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Kap V. Områdevern 

• Viktig virkemiddel for å sikre naturens 
mangfold 

• Skal bidra til å ta vare på arter, naturtyper 
og økosystemer 

• Avveining mellom bruk og vern 
• Formålet med områdevern 
• Sektorovergripende regler
• Sikring av naturtilstanden i området
• Erstatter hele naturvernloven av 1970 
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Nytt i kapittel V. 

• Endring i vernekategorier 
• Lovfestet mål for områdevern 
• Regler ved igangsatt 

saksbehandling
• Endringer i midlertidig vern 
• Større vektlegging av skjøtsel 

og forvaltning 
• Nye erstatningsregler
• Internasjonal status for 

verneområder
• Generelt en klargjøring og 

lovfesting av praksis 
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Foto: DN/Kristin Karlsen 



Vernekategoriene 
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Foto: DN/Tore Opdahl

Nasjonalparker
Landskapsvernområder 
Naturreservater
Biotopvernområder
Marine verneområder 



Saksbehandling 

• Kunngjøring av påtenkt verneforslag
• Høring av forslag til verneforskrift 
• Utøving av offentlig myndighet jf. § 7 
• Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal 

vurderes i verneplanprosessen 

• Tiltak ved igangsatt saksbehandling § 44
• Tiltak som er avhengig av tillatelse etter nml eller andre 

lover. 
• Begrunnelsen kan bestå i henvisning til verneplanen
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Skjøtsel av verneområder 

• Tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller 
kulturtilstand som er formålet med vernet

• Avtale med grunneier hvis mulig 
• Ikke enkeltvedtak 
• Grunneier varsles 
• Økonomiske fordeler                                              

tilfaller grunneier
• Utkast til skjøtselsplan                                                  

legges om mulig frem                                            
ved vernetidspunktet
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Foto: Bjørn Vikøyr



Dispensasjon fra vernevedtak 

• Forvaltningsloven § 40 – hjemmel i forskriften eller 
vedkommende hjemmelslov

• Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser i 
verneforskriften 

• Generell unntaksbestemmelse i nml § 48 
• Unntak fra vernevedtak dersom

– Ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller 

– Sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig 
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Dispensasjon forts. 

• § 48 gjelder også for eldre vernevedtak 
• Gjelder istedenfor den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen som er tatt inn i eldre 
verneforskrifter 

• Retningslinjer i forvaltningshåndboka og rundskrivet om 
forvaltning av verneforskrifter 

• Ved behov for tillatelse både etter verneforskriften og 
annet lovverk – kan søke om tillatelse parallelt 

• Vedtak skal først fattes etter verneforskriften 
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Søknaden 

• Søknaden skal inneholde 
nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på
verneverdiene 

• Vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget i § 8 

• Hvilken kunnskap foreligger 
og hva er det behov for mer 
dokumentasjon om 

• Tiltakets art og omfang 
• Hjemmel til å pålegge søker å

innhente ytterligere 
opplysninger/dokumentasjon 
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Foto: DN/Kristin Karlsen 



Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 

• Ikke strider mot vernevedtakets formål
– Ikke legger grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade 

verneinteressene 
– Strider mot overordnede målsettinger for verneområdet? 
– Varierer med vernekategori og tiltakets art og omfang 
– Miljøtilstanden kan ha betydning for vurderingen 

• Ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig 
– Snever dispensasjonsadgang
– Begrenset virkning for verneverdiene 
– Bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser 
– Hensynet til verneverdiene overordnet næringsinteresser
– Usikkerhet om virkningene – føre-var-prinsippet legges til grunn 
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§ 48 forts.  

• Generelt ikke adgang til å dispensere for tiltak og bruk 
som forutsetter større tekniske inngrep

• Kan ikke utvide den rammen som er trukket opp i 
vernevedtaket 

• Bestemmelsen en sikkerhetsventil som skal fange opp 
uforutsette tilfeller eller spesielle tilfeller som ikke ble 
vurdert på vernetidspunktet

• Forvaltningsmyndigheten bør særlig vurdere 
konsekvensene av dispensasjon – presedensvirkninger 
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Eksempel på bruk av § 48 

Undersøkelsene er en del av et forskningsprosjekt som ser på mekanismene bak nedgangen i sopp som
lever på død ved, og målet er å finne ut hvilke demografiske og genetiske prosesser som skiller kjuker og 
barksopper som blir og ikke blir negativt påvirket av dagens skogforvaltning og fragmentering. Prosjektet er et 
samarbeid mellom ulike universiteter og forskningsinstitusjoner i Norden.

Merkingen av det 200x200 meter store området vil bestå av små staker, og de 60 trærne merkes med små
metallplater (2x3 cm). Begge merkingene vil være vanskelig å se eller finne om en ikke vet hvor de er, og de
skal fjernes etter at feltarbeidet er avsluttet (oktober 2011).

Kjuker, barksopp og sekksporesopp skal så langt som mulig bestemmes i felt. Enkelte arter må bestemmes
ved hjelp av mikroskop, og det vil da tas små prøver av fruktlegemene som analyseres på laben.
Fruktlegemet er bare en liten del av soppen: hoveddelen av soppen er myceliet i treet og uttak av små
prøver vil ikke ha negative effekter på soppen som individ. Det er forventet at rødlistearter kan bestemmes i 
felt. Det anslås at det ikke er behov for å ta mer enn 10-15 prøver totalt, og prøvene vil ha en størrelse på ca 
1 cm2. 

Også boreprøvene anses som små, og det er ikke ventet at de gjør noen skade på verneverdiene eller
naturmiljøet. Om prosjektet lykkes, vil det bidra med viktig kunnskap for forvaltning av skog og verneområder
Fylkesmannen kan ikke se at denne begrensede prøvetakingen vil gjøre noen nevneverdig skade på
verneverdier eller være i konflikt med verneformålet.
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Eksempel fra vedtak om uttak av sopp i naturreservat: 



Eksempel på bruk av § 48 

Selv om byggevirksomheten tilknyttet oppføring av naust kun vil føre til forbigående forstyrrelser på
fuglelivet, så vil bruken av naustet, herunder den ferdsel naustet medfører, kunne virke uroende på
fuglelivet. Fuglelivet er sårbart også i forhold til mindre inngrep, og tiltaket vil således kunne påvirke 
verneverdiene hva gjelder biotopfredningen. Direktoratet presiserer at et tiltak vil kunne være i strid
med verneformålet selv om det ikke nødvendigvis kan påvises noen nevneverdig innvirkning på
verneverdiene på stedet isolert sett.  Landskapet er sårbart også i forhold til mindre inngrep dersom 
landskapskvalitetene skal ivaretas. Sumvirkningene av en tillatelse må tillegges vekt, jf prinsippet om 
samlet belastning i nml § 10. Mange små og lokale inngrep kan i sum og over tid få store 
konsekvenser for verneområdet. Det er derfor  viktig at ikke bare de umiddelbare og lokale virkninger 
tillegges vekt, men også påregnelige langtidsvirkninger. Dette kan ses i sammenheng med føre-var-
prinsippet i nml § 9. En beslutning skal alltid vurderes i lys av muligheten for framtidige påvirkninger. 

Bevaring av landskapsbilde er en sentral målsetting ved forvaltning av landskapsvernområder. Med 
landskapsbilde menes totalinntrykk og helhetsopplevelse av landskapet. En dispensasjon vil kunne 
skape presedens, som dermed vil kunne føre til en gradvis forringelse av landskapsbildet. Direktoratet 
finner at i slike saker står presedenshensynet så sterkt at en dispensasjon på sikt vil kunne innebære 
en uthuling av vernet. 
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Eksempel fra klagesak om bygging av naust: 



Sikkerhetshensyn og vesentlige 
samfunnsinteresser § 48 

• Sikkerhetshensyn 
– Sikkerhet for liv og helse
– Smittsomme sykdommer fra dyr
– Sikkerhet mot omfattende og direkte skade på eiendom 

• Vesentlige samfunnsinteresser 
– Interessemotsetninger mellom vern og andre interesser
– Tiltak som ikke var aktuelle eller ble vurdert på vernetidspunktet
– Saker med stor lokal interesser eller regional betydning generelt 

ikke nok for dispensasjon
– Unntaksvis regionale tiltak dersom det ikke finnes alternativer 
– Saker av nasjonal betydning 
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Forts. vesentlige samfunnsinteresser 

• Avveining mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser 
og hensynet til verneområdet

• Skal legge vekt på verneområdets betydning for det 
samlede nettverk av verneområder

• Naturverdien må ses ut fra hvilken verdi den har 
sammenlignet med andre kjente forekomster av denne 
typen naturverdi

• Skal også legge vekt på om tilsvarende verneområde 
kan etableres eller utvikles et annet sted.

• Dersom tilsvarende område finnes bør dette vurderes for 
vern
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§ 48 

Fylkesmannen mener at utvidelsen av rv. 22 er av vesentlige samfunnsinteresse, og at
bestemmelsen derfor kan anvendes i dette tilfellet. Veien er en viktig regional transportåre. På
veien er det fjerntrafikk, og veien er viktig for nordre og østre del av ringveinettet rundt
Lillestrøm, og den er lokalvei for østre og vestre deler av Fet sentrum Det er i dag
kapasitetsproblemer på rv. 22 på strekningen fra Fetsundbrua til Lillestrøm. Dette har
sammenheng med stor utbygging i området og økende pendlertrafikk. Det er forventet stor
befolkningsvekst i området fremover. Utbyggingen av veien vil være positivt for
trafikksikkerheten. 

Utvidelsen av rv. 22 gjennom Merkja vil være i strid med formålet til verneforskriften. I
verneforskriften kapittel III heter det at ”Formålet med fredningen er å bevare Norges
største innlandsdelta med dets varierte plante- og dyresamfunn". Utvidelsen vil beslaglegge
areal innenfor naturreservatet og det vil kunne gi negative virkninger for verneverdiene i
området. En naturlig problemstilling er da om en dispensasjon bør nektes fordi man i en
helhetlig avveining mellom samfunnshensyn og naturverninteresser kommer til at veien bør
legges utenom naturreservatet.
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Eksempel på vedtak om utvidelse av vei gjennom naturreservat: 



Begrunnelse for vedtaket 

• Forvaltningslovens krav om begrunnelse § 24
• Hjemmel for vedtaket må fremgå
• Er vilkårene i bestemmelsen oppfylt? 
• F.eks. ”nødvendig” transport? 
• Eget krav til begrunnelse i § 48 fjerde ledd
• Begrunnelsen skal vise hvordan 

forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som 
dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt 
det er lagt på dette   
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Prinsippene i nml §§ 8 – 12 

• Prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet § 7 

• Skal alltid vurderes ved vedtak etter verneforskrifter 
• Vurderingen skal fremgå av beslutningen 
• Vurdering av prinsippene kommer i tillegg til vurdering av 

vilkår i hjemmel for dispensasjon 
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Kunnskapsgrunnlaget § 8 

• Generell kunnskap om naturtypen og påvirkninger 
• Spesiell kunnskap om verneområdet  og verneverdiene 

– verneplanprosessen og forvaltning/overvåkning 
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Vi har erfaring om at landskap, planter og vegetasjon blir lite påvirket når det 
kun er tillatt å kjøre på frossen, snødekt mark. Dette forutsetter likevel at det er 
lite kjøring og at de som får tillatelse overholder vilkårene om å vise hensyn til 
naturen. Dersom marken ikke er frossen og snødekt kan det bli skjemmende 
kjørespor i landskapet, og det tar lang tid før slike spor forsvinner.

Vi har dårlig kunnskap om hvilket omfang motorferdselen kan ha uten å forstyrre 
dyrelivet nevneverdig, men et av formålene med landskapsverneområdet er å
opprettholde et uforstyrret dyreliv.

Eksempel fra vedtak om motorferdsel i landskapsvernområde: 



Kunnskapsgrunnlaget § 8 
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Eksempel fra vedtak om motorferdsel i landskapsvernområde: 

I Sverige er det ved eksperimentell forstyrrelse av elg med snøskuter og til fots påvist at 
elg reagerer på forstyrrelse ved rask forflytning. Dyra gikk imidlertid fort tilbake til normalt 
aktivitetsnivå når forstyrrelsen opphørte. Undersøkelsen konkluderte blant annet med at 
kortvarig forstyrrelse trolig bare har en minimal påvirkning på elgens totale energiforbruk. 
Dette samsvarer med en undersøkelse i Norge der det ble påvist at hjerterytme hos elg 
øker ved forstyrrelse fra militære kjøretøyer, og at den raskt går tilbake til det normale
når forstyrrelsen opphører. En amerikansk studie viste at hjortedyr responderer på
motorkjøretøyer ved å bruke områder nærmest faste traséer i noe mindre grad enn 
områder lengre unna slike traséer. 

For Skipsfjord landskapsvernområde foreligger kun erfaringsbasert kunnskap om 
virkningene av motorisert ferdsel. Med det erfaringsgrunnlag som foreligger kjenner ikke 
Fylkesmannen til vesentlig negativ påvirkning på mangfoldet av landskap, geologi, dyre-
eller planteliv innenfor Skipsfjord landskapsvernområde som følge av begrenset 
snøskuterkjøring på snødekt mark. 



Kunnskapsgrunnlaget § 8

Offentlig beslutningstaking som berører 
naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig 
kunnskap så langt dette er rimelig, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Fylkesmannen er av 

den oppfatning at det foreliggende 
kunnskapsgrunnlaget gir tilstrekkelig 
informasjon om tiltakets konsekvenser for 
naturmiljøet, slik at det kan fattes vedtak i 

saken, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Det 
er i vurderingen lagt vekt på informasjon som 
er kommet fram i søknad og øvrige 
tilleggsopplysninger, en rapport om 
fugleopplevelser som er utarbeidet i 

tilknytning til gjennomføringen av "Sørnorsk 
kystnatur", samt opplysninger fra den 
opprinnelige verneprosessen.
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Eksempel fra vedtak om oppføring av fugletårn: 

Foto: Karijanne Kjeldsen 



Føre-var-prinsippet § 9 

Etter naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-prinsippet ønsker Fylkesmannen allikevel på
et generelt grunnlag ikke å gi dispensasjon fra verneforskriften til det omsøkte tiltaket. Vi

vurderer det omsøkte arealet til å være relativt lite, samtidig som vi er noe usikre på

verdien tiltaket vil ha for reservatet og eventuelle skadevirkninger som kan oppstå. 
Området mangler også kartlegging av det biologiske mangfoldet. Vi har i vår vurdering

lagt vekt på føre-var-prinsippet og de presedensvirkningene en eventuell dispensasjon vil

få for naturreservatet og fylkets øvrige naturreservater.
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Eksempel fra vedtak om bruk av traktor i naturreservat: 



Føre-var-prinsippet § 9 

Etter en helhetsvurdering med grunnlag i vår nåværende kunnskap om området og

steinkobbens biologi og etter føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 vurderer
Fylkesmannen det slik at det omsøkte tiltaket vil være i strid med verneområdets formål

som blant annet er å bevare annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Det

vurderes også slik at et uttak av fem individer av en lokal bestand på rundt hundre
individer, jamfør siste telling gjort av Havforskningsinstituttet, vil være til skade for den

lokale bestanden av steinkobbe i Tanafjorden. Den samlede belastningen på arten,

jamfør naturmangfoldlovens § 10, sett i sammenheng med føre-var-prinsippet, er vurdert

til å være relativt høy.
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Eksempel fra vedtak om uttak av steinkobbe i naturreservat: 



Økosystemtilnærning og samlet 
belastning § 10 

Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. nml 
§ 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på
naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et  for dårlig kunnskapsgrunnlag. På bakgrunn av 
undersøkelser er det gjort en vurdering av hvilke virkninger en nydyrking vil ha på verneverdiene i de 
aktuelle delene av landskapsvernområdet. Tiltaket må imidlertid vurderes i forhold til verneformålet 
samlet  sett, hvor også ivaretakelse av deltalandskapet er en sentral del. Større, velutvikla 
innlandsdelta med stor grad av naturtilstand, og rike arts- og vegetasjonssamfunn er vurdert å være 
svært viktige. Glomådeltaet er et stort og godt bevart delta fremdeles under naturlig utvikling. På
bakgrunn av kunnskapen om deltaområder som truet naturtype bør det være en restriktiv praksis når
det gjelder å gi tillatelse til tiltak i dette området. Direktoratet er enig i fylkesmannens vurdering av at
det ikke bør gis tillatelse til nydyrking i dette området, jf. en vurdering av områdets samlede
belastning. Deler av området er tidligere oppdyrket, og selv om verneforskriften åpner for tillatelse til
nydyrking, vil ivaretakelse av verneformålet være en viktig del av vurderingen av om tillatelse skal gis
i det enkelte tilfelle. Sett i sammenheng med føre-var-prinsippet innebærer prinsippet om samlet
belastning også at en beslutning skal vurderes i lys av muligheten for flere påvirkninger senere. En
tillatelse til nydyrking vil kunne skape en uheldig presedens for tiltak i en truet naturtype, og vil kunne
bidra til en gradvis forringelse av området.
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Eksempel fra klagesak om nydyrking i landskapsvernområde: 



Økosystemtilnærning og samlet 
belastning § 10 

Videre er direktoratet enig med fylkesmannen i at en eventuell tillatelse i denne saken vil 

kunne skape en uheldig presedensvirkning som på sikt vil kunne skade eller uthule 
vernet, jf nml § 10. En tillatelse til bruk av snøskuter i denne sak vil kunne utløse et skred 

av liknende søknader. En slik utvikling vil kunne være i strid med verneformålet, jf nml §

48 og den samlede belastningen som omfattende motorferdsel medfører vil skade 

naturverdiene i området, jf nml § 10. Direktoratet er kjent med at det er åpne skuterløyper 
i nasjonalparken, men dette medfører ikke at ytterligere kjøring med snøskuter også

utenfor de lovlige løypene er uten betydning for verneverdiene. Motorferdsel utenfor de 

lovlige traseene vil da gjennomføres på områder der det ikke forventes støy og uro og 
der omgivelsene har innrettet seg deretter. Dette gjelder både dyre - og fugleliv og

friluftsliv. Omfattende motorferdsel på slike steder vil derfor utvilsom kunne skade 

verneformålet, jf nml § 48.
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Eksempel fra klagesak om motorferdsel i nasjonalpark: 



Kostnader ved miljøforringelse § 11

Utvidelsen av veien har negative virkninger for verneområdet og vanskeliggjør arbeidet med
å opprettholde formålet med verneområdet. Fylkesmannen finner det derfor nødvendig å stille
vilkår til dispensasjonen. Etter Fylkesmannens oppfatning vil etterlevelsen av disse vilkårene
kunne avbøte utbyggingens negative virkninger på en slik måte at det er forsvarlig å gi
dispensasjon for utvidelsen.

Eksempel på vilkår til dispensasjonen:

• Eksisterende vannkulvert, som må forlenges i begge ender, bygges i stedet ny
og som kombinasjonskulvert for viltpassasje for mindre dyr.

• Det bygges kulvert for amfibier med tilhørende amfibiegjerde på hver side av dagens
kombinasjonskulvert.

• I den grad utvidelsen mot nord fører til at dammer gjenfylles, skal det etableres
erstatningsdammer i samråd med forvaltningsmyndigheten
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Eksempel på vilkår om avbøtende tiltak ved utvidelse av vei i naturreservat: 



Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder § 12
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Eksempel fra vedtak om motorferdsel i forbindelse med elgtelling: 
I søknaden er det ikke oppgitt noe formål med elgtellingen. Fylkesmannen går imidlertid ut fra at 
hensikten er å skaffe oversikt over bestanden som grunnlag for elgforvaltningen. Fylkesmannen
registrer at det er lagt opp til en metode som over tid vil betinge gjentatt bruk av motorkjøretøy innenfor 
landskapsvernområdet. 

Telling av elg er en metode som i dag brukes i begrenset grad i forvaltningssammenheng. I stedet 
samles data om bestanden og bestanden endringer inn gjennom at jegerne årlig rapporterer sette dyr
på ”Sett elg”-skjemaet. ”Sett elg”-metoden gir opplysninger om relative endringer i bestandens
størrelse og sammensetning. 

I forhold til å ivareta naturens mangfold og verneverdiene er utfordringen oftest å forhindre at 
elgbestanden vokser til et uheldig høyt bestandsnivå. Hvor stor elgbestanden kan være over lengre 
tid, uten at dette går ut over naturmangfoldet og verneverdiene, avhenger blant annet av lokal
beiteproduksjon. Overvåkning av elgbeitene er derfor en metode som gir nyttig informasjon for lokal
elgforvaltning. Elgbeiteregistrering bør derfor inngå som tiltak i en lokal bestandsplan. Bestandsplanen 
bør utarbeides for hele leveområdet til den lokale elgstammen. Ved å kombinere data fra ”Sett elg” og 
beiteregistreringer vil man få et godt grunnlag for å planlegge den lokale elgforvaltningen. 

Ut fra dette mener Fylkesmannen at det finnes tilstrekkelig gode alternativer for å skaffe til veie 
grunnlag for elgforvaltningen uten å dispensere fra det generell forbudet mot motorferdsel i utmark, og
det spesielle forbudet mot motorferdsel i Skipsfjord landskapsvernområde. 



Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder § 12

I hvilken grad det er nødvendig å foreta prøvetakning i 

naturreservater heller enn i skog som ikke er vernet framgår ikke 

av søknaden. Vi antar imidlertid at prøvetakning i 
naturreservater kan være hensiktsmessig siden man i

verneområder vil forvente å finne den eldste skogen, og videre at 

vernet av skogen vil sikre at man kan gjøre oppfølgende 

undersøkelser på samme materiale dersom dette viser seg å
være ønskelig senere. Fra forvaltningens side vil man kunne ha 

nytte av undersøkelsen da den vil øke kunnskapen om 

naturverdiene i naturreservatet. Vår vurdering er at lokaliseringen 
er i tråd med  prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder, jf. § 12 i nml.
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Eksempel fra vedtak om prøvetaking av sopp i naturreservat:  

Foto: Reidar Hindrum 

Foto: Sissel Rübberdt



Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
§ 12

Flyging og landing i verneområde skal generelt 
haldast på eit minimum, ikkje minst i

naturreservat. Longavatnet er i så måte i ei 

særstilling, ved å ha ei rekke tungt tilgjengelege 
hytter innafor vernegrensene. Fylkesmannen 

ser derfor klart behovet for ein effektiv

helikoptertransport i høve det omsøkte 

byggetiltaket. Verneverdiane og forstyrringsgrad 
vil truleg elles bli større ved alternativ 

transportmiddel. All lagring og avfallshandtering 

vil måtte skje utan varige vegetasjonsskader 
eller nedgraving/brenning.
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Eksempel fra vedtak om riving og bygging av hytte: 

Foto: Reidar Hindrum 



Endring og omgjøring av tillatelser

• Oppheve eller endre vilkårene 
• Sette nye vilkår
• Om nødvendig kalle tillatelsen tilbake 

– Nødvendig for å hindre uforutsette vesentlige skadevirkninger for 
naturmangfoldet

– Skadevirkningene kan minskes uten urimelig kostnad
– Ny teknologi gjør det mulig å redusere ulempene
– Omgjøring eller endring nødvendig for å nå kvalitetsnormer
– Tiltakshaver overtrer bestemmelser i loven – betydelig eller 

gjentagende 
– For øvrig følger av ellers gjeldende omgjøringsregler 

• I alle tilfelle når det er gått ti år etter at tillatelse ble gitt 
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