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Klimadommen fra
Borgarting
• Innledende refleksjoner.
• Hatt og disclaimers.
• Videre fremstilling:
1. Grunnloven § 112: En (menneske-)
rettighetsbestemmelse?
2. Rettighetens innhold?
3. Lagmannsrettens subsumsjon under
Grunnloven § 112.
4. EMK artikkel 2 og 8.
5. Forholdet til Urgenda-saken og veien videre.

1. Grunnloven § 112: en
rettighetsbestemmelse?
«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 tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.»

Øvrige tolkningsfaktorer
Forarbeider
Reelle hensyn:
•

«Men uten et internasjonalt forbilde, slik som de tradisjonelle
menneskerettighetene, er det mer krevende å utvikle kriterier for
anvendelsen. En annen innvending knytter seg til domstolens
egnethet til å ta avgjørelser i miljøspørsmål som ofte krever brede og
inngående avveininger basert på flerfaglig innsikt.»

•

«Demokratihensyn tilsier at avgjørelser som krever slike vurderinger
tas av folkevalgte organer og ikke av domstolene. Domstolsprøving på
dette området vil kunne rettsliggjøre temaer som står i sentrum for den

politiske debatt. I denne saken kommer dette hensynet på spissen, i
og med at Norges samfunnsøkonomisk sett viktigste næring –
petroleumsvirksomheten – og det mange vil mene er den viktigste
miljøutfordringen verden står overfor – klimaendringer – er stilt opp
mot hverandre»

Øvrige tolkningsfaktorer
forts.
Reelle hensyn:
•

«Miljøet er i ytterste forstand grunnleggende for
menneskelige livsvilkår, og sammenliknet med andre
rettigheter som domstolene er satt til å verne om,
fremstår det ikke som en unaturlig forståelse av § 112
at domstolene også på dette område skal sette en
skranke for statens handlinger.»

•

«(…) at retten skal ivaretas på tvers av generasjoner
har en side til demokratihensynet, i og med at
framtidige slekter ikke kan påvirke dagens politiske

prosesser.»

2. Rettighetens innhold?
«Lagmannsretten finner verken grunnlag for eller
grunn til å utlede kriterier for hvordan den nærmere
grensen skal fastlegges, ut over at bestemmelsen
har en kjerne som domstolene (…) har rett og plikt til
å beskytte.»
«Spørsmålet om terskel står i nær tilknytning til, men
er prinsipielt forskjellig fra, spørsmålet om
prøvingsintensitet. Lagmannsretten ser det slik at
det er grunn til å være mer tilbakeholden i
overprøvingen av vedtak som har vært gjenstand for
politisk prosess i regjeringen eller Stortinget, enn
vedtak truffet av underliggende forvaltningsorganer»

Metodiske spørsmål
- Lite problematisering av den omfattende

vektleggingen av forarbeider (preg av etterarbeider).
- Utleder ikke kriterier for innholdet i
rettighetsbestemmelsen og forholdet mellom første og

tredje ledd?
- Kunne vært mer tydelig på klimakrisens alvor?
(«mange vil mene er den viktigste miljøutfordringen
verden står overfor»).
- Litt forvirrende om forholdet mellom terskel,
skjønnsmargin og prøvingsintensitet.
- Lite prinsipiell tilnærming til prøvingsretten.

3. Subsumsjonen
Hvilke utslipp skal vurderes? (Årsak)
•

«Hensynet til et effektivt vern tilsier derfor at selv om
det må tas utgangspunkt i utslipp som er en følge av
det vedtaket som angripes, må det også ses hen til
den samlede påvirkningen av klimaet og hvordan
utslippet inngår i øvrige utslipp»

•

Klar sammenheng mellom utvinning og forbrenning.

•

Hensynet til etterslekten taler for allsidig betraktning.

•

= Utslipp fra forbrenning etter eksport også relevant.

•

Er globale virkninger også relevant i vurderingen?
Avgjøres ikke prinsipielt, men globale virkninger kan
være et «relevant moment»

Konklusjon subsumpsjon
•

Utvinningstillatelsen gir ikke ubetinget rett til utvinning.

•

Grunnloven § 112 vil være relevant også ved en senere vurdering av
om en plan for utbygging og drift (PUD) skal godkjennes.

•

Kvotesystem har betydning for nettoutslipp.

•

Drøfter deretter betydning for :

-

Utslipp av klimagasser ved utvinning i Norge

-

Forbrenning i utlandet

-

Lokale miljøskader

-

Samlet vurdering:

•

«Det er imidlertid tale om usikre og enkeltstående fremtidige utslipp,

og de tiltakene etter § 112 tredje ledd som vi kunne gi rom for
utslippene, kan best vurderes på det tidspunktet utslippene er nært
forestående(...)»
•

Moment (ikke avgjørende) at følgene er vurdert av Stortinget.

= ikke overskredet terskelen etter Grunnloven § 112

EMK artikkel 2 og 8
• Lagmannsretten tar ikke stilling til krav om
avisning.

• Avgrenset vurderingen til konsekvenser i Norge.
• Ikke «real and immediate» risk som følge av
vedtaket.

• Også i prøving etter EMK er det en
skjønnsmargin.
• « Det er ikke noe som tilsier at resultatet av en
slik vurdering vil bli annerledes etter EMK art. 2
og 8 enn etter Grunnloven § 112.»

4. Forholdet til Urgendasaken og veien videre
Lagmannsretten om forholdet til Urgenda-saken
(«bryter ny mark» men):
«Avgjørelsen har imidlertid etter lagmannsrettens
mening liten overføringsverdi idet den gjaldt
spørsmål om generelle utslippsmål, og ikke som i
vår sak der spørsmålet gjelder konkrete framtidige
utslipp fra enkeltfelt som eventuelt vil bli satt i
produksjon fram i tid. Det er ingen motstrid mellom
det resultatet lagmannsretten er kommet til i saken
her, og resultatet i Urgenda-saken»
Veien videre
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