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Naturmangfoldloven kapittel IX 
Håndheving og sanksjoner 

• Retting og avbøtende tiltak (§ 69) 

• Uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig 
virksomhet (§ 70) 

• Direkte gjennomføring (§ 71) 

• Bruk av andres eiendom ved 
gjennomføring av tiltak (§ 72) 

• Tvangsmulkt (§ 73) 

• Miljøerstatning (§ 74) 

• Straff (§ 75) 
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Hvorfor håndheving og sanksjoner? 

 

 

Hindre lovbrudd - realisere lovens  formål  

 

Nye, bedre og mer fleksible regler 
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Hvordan realiserer vi lovens formål 
best? 

 

• Forståelse for lovens formål 

• Kunnskap om naturmangfold lokalt 

Veiledning 

 Informasjon 

Kommunikasjon 

• Håndheving og sanksjoner 
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Når? 

• Overtredelse av bestemmelser i 
naturmangfoldloven og vedtak og 
forskrifter etter naturmangfoldloven 

 

• Unntak:  

Uforutsette miljøkonsekvenser (§ 70) 

 

• Straff kan bare ilegges brudd på de 
bestemmelsene som er nevnt i § 75 
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Hvem er ”myndighet etter loven”? 

”Myndighet etter loven” i §§ 69 til 74 er 
delegert: 

• 01.07.2009: Miljøverndepartementet 

• 22.07.2009: Direktoratet for naturforvaltning 

• 13.12.2010: §§ 69 til 73: Fylkesmannen 

• § 74: Fortsatt direktoratet 

 

• Hva med kommunene?   

Snakk med Fylkesmannen! 
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§ 69 Retting og avbøtende tiltak  

Pålegg om retting, stans eller avbøtende 
tiltak ved ”forhold som er i strid med loven 
eller vedtak med hjemmel i loven” 

• Rette eller stanse forhold 

• Rimelighetsvurdering 

• Avliving eller tilbakeføring  

 

• Handleplikt for den som har skapt fare 
for forringelse: Hindre ytterligere 
forringelse 

 

 

 

 

 

27. april 2012 Håndheving og sanksjoner 7 



Miljøverndepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 

§ 73 Tvangsmulkt  

• Skal framtvinge gjennomføring av retting 
etter § 69 

• Plikt til å betale et engangsbeløp eller 
løpende mulkter dersom retting ikke 
skjer innen fastsatt frist  

• Har generelt god preventiv effekt 
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§ 70 Uforutsette konsekvenser av 
lovlig virksomhet 

Skade har skjedd:  

• Gjelder vesentlige, uforutsette 
konsekvenser 

• Avverge eller begrense skadeomfanget  

• Ikke gjenoppretting som i § 69 

 

• Rimelige tiltak 

 

 

27. april 2012 Håndheving og sanksjoner 9 



Miljøverndepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 

§ 71 Direkte gjennomføring 

• Når pålegg ikke blir etterkommet kan 
myndigheten selv iverksette tiltak. 

 

• Behov for raske tiltak 

• Motvillig tiltakshaver 

• Kan dekkes av tiltakshaver, jf. §11 

 

§ 72: Kan bruke den ansvarlige eller andres 
faste eiendom til å gjennomføre tiltak 
etter §§ 69, 70 og 71. 
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§ 74 Miljøerstatning  

• Erstatningsansvar ved overtredelse av 
bestemmelser i eller i medhold av 
naturmangfoldloven 

• Ikke vilkår om tap 

• Bred vurdering:  

«samlet vurdering av de aktuelle 
miljøverdienes betydning, miljøskadens 
eventuelle omfang og varighet, 
sanksjoner pålagt overtrederen og 
omstendighetene for øvrig» 
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§ 75 Straff 

Gjelder uaktsomme eller forsettelige brudd 
på handlinger omtalt i § 75 

Bøter eller fengsel 1 år, 3 år for grove 

Effektiv almenprevensjon 

Konkrete plikter eller forbud 

 

I tillegg: Straffeloven (1902) § 152b  
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