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Saker for Høyesterett i 2017 og 2018 hvor reindriftshensyn har vært berørt

• HR-2017-1230 Hjertind reinbeitedistrikt 

 Bygging av seks hytter innenfor reindriftbeitedistriktets vår- sommer- og 
høstbeiteområde

 Anvendelse av vesentlighetskriteriet i reindriftsloven § 63  

• Hr-2017-2247-A. Reinøy
 Gyldigheten av ekspropriasjonsvedtak. Krav om konsekvensutredning

• Hr-2017-242A. Gyldigheten av pålegg om å reduksjon av reinflokk I Siidaandel

• Hr-2018-456 Nesseby. Avklaring av bruksrettigheter og forvaltning av naturressurser i 
Nesseby kommune 
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Langsundforbindelsen



Prosjektet
 Undersjøisk tunell fra Ringvassøy under 

Langsundet til Reinøy

 Utbedring og delvis omlegging av veien

fra tunnelmunningen på Reinøy til et nytt

fergeleie i Sætervika nord på øya

• Fergeleiet skal benyttes for ferge videre til

Vannøy og Karlsøy i et trekantsamband

• Dette vil gi kortere fergestrekninger enn i dag, 

hvor ferga går fra Hansnes på Ringvassøya

 Det legges også opp til en omlegging av 

den eksisterende veien som i dag går igjennom 

Stakkvik, slik at veien i stedet ledes utenom tettstedet. 



Reindrifta på Reinøy

• Reinøy reinbeitedistrikt omfatter hele 
Reinøya og er et sommerdistrikt med to 
siidaandeler. 

• Reinbeitedistriktet har aldri vært 
motstander av selve veiforbindelsen. 
Følgende tiltak i planen vil likevel kunne 
få vesentlige konsekvenser for reindrifta 
på øya:

 Bygging av nytt fergeleie i Sætervika

 Omlegging av veien om Stakkvik



Konsekvensene for reindrifta

• Bygging av nytt fergeleie i Sætervika

 Området brukes for å slippe ut 
reinen om våren, og det er øde og 
perfekt som kalvingsplass. 

• Omlegging av veien ved Stakkvik

 Hensynet til reindrifta tilsier at man 
bruker det allerede utbygde 
veinettet for dermed å unngå nye 
inngrep i beitearealene. 
Veiomleggingen vil innebære at nye 
beiteområder gå tapt. 



Historikk
1970-tallet: Reindriften på Reinøya gjenopptas. Driften hadde da vært innstilt 

siden 1922
1985: Etter bevilgning i kommunestyret stiftet Karlsøy kommune 

aksjeselskap med formål å arbeide for realisering av prosjektet.
12.12.2007: Vedtak av kommunedelplan 
15.12.2010: Vedtak av reguleringsplan
5.4.2011: Fylkesmannen stadfestet vedtaket av reguleringsplanen
12.2.2014: Statens vegvesen traff ekspropriasjonsvedtak i medhold av 

veiloven § 50
20.2.2014: Skjønnsbegjæring til Nord-Troms tingrett                             
14.4.2015: Fylkesmannen opphevde sitt eget vedtak av 5.4.2011. Saken ble 

oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet
17.6.2015: Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente planen
18.1.2016: Kjennelse fra Nord-Troms tingrett: Skjønnet fremmes ikke
2.12.2016: Dom fra Hålogaland Lagmannsrett: Skjønnet fremmes for 

tingretten
28.11.2017: Dom fra Høyesterett: Anken forkastes



Planprosessen

• 2003: Oppstart av kommunedelplan for prosjektet

 Reindriftsforvaltningen skrev i brev av 3. juni 2003 at de 
ikke er i mot fastlandsforbindelsen, men bemerket:

• At det i prosjektet bør brukes områder som allerede 
er brukt til veianlegg

• At planen vil berøre viktige reindriftsinteresser og at 
det derfor er behov for konsekvensutredning 

 Vegvesenet avslo krav om konsekvensutredning. Etter 
vegvesenets oppfatning gjaldt det ikke noe krav om KU 
etter det dagjeldende regelverket. 

 Vegvesenet viste også at det bille bli gjennomført en 
konsekvensanalyse som skulle inneholde:

• En «systematisk vurdering av fordeler og ulemper 
ved de ulike alternativene» 

• Informasjon om «konsekvensenes art og omfang»
• Kommunedelplanen ble vedtatt den 12. desember 2007. 

 Reindriftsforvaltningen hadde ikke fremmet innsigelse til 
planen



2009 Oppstart av reguleringsplanarbeid

 Både reinbeitedistriktet og Reindriftsforvaltningen gjentok kravet om 
konsekvensutredning 

 Vegvesenet avslo kravet, under henvisning til konsekvensanalysen som lå 
til grunn for kommunedelplanen

Mars 2010: Reguleringsplanforslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn

 Forslaget ble møtt med innsigelse fra Reindriftsforvaltningen med krav om 
konsekvensutredning

 Etter anbefaling fra vegvesenet så kommunen bort fra innsigelsen og 
egengodkjente planen

– Dette var begrunnet med at planen hadde grunnlag i godkjent 
kommunedelplan for rv 863 og:

• At kommunedelplanen var gjenstand for en grundig prosess hvor 
Reindriftsforvaltningen var involvert som høringsinstans

• At spørsmålet om konsekvensutredning ble vurdert i forbindelse med 
arbeidet med kommunedelplanen

• At Reindriftsforvaltningen ikke hadde fremmet innsigelse til 
kommunedelplanen  

• Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen som 5. april 2011 stadfestet planvedtaket. 



Langsund: Fylkesmannens vedtak av 14.4.2015:

Fylkesmannen opphevet sin egen stadfestelse av 
reguleringsplanen for Langsundforbindelsen

«Fylkesmannen har i denne saken, på 
bakgrunn av en rettsanvendelsesfeil 
som både Statens vegvesen og Karlsøy 
kommune også har begått, både tatt 
stilling til gyldigheten av områdestyrets 
innsigelse, samt stadfestet det endelige 
planvedtaket, uten å ha personell

kompetanse til dette. Vårt vedtak lider 
således av en tilblivelsesmangel.»



Departementets vedtak av 17. juni 2015: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 
reguleringsplanen for Langsundforbindelsen:

• Områdestyret for reindrift ble avvist fordi det kunne 
vært fremmet innsigelse til kommunedelplanen for det 
samme området. 

• Videre var det etter departementets syn ikke behov for 
videre utredninger fordi:

 Konsekvensene for reindrifta var tilfredsstillende 
utredet gjennom konsekvensanalysen som ble 
utarbeidet på kommunedelplannivå

 Senere utredninger hadde bidratt til å belyse 
hensynet til reindriften ytterligere
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Rettsaken



RETTSAKEN 

• Saken gjelder en skjønnsbegjæring for å få fastsatt ekspropriasjonserstatning 
for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendige for gjennomføringen 
av reguleringsplanen

• Reguleringsplanen er imidlertid grunnlaget for ekspropriasjon 

• I vurderingen av om skjønnet skulle fremmes måtte retten derfor vurdere 
reguleringsplanens gyldighet

 I denne sammenheng måtte retten vurdere om planen krevde 
konsekvensutredning, og i tilfelle 

 om manglende konsekvensutredning fører til at planvedtaket er 
ugyldig



Underinstansenes vurderinger

Tingretten kom til at 

• Det skulle vært foretatt konsekvensutredning fordi 
beregnet kostnad på vedtakstidspunktet var på over 
500 millioner kroner, jf. dagjeldende KU-forskrift § 2. 
1. ledd bokstav f, jf vedlegg 1 pkt. 28.  

• Det var etter tingrettens syn «en ikke helt 
fjerntliggende mulighet» for at den manglende 
konsekvensutredningen hadde virket inn på 
reguleringsplanvedtaket, jf. forvaltningsloven § 41 

Etter tingrettens syn var planvedtaket derfor ugyldig noe 
som innebar at også ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig. 
Skjønnet ble derfor ikke fremmet.





Lagmannsretten kom til at

• Det var de stipulerte kostnadene ved planoppstart som  
var avgjørende for om veikostnadene i seg selv medførte 
krav til konsekvensutredning. Ved planoppstart var 
kostnadene beregnet til kr 490 millioner, som var under 
grensen for automatisk krav om KU.

• Lagmannsretten tok ikke stilling til om det var nødvendig 
med konsekvensutredning ut fra hensynet til reindrift, 
ettersom en eventuell konsekvensutredning etter rettens 
vurdering ikke ville fått betydning for vedtakets innhold. 

Lagmannsretten avgjorde dermed at skjønnet måtte fremmes for 
tingretten



• Problemstillingene for Høyesterett

 Skulle reguleringsplanen vært konsekvensutredet?

1) Krav til KU på grunn av de estimerte kostnadene for veiprosjektet?

 Skulle avgjørelsen ta utgangspunkt i kostnadsoverslaget på      
oppstartstidspunktet (490 mill.), eller på vedtakstidspunktet (530 
mill.)?

2) Krav til KU ut fra hensynet til reindrift? Dette forutsatte:

2.1) At tiltaket kunne komme i konflikt med hensynet til reindrift

2.2) At tiltaket ikke var tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå

 Dersom planen krevde konsekvensutredning; måtte retten vurdere om 
manglende konsekvensutredning førte til at vedtaket var ugyldig

 Om veien ville komme i konflikt med FNs konvensjon om Sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27 

• Høyesterett avgjorde med tre mot to stemmer at anken måtte forkastes, noe som 
innebærer at ekspropriasjonskjønnet fremmes for tingretten



Skulle planen vært konsekvensutredet

1) Krav til KU på grunn av de estimerte kostnadene for veiprosjektet?

 Etter den dagjeldende forskriften (fra Miljøverndepartementet av 26. juni 2009 § 2. 1 ledd, f), 
jf vedlegg I) gjaldt det et ubetinget krav om konsekvensutredning for veier med 
investeringskostnader på mer enn 500 millioner. 

 Ved oppstart av planarbeidet var kostnadene estimert til kr 490 millioner (lagmannsretten 
mente dette måtte være avgjørende). På vedtakstidspunktet var anslaget steget til kr 530 
millioner (tingretten mente dette måtte være avgjørende)

 Flertallet var enige med lagmannsretten i at formålet med regelverket tilsa at det måtte 
være anslaget ved oppstart av planarbeidet som måtte være avgjørende.

• Spørsmålet om KU vurderes i forbindelse med oppstart av planarbeidet. På dette 
tidspunktet skal planmyndigheten vurdere om miljø- og samfunnshensyn tilsier at en 
plan krever konsekvensutredning  

 Mindretallet var ikke uenige i dette



Någjeldende forskrift

• Etter den nye forskriften (2017) § 6 (1) b jf vedlegg 1 pkt. gjelder det 
automatisk krav om KU for planer om 

«vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 
millioner kr»

• Om det kreves konsekvensutredning vil bero på kostnadsoverslaget i 
oppstartsfasen av arbeidet. 

 Dette må antagelig gjelde generelt for alle tilfeller hvor krav om 
konsekvensutredning knyttes til estimerte kostnader.



2) Krav til KU ut fra hensynet til reindrift? Dette forutsatte at følgende vilkår var til stede:

2.1) At tiltaket kunne komme i konflikt med hensynet til reindrift

2.2) At tiltaket ikke var tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå

2.1) Konflikt med hensynet til reindrift?

• Etter dagjeldende forskrift § 3 (1) b jf vedlegg II pkt 24 var det krav om 
konsekvensutredning for veier som

"… kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er 
lokalisert i reindriftens særverdiområder … eller på annen måte kan komme i konflikt 
med reindriftens arealbehov." 

• Både flertallet og mindretallet kom til at planen var omfattet av denne bestemmelsen



Någjeldende forskrift

• Etter någjeldende forskrift skal det ved avgjørelsen av om en plan krever 
konsekvensutredning vurderes om planen kan 

 komme i konflikt med

områder med stor betydning for samisk utmarksnæring 
eller reindrift….», jf. § 10 2. ledd bokstav b

 medføre

«større omdisponering av områder avsatt til  landbruks-, 
natur- og friluftsformål, samt reindrift…», jf. § 10, 2. ledd 
bokstav d



2.2 Var tiltaket tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå? 

• Etter den dagjeldende forskriften § 3, 2. ledd gjaldt det unntak fra KU-plikten i tilfeller hvor 

"… konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på overordnet 
plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan." 

• Spørsmålet var dermed om veiprosjektet var tilfredsstillende utredet i forbindelse med 
kommunedelplanen

 Flertallet viste til at «tilfredsstillende utredet» ikke innebærer at utredningen på overordnet 
plannivå måtte oppfylle de krav som gjelder for konsekvensutredninger

- Etter unntaksbestemmelsen i § 2 (2) var det krav om «konsekvensutredning» på 
overordnet plannivå, mens det etter § 3 bare krevdes at tiltaket var «tilfredsstillende 
utredet»

- Denne rettsoppfatningen var også lagt til grunn i et veiledningsnotat fra KMD

 Mindretallet var enige i flertallets rettsoppfatning på dette punktet



• Spørsmålet ble dermed om vegprosjektet i denne konkrete saken var 
«tilfredsstillende utredet» i og med konsekvensanalysen vegvesenet 
hadde foretatt under utarbeidelsen av kommunedelplanen i 2004

• Dette spørsmålet tok flertallet i Høyesterett ikke stilling til. Førstvoterende 
som talsmann for flertallet uttalte i avsnitt 90 (min utheving) :

Jeg finner imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å ta stilling til om 
konsekvensanalyse i dette tilfellet, bedømt etter en for lengst 
opphevet forskrift, var tilstrekkelig. Årsaken er at jeg – som 
lagmannsretten – er kommet til at en eventuell feil uansett ikke kan 
føre til ugyldighet. 



• Mindretallet kom til at det forelå saksbehandlingsfeil (min utheving):

Analysen i 2005 var kortfattet, og konsekvensene for reindriften var 
ikke belyst på annen måte enn ved et brev fra reinbeitedistriktet. Jeg er 
enig med førstvoterende i at unntaksbestemmelsen i forskriften måtte 
forstås slik at det ikke gjaldt noe krav om formell konsekvensutredning. 
Slik jeg ser det, måtte det likevel kreves en utredning med et 
grunnlag og en dybde som kunne oppfylle de grunnleggende 
hensynene bak kravet om konsekvensutredning. 



Någjeldende forskrift § 8, 1. ledd bokstav a (min utheving) 

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding:

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i 
en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20170621NR854P10
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20170621NR854V2


Foreløpig oppsummering 

• Flertallet tar ikke stilling til om det foreligger saksbehandlingsfeil, 
herunder om saken var tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå

• Mindretallet kom til at saken ikke var tilfredsstillende utredet på 
overordnet plannivå og at det derfor forelå saksbehandlingsfeil.

• Det neste spørsmålet gjaldt følgene av manglende konsekvensutredning

– For flertallet ble spørsmålet om en eventuell saksbehandlingsfeil fører 
til at planen er ugyldig. For mindretallet ble spørsmålet om den av 
mindretallet fastslåtte saksbehandlingsfeilen fører til ugyldighet.



2.3 Fører manglende konsekvensutredning til ugyldighet ?

• Hvis det gjaldt krav om KU, forelå det i så fall en saksbehandlingsfeil i og med at planen ikke ble 
konsekvensutredet. Spørsmålet er om denne saksbehandlingsfeilen fører til at planvedtaket er 
ugyldig

• Om virkningen av saksbehandlingsfeil heter det i forvaltningsloven § 41 (min utheving): 
«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke 
overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig 
når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold."  

• Det er tilstrekkelig med "en ikke helt fjerntliggende mulighet" for at feilen har fått betydning for 
vedtaket, jf. Rt 2009, side 661.

• Bestemmelsen kan ikke tolkes antitetisk. Saksbehandlingsfeil som kan ha vært bestemmende for 
vedtakets innhold fører ikke uten videre til ugyldighet. En vurdering av feilens betydning for 
vedtakets innhold er imidlertid et naturlig startpunkt for ugyldighetsvurderingen. 



Rt 2009, side 661 (Ambassadesaken)

• Betydningen av manglende konsekvensutredning 
hadde tidligere vært en problemstilling for 
Høyesterett i Rt 2009 s. 661.

• Saken gjaldt gyldigheten av vedtak fra Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus om godkjenning av endring av 
reguleringsplan for deler av et friområde i 
Husebyskogen

• Gjennom endringen ble det lagt til rette for bygging 
av ny amerikansk ambassade på tomten

• Endringen var ikke konsekvensutredet til tross for at 
tiltaket krevde konsekvensutredning etter gjeldende 
forskrift. Dette var ikke omtvistet

• Spørsmålet var hvilken virkning denne feilen skulle få



Fra avsnitt 72 og 73 (min utheving):

"Sammenholdt med de interesser som skal ivaretas gjennom 
reglene om konsekvensutredning, og den komplekse 
utredningsprosessen det der legges opp til, vil veien frem til 
ugyldighet derfor kunne være kort når saksbehandlingsfeilen 
består i manglende eller mangelfull konsekvensutredning. Men 
noen automatikk er det ikke tale om. ..

«Det kan ikke tas for gitt at de hensyn og interesser som skal 
ivaretas gjennom reglene for konsekvensutredning, i en konkret 
sak ikke også kan ivaretas innenfor rammene av en ordinær 
planbehandling……

Spørsmålet vil være hvilken utredning som - holdt opp mot de 
interesser som skal ivaretas gjennom reglene om 
konsekvensutredning, herunder hensynet til Grunnloven § 110b -
måtte til for å tilfredsstille kravene til forsvarlig utredning og 
behandling».

Presseklipp fra Tv2 Foto: Roald, Berit/ 
Scanpix PIX

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A7110b


HR-2017-2247-A Langsund

• Med disse generelle uttalelsene fra Ambassadesaken som 
utgangspunkt, gikk førstvoterende (flertallet) over til å 
vurdere om (avsnitt 99): 

«det var en reell mulighet for at kommunestyret ville 
truffet andre avgjørelser om veitraseen, fergeleiet eller 
andre forhold av betydning for reindriften dersom det 
hadde blitt gjennomført en konsekvensutredning.» 



Innvendingene fra reindrifta

• Bygging av nytt fergeleie i Sætervika

 Området brukes for å slippe ut 
reinen om våren, og det er øde og 
perfekt som kalvingsplass. 

• Omlegging av veien ved Stakkvik

 Hensynet til reindrifta tilsier at man 
bruker det allerede utbygde 
veinettet for dermed å unngå nye 
inngrep i beitearealene. 
Veiomleggingen vil innebære at nye 
beiteområder gå tapt. 



Noen premisser

• Planvedtaket ble truffet 15.12.2010 
På dette tidspunkt forelå det en konsekvensanalyse fra Statens vegvesen

• Senere utredninger:

 Utredning fra Christian Nellemann av 20. september 2012. Oppdragsgiver var Vegvesenet, og rapporten var 
først og fremst ment som grunnlag for å fastsette erstatningen til reinbeitedistriktet. 

 På oppdrag fra Karlsøy kommune foretok Norut Tromsø i 2012 en «konsekvensutredning for tema reindrift» 
i Karsløy kommune i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 Etter oppdrag fra Vegvesenet foretok Norut ved Jan Åge Riseth, Bernt Johansen og Inge Even Danielsen i 
2016 en tilleggsutredning av Langsundforbindelsen og reindriften. 

• Nytt kommunestyrevedtak i september 2016
 Etter at Vegvesenet etter en fornyet vurdering hadde anbefalt å utbedre de eksisterende veien
 Rådmannen la frem en åpen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vedtok 16. september 2016 – ut fra 

en "helhetsvurdering" å fastholde reguleringsplanen til tross for tilleggsutredningen fra Vegvesenet. 



Fergeleiet i Sætervika

Førstvoterende (flertallet) viser til utredningsmaterialet fra 2016 hvor det på side 35 heter at:

"Etablering av fergeleie vil ‘ta hull’ på et område som i dag er uten bebyggelse og som dermed fremstår som 
uforstyrret ut over at det går vei gjennom området nær kyststripen. Dette er negativt, og de vil derfor risikere 
mindre bruk av området. Influenssonen for et fergeleie vil bli ganske stor i og med at området ikke har stor 
naturlig avgrensning." 

Etter førstvoterendes oppfatning rokker ikke dette ved 
«det man kjente til om konsekvensene for reindriftsnæringen da kommunestyret i 
kommunedelplanen vedtok plassering av fergeleie i Sætervika» 

Førstvoterende viser videre til at fergeleiet i Sætervika fra tidlig i planarbeidet har vært ansett som det eneste 
realistiske alternativet

Ut fra de kunnskaper kommunestyret hadde på vedtakstidspunktet konkluderer flertallet med at de ikke kan se
«noen reell mulighet for at en konsekvensutredning kunne føre til at myndighetene ville unnlate 
å bygge nytt fergeleie eller vedtatt å plassere det et annet sted» 



Omlegging av veien ved Stakkvik

• Førstvoterende viser her til at kommunestyret

«konsekvent, gjentatt og over lang tid har gått inn for at veien skulle føres utenom tettstedet». 

• Flertallet legger til grunn at kommunestyret hele tiden har vært kjent med reindriftas innvendinger og 
grunnlaget for dem

• Det vises også til at kommunestyret 16. september 2016:

 etter at Vegvesenet etter en fornyet vurdering hadde anbefalt å utbedre de eksisterende veien

 på ny vedtok at veien måtte legges om Stakkvik. 

 på dette tidspunktet var kommunestyret kjent med de utredninger som hadde blitt gjort i 
mellomtiden. 

• På denne bakgrunn kunne førstvoterende 

«se noen reell mulighet for at en konsekvensutredning kunne ført til at myndighetene ville truffet 
bestemmelse om at veien ikke skulle legges utenom Stakkvik» 



Konklusjon

Etter flertallets oppfatning er det dermed ingen 

«reell mulighet for at en konsekvensutredning ville ført til noen 
endring av de vedtak som er truffet. Den manglende 
konsekvensutredningen kan dermed ikke lede til at
ekspropriasjonsvedtaket blir ugyldig» 



Mindretallet

Annenvoterende viser innledningsvis til:

- At konsekvensutredninger skal sikre en åpen planleggingsprosess som gir ulike 
myndigheter, berørte og interesserte reelle muligheter til påvirkning i prosessen

- At de samlede (kumultive) effektene av allerede gjennomførte tiltak og planlagte tiltak 
innenfor det enkelte reinbeitedistrikt må vurderes



Mindretallet, fortsettelse

• Etter mindretallets oppfatning forelå det en reelt alternativ til omlegging av veien om 
Stakkvik

 Kommunestyrets behandling av trasevalget i 2016 underbygger etter mindretallets 
oppfatning dette

• Mindretallet mener det ikke kan legges vekt på at kommunestyret, med kunnskaper om de 
utredninger som da forelå, i 2016 fastholdt at veien måtte legges om Stakkvik. Hadde det 
vært gjennomført en konsekvensutredning før planvedtaket var det (min utheving) 

«sannsynlig at de forhold og vurderinger som fremgår av de senere utredningene, 
hadde fremkommet på omtrent samme måte, men da på et vesentlig tidligere 
stadium, før planvedtakene. Dette ville ledet til en vesentlig annen prosess og 
forberedelse frem til planvedtakene»



Plan- og bygningsloven § 4-2, 1 og 2 . ledd (min utheving):

«Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for 
framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse –
konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn»



Mindretallet (Avsnitt 146, min utheving)

Med en konsekvensutredning ville det ha foreligget et annet og bredere 
beslutningsgrunnlag enn det som forelå på vedtakstidspunktet. 
Gjennomføring av konsekvensutredning ville, i tråd med det jeg har påpekt 
om formålet med en slik utredning, også gitt grunnlag for en mer åpen 
planleggingsprosess der reindriftsinteressene ville hatt bedre forutsetninger 
for å delta i en dialog og også hatt mulighet til å påvirke i større grad enn i 
den prosessen som ble gjennomført. 



Betydningen for 
fremtidige saker



Betydning for fremtidige plansaker

Krav om konsekvensutredning ut fra beregnede kostnader
• Etter den nye forskriften (2017) § 6 (1) b jf. vedlegg 1 pkt. gjelder det 

automatisk krav om KU for planer om 

«vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 
millioner kr»

• Om det kreves konsekvensutredning vil bero på kostnadsoverslaget i 
oppstartsfasen av arbeidet. 
 Dette må antagelig gjelde generelt for alle tilfeller hvor krav om 

konsekvensutredning knyttes til estimerte kostnader.



Betydning for fremtidige plansaker

Krav om utredninger ut fra hensynet til reindrift og andre berørte interesser 

• Flertallet tok ikke stilling til om det forelå saksbehandlingsfeil. 

• Det er også verd å merke seg at både flertallet og mindretallet mente det ut fra hensynet til 
reindrift, som utgangspunkt var nødvendig med konsekvensutredning.  

• De eneste som tok stilling til om det forelå saksbehandlingsfeil var mindretallet på to 
dommere, som kom til at planen krevde KU. Etter mindretallets votum var saken ikke 
tilfredsstillende utredet gjennom konsekvensanalysen på kommunedelplannivå. 

• I den någjeldende forskriften er ordlyden endret, jf § 8, 1. ledd bokstav a. Unntak fra KU-
plikten gjelder bare hvor tiltaket er «konsekvensutredet» på overordnet plannivå



Betydning for fremtidige plansaker (gyldighetsvurderingen)

• Høyesterett følger opp det de la til grunn i «Ambassadesaken» fra 2009, om at det ikke er 
noen automatikk i at manglende konsekvensutredning fører til ugyldighet og at spørsmålet 
blir om saken samlet sett var godt nok opplyst for kommunestyret

• Flertallet kom til at en eventuell saksbehandlingsfeil ikke kan ha vært bestemmende for 
vedtakets innhold ut fra omstendighetene i denne konkrete saken. 

• Planmyndigheten og sektormyndigheter må ta utgangspunkt i at krav til utredninger, 
medvirkning og andre saksbehandlingsregler skal følges. 
 I planprosessen kan vi ikke for hver enkelt saksbehandlingsregel vurdere om regelen vil 

ha betydning for vedtakets innhold, og se bort fra denne hvis dette ikke er tilfellet.
 Vi må legge til grunn at de utredninger lovgiver krever for at et tiltak skal kunne 

gjennomføres, er nødvendige for at prosessen skal være forsvarlig, herunder at 
grunnleggende hensyn som rettssikkerhet, miljøhensyn og andre overordnede 
samfunnshensyn skal ivaretas i prosessen



Betydning for fremtidige plansaker

• Hva hvis vegvesenet hadde gjennomført konsekvensutredning enten i forbindelse med 
kommunedelplanen (2007) eller reguleringsplanen (2010)?
– Sammenlignet med den prosessen planen har vært i gjennom

• Ville det tatt lengre tid?
• Ville det kostet mer?
• Ville prosessen og grunnlaget for vedtaket fremstått som mindre forsvarlig?

• Det er også verd å merke seg mindretallets fokus på konsekvensutredning som et grunnlag 
for en åpen prosess, med medvirkning fra- og dialog med  representanter for berørte     
interesser 

 KU skal ikke bare foreligge på vedtakstidspunktet, men inngå i høringsdokumentene
 Konsekvensutredningen vil dermed utgjøre et viktig faglig grunnlag for høringsuttalelsene, og 

i så måte være bestemmende for eventuelle innsigelser og merknader til planforslaget
 Konsekvensutredning som vitenskapelig grunnlag for dialogmøter, mekling mv. 



Høyesteretts vurdering i «Ambassadesaken» ble gjenstand for 
kritikk fra flere hold innenfor fagmiljøene. Mye av 
argumentasjonen i kritikken vil ha tilsvarende slagvidde mot 
flertallets votum i Langsundsaken. Backer og Bugge» «Forsømt 
konsekvensutredning av alternativer - Høyesteretts dom i Rt-2009-661 om den 
amerikanske ambassade i Husebyskogen» Lov og Rett 2010 s 115-127 - (LOR-2010-
115)

Konsekvensutredningen skal som nevnt også gi bedre grunnlag for 
en opplyst offentlig debatt og sikre at relevante motforestillinger 
kommer frem. Høyesterett viste her til  at det i høy grad var skjedd 
under planprosessen, og på forskjellige måter (avsnitt 84). Det måtte 
illustrere at den manglende konsekvensutredning ikke hadde hatt 
betydning for planvedtaket.26 Dette argumentet har imidlertid 
karakter av «Catch 22» for dem som er uenige i forvaltningsvedtaket: 
Sier de klart fra under saksbehandlingen om feil og mangler, må de 
regne med at vedtaket av den grunn blir stående. Lar de være å 
opptre aktivt, risikerer de at vedtaket blir stående fordi de ikke har 
medvirket til å opplyse saken.

https://lovdata.no/pro/document/JUS/backer-il-2010-01?#fotnote_26
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