasjonene er med i en eller flere paraply-
organisasjoner eller samarbeidsråd/-forum.

Dette faktaarket gir en oversikt over hvordan natur- og frilufts-
livsorganisasjonene er organisert på nasjonalt og regionalt plan, 
se figur 1. I tillegg har mange av organisasjonene lokallag på 
kommunenivå.

Nas jona l t
På nasjonalt plan finnes det fire paraplyorganisasjoner eller 
samarbeidsråd som jobber med ulike sider ved natur og frilufts-
liv. Disse paraplyene eller samarbeidsrådene samarbeider ofte 
med hverandre og/eller enkeltorganisasjoner om saker av felles 
interesse.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
er et landsomfattende samarbeidsorgan for 27 inter-kommunale 
friluftsråd. De har 226 medlemskommuner.  FL skal arbeide 
for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å 
støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom egne tiltak. 
Friluftsråd er et fast samarbeidsorgan mellom to eller flere 
kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte 
felles friluftsoppgaver. 

For nærmere informasjon, se www.friluftsrad.no

Norsk Friluftsliv
er en paraplyorganisasjon med 17 medlemsorganisasjoner, som 
tilsammen har over 950.000 medlemskap. Norsk Friluftsliv 
skal være et friluftspolitisk talerør for medlemsorganisasjonene 
og friluftslivet, arbeide for medlemsorganisasjonenes ramme- 
betingelser, være et aktivt og attraktivt møtested og diskusjons-
forum for medlemsorganisasjonene, ivareta allmennhetens 
rett til bruk av fri natur og sikre et  allsidig, naturvennlig og helse 
fremmende friluftsliv for alle i tråd med norske friluftslivs-
tradisjoner. 

For nærmere informasjon, se www.norskfriluftsliv.no

NATUR - OG FRILUFTSORGANISASJONER

A rk  E 1  –  S id e  1  a v  2

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
er en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge 
og har 9 medlemsforeninger med rundt 20.000 medlemskap. 
SABIMA skal sikre bevaring av truede plante- og dyrearter og 
naturtyper i Norge gjennom å være et felles talerør for med-
lemsforeningene i forhold til forvaltningsmyndigheter og 
politiske miljøer. Organisasjonen skal også styrke og koordinere  
medlemsforeningenes drift og  aktiviteter. 

For mer informasjon, se www.sabima.no 

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)
er et samarbeidsråd mellom Den Norske Turistforening, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund 
og WWF-Norge. SRN skal ta opp naturvernsaker av felles 
 interesse, for å få større oppmerksomhet og gjennomslagskraft 
i aktuelle saker. For nærmere informasjon, tak kontakt med 
Norges Naturvernforbund som har sekretariatet for SRN, se  
www.naturvernforbundet.no 

Andre organisasjoner
I tillegg finnes det flere andre organisasjoner som arbeider med 
natur og friluftsliv, men som ikke er med i noen av disse fire 
paraplyene eller samarbeidsrådene. Det er blant annet Miljø-
agentene, Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund og 
Framtiden i våre hender.

Reg iona l t 
På regionalt nivå finnes det i hovedsak et samarbeidsforum, 
Forum for natur og friluftsliv (FNF). Bak etableringen av FNF 
står Norsk Friluftsliv, FL og SRN.
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF)
er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivs-organisa-
sjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å ivareta natur- 
og friluftsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. FNF 
skal hjelpe organisasjonene til å være synlige i det politiske 
landskapet, både regoinalt og lokalt.

Det er Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Den Norske  
Tursitforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Jeger- 
og Fiskeforbund som står bak FNF. 

For nærmere informasjon, se www.fnf-nett.no 
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GRUNNEIER- OG RETTIGHETSHAVER- 
ORGANISASJONER

E 2

O R G A N I S A S J O N E R
E2

Det finnes flere organisasjoner som har som formål å ivareta 
grunneieres og rettighetshaveres ulike interesser. Organisa-
sjonene og deres medlemmer forvalter betydelige utmarks-
arealer og har således stor innvirkning på forvaltningen av 
områder med betydning for natur og friluftsliv. Det er derfor 
viktig for natur- og friluftslivsorganisasjonene å kjenne til 
disse organisasjonene og ha god kontakt med dem i aktuelle 
saker.

Dette faktaarket gir en oversikt over de viktigste organisasjonene 
og deres formål.

Norges Skogeierforbund
består av seks skogeierandelslag, 240 lokale skogeierlag og ca. 
35.000 skogeiere over hele landet. Til sammen står medlemmene 
i Skogeierforbundet for ca 80 % av skogproduksjonen i Norge 
og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogin-
dustri.

Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, sam-
funnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for 
skog- og trenæringen. Påvirkningsarbeid er basert på nettverks-
samarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. 
De arbeider for økt verdi skaping, privat eiendomsrett og aksept 
for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.

For nærmere informasjon, se www.skogeier.no

A rk  E 2  –  S id e  1  a v  2

NORSKOG
er en medlemsorganisasjon for skogeiere. De forvalter 
mer enn 13 millioner dekar skog og utmark og står for 
15% av den totale avvirkningen av skog i Norge. Felles for 
NORSKOGs medlemmer er at de har et aktivt forhold 
til sine eiendomsressurser og ser behovet for en aktiv næ-
ringspolitikk, som basere seg på en sterk eiendoms- og  
disposisjonsrett.

NORSKOGs formål er å sikre medlemmene eiendoms- og  
disposisjonsrett og arbeider for å videreutvikle økonomien 
knyttet til virksomhet på medlemmenes eiendommer.
 NORSKOG er opptatt av grunneierstyrt utnyttelse av alle 
ressurser på eiendommen.

For nærmere informasjon, se www.norskog.no

Norges Bondelag
har ca 63.000 medlemmer, 515 lokallag og 18 fylkeslag.

Norge Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og 
synliggjøre hvor viktig landbruket er for samfunnet. Bondelaget 
jobber blant annet for  å ivareta landbruksnæringens interesser 
overfor landets myndigheter og andre. Organisasjonen 
forhandler hvert år med staten om landbruksnæringens ramme-
betingelser og inntekter.
 
For nærmere informasjon, se www.bondelaget.no 

Norsk bonde- og småbrukarlag
har ca 7.000 medlemmer, 260 lokallag og 18 fylkeslag.

Bonde- og Småbrukarlaget driver et aktiv politisk arbeid 
for å bedre utviklingsmulighetene for bygdene. Laget forhandler 
også hvert år med staten om bondens rammebetingelser, blant 
annet inntektsmuligheter.

Viktige saker for organisasjonen er kortreist mat, miljøvennlig 
produksjon, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kultur-
landskap.

For nærmere informasjon, se www.smabrukarlaget.no 
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Norske Reindriftsamers Landsforbund
er en organisasjon for reinbeitedistrikter og enkeltpersoner. Or-
ganisasjonen har fylkeslag og lokallag.

Landsforbundets formål er å fremme reindriftens interesser, 
økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. Forbundet forhandler 
hvert år med staten om reindriftens rammebetingelser 
(reindriftsavtalen). 

Forbundet arbeider for samhold blant reindriftsamene og for at 
reindriftsamene skal styre utviklingen av næringen, slik at den 
skjer på grunnlag av den sedvanemessige rettsoppfating og de 
prinsipper reindriftsamenes nærings- virksomhet bygger på.

For nærmere informasjon, se www.reindriftsame.no 

Norges Fjellstyresamband
er en interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjell-
styrene forvalter rettigheter i statsallmenningene etter rammer 
fastlagt i fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store 
høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge, samt noen mindre  
lavereliggende arealer.

Rettighetene som fjellstyrene forvalter gjelder blant annet beite, 
fiske, jakt og fangst.

For nærmere informasjon, se www.fjellstyrene.no  

Norske Lakseelver
er en organisasjon som representerer fiskerettshavere og elve-
eierlag i 90 lakseførende vassdrag over hele landet. Gjennom 
medlemslagene representerer Norske Lakseelver om lag 7000 
fiskerettshavere. I tillegg til fiskerettshavere og elveeierlag, kan 
alle som ønsker det bli medlem. 

Norske Lakseelvers formål er å ivareta felles interesser for 
medlemmene og andre rettighetshavere i Norge i for bindelse 
med utvikling og bruk av ressurser, som knytter seg til laks og 
sjøørret i elvene.

Norske Lakseelver skal blant annet arbeide for nærings messig- 
og økologisk riktig forvaltning av elverettighetene, stå i nær 
kontakt med den offentlige forvaltning, arbeide for å sikre bæ-
rekraftige laksestammer og være interesseorgan i laksepolitiske 
saker.

For nærmere informasjon, se www.lakseelver.no

A rk  E 2  –  S id e  2  a v  2

Småkraftforeninga
Småkraftforeninga er organisasjonen for småkraftnærin-
ga og representerer de som eier småkraftressurser, har bygd 
ut eller ønsker å bygge ut, eller har spesiell interesse for  
småkraftnæringen.

I mars 2019 hadde foreningen 400 kraftverk i drift og 
til sammen rundt 600 medlemmer og nesten 40 støtte- 
medlemmer. To av medlemsverkene er vindkraftanlegg. 
Resten av kraftverkene dekker hele spekteret av småskala  
vannkraftanlegg, fra mikrokraft på 20 kW til Norges største 
grunneiereide kraftverk med en installert effekt på 12,8 MW.

For nærmere informasjon, se www.småkraftforeninge.no

Andre  fo r va l t e re  av  nor sk  na tu r 
I tillegg til grunneier- og rettighetshaverorganisasjoner, er det 
også andre aktører som har betydelig innflytelse på  forvaltningen 
av norsk natur. 

Statskog SF
er Norges største grunneier og forvalter ca 20 % av fast-
lands-Norge og har virksomhet innen fire kjerneområder: 
 eiendom, energi, skog og friluftsliv.

Statskog er organisert som et statsforetak og skal drives etter 
bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt andre 
samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag 
fra eier. Staten eier 100 % av Statsskog, og eierskapet utøves av 
Landbruks- og matministeren.

For nærmere informasjon, se www.statskog.no 

Finnmarkseiendommen
er grunneier av 95 % av Finnmark fylke og forvalter grunn og 
naturressurser mv. i samsvar med Finnmarkslovens formål og 
regler. Finnmarkseiendommen (FeFo) er et eget rettssubjekt.

Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn 
og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og 
økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket 
og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av 
utmark, næringsdrift og samfunnsliv.

For nærmere informasjon, se www.fefo.no  
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OM MEDVIRKNING
Medvirkning i beslutninger som tas av det offentlige, enten 
de tas administrativ eller politisk, er en demokratisk rett alle 
har.

I alle saker som berører viktige natur- og friluftslivslivsinteresser 
er det viktig at natur- og friluftslivsorganisasjon-ene medvirker 
i planprosesser slik at de endelige beslutninger som tas tar størst 
mulig hensyn til slike interesser.

Det er flere forhold som regulerer eller gir muligheter for 
påvirkning. Dette er særlig:

• Lover og regler
• Medvirkning i beslutningsprosesser

Love r  og  reg le r
Det er flere lover og regle som sier noe om rettigheter og 
plikter som gjelder i forhold til medvirkning. Disse lovene sier 
noe om tidsfrister for høringer og klager, innsyn, utlevering 
av dokumenter og opplysninger, hvem som regnes som part i 
en sak, taushetsplikt og inhabilitet m.m.. Det er også enkelte 
dommer som sier noe om disse forholdene.

De viktigste lovene er:

• Forvaltningsloven, se faktaark F2
• Offentlighetsloven, se faktaark F3
• Miljøinformasjonsloven, se faktaark F4
• Plan- og bygningsloven, se faktaark B3

Medv i rkn ing  i  bes lu tn ingsproses se r
Det er mange måter å medvirke i beslutningsprosesser på. I de 
fleste tilfeller er det tre måter vi kan medvirke eller påvirke en 
beslutning på:

• Skrive høringsuttalelser, se faktaark F5
• Kontakt med beslutningstakere (lobby), se faktaark F6
• Bruke media, se faktaark F7

Ve i l ede r  fo r  medv i rkn ing
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet 
en egen veileder for medvirkning. Den formidler prinsipper 
og gode eksempler for hvordan det kan legges til rette for økt 
deltakelse og innflytelse i kommunal og regional planlegging 
etter plan- og bygningsloven. Veilederen er også relevant for 
andre prosesser som ikke gjørs etter plan- og bygningsloven. 
Veilederen finnes på www.regjeringen.no

A rk  F 1  –  S id e  1Frogne rpa rk en  Fo to :  Han s  A .  Ro sba ch 
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Forvaltningsloven inneholder regler om saksbehandling for 
offentlige forvaltningsorganer. Den sier noe om hvordan 
disse organene skal opptre ved ulike avgjørelser (myndig-
hetsutøvelse) som har virkninger for enkeltmennesker, 
grupper av mennesker eller større samfunnsmessige forhold.

Forvaltningsloven er en generell forvaltningslov som regulerer 
saksbehandlingen i alle offentlige organer i staten, fylkene og 
kommunene. Loven gjelder uansett om avgjørelsen treffes av 
folkevalgte eller administrasjonen.

Andre lover kan ha supplerende regler i forhold til forvaltnings-
loven. Dette kan både være på områder der forvaltningsloven 
ikke har regler, eller regler som går lengre enn forvaltningsloven 
på spesielle områder.

Loven regulerer saksbehandlingen i forholdet der offentlige 
organer utøver myndighet med virkning for privatpersoner og 
andre private rettssubjekter, dvs selskaper, stiftelser,  foreninger 
og andre sammenslutninger.

Forvaltningsloven gir grunnlag for medvirkning og innsyn 
fra natur- og friluftslivsorganisasjonene. I tillegg gir særlover 
i mange tilfeller utfyllende bestemmelser om medvirkning og 
innsyn.

FORVALTNINGSLOVEN

F 2

M E D V I R K N I N G

F2

F2

Dette faktaarket gir en oversikt over/innføring i de viktigste be-
stemmelsene i forvaltningsloven som har betydning for natur- 
og friluftslivsinteressene. Hele loven finnes på www.lovdata.no. 
I en konkret sak kan det være nødvendig å se nærmere på be-
stemmelser i loven som ikke er omtalt her.

Lovens  i nnho ld
Forvaltningsloven er en relativt omfattende lov med åtte kapitler 
og 43 paragrafer, samt noen underparagrafer. 
For natur- og friluftslivsinteressene er det først og fremst kapittel 
I, III-VII som er viktig, se Tabell 1 nedenfor.

Lovens område og definisjoner (kap. I)
Forvaltningsloven omfatter statsorganer som departementer, di-
rektorater, fylkesmenn og andre statlige organer på fylkesnivå. 
Den omfatter også fylkeskommunale og kommunale organer 
som utøver myndighet, herunder både politiske og administra-
tive organer.

A rk  F 2  –  S id e  1  a v  3 

Virkeområde (§ 1)
Loven gjelder den virksomheten som drives av forvalt-
ningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av 
lov. Som forvaltningsorgan reknes et hvert organ for stat 
eller kommune.

Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over forvaltningslovens kapitler og paragrafer, samt de viktigste paragrafene for natur- og frilufts-
livsinteressene.

Kapittel Tema §§ Viktigste §§
..................................................................................................................................................................................................
I	 Lovens	område	og	definisjoner	 1-5	 1,	2
..................................................................................................................................................................................................
II	 Om	ugildhet	 6-10	
..................................................................................................................................................................................................
III	 Almindelige	regler	for	saksbehandling	 11-15	 11,	11a
..................................................................................................................................................................................................
IV	 Om	saksforberedelse	ved	enkeltvedtak	 16-22	 16-18,	18a,	18b,	20,	21
.................................................................................................................................................................................................. 
V	 Om	vedtaket	 23-27	 23-25,	27
.................................................................................................................................................................................................. 
VI	 Om	klage	og	omgjøring	 28-36	 28,	29,	34
..................................................................................................................................................................................................
VII	 Om	forskrifter	 37-40	 37,	38
..................................................................................................................................................................................................
VIII	 Bestemmelser	om	virkningen	av	feil,	om	utsatt		 41-43
	 iverksetting	av	vedtak	og	om	ikrafttredelse	
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• hvis mulig, bør forvaltningsorganet også peke på særlige 
forhold som i konkrete tilfeller kan få betydning for  resultatet

Forvaltningsorganet har også en viss veiledningsplikt innenfor 
sitt saksområde, selv om det ikke pågår noen bestemt sak. 
Dersom noen henvender seg til feil forvaltningsorgan, skal dette 
organet om mulig, vise vedkommende til rett organ, jf § 11.

Et forvaltningsorgan skal forberede og avgjøre saken uten 
ugrunnet opphold. Hvis det må ventes at saksbehandlingen tar 
uforholdsmessig lang tid, skal det snarest mulig gis et foreløpig 
svar. I dette foreløpige svaret skal det gis en begrunnelse for 
hvorfor saken ikke kan behandles tidligere og når svar kan 
ventes. Når det gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar, 
hvis ikke svar kan gis innen en måned, 
jf § 11a.

Saksbehandling ved enkeltvedtak (kap. IV – VI)
Kapittel IV, V og VI gjelder kun for enkeltvedtak. I alle saker 
der det gjøres et enkeltvedtak som berører natur- og frilufts-
livsinteresser, er natur- og friluftslivsorganisasjoner å regne som 
en part med de rettigheter dette gir i henhold til loven. 

Om saksbehandling ved enkeltvedtak (kap. IV)
Før det treffes et enkeltvedtak, skal berørte parter varsles og 
gis muligheter til å ivarteta sine interesser. Forhåndsvarslet skal 
gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som 
anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan ivareta sine 
interesser. Som regel skal forhåndsvarsel gis skriftlig, jf § 16.

Forvaltningsorganet har både en utrednings- og informa sjons- 
plikt og skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes, jf § 17. Særlover kan ha nærmere regler for  
utredninger og informasjon. Dette gjelder for  eksempel 
konsekvensutredninger ved store naturinngrep etter plan- og 
bygningsloven. 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens doku menter, 
jf § 18. Det finnes likevel visse unntak, blant annet interne 
dokumenter i saksforberedelsen, (jf § 18a) og dokumenter 
innhentet fra et underordnet organ eller annet departement som 
ledd i den interne saksforberedelsen, (jf § 18b). 

 
 
 
 

Loven gjelder likevel ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, 
 Sivilombudsmannen og andre organer for Stortinget, samt 
domstolene, jf § 4.

Det kan være bestemmelser i annet lovverk som gjør at regler i 
forvaltningsloven ikke gjelder, jf § 1.

Loven fastsetter bestemmelser for ulike typer vedtak, jf § 2:
a)   vedtak – vedtak som generelt eller konkret er bestemmen 
  de for rettigheter og plikter til private personer (enkeltper 
  soner eller andre private rettssubjekter), (§ 2 a)
b)  enkeltvedtak - vedtak som gjelder rettigheter eller plikter  
         til  en eller flere bestemte personer, (§ 2 b)
c)  forskrift - et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter  
         til  et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer,  
  (§ 2 c)

Det er et krav til vedtak som omfattes av denne loven, at avgjø-
relsen skal være bestemmende for rettigheter og plikter, jf § 2 
a. Vedtak er en fellesbetegnelse for enkeltvedtak og forskrift¸ 
jf § 2 a.

Enkeltvedtak kan for eksempel være stadfesting av regulerings-
plan, dispensasjon fra kommuneplan, vedtak  om ekspropria-
sjon og byggetillatelse.

Forskrift må være hjemlet i en lov og gir ofte utfyllende regler 
til bestemmelser i den aktuelle loven. Det kan for  eksempel være 
forskrift om bærekraftig skogbruk etter skogbruksloven, forskrift 
om utsetting av utenlandske  treslag etter naturmangfoldloven 
og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Alminnelige regler om saksbehandling (kap. III)
Loven gir alminnelige bestemmelser om saksbehandlingen og 
gjelder all virksomhet som drives av forvaltningsorganer. Dette 
gjelder enkeltvedtak og forskrifter. I tillegg gjelder det også 
utarbeidelse av instrukser, rundskriv, retningslinjer m.m. Alle  
forvaltningsorganer har en veiledningsplikt innenfor sitt  
virksomhetsområde. Formålet med veiledingen er å gi parter og 
andre interesserte mulighetene til å ivareta sine  interesser på best 
mulig måte. Veiledningen skal omfatte, jf § 11:

• gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på   
  vedkommende saksområde

•  regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter  
 og plikter etter forvaltningsloven

Træn a ,  He l g e l and  i  Nord l and 
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Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre 
dennes interesser finnes å måtte vike for omsynet til andre pri-
vatpersoner eller offentlige interesser. Dette gjelder likevel ikke 
når vedtaket er påklaget av en annen klager, og dennes klage 
finnes begrunnet, jf § 34.

Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve 
det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis 
ny  behandling, jf § 34.

Om forskrifter (kap VII)
Kapittel VII gjelder kun for  utarbeidelse av forskrift. For 
alle forskrifter som bører natur- og friluftslivsinteresser, er natur- 
og friluftslivsorganisasjoner å regne som berørt av forskriften. 

Ved utarbeidelse av forskrift skal forvaltningsorganet påse at 
saken er så godt opplyst (utredet) som mulig før vedtak treffes. 
Alle som blir berørt av en forskrift, både offentlige og private, 
skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, 
endret eller opphevet. Uttalelser til forskriften skal gis skriftlig, 
jf § 37. 

Når et forvaltningsorgan starter arbeidet med en forskrift, skal 
det gis et forhåndsvarsel. Forvaltningsorganet bestemmer selv 
på hvilken måte forhåndsvarslingen skal  foregå og kan selv sette 
frist for å gi uttalelse, jf § 37. 

En forskrift skal inneholde, jf § 38:
a) henvisning til den eller de bestemmelser som gir forvaltnings-
organet hjemmelen til å lage forskriften
b) forvaltningsorganet som har gitt forskriften

Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, jf § 38. 

Ut redn ings in s t r uksen
Det er for utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved 
arbeid med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og 
meldinger til Stortinget laget en Utredningsinstruks. Formålet 
med denne instruksen er å sikre god forståelse av og styring med 
offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Instruksen 
finnes på www.lovdata.no.

For va l t n ings loven  og 
f r i v i l l i ge  o rgan i sas jone r
Forvaltningsloven gir natur- og friluftslivsorganisasjonene 
muligheter til å være aktive gjennom de beslutnings prosessene 
som forvaltningsorgansene er pålagt å følge.  Organisasjonenes 
rolle er derfor å følge med og komme med relevante innspill på 
rett tidspunkt. Hvis det i det endelige vedtaket ikke er tatt til-
strekkelig hensyn til natur- og friluftslivsinteressene, bør natur- 
og friluftslivsorganisasjonene vurdere å klage.

Mer  in fo rmas jon  om  
fo r va l t n ings loven 
• Forvaltningsloven med kommentarer. Geir Woxholth. 

Gyldendal Norsk Forlag AS 2011

Unntakene i §§ 18a og 18b gjelder likevel ikke:
a. saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller fylkes-

kommunalt folkevalgt organ
b. saksliste til møte i folkevalgte organer i kommuner og  

fylkeskommuner
c. dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale 

kontrollutvalg revisjonsorgan og klagenemnder
d. dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal 

enhet opptrer som ekstern part overfor en annen slik enhet

Så sant partene har rett til innsyn i dokumentene, har partene 
etter anmodning rett på papirkopi eller elektronisk kopi, jf § 20. 
Et eventuelt avslag på krav om innsyn skal være skriftlig. Dette 
avslaget kan påklages, jf § 21.

Om vedtaket (kap V)
Et enkeltvedtak skal være skriftlig, jf § 23. Vedtaket skal grunngis 
og begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes, jf § 
24. Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på, og be-
grunnelsen skal nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger 
på. De hovedhensyn som har vært  avgjørende ved utøving av 
forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes, jf § 25.

Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge 
for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig.  
Underretningen skal gi opplysninger om klageadgang, klage-
frist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, 
samt om retten til å se sakens dokumenter, jf § 27.

Om klage og omgjøring (kap VI)
Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 
rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klage- 
instansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan 
som har truffet vedtaket (underinstansen), jf § 28. Hvem som er  
klageinstans skal opplyses i vedtaket, jf § 27 ovenfor. Natur- og 
friluftslivsorganisasjonene har rettslig klageinteresse i saker der 
natur- og friluftslivs interesser er berørt.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer under-
retningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 
løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf § 29.

Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal 
klageinstansen avvise saken. Tas klagen under behandling, kan 
klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn 
til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som 
klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke 
er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak 
truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klage- 
instansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre 
ved prøving av det frie skjønn, jf § 34.

Ordet «stor» ble lagt til av Stortinget til forvaltningsloven fra 
og med 1.januar 2018. Denne endringen kan legge føringer for 
at statlig klageinstans, som ofte er fylkesmannen, bør utvise en 
viss tilbakeholdenhet i vurderingen av om en klage skal fremmes 
eller ikke, ettersom en nå skal legge stor vekt på at hensynet 
til det kommunale selvstyret. I praksis kan dette innebære 
en viss terskel for klageinstansen til å endre kommunale eller  
fylkeskommunale vedtak  på grunnlag av overprøving av det 
«frie skjønnet».
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OFFENTLIGHETSLOVEN

F 3

M E D V I R K N I N G

F3

F3

Den nye offentlighetsloven fra 2006 inneholder regler for 
innsyn i dokumenter i offentlige virksomheter. Loven sier 
noe om hvilke dokumenter som er offent lige og hvordan 
offentlige virksomheter skal opptre ved henvendelse om 
innsyn. 

Offentlighetsloven gir rett  til innsyn i saksdokumenter og 
dermed et grunnlag for medvrikning fra natur- og friluftslivsor-
ganisasjonene.

Dette faktaarket gir en oversikt over/innføring i de viktigste  
bestemmelsene i offentlighetsloven som har betydning for natur- 
og friluftslivsinteressene. Hele loven finnes på www.lovdata.no. 
I en konkret sak kan det være nød vendig å se nærmere på  
bestemmelser i loven som ikke er omtalt her.

Lovens  oppbygg ing
Offentlighetsloven er en lov med fem kapitler og 34 paragrafer. 
For natur- og friluftslivsinteressene er det noen  paragrafer som 
er viktigere enn andre, se tabell nedenfor.

Kapittel  Tema   §§ Viktigste §§
...................................................................................................
1	 	 	Innleiande	føresegner	 1-2	 1,2
...................................................................................................
2	 	 	Hovudreglane	om	innsyn	 3-12	 3,	7-10
...................................................................................................
3	 	 	Unntak	frå	innsynsretten	 13-27	 14-16,19
..................................................................................................
4	 	 	Saksbehandling	og	klage	 28-32	 28-32
..................................................................................................
5	 	 	Sluttføresegner	 	 33-34	

Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over offentlighetslovens 
kapitler og paragrafer, samt de viktigste paragrafene for natur- 
og friluftslivsinteressene.

Formål og virkeområde (Kap 1)
Formålet med offentlighetsloven er å sikre åpenhet i offent lige 
virksomheter for blant annet å styrke ytringsfriheten og demo-
kratisk deltakelse:

Offentlighetsloven omfatter staten, fylkeskommunene og 
kommunene, jf § 2.

Loven gjelder likevel ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, 
 Sivilombudsmannen og andre organer for Stortinget, samt 
de gjøremål domstolene har etter rettsstellovene og politi og  
påtalemakta etter straffeprosessloven, jf § 2.

Regler for innsyn (Kap 2)
Som hovedregel har alle som ønsker det innsyn i offentlige 
saksdokumenter, journaler og likende registre, jf § 3. 
Denne innsynsretten er i utgangspunktet gratis, jf § 8. Den  
informasjonen det er gitt innsyn i, kan brukes til ethvert formål 
med mindre annen lov sier noe annet eller retten til en tredje 
part er til hinder for dette, jf § 7. 

Alle kan kreve innsyn i ei sammenstilling av opplysninger som 
er elektronisk lagret i databaser dersom sammen stillingen kan 
gjøres på en enkel måte, jf 9.

Offentlige organer har plikt til å føre journal, jf § 10.  Statlige 
organer (departementer, direktorater, tilsyn og fylkesmenn) har 
plikt til å legge elektroniske journaler  tilgjengelig på internett, jf 
offentlegforskrifta § 6.

Unntak for innsynsretten (Kap 3)
Et forvaltingsorgan kan gjøre unntak fra innsyn for dokumenter 
som organet har utarbeidet for egen intern saksbehandling. 
Dette gjelder likevel ikke, jf § 14:

a. dokument eller deler av dokument som inneholder den 
endelige avgjørelsen til organet i en sak

b. generelle retningslinjer for saksbehandlingen til organet
c. foredrag til saker som er avgjort av Kongen i statsråd
d. presedenskort og liknende, men ikke dersom kortet gjengir 

organinterne vurderinger
 

A rk  F 3  –  S id e  1  a v  2 

Formål (§1)
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg 
verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje 
 informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til 
rette for vidarebruk av offentleg informasjon. 
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Det organet som mottar innsynskravet skal vurdere 
kravet konkret og selvstendig og skal avgjøre kravet uten 
ubegrunnet opphold, § 29.

Organet fastsetter av hensyn til forsvarlig saksbehandling 
hvordan et dokument skal gjøres kjent. Det kan kreves  papirkopi 
eller elektronisk kopi, jf § 30.

Avslag på innsynskravet skal alltid være skriftlig og vise til den 
bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget, jf § 31.

Avslag på innsyn kan påklages til nærmeste overordnede forvalt-
ningsorgan. Dersom den som har krevd innsyn ikke har fått svar 
innen fem arbeidsdager etter at organet har mottatt kravet, skal 
dette regnes som avslag og kan påklages, jf § 32.

Of fen t l i ghe t s l oven  og 
f r i v i l l i ge  o rgan i sas jone r
Offentlighetsloven gir natur- og friluftslivsorganisasjonene rett 
til innsyn i saksdokumenter i saker som børerøre natur- og fri-
luftslivsinteresser. Organisasjonenes rolle er derfor å følge med 
og be om innsyn i relevante dokumenter nå det er nødvendig for 
å ivareta sine interesser.

Mer  in fo rmas jon  om 
o f f en t l i ghe t s l oven
• Rettleiar til offentleglova. Justis- og politidepartementet 

(Justis- og beredskapsdepartementet)

Et forvaltningsorgan kan, når det anses nødvendig for å sikre 
forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, gjøre unntak for innsyn 
i dokumenter innhentet fra et underordnet organ til bruk i den 
interne saksbehandlingen. Det samme gjelder dokumenter som 
et departement har innhentet fra et annet departement, jf § 15.

Det kan videre gjøres unntak for deler av et dokument som 
inneholder råd om og vurderinger av hvordan et organ bør stille 
seg i en sak, og som organet har innhentet til bruk i den interne 
saksforberedelsen, når det er påkrevd av hensyn til ei forsvarlig 
ivaretaking av det offentliges interesser i saken, jf § 15.

For kommune og fylkeskommunene gjelder likevel ikke 
unntakene i §§ 14 og 15 for følgende, jf § 16:

a. saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller  
lkeskommunalt folkevalgt organ

b. sakliste til møter i folkevalgte organer i kommuner og  
fylkeskommuner

c. dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder

d. dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal 
enhet opptrer som ekstern part i forhold til en annen slik 
enhet

Det kan gjøres unntak fra innsyn for dokumenter som blir 
utvekslet mellom statlige organ og Sametinget og samiske orga-
nisasjoner som ledd i konsultasjoner i samsvar med 
ILO-konvensjonen, jf § 19.

Saksbehandling og klage (Kap 4)
Innsyn kan kreves skriftlig eller muntlig. Innsynskravet må 
gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en 
bestemt art, men dette gjelder ikke hvis det kreves innsyn i 
journaler eller liknende registre, jf § 28.

Vør ing s f o s s en ,  Måbøda l en  i  Horda l and 



Utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet • Rev. jan. 2019 • Flere faktaark finnes på www.fnf-nett.no 

FA K TA A R K  O M 

N AT U R F O R VA L T N I N G

ENGASJEMENT NYTTER!

F 4

M E D V I R K N I N G

MILJØINFORMASJONSLOVEN

F4

Miljøinformasjonsloven fra 2003 har som formål å sikre  
allmennheten tilgang til miljøinformasjon for å kunne verne 
seg selv og miljøet, samt gi muligheten til påvirke offentlige 
og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven er en 
oppfølging av Århus konvensjonen.

TiI forskjell fra forvaltningsloven og offentlighetsloven 
(se egne faktaark, henholdsvis F2-1 og F2-2), gjelder miljø-
informasjonsloven i tilegg til offentlige organer og virksomheter 
også for private virksomheter som er etablert i Norge.

Dette faktaarket gir en oversikt over/innføring i de 
viktigste bestemmelsene i loven. Hele loven finnes på www.
lovdata.no. I en konkret sak kan det være nødvendig å se 
nærmere på bestemmelser i loven som 
ikke er omtalt her.

Lovens innhold
Miljøinformasjonsloven er relativt kort, med seks kapitler og 
22 paragrafer, se tabell 1. I loven gjøres det et skille mellom 
offentlige forvaltningsorganer, jf kap 3 og andre virksom heter 
enten de er offentlige eller private, jf kap 4.

Kapittel  Tema     §§
.................................................................................................. 
1	 	 	Innledende	bestemmelser	 	 	 1-7
.................................................................................................. 
2	 	 	Plikt	til	å	ha	kunnskap	om	miljøforhold	 	 8-9
.................................................................................................. 
3	 	 	Miljøinformasjon	hos	offentlige	organ	 	 10-15
................................................................................................. 
4	 	 	Miljøinformasjon	om	virksomhet	
	 	 	(driftsforhold	mv.)	 	 	 	 16-19
..................................................................................................  
5	 	 	Deltakelse	i	beslutningsprosesser	av	
	 	 	betydning	for	miljøet		 	 	 20
.................................................................................................. 
6	 	 	Ikrafttredelse	og	endringer	i	andre	lover	 	 21-22

Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over miljøinformasjonslo-
vens kapitler og paragrafer.

Lovens formål og virkeområde m.m. (Kap. 1)
Formålet med loven er å sikre allmennheten relevant miljø- 
informasjon og fremme mulighetene til å delta i beslutnings- 
prosesser, jf § 1. Loven bygger på en vid definisjon av  
miljø inforasjonsbegrepet og hva som menes med miljø framgår 
av § 2. 

Innholdet av miljøinformasjonsbegrepet er blant annet  diskutert 
i Høyesterettsdommen av 6. april 2010 i saken mellom Løven-
skiold-Vækerø og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. For 
at noe skal være miljøinformasjon, må  informasjonen si noe 
om tilstanden til et ”miljøelement”. For eksempel vil kartfestet  
informasjon om forurenset grunn eller et områdes verdi for 
biologisk mangfold eller friluftsliv være miljøinformasjon. 

A rk  F 4  –  S id e  1  a v  3 

§ 1. Lovens formål 
Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til 
miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkel-
te å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og 
miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningsta-
kere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhe-
tens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av 
betydning for miljøet. 

§ 2. Hva som forstås med miljøinformasjon
(1)  Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger  
 og vurderinger om 
a) miljøet,
b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, 
 herunder
 - planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i  
    miljøet,
 - produkters egenskaper eller innhold,
 - forhold ved drift av virksomhet, og
 - administrative avgjørelser og tiltak, herunder 
   enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, 
   strategier og programmer, samt tilhørende analy 
   ser, beregninger og forutsetninger,
c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad 
     de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i 
 miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.

(2)  Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert 
 kulturminner og kulturmiljø. 
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Organet som mottar et krav om miljøinformasjon  bestemmer 
selv hvordan informasjonen skal gjøres kjent. Den som 
fremsetter kravet kan kreve papirkopi eller  elektronisk kopi av 
informasjonen, jf § 13 (1).

Den informasjonen som gis skal være dekkende og forståelig 
i forhold til kravet. Hvis informasjonen finnes i allment til- 
gjengelige rapporter, registre eller likende, kan informasjonssø-
ker bli henvist til disse, jf § 13 (2).

Miljøinformasjon skal utlevers snarest mulig, og senest innen 15 
virkedager. Hvis det ikke lar seg gjøre, skal det gis melding om 
dette innen 15 dager og miljøinformasjonen skal mottas i løpet 
av to måneder, jf § 13 (3).

Hvis kravet om miljøinformasjon avslås, skal det henvises til 
den bestemmelsen som gir grunnlaget for avslaget og gi en kort 
egrunnelse. Det skal også opplyses om adgangen til å klage på 
avgjørelsen, jf § 13 (4). Innen tre uker etter at  avslaget er mottatt, 
kan mottaker kreve en nærmere  begrunnelse for avslaget, jf § 13 
(5).

Avslag på krav om miljøinformasjon kan påklages til nærmeste 
overordnede forvaltningsorgan innen tre uker etter at avslaget er 
mottatt, jf § 15.

Miljøinformasjon om virksomheter (driftsforhold m.v.) 
(kap. 4)
Alle har rett til miljøinformasjon fra privat virksomhet eller 
annen organisert virksomhet. Det samme gjelder for  offentlig 
virksomheter, herunder næringsvirksomheter som ikke omfattes 
av rollen som forvaltningsorgan, jf § 16 (1).

Ved krav om miljøinformasjon er det viktig å være så  konkret 
som mulig slik at det er mulig å gi den riktige og nødvendige 
informasjonen, jf § 16 (3).

Loven gjelder for offentlige organer og virksomheter som er 
etablert i Norge, jf § 4. Det vil si at loven i tillegg til  offentlige 
organer, også gjelder for private og offentlige  bedrifter som har 
sin virksomhet i Norge.

Det er ikke lov å ta betaling for miljøinformasjon en har rett til 
etter denne loven, jf § 6.

Kunnskapsplikt (kap. 2)
Offentlige forvaltningsorganer, dvs statlige, fylkeskommunale 
og kommunale organer, plikter på et overordnet nivå å ha mil-
jøinformasjon som er relevant i forhold til dets ansvarsområder 
og funksjoner. De har også en plikt til å gjøre denne miljøinfor-
masjonen allment tilgjengelig, jf § 8.

Enhver virksomhet, privat eller offentlig, plikter å ha kunnskaper 
om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke 
ubetydelig påvirkning på miljøet, jf § 9.

Offentlig miljøinformasjon (kap. 3)
Alle har rett til miljøinformasjon fra et offentlig organ hvis 
denne finnes eller omfattes av kunnskapsplikten etter §§ 8 og 
9, jf § 10.

Ved krav om miljøinformasjon er det viktig å være så  konkret 
som mulig slik at det er mulig gi den riktige og nødvendige 
informasjonen. Offentlige organer har plikt til å veilede infor-
masjonssøkeren i utforming av kravet, jf § 10.

Selv om miljøinformasjon i utgangspunktet skal være tilgjenge-
lig for alle, er det i § 11 visse muligheter for unntak. Unntakene 
i § 11 gjelder uansett ikke for, jf § 12:
a. helseskadelig forurensning eller forurensning som kan 

forårsake alvorlig skade på miljøet
b. forholdsregler for å hindre eller redusere skade som nevnt i 

bokstav a
c. ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på miljøet

Lo fo t en ,  f o to :  Tommy  Andre a s s en .
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Avslag på krav om miljøinformasjon etter kapittel 4 i denne 
loven (og produktkontrollovens § 10), kan påklages. Det samme 
gjelder avvisning av krav etter § 16 tredje ledd, jf § 19 (1). 

Klagen skal sendes til Klagenemnda for miljøinformasjon, med 
kopi til den virksomheten som har gitt avslag.  Klagefristen er tre 
uker fra avslaget er mottatt, jf § 19 (2).

Dersom det ikke har kommet svar på krav om miljøinforma-
sjon innen to måneder, anses dette som avslag som kan påklages. 
Hvis det er bedt om nærmere begrunnelse for  avslaget etter § 18 
(6), avbrytes klagefristen, jf § 19 (2).

Deltakelse i beslutningsprosesser (Kap 5)
Offentlige myndigheter skal i forbindelse med arbeidet med 
utformingen av regelverk, planer og programmer som kan ha 
betydning for miljøet, gi allmennheten mulighet til å komme 
med innspill. Dette skal gjøres på stadier og med tidsrammer 
som sikrer reell mulighet til å påvirke beslutningene. Allmenn-
heten skal i denne forbindelse gis nødvendig informasjon, jf § 
20 (1). 

For regelverk, planer eller programmer som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljøet, skal det gjennomføres en  offentlig 
høring. Slik høring skal gjennomføres i god tid før saken blir 
avgjort. Ved høringen skal det foreligge en  redegjørelse for 
forslagets virkninger for miljøet, jf § 20 (2).

Avgjørelsen i saken skal offentliggjøres. Av begrunnelsen 
for avgjørelsen skal det framgå hvordan kravene i denne 
 bestemmelsen (paragraf 20) er ivaretatt, og hvordan høringsut-
talelser og andre innspill er blitt vurdert, jf § 20 (4). 

Mi l jø in fo rmas jons loven  og  f r i v i l l i ge 
o rgan i sas jone r
Miljøinformasjonsloven gir natur- og friluftslivsorganisasjone-
ne rett til innsyn i informasjon som berører natur- og frilufts-
livsinteresser. Organisasjonene har en rolle i å få fram relevant 
miljøinformasjon og medvirke i beslutnings prosesser og påvirke 
beslutningstakere.

Selv om miljøinformasjon i utgangspunktet skal være tilgjengelig 
for alle, er det i § 17 visse muligheter for unntak. Unntakene i  
§ 17 gjelder uansett ikke for, jf § 12:
a. helseskadelig forurensning eller forurensning som kan 

forårsake alvorlig skade på miljøet
b. forholdsregler for å hindre eller redusere skade som nevnt i 

bokstav a
c. ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på miljøet

Den som mottar krav om miljøinformasjon, kan utlevere 
 informasjonen slik den finner hensiktsmessig, jf § 18 (1). 
Informasjonen skal imidlertid være dekkende og forstålig 
 i forhold til kravet. Hvis informasjonen finnes i allment 
 tilgjengelige rapporter, registre eller likende, kan  informasjons- 
søker bli henvist til disse, jf § 18 (2).

Miljøinformasjon skal utleveres snarest mulig, og senest innen 
en måned. Hvis det ikke lar seg gjøre, skal det gis melding om 
dette innen en måned og miljøinformasjonen skal mottas i løpet 
av to måneder, jf § 18 (4).

Hvis krav om miljøinformasjon avslås, skal det henvises til  
bestemmelsen som gir grunnlaget for avslaget. Det skal opplyses 
om adgang til innen tre uker å be om en nærmere begrunnelse 
for avslaget og muligheten for å klage, jf § 18 (5) og (6).  
Begrunnelsen skal gis snarest mulig og senest innen ti virkedager. 
Begrunnelsen skal gis skriftlig dersom informasjonssøkeren ber 
om det, jf § 18 (6).

S i l dpo l l en ,  Lo fo t en 
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Når det skal tas beslutninger som har konsekvenser for 
folk, skal de som blir berørt gis muligheter til å ivareta sine 
interesser. Dette gjelder blant annet om det skal lages en ny 
lov eller forskrift, planlegges en utbygging eller utarbeides et 
forslag om vern av et område.

For å gi folk muligheter til ivareta sine interesser blir saker sendt 
ut på offentlig høring og er således en viktig del av den demo-
kratiske beslutningsprosessen. Natur- og friluftslivsorganisasjo-
nen har rett til å uttale seg i alle saker som berører natur- og 
friluftslivsinteresser og det er viktig å skrive gode uttaler i saker 
som berører viktige natur- og friluftslivsinteresser.

En god høringsuttalelse er i seg selv viktig for vinne fram i en 
sak, men den legger ofte også grunnlaget for bruk av media og 
lobbyvirksomhet i den aktuelle saken, se faktaark F6 og F7. 
Dette faktaarket gir noen tips om hva det er viktig å tenke på i 
forbindelse med høringer og høringsuttalelser.

Kom med på høringslister 
Det er et stort antall saker som kommer på høring og det kan 
være en utfordring å følge med. Det er derfor viktig at natur- 
og friluftslivsorganisasjonene kommer med på høringslister hos 
relevante offentlige myndigheter. Ta kontakt med kommuner, 
fylkeskommuner, fylkesmannen, direktorater og andre etater 
og be om å få tilsendt alle relevante saker. Følg også med på 
nettsider.

F5

Viktig å prioritere 
Det kommer, som nevnt ovenfor, et stort antall saker på høring. 
Det er derfor viktig å prioritere de sakene som har størst kon-
sekvenser for viktige natur- og friluftslivsinteresser og der det er 
mulig å gjøre en forskjell.

Jo tidligere, jo bedre 
De fleste beslutningsprosesser går gjennom flere faser. For 
eksempel i større utbyggingssaker skal det varsles om oppstart 
og utarbeides både planprogram og planforslag. Det er viktig å 
uttale seg til alle fasene i prosessen, men jo tidligere synspunk-
tene kommer inn i prosessen jo større er sjansen for de blir tatt 
hensyn til. Det er ingen ting i veien for å engasjere seg i en sak 
etter at høringsfristen er gått, men sannsynligheten for å nå fram 
er som regel veldig liten.

Viktig å sette seg inn i saken
Når en sak sendes ut på høring inneholder den gjerne tre 
dokumenter; et høringsbrev, en høringsliste og selve høringsdo-
kumentet. Det er viktig å sette seg godt inn i disse dokumen-
tene.

Høringsbrevet gir ofte kort informasjon om bakgrunn for saken, 
hva som er på høring, hvor i prosessen saken er, hva avsender 
ønsker synspunkter på, samt høringsfrist. 

Selve høringsdokumentet inneholder nærmere informasjon om 
saken og hva som er planlagt skal skje og hvilke konsekvenser 
dette vil få.  

Samle inn fakta og synspunkter
Det kan være lurt å starte arbeide med å samle inn faktakunn-
skap om de natur- og friluftslivsinteressene som blir berørt. 
Denne faktakunnskapen kan fås gjennom ulike informasjons-
kilder på nettet, se faktaark G1, eller ved å ta kontakt med folk 
som kjenner området godt. Dette kan enten være enkeltperso-
ner, folk i organisasjoner, i forvaltningen, ved universiteter og 
høgskoler eller ved forskningsinstitusjoner. Det kan også være 
lurt å innhente synspunkter fra ulike personer og grupper som 
er berørt av saken. 

Gjennom en slik innsamling vil enn fort kunne avklare om dette 
er en sak det er verdt å jobbe videre med.

A rk  F 5  –  S id e  1  a v  2

Fo to :  Pau l i n a  Ce r venka
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Høringsuttalelsen 
Det er ofte bare en saksbehandler som leser hele hørings- 
uttalelsen. Vedkommende vil som regel gjøre en oppsummering 
av alle høringsuttalelsene som har kommet inn og som vil følge 
saken fram til endelig beslutning. I beste fall vil de som skal 
ta beslutningen lese oppsummeringen.For at organisasjonens 
synspunkter skal komme best mulig fram, kan det være viktig 
hvordan høringsuttalelsen utformes. Det er imidlertid viktigere 
å skrive en uttalelse, uansett form, enn ikke å skrive.

Form 
Det er lurt å prøve å skrive en relativt kort høringsuttalelse, med 
konkrete opplysninger, innspill og forslag. Det er imidlertid 
ingen universell oppskrift for hvordan en slik uttalelse skal 
utformes, men følgende oppbygging vil fungere i de fleste 
tilfeller:

Innledning 
Vis innledningsvis til høringsbrevet eller saken som er på 
høring. Skriv kort om hvem dere er og hva dere repre-senterer. 
Her er det også viktig å få fram hvorfor dette er en sak med stor 
betydning for natur- og friluftslivsinteressene og hva dere mener 
om den.

Oppsummering 
Det kan være lurt å gi en kort oppsummering av standpunk-
ter og innspill i startene av uttalelsen, særlig hvis uttalelsen blir 
lang. Det er imidlertid viktig at dette blir en gjennomtenkt opp-
summering, da saksbehandleren raskt kan benytte denne i sitt 
sammendrag av høringsuttalelsene, jf det som er skrevet ovenfor.

Bakgrunn 
Hvis høringsuttalelsen også skal brukes til å skape oppmerk-
somhet om saken, kan det være lurt å skrive et kort avsnitt om 
hva saken gjelder. Dette gjør det enklere for andre enn saks- 
behandleren å forstå hva saken dreier seg om og innholdet i 
uttalelsen.

Kommentarer til saken 
Her er det viktig å si klart fra hva enn mener om saken og 
begrunne dette med de faktaopplysningene og synspunktene 
enn har samlet inn. Det er også viktig å være så konkret som 
mulig i forhold til de forslag og tiltak som er på høring.

Kommenter gjerne saken systematisk på samme måte som det 
er lagt opp i høringsdokumentet. Det gjør det enkelt for saks-
behandleren å få med synspunkter, kommentarer og forslag 
videre i saksframstillingen som ender opp hos de som skal ta 
den endelige beslutningen.

Hvis det finne andre og bedre alternativer eller avbøtende tiltak 
som kan gjøre saken bedre, er det også viktig å få fram dette. 
Er det det ting i forslaget som er bra eller positivt, er det lurt å 
framheve dette.

Overhold fristen 
Når en sak sendes på høring, skal det settes en høringsfrist. Den 
står i høringsbrevet og skal som regel være minimum seks uker 
fra saken er sendt ut. I større saker kan den ofte være lengre.

Det er viktig å overholde høringsfristen. Hvis dere ikke klarer 
å holde fristen og har en god grunn for det, ta kontakt med 
saksbehandler eller kontaktperson og be om utsettelse. Det går 
som regel bra.

A rk  F 5  –  S id e  2  a v  2

Fo s s  i  Va l l d a l en ,  Norda l ,  Møre  og  Romsda l .  Fo to :  Pe r  E id e .
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F6

F6

Lobbyvirksomhet er all formell og uformell kontakt med  
beslutningstakere med mål om å påvirk den eller de  
beslutningene som skal tas.  Dette faktaaket tar for seg 
hvordan dette lobbyarbeidet bør gjøres for å oppnå best 
mulig resultater for natur- og friluftslivsinteressene.

Har du en sak du ønsker å påvirke, er det viktig at du 
jobber systematisk og målrettet opp mot de som er 
beslutningstakere eller premissleverandører i din sak.
Som interesselobbyist er du en direkte representant for legitime 
interesser. Denne typen påvirkningsarbeid er helt nødvendig for 
at demokratiet skal fungere.

Ditt viktigste redskap er kunnskap om saken du vil fremme. 
Finn ut hvem som er engasjert, hvilke partier som har et 
politisk engasjement for eller mot saken. Identifiser, og ikke vær 
redd for å ta kontakt politikere og be om et møte.

Som påv i rke r  e r  de t  v i k t i g  a t  du :
• er sterk og tydelig 
• har et tydelig mål og er godt forberedt, også på mot- 

argumenter
• er bestemt, men lyttende
• kjenner den politiske prosessen; ta kontakt med  

kommunen/fylket
• vet hvem som er saksordfører (politiker) og vet hvem  

som utgjør det politiske flertallet
• jobber parallelt med media og allierte
• fordeler energien og jobber langsiktig (som regel er dette 

prosesser som tar tid)

S jekk l i s t e r  -  f o rbe rede l se r
• Gjør dine forslag om til konkret politikk. Det kan være:  

 en konkret lovendring, en forskriftsendring, en tallfestet  
 bevilgning eller et avsnitt med tekst om en intensjon.

• Undersøk fakta og skaff de opplysninger du trenger for  
å kjenne alle sider av saken.

• Skriv et notat på maks en side, men ha bakgrunnsstoffet  
klart om noen spør. Notatet skal oppsummere hva du vil, 
de beste og saklige argumenter for din sak, samt gode svar 
på motargumenter som vil dukke opp.

• Finn ut hvem som har makt, og muligheten til å endre der 
du ønsker endring. Vurder alltid å gå til politikerne som 
sitter i posisjon først!

• Finn ut hvem som er relevante aktører i forhold til din sak.
• Finn ut hvem som har uttalt seg om saken tidligere.

S jekk l i s t e  -  i gangse t t i ng
• Sett opp en kalender for arbeidet. Denne må revideres  

underveis.
• Kontakt relevante aktører og finn ut om de kan stille seg 

bak saken din.
• Presenter forslagene dine for politikere og se hvordande 

reagerer på dine argumenter og din sak. Lytt til deres  
vurderinger og gjør eventuelle justeringer.

• Delta på relevante møteplasser og presenter din sak slik at 
andre blir kjent med den og kan snakke om den.

• Hold oversikten over hvem du har snakket med og hvordan 
de responderte

• Vær fremover lent, men tålmodig. Det er mange som  
skal overbevises.

Br uk  av  med ia :
Om du klarer å ta i bruk media som din medspiller, får du viktig 
drahjelp. Nyheter må skapes; at friluftslivet kjemper for natur-
grunnlaget er ingen åpenbar nyhet, men hvis vi kan legge frem 
tall som viser at arealene bygges ned, er det en nyhet som gir 
anledning til å snakke om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Mer om bruk av media, se faktaark F7.

Viktig: Inngå allianser med andre, på den måten forsterkes 
budskapet. Prøv gjerne å la andre tale din sak, det gjør 
inntrykk når argumentene kommer fra uventet hold.

Videre  l e sn ing  om lobbyv i rk somhe t :
• «Lobby Håndbok i politisk gjennomslag» av Katrine 

Gramnæs (Spartacus forlag, 2018).
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Bruk av media kan være et viktig virkemiddel i arbeidet med 
å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i ulike saker. Dette  
faktaarket tar for seg hva en bør gjøre for å fram natur- og  
friluftslivsorganisasjonenes argumenter og synspunkter i media 
i en konkret sak.

Redaks jone l l  omta le  i  l oka lmed ia? 

S l i k  g jø r  du :

1. Formuler budskapet kort og enkelt – Hvem, hva, hvor og 
hvorfor? Vær åpen om hva saken gjelder, din agenda og hvem du 
jobber for. Spiss gjerne saken slik at det trigger interessen til en 
journalist – saken bør ha en lokal vinkling og oppfattes som relevant 
og nyttig for leserne.

2. Finn en journalist som ofte skriver om ditt tema. Søk på nett 
og ta kontakt med journalister som er opptatt av ditt fagområde 
eller tema.  Finner du riktig person, er sjansen større for at ditt tips 
blir oppfattet som interessant.

3. Ikke overdriv – vær troverdig og dokumenter saken godt. Sender 
du en e-post, er det smart å sende ved kort dokumentasjon, gjerne 
et brev, link til en rapport, og andre fakta som er viktige i saken. 

4. Kontakt én journalist om gangen. Ring – eller send e-post  
direkte til journalisten. Unngå masseutsendelse av samme tips til 
flere. Står mange på kopi på samme e-post, minsker interessen 
kraftig – journalister vil helst ha saker eksklusivt.

5. Timing er viktig. Noen mener det er lettest å få kontakt med 
journalister mandag til torsdag – i tidsrommet kl 10-14. Fredag er 
travel dag for mange redaksjoner. Det hjelper dersom saken din er 
aktuell i forhold til andre saker som preger dagsorden i media.

6. Tenk bilder. Har du gode bilder som kan brukes? Har du en 
«case» (sannhetsvitner, noen som kan fortelle en opplevd historie 
om temaet) som kan stille opp til intervju, blir saken straks mer 
interessant.

7. Vær forberedt og gi korte og «sitatvennlige» argumenter. 
Kommer du med poengterte og sitat-vennlige uttalelser, kontakter 
journalister deg sannsynligvis også neste gang de skriver om ditt 
tema.

8. Følg opp – vis interesse. Sender du en e-post uten å få svar, er 
det smart å følge opp med en hyggelig telefon. Noen journalister 

BRUK AV MEDIA

ENGASJEMENT NYTTER!

F 7

M E D V I R K N I N G

F7

F7

foretrekker å få saken kort presenter på en e-post, mens andre liker 
å bli oppringt. Prøv deg fram og opparbeid deg faste kontakter. 

Når  p res sen  r i nge r  deg :

•  Er det du som bør svare? Gjelder det ditt fagfelt? Tenk gjennom 
om det er noen andre i organisasjonen/-bedriften som heller bør 
svare på temaet som tas opp.

•  Be om å få ringe tilbake. Dersom henvendelsen kommer brått 
på og du er usikker på hva du skal svare, kan du be om å få ringe 
tilbake. Ikke vent for lenge, journalister har ofte har stramme tids-
frister. 

•  Det er lov å be om mer informasjon. For at du skal kunne gi 
best mulige svar, be om å få vite mer om hva journalisten ønsker, 
utover de konkrete spørsmålene. I hvilken sammenheng skal saken 
publiseres? Når? Hva er vinklingen? Er det andre som skal uttale 
seg – eventuelt hvem?

•  Før du ringer tilbake. Sjekk viktige fakta, og tenk gjennom ditt 
hovedbudskap: Hva du ønsker å si – og hvordan du bør ordlegge 
deg. Tydelige og enkle buskap blir oftere brukt enn lange kompli-
serte uttalelser. 

•  Vær hjelpsom. Journalister har ofte dårlig tid. Tilby gjerne jour-
nalisten mer bakgrunnsinformasjon om saken, eventuelt bilder og 
tips om andre som også kan uttale seg/støtte deg i saken.

•  Be alltid om sitatsjekk før artikkelen publiseres. Det er din 
rett, og gir deg muligheten til å rette opp i misforståelser, faktafeil 
eller ordvalg som gir feil inntrykk av ditt budskap. Kom med kon-
struktive forslag når du gir tilbakemelding. Husk, du har ingen rett 
til å påvirke vinklingen i saken eller teksten for øvrig.

•  Vær åpen. Du trenger ikke alltid å si alt, men ikke prøv å lure 
journalisten ved å holde tilbake viktig informasjon. 
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R inge ,  sende  p res seme ld ing , 
sk r i ve  k ron ikk  e l l e r  deba t t i nn l egg? 

En pressemelding er en kort nyhetssak som ofte sendes ut til 
mange. Det kan være informasjon om et arrangement eller hvor 
en markering skal foregå, hvor og når, samt kontaktinfo. Presse- 
meldingen blir et utgangspunkt for journalisten til å gå videre på en 
sak. Det er derfor helt avgjørende at den oppfattes som en god sak 
for journalistens lesere.

Når bør jeg sende en pressemelding? Pressemeldingen gir deg 
god kontroll over innholdet og vinklingen i en konkret sak som du  
ønsker å formidle. Vurder en pressemelding dersom du har en aktuell, 
spennende eller interessant nyhet som du vil spre til så mange 
som mulig, enten nasjonalt eller i et avgrenset område (fylke eller  
region).  Send på e-post til «tips-oss», til redaksjonen eller direkte til 
journalister du kjenner.

De fleste pressemeldinger havner dessverre i søpla. Selv om du 
syns saken din er god, er det slett ikke sikkert at en redaksjon er 
enig. Redaksjoner blir daglig «oversvømt» at pressemeldinger om 
alt mulig, og det skal mye til for å komme på trykk. Det er lurt å 
ringe og følge opp. Spør om de har fått tipset, og om de ev trenger 
mer info.  

Hva er en god sak? Har du nye tall eller andre opplysninger? Det 
er noen kriterier som gjør en sak interessant for en journalist og 
øker sjansen for at den kommer gjennom nåløyet: 
• Fortell noe «nytt» – må inneholde nyheter, være viktig  

 eller nyttig for samfunnet. Bruk gjerne tall.
• Vær overraskende – bør være overraskende og/eller enga-

sjerende.
• Vær aktuell – bør helst være aktuell i nyhetsbildet.
• Tenk nærhet – bør handle om lokale forhold.

Still deg selv spørsmålet: Hvorfor bør denne historien 
fortelles? Har du en enkelthistorie, prøv å generalisere: Gjelder 
dette mange andre? Har du et generelt problem, gi konkrete 
eksempler. Mediene er ofte interessert i saker som har et snev av 
konflikt eller sensasjon.

S l i k  sk r i ve r  du  en  p res seme ld ing :

En pressemelding bør ikke være lenger enn en A-4 side.  
Start pressemeldingen med den viktigste nyheten - det som gjør 
saken interessant. Lag en kort og tydelig tittel som formidler  
hovedbudskapet sammen med ingressen. Start med det viktigste, 
ofte blir pressemeldinger kraftig kuttet – nedenfra. 

En pressemelding bør gi svar på hva, hvem, hvor, når og 
hvorfor. Skriv korte og tydelige setninger. Det er lurt å ta med 
gode og slagferdige sitater. En pressemelding bør ha med navn 
og nummer til en kontaktperson som kan gi mer info ved behov. 
Legg gjerne ved et par bilder som kan brukes.

Pressemelding er ikke alltid det beste: Har du en stor, god sak 
som du vil få ut i media, er det ofte bedre å ta direkte kontakt 
med én journalist og gi saken eksklusivt til en nyhetsredaksjon. 
Det betyr at de tar saken dersom du ikke sender tipset til andre. 
Å gi en sak til en journalist kan bety et større oppslag. Sender 
du en pressemelding, kan det gi flere små saker. Eller ingenting. 

Kron ikk/ le se r inn l egg

Når du ikke har en nyhet å komme med, men vil spre dine 
meninger om et viktig tema, kan du skrive en kronikk/-leserinn-
legg. Dette gir deg muligheten til å få en sak på trykk, der du 
selv har formulert deg med dine ord og ditt innhold. 

Når du skal skrive en kronikk, start alltid med konklusjonen. 
Deretter tar du med fakta og argumentasjonen som underbygger 
den. Tittel skal si kort hva kronikken handler om. Vær tydelig 
– skriv spisst og enkelt. Unngå fremmedord og stammespråk, 
slik at alle som leser kronikken kan forstå hva den handler om. 

En god kronikk kan i blant føre til at avisen ønsker å se 
nærmere på en sak, som igjen kan gi saken din mer omtale. Er 
tema kontroversielt, kan du forvente at motstandere svarer på 
kronikken. Tenk på forhånd gjennom hva denne kritikken vil 
gå ut på, og vær forberedt på en ny runde.

Sjekk hvor mange tegn avisen tillater, og hold deg til det – 
ofte er grensen fra 4000-6000 tegn inkludert mellomrom for 
kronikker. Leserinnlegg er kortere. Husk å legge ved et bilde av 
deg selv.
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Legg gjerne ved et relevant bilde som kan brukes.
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MILJØINFORMASJON
I følge naturmangfoldloven skal offentlige beslutnin-
ger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om artenes bestandssitu-
asjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger, (jf § 8). Det skal altså være en  
kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

Med en slik kunnskapsbasert forvaltning er myndighete-
ne avhengig av fagkunnskap og at denne er tilgjengelig på en 
anvendbar måte. For natur- og friluftslivsorganisasjonene er 
det også viktig å ha slike kunnskaper for å kunne fremme sine 
interesser på en god måte.

Dette faktaarket gir en oversikt over viktige informasjonskilder 
til fakta om natur og friluftsliv.

I tillegg til de informasjonskildene som er nærmere 
beskrevet i dette faktaarket, finnes det mye miljøinformasjon 
hos ulike instanser, som det kan være lurt å sjekke ut. En oversikt 
over noen av disse finnes til slutt i dette faktaarket.

Manglende miljøinformasjon
Finnes det ikke data om et område i noen av disse basene, 
betyr ikke det automatisk at dette området er uten verdi. Det 
er fortsatt mange områder som ikke er kartlagt med hensyn 
til ulike natur- og friluftslivskvaliteter. Det er derfor viktig 
at natur- og friluftslivsorganisasjonene og andre bidrar med 
sine kunnskaper om områder i aktuelle saker.

Artsdatabanken
er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. 
Den viktigste oppgaven for Artsdatabanken er å forskyne 
samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om 
norske arter og naturtyper.

Artsdatabanken innhenter og systematiserer data fra natur- 
historiske museer, forskningsinstitutter, forvaltningsinstitusjoner 
og frivillige organisasjoner. Informasjonen blir kvalitetssikret og 
gjort tilgjengelig for offentligheten gjennom Artsdatabankens 
tjenester på nett.
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Informasjon fra Artsdatabanken skal være lett tilgjengelige 
gjennom databaser, i form av oversikter (lister, tabeller), kart, 
statistikk, rapporter, faktablad o.a. 

Artsdatabanken har informasjon om arter, naturtyper,
rødlister og fremmede arter.

Gå til Artsdatabanken: www.artsdatabanken.no 

Naturbase
er Miljødirektoratets database for de dataene de har registrert 
om natur og friluftsliv. Dataene er samlet inn av kommunene, 
fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, 
Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet.
 
Naturbase inneholder data om blant annet:
• Prioriterte arter
• Verneområder
• Naturtyper
• Friluftsområder
• Inngrepsfrie naturområder
• Helhetlige kulturlandskap
• Verneplan for vassdrag
• Kulturminner
• Miljøregistreringer i skog (MiS)

Innsynet i Naturbase er kartbasert, og kart over Norge og 
Svalbard kommer opp når Naturbase startes opp. Det kan 
også lages kommunevise eller fylkesvise lister over områder i 
Naturbase.

Gå til Naturbase: www.miljodirektoratet.no/Naturbase

Miljøstatus i Norge
er utviklet, produsert og kvalitetssikret av Miljødirektoratet 
på oppdrag fra Miljøverndepartementet og gir den nyeste  
informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Nettsidene blir 
løpende oppdatert, og all informasjon og alle data i Miljøstatus i 
Norge kvalitetssikres minimum to ganger i året.
 
Miljøstatus er delt inn i hovedtemaer, som igjen er delt inn i 
undertemaer. På de fleste temasidene finner du også lenker 
til gjeldende lover og avtaler, nasjonale miljømål, utfyllende  
informasjon, samt lenker til de viktigste relevante nettstedene til 
temaet du er inne på.
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Miljøstatus er delt inn i følgende hovedtemaer, (som igjen 
er delt i en rekke undertemaer): 

• Avfall
• Farlige kjemikalier
• Ferskvann
• Friluftsliv
• Hav og kyst
• Klima
• Kulturminner og kulturlandskap
• Luftforurensning
• Polarområder
• Skog og fjell
• Stråling
• Støy
• Våtmark
 
Fra Miljøstatus kan en se og laste ned de nyeste tilgjengelige 
datasettene. Nettstedet har i tillegg en egen kartløsning. Du 
kan velge karttema og sammenstille miljøkart for et geografisk 
område. Du gis også tilgang til detaljert informasjon hos datale-
verandørene når du peker på et tema i kartet. 

Gå til Miljøstatus i Norge: www.miljostatus.no 

Naturindeks for Norge
viser utviklingen for det biologiske mangfoldet i de store øko-
systemene. Hensikten er å måle om tapet av natur-mangfold 
stanser, slik Norge har forpliktet seg til i inter- nasjonale avtaler.

Naturindeksen er basert på den best tilgjengelige kunnskapen 
for en rekke indikatorer, og den syr kunnskapen sammen, slik at 
det blir et helhetlig bilde av utviklingen.  Resultatene kan 
benyttes til å målrette tiltak for å forbedre naturforvaltningen. 
Hvor er det størst behov for tiltak,  og hvor gjøres det en god 
jobb? Videre gir indeksen en pekepinn på hvilke påvirkninger 
som bidrar til endringene.
 
Naturindeksen gir et overblikk over naturen og fokuserer derfor 
på utviklingen i de store økosystemene:
• fjell
• skog
• myr og vannkant
• åpen mark i lavlandet
• ferskvann
• kystvann og hav
• havbunn

I hvert av disse økosystemene er det valgt ut indikatorer fra ulike 
artsgrupper, slik at de skal representere det samlede artsmang-
foldet. De viktigste artsgruppene er: alger, lav, sopp, planter, 
evertebrater, fisk, amfibier, pattedyr og fugl. I tillegg inngår 
indirekte indikatorer som sier noe om  bestandene til flere arter, 
for eksempel død ved og grad av gjengroing i det åpne landskapet 
i lavlandet. Ca. 320 indikatorer inngår i naturindeksen.

Naturindeks finnes her: www.naturindeks.no
Hovedkonklusjonene fra Naturindeks 2010 finnes også på: 
www.miljostatus.no
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Kilden
Kilden er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin kart-
løsning hvor man kan finne datasett sortert i fem fagområder: 
Arealinformasjon, Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skog-
portalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke 
kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge. I tillegg til NIBIO 
sine egne kartlag er det mulig å vise kartlag fra andre, eksterne 
aktører i Kilden. Bakgrunnskart og basisdata hentes direkte fra 
Kartverket, flybilder fra Norge i bilder og temakart fra blant 
annet Miljødirektoratet, NVE, Riksantikvaren og Artsdataban-
ken.

Kilden finner du på  www.kilden.nibio.no 

Rovbase
Rovbase er et forvaltningsverktøy og et datalager om rovviltin-
formasjon. I dag er Rovbasen virksomhetskritisk for hele forvalt-
ningsapparatet, samt for overvåkningen av store rovdyr i Norge. 
Det finnes en tilsvarende database i Sverige, og fremover vil det 
bli samordnet en del data på tvers av grensene. Rovbasen er også 
tilrettelagt for ulike aktører, og er derfor tilgjengelig på både 
norsk, svensk og engelsk. I dag produseres det data til Rovbasen 
av forvaltningsapparatet, av Statens naturoppsyn, svenske na-
turbevakere, 3 ulike genetikk-laboratorier, en rekke forskere osv. 

Rovdyrbase finner du på: www.rovbase.no

Kulturminnesøk
Kulturminnesøk er en nettjeneste fra Riksantikvaren hvor du 
finner informasjon om over 170.000 kulturminner og kultur-
miljøer: Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvste-
der, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under 
vann.  Kulturminnesøk inneholder kart, fotografier, faktaopp-
lysninger og beskrivelser, og er et unikt verktøy for å finne opp-
lysninger om norske kulturminner. Informasjonen om de fleste 
kulturminnene i Kulturminnesøk kommer fra kulturminneba-
sen Askeladden, den offisielle databasen over freda kulturmin-
ner og kulturmiljøer i Norge som forvaltes av Riksantikvaren. 
Kulturminnebasen Askeladden er per i dag kun til bruk for de 
som jobber med forvaltning og forskning. Tilgang Askeladden 
krever pålogging. 

Gå til Kulturminnesøk: www.kulturminnesok.no 
Gå til Askeladden: www.askeladden.ra.no

Andre  k i l de r  t i l  m i l j ø in fo rmas jon
I tillegg til de informasjonskildene som er nærmere omtalt 
ovenfor, finnes det mange andre kilder til informasjon, både 
innefor forvaltning og forsking. Noen av disse er:

• Klima- og miljødepartementet (KLD)
• Miljødirektoratet 
• Fylkesmannen (FM)
• Norsk institutt for naturforskning (NINA)
• Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
• Universiteter/Høgskoler
• Naturmuseer


