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Kapittel 1

Grunnlovens viktigste bestemmelse

Beate Sjåfjell og Arild Stubhaug

Grunnlovsreformen 2014 og vår skjerpede miljøparagraf

Mens verden venter på resultatet av den pågående runden med inter-
nasjonale klimaforhandlinger frem mot klimatoppmøtet i desember 
2015 i Paris, handler denne boken først og fremst om hva som er 
gjort, og kan gjøres på det nasjonale plan. Vår grunnlov ble reformert 
i mai 2014, blant annet basert på en utredning fra Menneskerettig-
hetsutvalget, ledet av Inge Lønning.1 Dette Menneskerettighetsutvalget 
ble oppnevnt av Stortingets presidentskap i 2009, med mandatet «å 
utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven 
med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven».2 
Som et resultat av dette arbeidet, fikk Grunnloven i mai 2014 et nytt 
menneskerettighetskapittel, og miljøbestemmelsen, som ble vedtatt i 
1992 som Grunnloven § 110b, ble styrket og fikk et nytt nummer: 112.

Grunnloven § 112 har fått sin naturlige plass i det nye menneske-
rettighetskapitlet, og paragrafen må tolkes i lys av Norges europeiske 
og internasjonale miljø- og menneskerettighetsforpliktelser. Et levelig 
miljø er grunnlaget for alle andre menneskerettigheter, og dermed den 
mest grunnleggende av menneskerettighetene. Dette var klart allerede 
da miljøparagrafen ble vedtatt i sin første form i 1992, og har nå fått 
forsterket aktualitet etter skjerpelsen av bestemmelsen, og den nye 
rammen for bestemmelsen.

1 Utredningen er tilgjengelig her: https://www.stortinget.no/Global/pdf/
Dokumentserien/2011-2012/dok16-201112.pdf.
2 Se https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/ 
Pressemeldinger/2008-2009/Menneskerettighetsutvalg/.
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Grunnloven § 112 har denne ordlyden:

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 myndigheter skal iverksette tiltak3 som gjennomfører disse 
grunnsetninger.

Tydeliggjøringen av at staten «skal iverksette tiltak», ble tatt inn for 
å fremheve at staten har en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for 
å sikre oss vår rett etter første ledd, nemlig vår og fremtidige genera-
sjoners rett til et levelig miljø.4 Debatten om hvorvidt Grunnlovens 
miljøbestemmelse medfører en aktivitetsplikt for staten, bør dermed 
nå være over. 

Skjerpelsen av miljøparagrafen har ført til en ny debatt om Grunn-
lovens miljøbestemmelse, og hva den kan bety i konkrete saker.5 
Grunnloven § 112 er også en del av debatten om domstolens rolle og 

3 Vår kursivering for å fremheve endringen i tredje ledd (på juristspråk kalles 
avsnitt i lovbestemmelser for ledd). Tredje ledd lød før reformen slik: «Statens 
Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grund-
sætninger».
4 Se Ole Kristian Fauchald, «Hva er konsekvensene av Grunnlovens miljø-
paragraf?», kapittel 2 i denne boken.
5 Se Elisabeth Eide, «Klimaendringer og miljøparagrafen i den offentlige bevisst-
het», kapittel 4 i denne boken, og Beate Sjåfjell, «Hvilke krav stiller Grl. § 112 til 
«det grønne skiftet»?», kapittel 7 i denne boken. 
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funksjon som Grunnlovens beskytter.6 Utviklingen i andre land aktua-
liserer denne debatten. I Nederland er første runde i et klimasøksmål 
mot staten vunnet. Søksmålet er basert på at den nederlandske stat 
ikke har gjort nok for å redusere klimagassutslipp (Urgenda-saken).7  
I delstaten Washington, USA, har en gruppe ungdommer fått medhold i 
at deres krav om å få vedtatt noe som ligner på klimaloven vi debatterer 
i Norge, ikke kan avvises uten videre (Our Children’s Trust-saken).8 
Nye saker reises i USA og i en rekke andre steder i verden, inkludert 
i Europa, Asia og Afrika.9 

I grunnlovsreformen i mai 2014 var det én bestemmelse som 
man ikke lyktes i å få på plass, og derfor først ble vedtatt i juni 2015. 
Dette gjelder bestemmelsen om domstolenes prøvelsesrett og -plikt. 
Grunnloven § 89 lyder:

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

6 Se Arnfinn Bårdsen, «De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdom stoler: 
Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett», avsnitt 49, tale av høyesteretts-
dommer Arnfinn Bårdsen under Nordisk høyesterettsdommerseminar, Stockholm 
23. og 24. mars 2015, tilgjengelig på https://www.domstol.no/globalassets/upload/
nordiske-konstitusjonsdomstoler---stockholm-mars-2015.pdf. Bårdsens syns-
punkter er naturlig nok hans egne, og reflekterer ikke nødvendigvis hva flertallet 
i Høyesterett ville komme til i en gitt sak. 
7 Se Roger Cox, «Det er mulig! Klimasøksmål i andre land – Urgenda-saken i 
Nederland», kapittel 10 i denne boken. Den nederlandske stat har nå (september 
2015) anket saken.
8 Avgjørelsen av 23. juni 2015 er tilgjengelig her: http://ourchildrenstrust.org/
sites/default/files/Order_Fosterv.Ecology.pdf. Se også Hal Bernton, «Judge: 
Students’ petition on carbon emissions should be reconsidered»,The Seattle Times, 
24. juni 2015, tilgjengelig her: http://www.seattletimes.com/seattle-news/judge-
students-petition-on-carbon-emissions-should-be-reconsidered/.
9 Se en oversikt over saker i USA her: http://ourchildrenstrust.org/Legal, og i 
andre land her: http://ourchildrenstrust.org/legal/international. 
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Dette betyr ikke at det før juni 2015 var uklart om domstolene kunne 
prøve om en lov eller et annet vedtak var i strid med Grunnloven – 
tidligere var det en ulovfestet rett.10 Det har imidlertid vært en tendens 
til at domstolene har vært tilbakeholdne med å overprøve Stortingets 
egne vurderinger. Spesielt i miljøsaker kan det stilles spørsmål om 
domstolene har vært for passive. At domstolenes prøvelsesrett og -plikt 
nå er tatt inn i Grunnloven, vil øke oppmerksomheten om dette. Det 
kan også tenkes at det i praksis over tid vil kunne senke terskelen for 
at domstolene vurderer om Grunnloven § 112 er brutt. Med økt fokus 
på betydningen av miljø og menneskerettigheter generelt, kan det se 
ut til at vi er i en endringens tid, også når det gjelder bruk av rettslige 
mekanismer med hensyn til å ivareta befolkningens rettigheter.

Planetens tålegrenser og miljøprinsippene i Grunnloven § 112
Rettighetene som Grunnloven § 112 gir oss, til et levelig miljø, betyr 
som et minimum at vi må sikre stabiliteten i selve vårt eksistensgrunn-
lag. Vi ser av forarbeidene til Grunnlovens miljøbestemmelser i 1992, 
at et hovedformål var å gi rettslig virkning til de sju grunnleggende 
miljørettigheter som var formulert i Brundtland-rapporten. Dette 
gjelder «prinsippene om rett til en viss miljøkvalitet, plikt til å unngå 
miljøforringelse og miljøskade, aktsomhetsplikt, grunneierens forval-
teransvar og integrering av miljøhensyn i beslutningsprosesser. Også 
prinsippet om solidaritet med framtidige generasjoner er bygget inn», 
samt «det viktige miljørettslige prinsippet om utredning av miljøkon-
sekvensene ved aktuelle tiltak».11

10 Med status som «sikker konstitusjonell sedvanerett» (Rt. 1976 s. 1), se Arnulf 
Tverberg, «Høyesterett, Stortinget og prøvingsretten», artikkel på Lovdata.no av 
12. juni 2015, tilgjengelig her: https://lovdata.no/artikkel/hoyesterett_stortinget_
og_provingsretten/1569. 
11 Innst.S. nr. 163 (1991–92) s. 6. Se også Ot.prp. nr. 116 (2001–2002) s. 19.  
Se nærmere Ole Kristian Fauchald, «Forfatning og miljøvern – en analyse av 



18 PrivIus nr. 200

Prinsippet om grunneierens forvalteransvar er nært knyttet til 
prinsippet om at forurenser skal betale. Vi kan også slutte at bære-
kraftig utvikling som mål og prinsipp er inkludert ut fra henvisningen 
til prinsippet om solidaritet med fremtidige generasjoner og i den 
internasjonale bakgrunnen for miljøparagrafen.12 Føre-var-prinsippet er 
gjenspeilet både i prinsippet om solidaritet med framtidige genera sjoner 
og i retten til en viss miljøkvalitet samt i prinsippet om utredning av 
miljøkonsekvenser.

I lys av naturvitenskapelig forskning betyr retten til et levelig miljø, 
som et minimum, at vi ivaretar kritiske miljøprosesser som regulerer 
stabiliteten i klodens systemer og gjør jorden levelig for mennesker. 
Forskning på planetens tålegrenser har identifisert ni grunnleggende 
parametere, altså grenser som vi må holde oss innenfor.13 Av disse har 
vi overskredet eller står i fare for å overskride fire parametere, inkludert 
klima og naturmangfold.14 

Basert på naturvitenskapelig forskning vet vi i dag nok om truslene 
mot selve vårt eksistensgrunnlag, til å si: Det er ikke mulig å sikre de 
rettigheter Grunnloven § 112 gir oss og fremtidige generasjoner, uten 
grundige konsekvensutredninger og bruk av føre-var-prinsippet som 
retningslinje. Dette prinsippet må gjelde både for hvor grensen skal 

Grunnloven § 110 B», Tidsskrift for Rettsvitenskap, årgang 120, 01-02/2007, s. 1–84 
s. 7 flg.
12 Ole Kristian Fauchald, «Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven 
§ 110 B», Tidsskrift for Rettsvitenskap, årgang 120, 01-02/2007, s. 1–84 s. 7.
13 Denne banebrytende forskningen ble først presentert i Johan Rockström 
mfl, «Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity», 
Ecology and Society, 14(2) (2009), tilgjengelig på www.ecologyandsociety.org/
vol14/iss2/art32/. Dette er siden bekreftet og oppdatert i Will Steffen mfl, 
 «Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet», 
Science, 347 (6223) (2015) (januar 2015), tilgjengelig på www.sciencemag.org/
content/347/6223/1259855.abstract. 
14 Dette gjelder genetisk mangfold, og så er det usikkerhet når det gjelder 
grensen for funksjonelt mangfold; se videre Will Steffen mfl. (referanse i fotnote 
13 over).
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trekkes og for hva konsekvensene skal være når vi ikke nøyaktig vet 
hva virkningen av gitte tiltak vil være. 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og skadepotensial. Når risi-
koen er stor, bør føre-var-prinsippet tre i kraft slik at miljøhensyn går 
foran andre hensyn. Selv om Grunnloven § 112 overlater mye til statens 
skjønn når det gjelder hvilke tiltak som skal iverksettes og hvordan 
berørte interesser skal balanseres, krever bestemmelsen altså en «viss 
miljøkvalitet».15 Det å holde oss innenfor planetens tålegrenser, må være 
et absolutt minstekrav. Planetens tålegrenser trekker dermed opp et 
handlingsrom som balanseringen av politiske interesser må holde seg 
innenfor. Mye i dette handlingsrommet overlates til statens skjønn. Når 
minimumskravene til en «viss miljøkvalitet» i henhold til Grunnloven 
§ 112, står i fare i en konkret sak, er vi imidlertid utenfor grensen for 
statens skjønn. Da vil Grunnloven § 112 kunne påberopes av berørte 
borgere eller av organisasjoner med rettslig interesse.16

For å hindre irreversible, farlige klimaendringer sluttet verdens-
samfunnet i FN-regi i København i 2009 seg til en forskningsbasert 
grense, det vi noe misvisende kaller for togradersmålet.17 Dette er en 
kritisk grense: Målet er at den globale oppvarmingen ikke må overstige 
to grader sammenlignet med førindustriell temperatur. Togradersgrensen 
gir oss liten sikkerhetsmargin, og vi ser allerede i dag omfattende 
effekter og konsekvenser av 0,86 graders oppvarming. Dersom våre 
etterkommere skal ha et realistisk håp om et levelig klima, må den 
globale temperaturstigningen holdes under to grader. 

15 Se note 11 over, og Ole Kristian Fauchald, «Hva er konsekvensene av Grunn-
lovens miljøparagraf?», kapittel 2 i denne boken.
16 Søksmål vil kunne være aktuelt både ved manglende utredning etter Grunn-
loven § 112 annet ledd (eller nektelse av informasjon til borger), og ved manglende 
oppfølgning av handleplikten etter tredje ledd (og dermed brudd på våre rettig-
heter etter første ledd); se Hans Christian Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett 
(4. utg., Universitetsforlaget, 2015), s. 156–158.
17 Dette ble vedtatt på neste FN-konferanse, i Cancun i 2010, se omtale av dette 
på Regjeringens sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimaavtale-vedtatt-
i-cancun/id628051/?selectLanguage=/no/id4/.
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Som klima- og miljøminister Tine Sundtoft skriver i en kronikk 
i Dagbladet i juli 2015: Det sporet vi er på nå – de internasjonale 
forhandlingene som pågår frem mot klimatoppmøtet i Paris i desember 
2015 – har foreløpig ikke medført tilstrekkelige forpliktelser.18 Tine 
Sundtofts referanse til at veien fra Paris ikke må bli en «Highway to 
hell», kan sees i dette lys.19 Mange runder med internasjonale klima-
forhandlinger har ikke gitt noe i nærheten av tilstrekkelige resultater. 
Vi er fortsatt på det sporet som forsker Bjørn Samset ved CICERO 
Senter for klimaforskning på Klimafestivalen i januar 2015, kalte for 
«tut og kjør»-sporet.20 Å bevege oss fra «tut og kjør»-sporet og over på 
bærekraftig vei, ligger innenfor det minimum vi kan kreve av staten 
etter Grunnloven § 112.

Et tverrvitenskapelig perspektiv – og en heterogen målgruppe
Vi ønsker med denne boken å belyse Grunnlovens miljøparagraf og 
klimadebatten fra så mange synsvinkler som mulig. Vi presenterer 
bidrag med utgangspunkt i rettsvitenskapen, medievitenskapen, 
biovitenskapen og filosofien, samt bidrag fra en advokat med erfaring 
fra klimasøksmål, fra en praktisk aktivist, fra ungdommen, fra beste-
foreldregenerasjonen og fra poeten. 

Bidragene er basert på de innleggene som ble holdt på konferansen i 
Universitetets Gamle Festsal 15. mai 2014: «Grunnlovens miljøparagraf 
110b: Fra ord til handling?».21 Forskningsrådet innvilget midler til 

18 Tine Sundtoft, «Humpete vei til Paris», Dagbladet, 28. juli 2015, tilgjengelig 
her: http://www.dagbladet.no/2015/07/28/kultur/meninger/klima/debatt/ 
kronikk/40338265/
19 I samme kronikk, se note 18 over.
20 «Tut-og-kjør»-sporet er Bjørn Samsets betegnelse på det vi ellers gjerne kal-
ler for «business as usual», se hans presentasjon her, fra Klimafestivalen januar 
2015: https://www.youtube.com/watch?v=bE4c4C9gyoc. 
21 Se konferansenettsiden 2014 her: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/
selskaper/arrangementer/seminarer-og-konferanser/grunnlovskonferanse-2014.
html. 
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denne konferansen, samt til arbeidet med boken og lanseringen av 
denne på et nytt seminar 30. september 2015,22 under programmet 
GRUNNLOV. Vi vil takke Forskningsrådet, og Det juridiske fakultets 
Institutt for privatrett som har vært vertskap for dette prosjektet, og 
Instituttets skriftserie PrivIus, som denne boken publiseres i. Den 
største takken går til hver enkelt bidragsyter som har stått på inn i 
mellom alle andre forpliktelser, for å kunne levere innsiktsfulle og 
tankevekkende bidrag. Det har gjort vår jobb som redaktører spen-
nende og lærerik. Og uten samvittighetsfull bistand fra jusstudentene 
Ole Henrik Olsen og Henrik Svartås, hadde vi neppe kommet i mål 
tidsnok til seminaret – hjertelig takk til begge to.

Nå da det som tidligere var Grunnloven § 110b, er blitt Grunnloven 
§ 112, vil bidragsyterne som omhandler dagens situasjon i et fremtids-
rettet perspektiv, selvfølgelig skrive Grunnlovens § 112 ved omtale av 
miljøparagrafen i Grunnloven. Der situasjonen før mai 2014 omtales, 
vil det være naturlig å omtale miljøparagrafen som § 110b. 

I forordet tegner professor Hans Petter Graver et dystert bilde 
av hvordan kriser i nær framtid kan skape grobunn for diktatur og 
undertrykkelse. Derfor er det også så avgjørende med grunnlovfesting 
av menneskerettigheter. Rettigheter nedfelt i Grunnloven, som § 112, 
må videre sikres med en effektiv oppfølgning.

Professor Ole Kristian Fauchald gir i sitt innlegg en historisk bak-
grunn for når og hvordan miljøparagrafen kom inn i Grunnloven, 
og hva den har betydd i praksis så langt, med noen refleksjoner om 
betydningen av skjerpelsen i 2014.

Mastergradstudent Mari Gjengedal, leder i miljø- og utviklingsor-
ganisajonen Spire, viser hvordan opprettelsen av et framtidsombud vil 
være med på å sikre en bærekraftig utvikling. Et framtidsombud vil 
kunne ivareta de framtidige generasjoners behov og rettigheter, legge 

22 Se konferansenettsiden 2015 her: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/
selskaper/arrangementer/seminarer-og-konferanser/grunnlovsseminar-30.9.15/
index.html. 
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for dagen et langsiktig perspektiv, og slik peke på løsninger som sparer 
ressurser og bidrar til reell bærekraft.

Et viktig tema er hvordan ulike medier, nasjonalt og internasjonalt, 
omtaler klimasaken og andre miljøspørsmål, og hvorvidt de følger 
opp saker på en måte som bidrar til en samfunnsnyttig debatt. Profes-
sor Elisabeth Eide viser hvordan mediedekningen påvirker borgerne 
og omvendt, hvordan redaktører og ulike miljøagenter mobiliserer i 
politiske valgprosesser.

På konferansen i mai 2014 var det en samtale mellom professor Arne 
Johan Vetlesen og forfatter Erland Kiøsterud. Deres utgangspunkt var 
det miljøfilosofiske perspektivet Grunnloven § 112 åpner for, og det 
etiske ansvar vi alle har for naturmiljøet. Hver for seg spinner Vetlesen 
og Kiøsterud videre på disse temaene i sine innlegg.

Det snakkes mye om nødvendigheten av «det grønne skiftet». Norge 
trenger andre bein å stå på enn de som olje- og gassindustrien kan 
gi oss, og stadig flere forstår at presset på planetens tålegrenser er så 
stort at kursen må endres dersom vi skal kunne sikre våre barn og 
barnebarns barn et levegrunnlag. Professor Beate Sjåfjell utdyper hva 
dette betyr i lys av Grunnloven § 112 og de rettigheter denne gir oss.

Så langt har Norge på beste måte forvaltet sin oljeformue gjennom 
Statens pensjonsfond utland, SPU eller det såkalte oljefondet, som er 
et av verdens største statlige investeringsfond. Professor Dag O. Hes-
sen, tidligere medlem i oljefondets etikkråd, peker på at Grunnloven 
§ 112 nå gjør det naturlig at klimahensyn blir tillagt større vekt for 
fondets investeringer. Hessen bidro med innlegg i paneldebatten på 
konferansen i mai 2014, og utvider i sitt kapittel de perspektivene han 
der så vidt var innom. 

Advokat Pål W. Lorentzen, styreleder i Norsk Klimastiftelse, utfor-
drer leseren: Kan vi saksøke staten fordi den ikke ivaretar vår rett til et 
levelig klima etter Grunnloven § 112? Lorentzen mener det haster med 
å komme i gang, og peker på prinsipper og normer som må avstemmes 
før et slikt søksmål kan bli en realitet.
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Den nederlandske advokaten Roger Cox har erfaringer fra sitt 
hjemland med klimasøksmål mot staten. Han viser oss hva som kreves 
av argumenter for å føre en slik sak, og hvordan andre land kan dra 
nytte av prosessen i Nederland. Saken Cox fører på vegne av over 800 
saksøkere har fått verdens oppmerksomhet etter at det ble seier i første 
runde i retten (saken er nå anket av den nederlandske stat). I teksten 
basert på Anita M. Halvorssens oversettelse får norske lesere innsikt i 
denne spennende prosessen.

I bokens avsluttende del, engasjerer poet og advokat Cathrine 
Grøndahl oss i spørsmålet om hva som ville skje om trær, og generelt 
naturområder, ble egne rettssubjekter, en juridisk part, og slik kunne 
gå til sak. 

Tidligere miljøvernminister Wenche Frogn Sellæg var i sin tid som 
politiker med på å vedta klima- og miljøparagrafen, i 1992. I en slutt-
appell, lettere omskrevet fra appellen hun holdt på konferansen, ser 
hun seg tilbake: Så langt har ikke grunnlovsbestemmelsen fått den 
virkning hun kanskje trodde. I sitt engasjement for å sikre naturens 
mangfold og en bedre klimapolitikk, representerer § 112 et våpen hun 
som bestemor gjerne vil se blir benyttet.

Hvor stor innsats gjør egentlig hver enkelt av oss i praksis for å sikre 
våre etterkommere en levelig fremtid? De styrendes mandat dirigeres 
av oss, av opinionen. Daglig ytrer vi oss gjennom vårt forbruksmønster, 
kanskje på måter vi ikke liker å vedkjenne oss. Og vi har i våre for-
skjellige roller muligheter til å påvirke, i stort og smått, hvordan våre 
samfunn innrettes. Vi har alle et ansvar, på forskjellige måter, for å 
komme oss over på et bærekraftig spor. 

Målgruppen for denne boken er bred. På samme måte som konfe-
ransen i mai 2014 og den i september 2015, hvor denne boken lanseres, 
retter vi oss til alle interesserte: Studenter og forskere, journalister 
og politikere, engasjerte besteforeldre og ungdommer. Vi har derfor 
prøvd å gjøre språket i boken klart og enkelt uten at det skal gå ut 
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over de enkelte disipliners faglige krav til innhold.23 Om vi har lykkes 
i dette, overlater vi til leserne å bedømme. Vi håper boken vil opplyse 
og engasjere, og være et bidrag til den helt nødvendige debatten om 
hvordan vi best skal ivareta menneskehetens eksistensgrunnlag.

23 Samtidig som de akademiske bidragene gjennom fotnoter gir spor til videre 
lesing for den som ønsket det


