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1 Innledning 

1.1 Lysforurensing 

Måten verdens teknologiske utvikling har akselerert det siste drøye århundret kan utvilsomt 

beskrives som enestående.1 En følge av framskrittene er økt belysning, både i form av 

omfang, intensitet og tilgjengelighet; med negative konsekvenser mennesket har blitt stadig 

mer klar over fra slutten av 1800-tallet.2  

Rettslig begynte kampen mot de negative effektene lysforurensing medfører på 1950-tallet i 

USA,3 og utover 1970-tallet ble begrepet lysforurensing introdusert.4 Jeg definerer 

lysforurensing som overdreven og unødvendig kunstig belysning i denne masteroppgaven.5 

 

1 Enestående fordi utviklingen har hatt eksponentiell vekst. Hvorfor og hvordan fremgangen har hatt 

slik fart kan beskrives med Moore’s law, først beskrevet i Moore, Gordon E., Cramming more 

components onto integrated circuits, Electronics Magazine vol. 38 no. 8., april 1965. Moore’s law er en 

observasjon av at antall transistorer i mikroprosesser vil dobles hvert år (i 1975 endret til annethvert 

år, Moore, Gordon E., Progress in Digital Integrated Electronics, International Electron Devices 

Meeting, IEEE, desember 1975, s. 11-13). En variant av Moore’s law er Haitz’s law; en observasjon av 

at lysstyrken til LED-lys vil øke i takt med at produksjonsprisen går ned, se Haitz, Roland, Kish, Fred, 

Tsao, Jeff, et al., The Case for a National Research Program on Semiconductor Lighting, Sandia 

Report, oktober 1999, side 7. 

2 En av de tidligste nedskrevne observasjonene av at lys fra urbane områder lyser opp nattehimmelen 

og gjør astronomiske observasjoner vanskeligere finner man i Guillemin, Amédée, Le Ciel: Notions 

D’Astronomie à l’usage des gens du monde et de la Jeunesse, Librairie De L. Hachette et Cie, 186, s. 

101 og 383. Utviklingen førte til at det Vatikanske observatoriet (Specola Vaticana) måtte flyttes ut av 

Romas bykjerne og til utkanten av hovedstaden allerede i 1932, se Consolmagno, Guy, The Heavens 

Proclaim: Astronomy and the Vatican, Our Sunday Visitor Press, Vatican City State, 2009, s. 64-65. 

3 Flagstaff, Arizona, USA, innførte i 1958 The Searchlight Law – reguleringer av bruk av søkelys, av 

hensyn til astronomisk forskning i området, se Portree, Dr. David S.F., Flagstaff’s Battle for Dark 

Skies, Griffith Observer, oktober 2002, s. 2. 

4 Se for eksempel tittelen på artikkelen Riegel, Kurt W., Light Pollution, Science vol. 179 no. 4080, 

mars 1973, DOI: https://doi.org/10.1126/science.179.4080.1285.  

5 En ikke helt ulik definisjon finnes i Domenico, Anthony D., «European Union Adopts New Guidance 

to Reduce Light Pollution», Environmental Protection, 06. desember 2019, 

https://eponline.com/Articles/2019/12/06/European-Union-Adopts-New-Guidance-to-Reduce-Light-

Pollution.aspx?Page=1, (lastet ned 09.03.2021, sist besøkt 21.04.2021), s. 1. En annen definisjon er 

«summen av alle negative virkninger fra kunstig lys på miljøet, herunder virkningen av sjenerende 

https://doi.org/10.1126/science.179.4080.1285
https://eponline.com/Articles/2019/12/06/European-Union-Adopts-New-Guidance-to-Reduce-Light-Pollution.aspx?Page=1
https://eponline.com/Articles/2019/12/06/European-Union-Adopts-New-Guidance-to-Reduce-Light-Pollution.aspx?Page=1
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Definisjonen omfatter således også belysning innendørs. Innendørs belysning, for eksempel 

lys fra kontorbygninger og drivhus, kan ha negative virkninger utendørs.6  

Det er flere grunner til at fenomenet er søkt bekjempet. Lysforurensing fører til at 

nattehimmelen lyses opp. Dette vanskeliggjør astronomisk forskning, og gjør at mer enn 80% 

av verdens befolkning (99% av befolkningen i USA og Europa) lever under en «forurenset» 

himmel,7 i tillegg til at dette potensielt komprimerer nattehimmelens kulturelle betydning.8  

Lysforurensing påvirker også naturmangfoldet. Unødvendig og overdrevent lys kan tiltrekke, 

frastøte, eller desorientere dyr og således endre bevegelsesmønstre (noe som igjen kan føre til 

død som følge av kollisjoner med skip for eksempel), næringskjeder og økosystemer, med 

utslag for matvaner, reproduksjon, kommunikasjon og andre kritiske biologiske funksjoner.9  

Noe som henger tett sammen med hensynet til miljø og natur, er energieffektivitet. Denne 

tilknytningen vil behandles i enkelte deler av avhandlingen. Lysforurensing impliserer 

unødvendig og overdreven bruk av energi, noe som koster penger, men også unødige utslipp i 

 

lys», Kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009 av 18. mars 2009 vedlegg II punkt 3 bokstav e. 

Forordningen gjelder i norsk rett som forskrift 23. februar 2011 nr. 190 om miljøvennlig utforming av 

energirelaterte produkter (Økodesignforskriften) § 13, som er hjemlet i lov 11. juni 1976 nr. 79 om 

kontroll av produkter og forbrukertjenester (produktloven). 

6 Se Du, Jiangtao, Zhang, Xin, King, Derek, An investigation into the risk of night light pollution in a 

glazed office building: The effect of shading solutions, Building and Environment 145, september 

2018, DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.09.029 for lysforurensing fra kontorbygninger; 

Runkle, Erik, Managing Light Pollution, Greenhouse Product News, august 2019 for forurensing fra 

drivhus. 

7 Falchi, Fabio, Cinzano, Pierantonio, Duriscoe, Dan, et al., The New World Atlas of Artificial Night Sky 

Brightness, Science Advances, juni 2016, s. 1, DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377. 

8 Falchi, Cinzano, Duriscoe, et al., juni 2016, s. 7-8; Hamacher, Duane W., De Napoli, Krystal, Mott, 

Bon, Whitening the Sky: light pollution as a form of cultural genocide, Preprint – Journal of Dark Sky 

Studies vol. 1, januar 2020. 

9 Longcore, Travis, Rich, Catherine, Artificial Night Lighting and Protected Lands: Ecological Effects 

and Management Approaches, Natural Resource Report, mai 2016, s. 1-19; Follestad, Arne, Effekter 

av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet – en litteraturstudie, NINA rapport 1081, Trondheim, 

2014, kapittel 5. 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.09.029
https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377
https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377
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form av forbrenning av fossile brennstoff som legger press på kloden vi lever på, da 

energikilder verden over i stor grad ikke er av det fornybare slaget. 10  

Jeg legger i det videre til grunn at lysforurensing har negative følger som kan betegnes som 

skader på natur og miljø.11 Kunstig belysning har imidlertid også vist seg å ha skadelige 

effekter for mennesker. Blant annet er det påvist økt fare for brystkreft for mennesker som 

jobber nattskift under kunstig belysning.12 Det er også en tilhørende sammenheng mellom lys 

og estetikk. Dårlig opplyste gater, bygninger, natur- og fritidsområder kan være subjektivt 

«stygt», noe som kan påvirke menneskelig trivsel.13 Akkurat disse følgene vil imidlertid ikke 

være avhandlingens fokus, noe som naturlig følger av avhandlingens problemstilling og 

avgrensninger.  

1.2 Problemstilling og avgrensninger 

Målet med avhandlingen er å belyse hvordan regelverket knyttet til lysforurensning er 

utformet og hvordan regelverket er egnet til å begrense virkningen av slik forurensing i de 

marine områdene i Norge. Utfordringen lysforurensing representerer er særlig lite utforsket i 

marine områder og bestemmelser som i denne tilknytning er relevante å drøfte, synes i stor 

 

10 Det er anslått at på verdensbasis står elektrisk lys for 19% av all strømnett-basert strømproduksjon, 

samt at energiforbruket til elektrisk lys står for utslipp av 1900 Mt CO2e (1900 millioner tonn CO2-

ekvivalenter) i året, i tillegg til at kunstig belysning årlig koster 360 milliarder dollar, se International 

Energy Agency, Light’s Labour’s Lost: Policies for Energy-Efficient Lighting, Energy Efficiency Policy 

Profiles, OECD Publishing, Paris, juni 2006, s. 19, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264109520-en  

Norges energiforsyning (uten at jeg har tall på hva av dette som går til lys) står forøvrig for utslipp av 

1,6 MT CO2e, SSB, Utslipp til luft (oppdatert 02.11.2020, rettet 04.11.2020, neste oppdatering 

08.06.2021), https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn (lastet ned 09.03.2021, sist 

besøkt 21.04.2021).  

11 For en nærmere redegjørelse av begrepet «skade», se avhandlingens kapittel 2.3.  

12 Bogard, Paul, The End Of Night, Little, Brown and Company, første utgave, 2013, kapittel 6; 

Chepesiuk, Ron, Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution, Environmental Health 

Perspectives, vol. 117 no. 1 s. A20-A27, januar 2009, DOI: https://www.doi.org/10.1289/ehp.117-a20. 

13 Bogard, 2013, kapittel 8; Provoledo, Elisabetta, “Fight in Rome: Golden Glow vs, Harsh LED”, New 

York Times, 27. mars 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/27/world/europe/rome-streetlights-led-

lights.html (lastet ned 07.03.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

https://doi.org/10.1787/9789264109520-en
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn
https://www.doi.org/10.1289/ehp.117-a20
https://www.nytimes.com/2017/03/27/world/europe/rome-streetlights-led-lights.html
https://www.nytimes.com/2017/03/27/world/europe/rome-streetlights-led-lights.html
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grad å ikke å ha blitt vurdert opp mot lysforurensing tidligere.14 Oppgaven er dermed 

geografisk avgrenset til norske hav og kystområder, samt saklig til offentligrettslige forhold 

og mot privatretten og privatrettslige forhold.  

For å oppnå målet er avhandlingens overordnede problemstilling formulert som et spørsmål 

om hvordan lysforurensing reguleres i Norges marine områder. Herunder vil jeg ta for meg 

offentlig regulering i de marine områdene, prøve å finne ut om det offentlige kan eller skal 

verne hav og kyst fra effektene av lysforurensing, og i så fall hvordan dette vernet faktisk 

anvendes eller kan anvendes. Avhandlingen tar i det følgende for seg regulering av 

lysforurensing i lov 13. mars nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall 

(forurensingsloven) i kapittel 2, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold (naturmangfoldloven) i kapittel 3, lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 

(akvakulturloven) i kapittel 4, lov 29. november 1996 om petroleumsvirksomhet 

(petroleumsloven) i kapittel 5, samt lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og 

farvannsloven) i kapittel 6. Lovene regulerer forhold til havs og kysten hvor de sentrale 

konsekvensene av lysforurensing som vil drøftes, er følgene av at nattehimmelen lyses opp, 

måten naturmiljø og naturmangfold påvirkes, samt energieffektivitet.  

Mens forurensingsloven og naturmangfoldloven er lover som er mer overordnet og har 

bestemmelser som er sektorovergripende, er akvakultur-, petroleums- og havne- og 

farvannsloven spesielt rettet mot spesifikke typer aktiviteter som finner sted i marine områder. 

Jeg drøfter akkurat disse lovene fordi de regulerer aktiviteter som er stasjonære av natur.15 

Typiske aktiviteter som bidrar til lysforurensing på havet og langs kysten som ikke drøftes 

nærmere i denne avhandlingen, er for eksempel aktiviteter knyttet til fiske og forskning til 

 

14 “Aquatic ecosystems deserve increased attention as well, because despite the central importance of 

light to freshwater and marine ecology, consideration of artificial lighting has so far been limited”,  

Longcore, Travis, Rich, Catherine, Ecological Light Pollution, Frontiers in Ecology and the 

Environment vol. 2 no. 4 , mai 2004, s. 7, DOI: https://doi.org/10.1890/1540-

9295(2004)002[0191:ELP]2.0.CO;2. 

15 I begrepet «stasjonær» legger jeg at noe er lite bevegelig eller stillestående, samt av permanent 

karakter. I ordboka defineres for øvrig ordet som noe som er varig knyttet til et bestemt sted, se 

«stasjonær» i Bokmålsordboka, Universitet i Bergen og Språkrådet, 

https://ordbok.uib.no/STASJON%C3%86R (lastet ned 17.04.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

https://doi.org/10.1890/1540-9295(2004)002%5b0191:ELP%5d2.0.CO;2
https://doi.org/10.1890/1540-9295(2004)002%5b0191:ELP%5d2.0.CO;2
https://ordbok.uib.no/STASJON%C3%86R
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sjøs.16 Disse aktivitetene er vanligvis ikke stasjonære av natur, selv om de i noen tilfeller kan 

være det. Lysforurensing fra utvinning av typen «deep sea mining» er ikke noe jeg ser 

nærmere på i denne avhandlingen. Overdreven og unødvendig kunstig belysning fra «deep 

sea mining» kan antas å representere en relativ lik utfordring som petroleumsvirksomhet i 

denne sammenheng, i tillegg til at denne type utvinning ikke er satt i gang på norsk sokkel 

enda.17 Gatelys som lyser opp kystnære bilveier er også en stasjonær og kystnær lyskilde, men 

lysforurensing herfra er bare drøftet hvor dette er relevant i tilknytning de overnevnte lovene.  

1.3 Metode og rettskilder 

Metoden som legges til grunn i avhandlingen er rettsdogmatikk, også kjent som alminnelig 

juridisk metode, med grunnlag i tradisjonell norsk rettskildelære.18  

Et særpreg ved rettsforhold drøftet i denne oppgaven, og noe som påvirker avhandlingens 

utforming, er mangelen på rettspraksis da veldig få relevante saker har blitt behandlet av 

domstolene. Jeg «lener meg» således tungt på lovtekst, samt forarbeider. Når man snakker om 

 

16 Om lysforurensing fra forskningsskip, se Ludvigsen, Martin, Berge, Jørgen, Geoffroy, Maxime, et al., 

Use of an Autonomous Surface Veichle reveals small scale diel vertical migrations of zooplankton and 

susceptibility to light pollution under low solar irradiance, Science Advances vol. 4 no. 1, januar 2018, 

DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aap9887 ; Bludd, Ellen K., «Dyreplankton i Arktis vil ha det mørkt», 

UiT Norges arktiske universitet, 11. januar 2018, 

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=557050 (lastet ned 07.04.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

Om lysforurensing fra for eksempel fiskebåter, se Carlowicz, Michael, «Something Fishy in the Atlantic 

Night», NASA Earth Observatory, 22 oktober 2013, 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Malvinas (lastet ned 07.04.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

17 Det er imidlertid ikke lagt skjul på at slik type utvinning er Norges fremtid, se Adomaitis, Nerjius, 

«Norway eyes sea change in deep dive for metals instead of oil», Reuters, 12. januar 2021, 

https://www.reuters.com/article/us-norway-deepseamining-insight-idUSKBN29H1YT (lastet ned 

06.04.2021, sist besøkt 21.04.2021). Det er heller ingen tvil at dette vil kunne medføre lysforurensing, 

se Preet, Raman, «Deep-Sea Mining: World’s Oceans Facing a New Threat», Earth.org, 12. juli 2019, 

https://earth.org/deep-sea-mining-worlds-oceans-facing-a-new-threat/ (lastet ned 06.04.2021, sist 

besøkt 21.04.2021). 

18 Med rettsdogmatisk metode/alminnelig juridisk metode menes en metode som har til formål å 

klargjøre gjeldende rett gjennom en systematisk behandling av de tilgjengelige rettskilder, se Bernt, 

Jan F., Doublet, David, Vitenskapsfilosofi for jurister – en innføring, Bergen, 1988, s. 13. Et 

standardverk innenfor rettsdogmatisk metode jeg forsøker å skrive i tråd med er Eckhoff, Torstein, 

Rettskildelære, Universitetsforlaget, 5. utgave, 2012. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aap9887
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=557050
https://earthobservatory.nasa.gov/features/Malvinas
https://www.reuters.com/article/us-norway-deepseamining-insight-idUSKBN29H1YT
https://earth.org/deep-sea-mining-worlds-oceans-facing-a-new-threat/
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lysforurensing i norsk rett, snakker man nesten utelukkende om noe som ikke direkte er søkt 

regulert.19 Dermed understreker jeg at tolkningene som legges til grunn i denne avhandlingen 

vil kunne representere ett av flere ulike tolkningsalternativer.  

Jeg forholder meg eksklusivt til lovverk tilknyttet marine forhold først og fremst fordi 

lysforurensingens påvirkning på marin økologi er lite utforsket både natur- og 

samfunnsvitenskapelig forstand. Lysforurensing i norsk rett er også noe som generelt kan 

beskrives som lite utforsket. Det finnes svært få juridiske kilder som belyser problemet.  

Erling Fjeldaas skrev imidlertid i 2017 masteravhandlingen «Regulering av lysforurensing i 

norsk rett» hvor han fokuserte på lysforurensingens betydning i flere rettslige 

sammenhenger.20 Jeg henter inspirasjon fra hans fremgangsmåte og tolkninger, men vil 

selvsagt komme med egne vurderinger rundt temaene som behandles.  

Jeg viser i avhandlingen til en «håndfull» eksempler på forvaltningspraksis for å 

eksemplifisere hvordan ulike hensyn avveies i praksis. Praksisen vil imidlertid variere basert 

på hvem som har fattet det aktuelle forvaltningsvedtaket, hvilken aktivitet 

forvaltningsvedtaket regulerer, samt at bakgrunnen for hva det fattes forvaltningsavgjørelser 

om ofte er vanskelig tilgjengelig, eller utilgjengelig.  

Utgangspunktet er at i forhold til rettskilder som lovverk og forarbeider, har tradisjonelt ikke 

forvaltningspraksis særlig stor rettskildemessig vekt.21 I dette tilfellet er det imidlertid bare 

forvaltningspraksis som gir uttrykk for hvordan gjeldende rett faktisk forstås. Dette kan være 

et argument for å tillegge slik praksis mer vekt i denne sammenhengen.  

Jeg forsøker å anvende forvaltningspraksis for å gi bilder på de lege lata, noe som igjen setter 

opp vurderingen av de lege ferenda i avhandlingens avsluttende del. Eksemplene fra 

 

19 Se avhandlingens kapittel 2.3 hvor det gjøres rede for legaldefinisjonen i norsk rett av 

«forurensinger». 

20 Erling Fjeldaas gjør rede for både offentligrettslige og privatrettslige forhold, herunder lov 16. juni 

1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (grannelova), lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om 

avfall (forurensingsloven), lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) og lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), se Fjeldaas, Erling, 

Regulering av lysforurensing i norsk rett, UiO: Det juridiske fakultet, 2017. På dette viset skiller hans 

avhandling seg fra min. I tillegg er min avhandling geografisk avgrenset til marine områder.  

21 Se blant annet Eckhoff, 2012, kapittel 1 del IV. 
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forvaltningspraksis er tilfeldig utvalgt. Jeg har ikke hatt noen andreutvalgskriterier enn at de 

omhandler spørsmålene jeg søker å besvare.22 

Da måten lysforurensing påvirker natur og miljø således er sentralt for avhandlingen, vil jeg 

her knytte noen bemerkninger opp mot lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov 

(Grunnloven) § 112. Avhandlingen dreier seg om offentlig myndighetsutøvelse, og 

bestemmelsen vil således være anvendelig da den fungerer som en skranke for offentlig 

myndighetsutøvelse. Prinsippet om lex superior taler for lovens overordnede status i forhold 

til øvrig lovverk.  

Det heter i bestemmelsens første ledd at «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til 

en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», at «naturens ressurser skal disponeres ut 

fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også̊ for etterslekten», i andre 

ledd at «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» og i tredje ledd at «statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse 

grunnsetninger».  

En naturlig språklig forståelse av «enhver» er alle, og «rett» er mest nærliggende å tolke som 

en rettighet. På bakgrunn av dette kan en tolkning av bestemmelsens første og andre ledd 

være at borgere har rett til et miljø og kunnskaper om dette, på lik linje med andre rettigheter i 

Grunnloven kapittel E som forplikter det offentlige og kan prøves for domstolene.  

Siden bestemmelsen fikk dette innholdet i 2014 har det imidlertid vært diskusjoner om hva 

som er bestemmelsens rettslige innhold, samt betydning – er det en programerklæring eller en 

bestemmelse som gir borgerne og miljøet rettigheter som kan krenkes av det offentlige, og 

dermed føre til søksmål mot Staten?  

Den nylig avsagte Høyesterettsdommen HR-2020-2472-P (Klimasaken, også kalt 

klimasøksmålet), har for nå tatt bestemmelsen til en viss grad ut av juridisk «limbo». 

Høyesterett i plenum frifant her staten i et søksmål om gyldigheten av kongelig resolusjon 10. 

 

22 Praksisen som omtales i denne avhandlingen er tilfeldig utvalgt for å belyse hvordan fenomenet 

lysforurensing faktisk reguleres gjennom forvaltningspraksis og lignende. Utvalget er ikke særlig stort, 

og ingen av sakene som trekkes fram er drøftet veldig inngående. Dette begrunner til dels også 

hvorfor dette er gjort.  
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juni 2016. Saksøker, Natur og Ungdom, samt Foreningen Greenpeace Norden,23 anførte blant 

annet at vedtaket gjort med hjemmel i petroleumsloven §3-3 var i strid med Grunnloven § 

112. Det konkrete spørsmålet knyttet til denne bestemmelsen var om § 112 ga borgerne 

individuelle rettigheter som kunne gjøres gjeldende direkte for domstolene. Høyesteretts 

flertall (dissens 10-3) konkluderte med at det først og fremst er opp til lovgiver og den 

utøvende makt å avgjøre hvilke miljøtiltak som skal iverksettes.24 Bestemmelsens betydning 

er altså noe begrenset. Den er imidlertid relevant for tolkninger av lover og styrende for 

forvaltningens skjønnsutøvelse, samt at den kan påberopes for domstolene når den gjelder 

miljøproblemer som lovgiver ikke har tatt stilling til. 25 

Disse to siste forholdene er av særlig betydning for denne avhandlingen og regulering av 

lysforurensing. Grunnloven § 112 vil kunne tale for økt vekt til miljøhensyn i tolkningen av 

relevante bestemmelser. Lysforurensing er også et miljøproblem som lovgiver i liten grad har 

tatt stilling til, noe som gjør at det muligens er en potensiell adgang til å anvende 

bestemmelsen i slike tilfeller. Det påpekes imidlertid i dommen at det er få lovtomme rom på 

området grunnlovsbestemmelsen er av relevans for, og at grensedragningen for når en har tatt 

stilling til noe, og når en ikke har det, kan være vanskelig.26 

Internasjonale konvensjoner og avtaler, forordninger og direktiver vil også kunne være av 

betydning for tolkningen av bestemmelser i denne avhandlingen.27  

Norge har signert en rekke avtaler og konvensjoner som regulerer miljøet. En av de mest 

sentrale er Convention on Biological Diversity, 5. June 1992 (entered into force 29. December 

1993) 1760 UNTS 79. I konvensjonens artikkel 1 uttrykkes en målsetting blant annet om 

bevaring av «biological diversity» samt «sustainable use»; begreper som defineres i artikkel 2 

 

23 Med Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon som partshjelpere.  

24 HR-2020-2472-P avsnitt 138. 

25 Op cit. avsnitt 138 og 139. 

26 Op cit. avsnitt 139. 

27 EU-rettens rettsakter vil for eksempel være av direkte betydning for tilsvarende lover og regler 

implementert i norsk rett, jf. Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) 

artikkel 6. Bestemmelser som skal sørge for at Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, 

går foran øvrig norsk lovgivning hvis det er motstrid her, jf. Lov 27. november 1992 nr. 109 om 

gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske samarbeidsområde (EØS) m.v. 

(EØS-loven) § 2.  
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og som vil kunne være styrende for hvilken forståelse som legges til grunn i tolkningen av 

bestemmelser med tilsvarende ordlyd på norsk. Bestemmelsene i konvensjonen vil også 

kunne være et tolkningsmoment som gir vekt til miljøhensyn i drøftelsene av bestemmelsene 

som vurderes i denne avhandlingen. Spesifikke miljø-relaterte forpliktelser i de ulike 

konvensjonene som er bindende for Norge vil imidlertid ikke drøftes nærmere.   

Kildebildet er således ganske komplekst. Hovedgrunnen for dette er som tidligere nevnt 

mangelen på rettspraksis. Forvaltningspraksis er i mindre grad forutsigbart og tilgjengelig. 

Slik praksis kan også være vanskelig å tolke da det for eksempel kan være tale om relevante 

tekniske standarder eller krav. At den rettslige betydningen til en så sentral bestemmelse som 

Grunnloven § 112 lenge har vært uavklart, bidrar også til kompleksiteten. Det er også 

relevante internasjonale rettskilder, men avhandlingen vil ta utgangspunkt i de norske 

rettskildene, og heller supplere med internasjonale kilder hvor dette fremstår som naturlig.  

1.4 Avhandlingens oppbygning 

I kapittel 2 vurderes forurensingsloven bestemmelser, med en overordnet problemstilling om 

loven oppstiller et vern mot lysforurensing. Om naturmangfoldloven oppstiller et vern drøftes 

i kapittel 3. Disse lovene drøftes først da de er overordnet av natur og sektorovergripende, noe 

jeg særlig kommer inn på betydningen av i avhandlingens kapittel 2.3 og kapittel 3.3 til og 

med 3.6. Etter dette drøfter jeg sektorlovgivningen som regulerer akvakultur, 

petroleumsaktivitet og havner, henholdsvis i kapittel 4, 5 og 6.  

Aktivitet som er søkt regulert i disse lovverkene, vil som jeg redegjør for i denne 

avhandlingen, naturlig medføre lysforurensing. Den overordnede problemstillingen i disse 

kapitlene vil således knytte seg til hvordan vern som oppstilles mot lysforurensing i lovene. 

Formålet med å formulere de overordnede problemstillingene slik er at de legger opp til 

drøftelser som redegjør for offentlig regulering av lysforurensing i marine områder. Slik håper 

jeg at målet med avhandlingen nås.28 I avhandlingens avsluttende del, kapittel 7, 

sammenfatter jeg mine drøftelser, i tillegg til at jeg kommer med en konklusjon på spørsmålet 

om hvordan lysforurensing reguleres i Norges marine områder. I tillegg vies plass til kritiske 

 

28 Se avhandlingens kapittel 1.2.  
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bemerkninger knyttet til gjeldende rett og jeg forsøker å besvare spørsmålet om hvordan 

lysforurensing bør reguleres.  

2 Stiller forurensingsloven opp et vern mot 

lysforurensing? 

2.1 Innledning 

I dette kapittelet gjør jeg rede for forurensingslovens vern mot lysforurensing. Loven gir i 

bestemmelser om vern mot forurensinger og om avfall. 

Da oppgaven er avgrenset til Norges marine områder, oppstår naturligvis spørsmålet om 

forurensingslovens geografiske virkeområde.29 For det andre oppstår et spørsmål om hva som 

er forurensing, altså hva lovens saklige virkeområde er.  

Virkeområde reguleres i lovens §§ 4, 5 og 6. Dette vurderes først. Etter å ha gjort rede for 

virkeområde, vurderer jeg ulike bestemmelsers vern mot lysforurensing. Herunder drøfter jeg 

plikten til å unngå forurensing i § 7, hjemmelen for å gi forskrifter om forurensing i § 9, 

adgangen til å gi tillatelser til forurensing i § 11, samt hvilke vilkår man kan stille i disse 

tillatelsene etter § 16. Til slutt følger et kort sammendrag av funnene i dette kapittelet.   

2.2 Hva er forurensingslovens stedlige virkeområde? 

Hovedregelen om lovens virkeområde følger av forurensingsloven § 3. I bestemmelsens første 

ledd heter det at loven gjelder forurensinger i det «ytre miljø». Spørsmålet blir så først om 

områdene avhandlingen er avgrenset til, Norges hav- og kystområder, er omfattet av denne 

ordlyden.  

En naturlig språklig forståelse av «miljø» er en helhetlig og kompleks sammensetning av noe. 

Et miljø er gjerne utendørs, men et «miljø» kan også være innendørs – et arbeidsmiljø for 

eksempel. Isolert sett må begrepet anses som vidtrekkende.  

 

29 Se avhandlingens kapittel 1.2. 
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At naturen er omfattet kan utvilsomt legges til grunn på bakgrunn av en naturlig språklig 

forståelse av bestemmelsens ordlyd.30 Dette taler klart for at hav og kystområder er en del av 

det ytre miljø og jeg legger i det videre til grunn at lovens virkeområde her overlapper med 

avhandlingens stedlige avgrensning. 

Ordlyden «ytre» kan tolkes som om «miljø» avgrenses til miljø utendørs. Da jeg definerer 

lysforurensing til også å gjelde lys innendørs,31 oppstår et spørsmål om lovens virkeområde er 

begrenset til forurensing ute.  

På den ene siden taler plasseringen av lysene inne i bygninger mot at dette er i det ytre miljø. 

På den andre siden er det selve forurensingen som her skal drøftes, ikke kilden. Dette 

reguleres i bestemmelsens andre ledd som jeg vurderer nærmere under. Den forurensende 

effekten er ute, og ifølge lovens forarbeider menes det først og fremst med «ytre miljø» at 

loven ikke gjelder forurensing32 inne i bygninger, som «ikke fører til skade eller ulempe 

utenfor» (min kursivering).33   

Lys inne kan føre til skade eller ulempe utenfor bygninger,34 et område som klart nok vil 

kunne omfattes av ordlyden «ytre miljø». Ordlyden «forurensinger i det ytre miljø» kan på 

bakgrunn av dette anses å omfatte tilfeller hvor den negative påvirkningen lysforurensing 

medfører er ute, men lyset kommer fra inne.  

Forurensing i Norges hav- og kystområder er således omfattet av lovens stedlige virkeområde 

– også forurensing fra lys inne med effekt ute i disse områdene.  

Forurensingsloven § 3 andre ledd gir med henblikk på forurensingens kilde nærmere 

avklaring om lovens anvendelsesområde. Spørsmålet blir så om forurensningskilder i Norges 

hav- og kystområder også reguleres av forurensingsloven.  

 

30 Dette er også bekreftet av Høyesterett, se Rt. 1998 s. 2011 s. 2018. 

31 Se avhandlingens kapittel 1.1. 

32 Se drøftelsen av lovens, og forarbeidenes, legaldefinisjon av forurensing i avhandlingens kapittel 

2.3. 

33 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 89. 

34 Se redegjørelsen for dette i avhandlingens kapittel 1.1. 
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Av andre ledd første punkt følger det at loven gjelder for «forurensningskilder» som befinner 

seg i «riket». En naturlig språklig forståelse av «forurensningskilder» er der forurensingen har 

sitt opphav, ikke nødvendigvis der den har sin effekt. Hva som er kilden i forhold til 

lysforurensing er såpass lett å slå fast – det er selvsagt kilden til den enkelte kunstige 

belysningen – at jeg ikke drøfter dette nærmere.35  

Hva omfattes så av ordlyden «riket»?  

Ordlyden «riket» er naturlig å tolke som Norges territorielle geografiske områder som faller 

under norsk jurisdiksjon og suverenitet. Fastlands-Norge synes dermed klart å være omfattet. 

I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) § 1 defineres Svalbard «som en del av 

riket». Den samme ordlyden brukes om Jan Mayen i lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen 

(Jan Mayen-loven) § 1. Bouvetøya i Sør-Atlanteren regnes som Norges biland, samt at Norge 

har innlagte suverenitetskrav til Dronning Maud Land og Peter I Øy. Av lov 27. februar 1930 

nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven) § 1 følger det 

at områdene er underlagt norsk statshøyhet som biland. Områdenes særegne stilling; både 

geografisk og rettslig, taler for at lovens virkeområde ikke omfatter disse, og jeg drøfter ikke 

dette nærmere. Det samme gjelder Svalbard og Jan Mayen,36 selv om begge øygruppene 

utvilsomt er en del av riket.  

Utgangspunktet videre er altså at kilder til overdreven og/eller unødvendig kunstig belysning 

som befinner seg på fastlands-Norge, omfattes av det overlappende virkeområdet til 

forurensingsloven og avhandlingens stedlige avgrensning.  

Da avhandlingen også behandler forurensningskilder som ikke befinner seg på fastlands-

Norge, men ute på havet, oppstår et spørsmål om også kilder her omfattes av 

forurensingslovens virkeområde.    

Forurensningskilder i norske havområder er regulert i § 3 andre ledd tredje punkt første 

punktum. Av bestemmelsen følger det at loven gjelder for «forurensningskilder som befinner 

seg i eller forurensing som truer med å inntreffe i Norges økonomiske sone dersom 

 

35 Se imidlertid avhandlingens kapittel 2.3 for en redegjørelse av begrepet «forurensinger» som er av 

meget sentral betydning i forhold til hva som omfattes av ordlyden «forurensningskilder».  

36 Eksempel på særregler finnes i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard 

(svalbardmiljøloven).  
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forurensningskilden er norsk fartøy eller innretning, eller forøvrig i den utstrekning Kongen 

bestemmer». En naturlig språklig forståelse av «truer» er at det må være en viss fare for at noe 

skjer – det kan ikke være helt usannsynlig. At noe «inntreffer» forstår jeg som at noe skjer.  

Jeg tar først for meg hva som omfattes av Norges økonomiske sone da dette er av betydning 

både for virkeområdet i forhold til forurensningskilder, samt forurensing som truer med å 

inntreffe i dette området. 

Norges økonomiske sone er legaldefinert i Økonomisk soneloven og den økonomiske sonens 

yttergrense trekkes «200 nautiske mil .. fra de grunnlinjer som til enhver tid er fastsatt, likevel 

ikke ut over midtlinjen i forhold til andre stater med mindre annet følger av overenskomst 

med vedkommende stat».37 

Også begrepet «grunnlinjene» er legaldefinert. Definisjonen følger av 

Territorialfarvannsloven hvor det heter at «grunnlinjene danner yttergrensene for de indre 

farvann og utgangspunktet for beregningen av sjøterritoriet og jurisdiksjonsområdene 

utenfor» i samsvar med folkeretten. 38  

Grunnlinjen definerer altså skillet mellom det indre farvann og sjøterritoriet, og den 

økonomiske soneloven får følgelig anvendelse i 200 nautiske mil fra grunnlinjen. 

Legaldefinisjonen for «de indre farvann» er «alt farvann som ligger innenfor grunnlinjene»,39 

mens «sjøterritoriet» defineres som «havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil fra 

 

37 Lov 17. desember 1976 nr. 91 Økonomisk soneloven (økosonl.) § 1 andre ledd. 

38 Lov 27. juni 2003 nr. 57 Territorialfarvannsloven § 1 andre ledd. Da avhandlingens avgrensning 

omfatter Norges territorialfarvann og økonomiske sone, er det verdt å merke seg at måte grunnlinjene 

trekkes i dette landet har vært en disputt i folkeretten. The Anglo-Norwegian Fisheries Case (ICJ Case 

1951/3, Judgement of 18 December 1951) gjaldt Storbritannias krav om at Norges grunnlinjer var i 

strid med internasjonal rett. Utgangspunktet for hvordan disse skulle trekkes var i folkeretten den 

nedre grensen til lavvannet. Norges grunnlinjer er imidlertid trukket mellom øyer, skjærgårder, rev, 

skjær, steiner og holmer, som i noen tilfeller bare brøt havoverflaten ved fjære. Dermed ble linjene 

trukket lenger ut i havet enn utgangspunktet i folkeretten tilsa, på grunn av vår generelt lite rette 

kystlinje. Flertallet (10-2) i domstolen la imidlertid til grunn at Norges metode for å trekke grunnlinjene 

var legitim.  

39 Territorialfarvannsloven § 3 første ledd. 
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disse»40 og dens yttergrense er trukket slik at «hvert punkt på linjen ligger i en avstand av 12 

nautiske mil (22 224 meter) fra nærmeste punkt på grunnlinjen».41 

Forurensingslovens virkeområde trekkes altså i utgangspunktet 200 nautiske mil fra 

grunnlinjen. 42 Dette området sammenfaller med hva man naturlig kan legge til grunn som 

Norges havområder.  

En kan således legge til grunn at loven gjelder kilder som medfører lysforurensing i dette 

området. Spørsmålet blir så om forurensingslovens geografiske virkeområde i forhold til 

Norges økonomiske sone også omfatter forurensing som «truer med å inntreffe».  

En naturlig språklig forståelse av «truer» er noe som står i fare for å skje. Terskelen for hva 

man legger til grunn av som sannsynlig nok til at det er faretruende synes ikke å være høy. 

Mens en relativt uproblematisk kan legge til grunn at «fartøy» er transportmiddel,43 er 

«innretning» noe mer vagt. Jeg tolker det som noe permanent og gjerne immobilt. Jeg legger i 

det videre til grunn at ordlyden omfatter strukturer jeg redegjør nærmere for i avhandlingens 

kapittel 4, 5 og 6, altså akvakultur, plattformer og havner.  

Forurensingslovens geografiske virkeområde omfatter dermed også forurensing som står i 

fare for å inntreffe i Norges økonomiske sone når forurensingen kommer fra norske 

innretninger som for eksempel driver akvakultur, plattformer og havner.  

 

 

40 Territorialfarvannsloven § 2 første ledd første punktum.  

41 Op cit. § 2 første ledd andre punktum.  

42 I tillegg til vannsøylen som befinner seg i dette geografiske området, må loven antas å også gjelde 

øyer, skjærgårder, rev, skjær, steiner og holmer o.l. 

43 Da avhandlingen er avgrenset til aktivitet til havs og langs kysten som er permanent og stasjonær, 

slik at aktivitet som medfører lysforurensing som omfattes av ordlyden «fartøy» faller utenfor, drøfter 

jeg ikke denne ordlyden nærmere.  
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Figur 1: Norges maritime grenser. Illustrasjonen viser forurensingslovens utstrakte stedlige 

virkeområde.  

Henriksen, Tore, «Grunnlinje» i Store Norske Leksikon. Hentet bilde «Norges maritime 

grenser» fra Kartverket herfra da linken til bildet på Kartverkets sider ikke synes å fungere 

(https://www.kartverket.no/globalassets/kart/grenser/norges_maritime_grenser_havomrader_2

015.pdf), https://snl.no/grunnlinje, sist oppdatert 15. desember 2020 (lastet ned, 16.09.2020, 

sist besøkt 21.04.2021).  

https://www.kartverket.no/globalassets/kart/grenser/norges_maritime_grenser_havomrader_2015.pdf
https://www.kartverket.no/globalassets/kart/grenser/norges_maritime_grenser_havomrader_2015.pdf
https://snl.no/grunnlinje


 

Side 19 av 134 

Hvorvidt havbunnen er omfattet av forurensningslovens bestemmelser reguleres av 

forurensingsloven § 4 første ledd første punktum. Her fremkommer det at loven i 

utgangspunktet har anvendelse for «undersøkelser etter og utvinning og utnytting av 

undersjøiske naturforekomster på kontinentalsokkelen, herunder avslutning av slik 

virksomhet». Kontinentalsokkelen defineres i loven som «havbunnen og undergrunnen i de 

undersjøiske områder som strekker seg ut over norsk sjøterritorium gjennom hele den 

naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke 

kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel 

ikke ut over midtlinjen i forhold til annen stat med mindre annet følger av folkerettens regler 

for kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene eller overenskomst med 

vedkommende stat».44 

Hvilke aktiviteter er det så som gjør at lovens virkeområde også omfatter 

kontinentalsokkelen?  

En naturlig språklig forståelse av «undersøkelser» er å se etter noe. Dette favner naturligvis 

vidt og grensene mellom hva som er og hva som ikke er undersøkelser kan tenke seg å være 

vanskelig å trekke. «Utvinning» er naturlig å forstå som for eksempel boring etter olje og 

lignende; mer spesielle handlinger enn for eksempel hva «undersøkelser» er eller kan være. 

En naturlig språklig forståelse av «utnytting» er å bruke noe; et mer vagt og vidtrekkende 

begrep enn «utvinning». Det fremkommer heller ikke av forarbeidene hva som nærmere 

ligger i begrepet.  

Ordlyden «undersjøiske naturforekomster» har to sentrale elementer. For det første må det 

være noe under havoverflaten og for det andre må det være noe naturlig. Dette utelukker at 

loven får anvendelse på for eksempel undersøkelser etter noe ikke-naturlig, som et sunket 

skip. 

Utvalget uttaler i utkastet til forurensingsloven at det ikke har noe å si om virksomheten er 

knyttet til petroleumsforekomster eller andre undersjøiske naturforekomster, men at den bare 

 

44 Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre 

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster (Lov om andre 

undersjøiske naturforekomster) § 1 første ledd andre punktum; sml. Petroleumsloven §1-6 første ledd 

bokstav l.  
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gjelder naturforekomster på eller under havbunnen, noe som betyr at § 4 ikke angår fiske.45  

Denne forståelsen stiller det som da het Miljøverndepartementet seg bak, og uttaler om 

«kontinentalsokkelen» at virkeområdet er den norske kontinentalsokkelen, men at det ikke har 

noe å si om virksomheten er utenfor norsk sjøterritorium, og at ordlyden skal forstås slik at 

den omfatter havbunnen helt opp til land.46  

Loven gjelder således for undersøkelser etter undersjøiske naturforekomster, samt utvinning 

og utnytting av disse, og avslutning av slik aktivitet, i havbunnen og undergrunnen i de 

undersjøiske områdene som strekker seg ut over det norske sjøterritoriet. Dette omfatter en 

betydelig del av Norges offshore-virksomhet og bestemmelsen er dermed av stor praktisk 

betydning. Jeg antar også at den vil gjelde for «deep sea mining» når denne aktiviteten 

eventuelt settes i gang.47 

Forurensingslovens stedlige virkeområde er altså ustrakt og omfatter i utgangspunktet hele det 

norske riket. Utover Fastlands-Norge gjelder den også for havbunnen i tilknytning visse typer 

aktiviteter her, i tillegg til å omfatte havområdene innenfor Norges økonomiske sone og 

territorialfarvann. Videre er også Jan Mayen og Svalbard en del av riket, og loven gjelder her 

også. Avhandlingen er imidlertid avgrenset bort fra Jan Mayen og Svalbard. 

2.3 Hva er forurensingslovens saklige virkeområde? 

Nå som det stedlige virkeområdet er gjort rede for, går jeg over til en vurdering av det saklige 

virkeområdet til loven. Det sentrale vil i dette kapittelet være ordlyden «forurensinger». Jeg 

starter igjen i § 3, før jeg gjør rede for forurensingslovens definisjon av «forurensinger» i § 6 

og forholdet mellom definisjonen og lysforurensing.  

Hovedregelen om forurensingslovens virkeområde er at loven gjelder «forurensinger» i det 

ytre miljø.48   

Spørsmålet blir så om denne ordlyden omfatter lysforurensing.  

 

45 NUT 1977:1 s. 114. At fiske ikke omfattes her, er også en grunn til at avhandlingen er avgrenset 

mot slik aktivitet.  

46 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 90. 

47 Regulering av «deep sea mining» drøftes ikke nærmere, som nevnt i avhandlingens kapittel 1.2. 

48 Forurensingsloven § 3 første ledd. 
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En naturlig språklig forståelse av ordlyden «forurensinger» er noe som befinner seg i, eller 

tilføres, et miljø hvor det har skadelig effekt. Denne tolkningen taler klart for at 

lysforurensing utvilsomt er omfattet av ordlyden.  

Et annet argument for dette er definisjonen av «light pollution» i Kommisjonsforordning nr. 

245/2009 vedlegg II punkt 3 bokstav e. Selv om definisjonen ikke ordrett er den jeg selv 

anvender, anvendes begrepet «pollution» (en direkte oversettelse av «forurensing») i 

forordningen. Hensynet til lovharmoni mellom internasjonal rett, her 

Kommisjonsforordningen og nasjonal rett; at de samme begrepene bør ha samme betydning 

på tvers av lovverk, taler også for at en naturlig språklig forståelse av «forurensinger» 

omfatter lysforurensing. 

En legaldefinisjon av hva som menes med lys i forhold til forurensing følger imidlertid av § 6. 

Her heter at det «med forurensing forstås i denne lov…lys…i den utstrekning 

forurensningsmyndigheten bestemmer ... som er eller kan være til skade for miljøet».49  

Lysforurensing er altså bare forurensing i lovens forstand på det vilkår at dette bestemmes av 

forurensningsmyndigheten. Jeg har lagt til grunn i avhandlingens kapittel 1.1 at overdreven og 

unødvendig kunstig belysning utvilsomt medfører miljøet påvirkninger som kan betegnes som 

skader.  

 

49 Forurensingsloven § 6 første ledd punkt 3.  
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Figur 2: Lysforurensing i Norge og i havområdene utenfor fastlandet. Kunstig lys illustreres 

med farger. Hvitt=mest lys, svart=lite/ingen lys. Illustrasjonen viser at lys fra land strekker 

seg langt utenfor kysten. Den viser også hvor mye lys som kommer fra oljeplattformene i 

Nordsjøen og i Norskehavet.  

Stare, Jurij, Light pollution map 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3.00&lat=62.7056&lon=13.4018&layers=B0FFF

FFTFFFFFFFFFF (lastet ned, 16.10.2020, sist besøkt 21.04.2021). 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3.00&lat=62.7056&lon=13.4018&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFFF
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3.00&lat=62.7056&lon=13.4018&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFFF
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Forurensingsloven § 81 gir anvisning på hvem som er ansett som «forurensningsmyndighet». 

På riksnivå er forurensningsmyndigheten «Kongen, departementet og Miljødirektoratet»,50 på 

fylkesnivå er det «fylkeskommunen og fylkesmannen eller den departementet bestemmer»,51 

mens «kommunen» er myndighet på kommunalt nivå. 52   

Klima- og miljødepartementet ble, med unntak av myndigheten som følger av § 5 første ledd 

om forurensing fra transport, delegert forurensningsmyndigheten da loven trådde i kraft.53 

Myndighet til å bestemme hva som er forurensing er imidlertid ikke delegert fra 

departementet. Dette betyr ikke nødvendigvis at lys ikke er et relevant hensyn eller noe som 

kan reguleres av fylkesmannen, men ikke i kraft av at lys er «forurensinger» jf. § 6 første ledd 

punkt 3. Forurensningsmyndigheten har nemlig ikke gitt bestemmelser som utvider lovens 

saklig virkeområde til å gjelde lys. Det saklige virkeområdet til loven omfatter altså ikke lys 

som lovens definisjon av forurensing per i dag. 

At utgangspunktet er at lys kan være forurensing, men ikke forstås som dette uten at 

forurensningsmyndigheten bestemmer dette, begrunnes i forarbeidene.54 Utvalget stiller 

spørsmåltegn ved det praktiske behovet av å inkludere lys som forurensing, og peker på at det 

først og fremst er sjenerende «for de nærmeste naboer».55 Det vurderes også om 

forurensingslovens bestemmelser i det hele tatt er hensiktsmessige for miljøforstyrrelsen 

lysforurensing. Blant annet hevder utvalget at det da vil kunne oppstå grensetilfeller hvor det 

 

50 Forurensingsloven § 81 første ledd bokstav a. 

51 Op cit. § 3 første ledd bokstav b. 

52 Op cit. bokstav c. 

53 Forskrift 08. juli 1983 nr. 1245 Ikrafttredelse av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensinger og om avfall (forurensingsloven), endret ved lov 15. april 1983 nr. 21. Delegering av 

myndighet punkt 2; Miljøverndepartementet 21. november 2012 rundskriv T-3/2012 om delegering av 

Fylkesmannens myndighet etter forurensingsloven og oreigningsloven, kapittel 1. Departementet har 

anvendt kompetansen de har til å bestemme hvem som skal være myndigheten på fylkesnivå, se 

Rundskriv T-3/2012 kapittel 1. Kompetansen er også delegert til fylkesmannen på visse områder, se 

Rundskriv T-3/2012 kapittel 2. Eksempler på områder som er omfattet av delegeringen er avfallssaker, 

vassdragssaker, akvakultur og deponering. Merk at «fylkesmannen» fra 01.01.2021 kalles 

statsforvalter. I denne avhandlingen har jeg konsekvent brukt «fylkesmannen» da embete het dette 

når jeg begynte skrivingen, og at embete dermed heter dette i lovtekstene jeg har forholdt meg til. 

54 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 93 og NUT 1977: 1 s.17. 

55 NUT 1977: 1 s.17. 
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er usikkert om lys er «til skade eller ulempe».56 Departementet har fulgt opp utvalgets 

uttalelser uten å foreslå endringer, men bemerket at det «for eksempel i en konsesjon etter 

lovens kapittel 3 også bør være adgang til å fastsette at en bedrift har plikt til ikke å opplyse et 

større område om natten».57  

Grensedragningen mellom de alternative vilkårene «skade eller ulempe» i § 6 byr etter min 

oppfatning ikke på de store problemene på generelt grunnlag. Ordlyden «ulempe» er naturlig 

å tolke som noe subjektivt og ordlyden stiller ikke opp noen høy terskel for hva som kan 

anses som dette. Ordlyden har et element av å være forbipasserende eller være lett å 

overkomme. En «skade» på den andre siden er noe konkret; er i liten grad subjektivt, og for å 

overkomme den må man gjerne reparere eller lege den på et vis. Sammenlignet med 

«ulempe» må terskelen dermed anses som høyere. I forhold til avhandlingens avgrensning, 

som i stor grad ikke tar for seg kunstig belysnings påvirkning på mennesker, vil 

grensedragningen være relativt enkel. Å påvise skade på miljøet er i betydelig grad et 

naturvitenskapelig spørsmål; ikke et rettslig, selv om grensedragningen selvsagt har et 

element av dette. Jeg forstår ordlyden nærmest som en teknisk standard som i liten grad beror 

på skjønn. På bakgrunn av dette vil det ikke by på store problemer å påvise «skade». Som vist 

til i innledningen, fører lys utvilsomt til skade på det marine miljøet for eksempel.58 En vet 

også langt mer om lysforurensing nå enn man gjorde på 70-tallet når lovutvalget kom med 

sine uttalelser. Også dette vil gjøre grensedragningen enklere, fordi det nå er lettere å 

eventuelt påvise enten skade eller ulempe. Å påvise en kompleks oppfatning og følelse som 

«ulempe» hos noe ikke-menneskelig er selvsagt vanskeligere enn en skade. Dette taler for at 

grensedragningen ikke er særlig problematisk. Særlig gjelder dette til sjøs og langs uberørte 

kyststriper, hvor det ikke bor mennesker.59  

 

56 NUT 1977: 1 s.17.  

57 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 93.  

58 Longcore, Rich, 2016, s. 11-13. 

59 Jeg kan være enig i at det vil være vanskeligere å avgjøre om lys er en «skade» eller «ulempe» for 

et menneske. Den negative effekten lys har på menneskers helse er imidlertid stadig mer forsket på, 

og det blir mer og mer tydelig at det i mange tilfeller er skadelig, og ikke bare noe som muligens er en 

skade eller en ulempe. Dermed er kanskje også dette noe som vil endre seg med tiden. Se kapittel 1.1 

for kilder på menneskelige helseskader som følger av lysforurensing, samt påvirkninger som kan 

forstås som skader på for eksempel det marine miljøet. 
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Utvalget kan imidlertid ikke bare klandres; vi står foran langt flere økologiske utfordringer nå 

enn da, samt at mengden lys, i tillegg til intensitet av den, har økt kraftig siden loven ble 

utarbeidet på 70-tallet.60 Det er ikke lenger bare menneskelige «naboer» som påvirkes 

negativt.61 

Det er ingen grunn til å tro at utviklingen ikke gjelder et land som Norge også. Faktisk er 

Troms og Finnmark, sammen med Pohjanmaa i Finland, området i Europa med raskest 

økning i lysfluks per innbygger.62 Akershus (nå Viken) og Vestfold er begge områder som 

allerede er blant de 25 verste områdene i Europa for lysforurensing målt i lysfluks per 

innbygger.63 Troms og Finnmark alene står for en stor andel av Norges kystlinje, samt at 

fylket grenser til store norske havområder, og det drives betydelig maritim næringsdrift her.  

Forurensingslovens saklige virkeområde styres altså i betydelig grad av hva som omfattes av 

ordlyden «forurensinger», som loven gir et generelt vern mot i § 7, plikten til å unngå 

forurensing. Lys kan være «forurensinger», men det er opp til forurensningsmyndigheten å 

bestemme.  

Begrunnelsen for at lovgiver valgte å la dette være opp til forurensningsmyndigheten å gi 

bestemmelser om, istedenfor å la virkeområdet omfatte lys uten denne «haken», kan anses å 

gi uttrykk for utdaterte rettslige, og vitenskapelige, oppfatninger.  

 

60 Det er estimert at kunstig utendørs-belysning økte i gjennomsnitt med 3-6% hvert år siste halvdel av 

1900-tallet, se Kyba, Christopher, Kuester, Theres, Sanzhez de Miguel, Alejandro, et al., Artificially lit 

surfaces of Earth at night increasing in radiance and extent, Science Advances vol. 3 no. 11, 

november 2017, s. 1, DOI: https://www.doi.org/10.1126/sciadv.1701528. 

61 Som vist til i innledningen er også andre levende organismer utsatt, se Longcore, Rich, 2016, s. 1-

19; Follestad, 2014, kapittel 5.  

62 Falchi, Fabio, Furgoni, Riccardo, Gallaway, Terrel A., et al., Light Pollution in USA and Europe – 

The Good, The Bad, The Ugly, Journal of Environmental Management vol. 248, oktober 2019, kapittel 

3.2, DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.128. 

63 Op. cit., Table 1. 

https://www.doi.org/10.1126/sciadv.1701528
https://www.doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.128
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Figur 3: Simulering av økning i lysforurensing i USA. Illustrasjonen viser økning i graden 

nattehimmelen lyses opp på grunn av lysforurensing fra og før tiden forarbeidene til 

lysforurensingsloven ble skrevet. Selv om figuren viser utviklingen i et annet land på et annet 

kontinent enn hvor Norge befinner seg, er det ingen grunn til å tro at trenden er økende lys 

også her, noe jeg belyser i drøftelsen under.  

NPS (National Park Service), «Growth of Light Pollution», 

https://www.nps.gov/subjects/nightskies/growth.htm (lastet ned 16.09.2020, sist besøkt 

21.04.21). 

2.4 Hvilket vern gir forurensingsloven mot lysforurensing?  

2.4.1 Innledning 

Etter å ha vist til § 7 og plikten som følger her til å unngå forurensing, drøfter jeg adgangen til 

å gi forskrifter i § 9, til å gi tillatelser til forurensing i § 11, og hjemmelen for å stille vilkår i 

tillatelsene i § 16.  

https://www.nps.gov/subjects/nightskies/growth.htm
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Utgangspunktet for drøftelsen er at myndighetene ikke har bestemt at lys er forurensing. Den 

generelle plikten til å unngå forurensing som følger av § 7 omfatter således ikke i noen 

tilfeller lysforurensing.  

Det heter i bestemmelsen at «ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare 

for forurensing», om den ikke er lovlig eller tillatt etter vedtak. Det vises til 

forurensningsloven § 6, og det er dermed legaldefinisjonen av «forurensinger» som 

fremkommer i denne bestemmelsen som skal legges til grunn ved vurderingen. Spørsmålet 

blir så om loven likevel har bestemmelser som gir et vern mot lysforurensing. 

2.4.2 Kan det gis forskrifter om grenseverdier for forekomster av lys i 

miljøet? 

Lys synes å være mulig å regulere gjennom forskrifter gitt i kraft av § 9 hvor det fremgår at 

forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om «grenseverdier for forekomster av .. lys .. i 

miljøet,» og hva som skal gjøres om grenseverdien overskrides.64  

Ordlyden «grenseverdier» kan tolkes som at verdien av noe ikke skal overskride en viss 

grense. En naturlig språklig forståelse av «miljøet» omfatter utvilsomt natur og alt utendørs, 

men kan klart være innendørs også.65 

I forarbeidene legger departementet til grunn at utgangspunktet bør være at forurenseren selv 

bestemmer hvordan et eventuelt pålegg fra myndighetene skal gjennomføres. Selv hvor 

departementet setter retningslinjer for gjennomføringsmåten, uttaler departementet at om 

bedriften finner «en annen og likeverdig måte å gjennomføre tiltakene på, vil dispensasjon 

være kurant».66 Ordlyden «grenseverdi» er altså naturlig å forstå som en absolutt verdi, men 

det synes å være «mange veier til Rom» for hvordan verdiene skal nås eller opprettholdes. 

Henvisning fra «lys og annen stråling» i § 9 første ledd punkt 2 til forurensingsloven § 6 

første ledd nummer 3 betyr imidlertid at det bare kan gis forskrifter om lys hvis/når 

 

64 Forurensingsloven § 9 første ledd punkt 2. 

65 Se drøftelsen i avhandlingens kapittel 2.2. 

66 Ot.prp.nr.11 (1979-1980) s. 103. 



 

Side 28 av 134 

forurensningsmyndigheten gir bestemmelser om at lovens definisjon av «forurensinger» gis 

anvendelse på lys.   

Det er imidlertid verdt å merke seg at Miljødirektoratet anser § 9 som egnet til å regulere 

lys.67 Det er ikke tvil om at lys er lett å måle, mulig å justere, samt generelt billig både i drift 

og å ta ut av drift. Lysforurensing er også veldig sjeldent akutt; det er konstant og forutsigbart. 

Å sette grenseverdier og opprettholde disse må således anses som en relativt enkel oppgave; 

spesielt sammenlignet med andre typer forurensinger som kan inntre på uforutsigbare 

tidspunkt, være akutt og vanskelig å måle, som oljesøl i havet for eksempel. Bestemmelsen 

har dermed potensiale til å være veldig praktisk. Dette er et argument for at 

forurensningsmyndigheten bestemmer at lys skal gjelde som forurensing etter denne 

bestemmelsen, slik at det kan gis forskrifter om lys, uten at de trenger å bestemme at lys er 

forurensing etter § 7, som hjemler den generelle plikten til å unngå forurensing.  

Av det siste leddet i § 9 følger det at disse forskriftene kan begrenses til bestemte geografiske 

områder. Det er ingenting i ordlyden som tilsier at det er noen begrensning i hvilke områder 

dette kan være. Lovens stedlige virkeområde er gjort rede for i avhandlingens kapittel 2.2. På 

bakgrunn av drøftelsen her kan en legge til grunn at forskriftene kan begrenses til Norges hav- 

og kystområder. Praktiske hensyn taler for at et område man vil verne bør være nogen lunde 

ensartet slik at grensen som settes er hensiktsmessig for hele området. Dette taler klart for at 

et vern av havområder er hensiktsmessige å verne. Mengden lys vil her i mange tilfeller 

variere med skipstrafikk og andre faktorer, men et eksempel er å anvende bestemmelsen på et 

område med stasjoner og permanent form for aktivitet, som petroleumsaktivitet, som allerede 

er geografiske avgrensede områder. Det bør være av særlig interesse å verne havoverflater, og 

i utstrekning det som er under og over, da naturmangfoldet her «siden tidenes morgen» ikke 

har kjent kunstig belysning. I tillegg gis man adgang til både å beskytte områder hvor 

menneskelig påvirkning allerede er introdusert, samt uberørte områder.68 Avhandlingen 

 

67 Dette fremkommer av e-mail korrespondanse mellom meg og Miljødirektoratet, se vedlegg 2, 

Miljødirektoratet, e-mail av 18. september 2020.  

68 Berge, Geoffroy, Daase, et al., 2020, hvor det på side 1 fremkommer at havfisk og dyreplankton i 

Arktis hvor det i en betydelig periode på vinteren er, og alltid har vært, helt mørkt, påvirkes av lys fra 

passerende skip. 
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behandler andre bestemmelser som er anvendelige for å begrense lys i geografiske områder i 

avhandlingens kapittel 3.4.  

2.4.3 Er lysforurensing et relevant hensyn i vurderingen om det skal gis 

tillatelse til forurensende tiltak? 

At det bare kan gis forskrifter om lys når forurensningsmyndigheten gir bestemmelser om at 

lovens definisjon av «forurensinger» gis anvendelse på lys, gir videre mening når man ser 

hvordan forholdet mellom § 9 og §§ 11 og 16 reguleres i § 9 andre ledd. 

Forurensingsloven § 11 hjemler bestemmelsen som gir tillatelse til forurensende tiltak. Det 

heter her at «forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan 

medføre forurensing».69 Det er igjen lovens definisjon av «forurensinger» som skal legges til 

grunn og lysforurensing er på dette tidspunktet ikke søknadspliktig forurensing.  

Forholdet til § 9 er at «forskriftene etter [§ 9 første ledd] nummer 1-3 kan fastsette at de helt 

eller delvis og på nærmere vilkår skal gjelde i stedet for tillatelse etter § 11».70 Hadde 

forurensningsmyndigheten regulert lys som «forurensinger» kunne en forskrift om 

grenseverdier for forekomster av lys således ha fastsatt at den helt eller delvis og på nærmere 

vilkår skal gjelde i stedet for tillatelse etter § 11. 

Dette betyr ikke at lys ikke er helt uten relevans i forhold til § 11. I bestemmelsens femte ledd 

heter det at når forurensningsmyndigheten avgjør om en tillatelse skal gis, «skal det legges 

vekt på .. ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre», sammenholdt med de 

forurensingsmessige ulemper. Dette vil således ikke være en eksplisitt hjemmel til å regulere 

lys, men det oppstår et spørsmål om bestemmelsen gir adgang til å vurdere lys som et hensyn 

i forurensingstillatelser.  

Utgangspunktet er at lys ikke er en «forurensingsmessig ulempe».71  

 

69 Forurensingsloven § 11 første ledd første punktum. 

70 Op cit. § 9 andre ledd første punktum. 

71 Se drøftelsen av forurensingsloven § 6 første ledd punkt 3 i avhandlingens kapittel 2.3. 
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Ordlyden «ulemper» er naturlig å tolke som vidtrekkende. Mye vil kunne være en «ulempe», 

noe negativt, for eksempel i form av en hindring. Ordlyden kan ikke isolert sett anses som en 

særlig høy terskel.  

Det følger av forarbeidene at det kan tenkes at «de forurensingsmessige ulemper ved tiltaket 

ikke er så store at de alene gir mulig grunn til å avslå søknaden, men at tiltaket også vil ha 

andre ulemper som gjør at det etter en samfunnsmessig totalvurdering ikke bør settes i 

verk».72 Det skal altså gjøres en helhetsvurdering. Ordlyden «samfunnsmessig» taler for at et 

vidt spekter av hensyn vil være relevante. Det meste påvirker et samfunn.  

Lysforurensing, med sine mange negative konsekvenser både for mennesker, dyr og andre 

levende organismer,73 må klart anses å oppfylle vilkåret om å være en ulempe. Dette følger 

også implisitt av definisjonen av lysforurensing i Kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009 

vedlegg II punkt 3 bokstav e hvor det defineres som «the sum of all adverse impacts» (min 

kursivering). «Adverse impacts» kan oversettes til negative eller skadelige påvirkninger, noe 

som også er helt naturlig å forstå som ulemper.   

Lysforurensing synes således å være noe man kan vektlegge etter § 11 femte ledd. Spørsmålet 

er så hvor mye vekt det kan tillegges.  

For det første taler ordlyden «skal» for at det som omfattes av «ulemper...» må vektlegges. 

Departementets bruk av formuleringen «mulig» åpner for at andre ulemper har betydelig vekt 

og ikke bare virker som supplerende hensyn.74 Selv hvor de forurensingsmessige ulempene 

ikke i seg selv er nok til å nekte tillatelse, vil andre hensyn kunne stenge for at en slik 

konsesjon tildeles.  

Rt. 1993 s. 528 (Lunner Pukkverk) er en sentral dom om hvilke hensyn som kan vektlegges i 

forurensingstillatelser og hvor stor vekt disse hensynene eventuelt har. Her kom Høyesterett 

enstemmig til at forvaltningen hadde gitt et gyldig avslag på søknad om tillatelse for utslipp 

fra et pukkverk. Vedtaket var hovedsakelig begrunnet med at trafikk i området pukkverket var 

i, ville føre til støyforurensing som var et hensyn etter § 11 femte ledd. Et pukkverk står 

 

72 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 26. 

73 Se avhandlingens kapittel 1.1. 

74 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 26. 
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utvilsomt ikke «hovedsakelig» for støyforurensing. Spørsmålet var så om hovedbegrunnelsen 

for avslaget måtte være forurensing som skrev seg direkte fra virksomheten det ble søkt om 

tillatelse for.  

Høyesterett uttalte at ordlyden i § 11 «inneholder ingen begrensninger med hensyn til den 

vekt som kan legges på trafikkforurensing ved transport til og fra en virksomhet».75 

Isolert sett kan denne uttalelsen leses slik at den bare gjelder § 11 sitt forhold til forurensing 

fra trafikk, men sett i lys av en senere uttalelse i samme domsslutning som må anses å være et 

obiter dicta, synes Høyesterett å forstå § 11 som at den generelt ikke setter begrensinger for 

hvilke «miljøulemper» som kan gis «avgjørende vekt som avslagsgrunn», at også «andre 

miljøulemper enn de forurensingsmessige etter omstendigheten vil kunne tillegges avgjørende 

vekt som avslagsgrunn etter forurensingsloven».76  

Høyesterett viser også til forurensingslovens formålsbestemmelse i drøftelsen av hvilke 

hensyn som kan vektlegges.77  Det er verdt å merke seg at Høyesterett her synes å ha 

departementets uttalelser i forarbeidene i mente. Om vilkårene som kan stilles uttaler 

departementet at lovens formål fremmes og at forurensing motvirkes. Her knytter også 

departementet inn den alminnelige vilkårslærens vilkår om forholdsmessighet mellom mål og 

midler inn som veiledning.78  

Dommen taler på bakgrunn av dette klart for at også lys er et relevant hensyn som kan 

tillegges avgjørende vekt. Lysforurensing har negative konsekvenser for menneskers helse, 

samt for andre levende organismer, naturen, det kan løses med billige tiltak, i tillegg til at en 

restriktiv lyspolitikk generelt er energibesparende og er dermed økonomisk. Av denne grunn 

taler både lovens formålsbestemmelse og det som i dag er Grunnloven § 112 for denne 

tolkningen. Høyesterett sier også klart at andre miljøulemper, som lysforurensing således må 

anses å være, kan vektlegges på en slik måte at det blir en avgjørende avslagsgrunn. Selv om 

 

75 Rt. 1993 s. 528, s. 533. 

76 Op cit., s. 535. I denne tilknytning viser også Høyesterett på samme side til det som da var 

Grunnloven § 110 b, nå i stor grad videreført i § 112, om at Statens myndigheter skal gjennomføre 

grunnsetningene som følger av bestemmelsen. Se avhandlingens kapittel 1.3 for en nærmere 

drøftelse av Grunnloven § 112.  

77 Rt. 1993 s. 528, s. 535. 

78 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 28-29. 
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Høyesterett ikke synes å vurdere forholdsmessigheten mellom vilkår og tillatelse, vil det 

utvilsomt i de aller fleste tilfeller være forholdsmessig å stille vilkår om lys. Om det så koster 

noe å endre/forbedre belysning, er god belysning også energi-/kostnadsbesparende. Man vil 

dermed i verste fall gå «opp i opp». 

Jeg legger således til grunn at lys er altså et relevant hensyn som kan tillegges betydelig vekt 

når det skal gis tillatelse til forurensende tiltak.  

2.4.4 Kan det stilles vilkår om lysforurensing i tillatelser til forurensende 

tiltak? 

Forholdet mellom § 9 og § 16 er enda mer interessant enn forholdet mellom § 9 og § 11. Det 

er nemlig en adgang etter § 16 til å regulere lys uten hensyn til hva som omfattes av 

legaldefinisjonen av «forurensinger».79 

Forurensingsloven § 16 gir hjemmel til å sette vilkår for tillatelser. Her heter det i første ledd 

første punktum at det kan settes «nærmere vilkår for å motvirke at forurensing fører til skader 

eller ulemper, og for å fremme effektiv utnyttelse av energi som virksomheten bruker eller 

frembringer».  

Jeg tar først for meg første del av setningen, altså om det kan settes nærmere vilkår for å 

«motvirke at forurensing fører til skader eller ulemper». Lys er ikke forurensing, noe som 

klart taler mot at dette er en hjemmel for å stille vilkår om lys. Ordlyden «motvirke» er 

imidlertid naturlig å forstå som en aktiv handling som forsøker å virke mot eller annullere en 

annen. Dette vil potensielt kunne omfatte mange handlinger.  

Kunstig belysning krever energi. Energi kommer fra ulike kilder. Energikilder, også i Norge, 

bidrar til forurensing. At forurensing i form av tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, 

vann eller i grunnen, kan føre til «skader eller ulemper» er utvilsomt. 80   

Et eksempel på motvirkning i denne bestemmelsens forstand, vil være å motvirke forurensing 

i form av farlig avfall som tilføres havet fra boring av brønner på sokkelen, noe som direkte 

 

79 Forurensingsloven § 6 første ledd punkt 3. 

80 Jeg legger til grunn samme forståelse av «skader» og «ulemper» her som i avhandlingens kapittel 

2.3. 
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skader mangfoldet både i havet (og på kysten når det eventuelt føres i land),81 ved å sette 

vilkår om lys for å i alle fall verne naturmangfoldet i havet for unødvendig og overdreven lys 

fra drift og etablering av brønnen.  

Forurensingsloven § 16 kan således være en hjemmel for å regulere lys. 

Et annet, og kanskje mer opplagt, rettslig grunnlag for å sette vilkår om kunstig belysning 

følger også av § 16 første ledd første punktum, men den delen av bestemmelsen hvor det heter 

at vilkår kan settes for å «fremme effektiv utnyttelse av energi som virksomheten bruker». 

Spørsmålet er så hvilke vilkår dette åpner for.   

En naturlig språklig forståelse av å «fremme» er å få frem noe eller sette lys på noe. Således 

synes ordlyden å være vidtrekkende; mange tiltak vil kunne få frem effektiv utnyttelse av 

energi. Ordlyden «effektiv» er isolert sett naturlig å forstå som noe som er hensiktsmessig; 

den gir anvisning på forholdet mellom formålet og hva man gjør for å tjene dette.  

En naturlig språklig forståelse av ordlyden «bruker» kan i vid forstand være noe man gjør 

med noe. I denne konteksten er det mer naturlig å forstå som noe man forbruker eller 

omsetter. Det er ingenting som taler for at ikke all form for energieffektivitet i drift av 

virksomheten er omfattet.  

Hjemmelen ble lagt til etter innlemmelsen av Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. September 1996 

om integrert forebygging og begrensning av forurensing (IPPC-direktivet), som i artikkel 3 

bokstav d uttrykte et generelt prinsipp om energieffektivitet.82 I forarbeidene uttaler 

departementet om artikkelen at den gjelder «energieffektivitet som sådan» og at myndigheten 

«skal kunne stille krav som sikrer at et anlegg drives på en slik måte at energien utnyttes 

effektivt».83 Videre uttaler departementet at vilkårene kan også omfatte energi brukt i andre 

 

81 Mesteparten av avfallet fra olje- og gassvirksomheten offshore er farlig avfall, og kommer fra boring 

av brønner på sokkelen. Totalt ble rundt 239 000 tonn farlig avfall ført i land i 2019, Miljødirektoratet, 

«Mest avfall fra boring av brønner», sist oppdatert 31.08.2020, 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/olje-og-gass/avfall-fra-olje--og--

gassvirksomhet/ (lastet ned 21.10.2020, siste besøkt 21.04.2020). 

82 IPPC-direktivet artikkel 3 bokstav d: “Member States shall take the necessary measures to provide 

that the competent authorities ensure that installations are operated in such a way that 

energy is used efficiently”.  

83 Ot.prp.nr.59 (1998-1999) s. 2. 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/olje-og-gass/avfall-fra-olje--og--gassvirksomhet/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/olje-og-gass/avfall-fra-olje--og--gassvirksomhet/
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deler av virksomheten enn den direkte produksjonsrelaterte.84 Dette støtter klart opp under 

forståelsen av ordlyden  i § 16 første ledd første punktum, at det kan settes vilkår for å 

fremme all form for energieffektivitet i drift av virksomheten. 

I forurensingslovens forarbeider uttales det om henvisningen til § 16 fra § 9 annet ledd tredje 

punktum at det gjøres klart at vilkårene i § 16 kan settes som krav i forskrift.85 Dette taler 

umiddelbart for at adgangen gjelder alle vilkårene man kan stille etter § 16. Henvisningen og 

forarbeidet er imidlertid skrevet før innlemmelsen av IPPC-direktivet og viser bare til «vilkår 

for å motvirke at forurensing fører til skader eller ulemper».86 På den ene siden kan dette 

forstås som at adgangen til å stille vilkår om å fremme effektiv energiutnyttelse ikke kan 

fastsettes som krav i en forskrift i stedet for som vilkår i enkelttillatelse. På den andre siden 

kunne ikke forarbeidet gi denne adgangen da denne hjemmelen ikke fantes enda. 

Departementet nevner tidsbegrensning som et mulig vilkår. Dette kan tale for at tolkningen av 

§ 16, som nå påvirkes av direktivet, er omfattet av henvisningen til § 9, siden dette vil være et 

effektivt tiltak med tanke på å fremme effektiv energiutnyttelse. 87 

Forarbeidene utarbeidet etter innlemmelsen av direktivet sier ikke noe om at adgangen til å gi 

vilkår som forskrift ikke skal omfattes av en tolkning sett i lys av direktivet. Dette kan forstås 

som at lovens ordlyd skal tolkes slik at den også omfatter vilkår om å fremme effektiv 

energiutnyttelse. Om dette er feil tolkning, fremgår det i alle fall ikke eksplisitt av 

forarbeidene.   

Lys er energi, og overdreven og/eller unødvendig belysning er ikke effektiv utnyttelse av 

denne. Å sette vilkår om lys synes klart å fremme effektiv utnyttelse av energi som 

virksomheten bruker. Dette er således en hjemmel for å regulere lys i forurensingsloven. 

Det er heller ikke meningen at § 16 skal tolkes uttømmende. I følge forarbeidene er det 

«lovens formål» som styrer tolkningen av bestemmelsen.88 Dette åpner for en dynamisk 

 

84 Ot.prp.nr.59 (1998-1999) s. 3. 

85 Ot.prp.nr.48 (1995-1996) s. 22. 

86 Op cit. 

87 Op cit. 

88 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 28-29. 
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anvendelse hvor man hele tiden kan tolke hva som er passende å stille vilkår for etter hvert 

som tiden går og behov utvikler seg. 

Lovens formålsbestemmelse, § 1, sier i andre ledd at forurensingsloven skal «sikre en 

forsvarlig miljøkvalitet slik at forurensinger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 

trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse».  

En naturlig språklig forståelse av «forsvarlig» er at noe skal være grundig. Dette synes å legge 

opp til helhetsvurdering med en ikke særlig høy terskel for hva som vil være grundig nok. 

«Miljøkvalitet» er objektet som skal vernes. Ordlyden «miljø» naturlig å tolke vidtrekkende. 

Det er en henvisning fra «forsvarlig miljøkvalitet» til lovens § 2 første ledd punkt 1. Av 

punktets andre setning følger det at loven skal nyttes for å «oppnå en miljøkvalitet som er 

tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, kostnader forbundet 

med tiltakene og økonomiske forhold». At dette utvider horisonten med tanke på hvilke 

hensyn som vil være relevante etter andre ledd, bekreftes av utvalget for lovforslaget som sier 

at formålsbestemmelsens andre ledd ikke skal tolkes uttømmende; forurensingsloven kan 

anvendes for å unngå «andre uheldige følger av forurensing» og at ordlyden «miljø» gir loven 

et «omfattende virkefelt» - også det som ikke direkte er i menneskets interesse.89 Det synes 

således å være en adgang til å trekke inn andre hensyn enn de som direkte omfattes av 

ordlyden «forurensinger». 

Legges dette til grunn, kan langt flere hensyn enn de rent energibesparende (selv om en 

begrensning av lys på generelt grunnlag alltid vil oppfylle dette) vektlegges. I denne 

tilknytning vil imidlertid ofte kostnader forbundet med tiltakene og økonomiske forhold tale 

for at det stilles vilkår om lys av nettopp denne grunn, da energi koster penger. Hensynet til 

naturmiljøet vil også ivaretas. Mye forskning er gjort på hvordan lys påvirker fugler særlig 

negativt. En konsekvens som ofte trekkes frem er katastrofelignende masse-dødsfall som 

følge av kollisjoner med over-belyste bygninger, transportmiddel og andre virksomheter. 90 

Andre følger er påvirkning av natt-trekkende fuglers navigeringsevner, samt endring av noen 

fuglers melatoninnivå, i tillegg til påvirkning egglegging og andre aktiviteter.91 Dette er av 

 

89 NUT 1977:1 s. 110. 

90 Follestad, 2014, kapittel 5.2. 

91 Op cit. 
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særlig interesse da Norges offshore virksomhet i Nordsjøen står for betydelige lysutslipp.92 

Det er umulig for en fugl å krysse Nordsjøen uten å komme i nærkontakt med 2-10 

plattformer, og at lys fra en plattform har effekt 3-5 km ut fra plattformen.93 Tiltak, og 

herunder vilkår, som vil kunne bøte på og hindre slike konsekvenser, er at lys slås 

regelmessig av i en kort periode, eller at det stilles vilkår om at lys ikke skal gå over det 

horisontale planet. Det er gjort forsøk på å skru av og på lys på plattformer for å se på 

effekten dette har på fugler. Opplysning i 20 minutter var nok til å tiltrekke tusenvis av fugler; 

tusenvis av fugler som alle var dratt videre bare minutter etter lysene ble avslått.94 Det kan 

også stilles vilkår om lystype. Det anslås at antall fugler som forstyrres av lys fra plattformer 

kan reduseres med 90% etter at et forsøk ble gjort med å skifte hvite og oransje lys 

(henholdsvis «tube lights» og «sodium high pressure lights») med lys lavt i det røde 

spekteret.95 Siden har NAM og Phillips utviklet en ny type lys som tar hensyn til dette. 96 

Lys bør av hensynet til naturmiljøet imidlertid også begrenses over det vertikale planet 

nedover. Eksempler på negative effekter kunstig lys har under havoverflaten er 

undertrykkelse av dyreplanktons migrasjonsmønstre, evnen bløtdyr har til å velge plass å 

etablere seg på rev og intensivert jakt på byttedyr.97 Alle disse eksemplene vil ha følger for 

økosystemers prosesser og utvikling med konsekvenser man vanskelig kan spå. Det samme 

vil følge av fiskers vanlige reaksjon på lys, som er at de samler seg i stimer og beveger seg 

mot kilden.98 For å hindre at lys bryter havoverflaten i mer enn nødvendig grad, vil de nevnte 

mulige vilkårene om tidspunkt for belysning, regulering av styrke på lys, vinkelen til lysene 

som kanskje er det enkleste å gjøre noe med sammen med lysskjerming, samt hvilken type lys 

man bruker, være tiltak som også er energieffektive. Dette taler klart for at lovens formål 

ivaretas. 

 

92 Se Figur 3 og særlig drøftelsene i avhandlingens kapittel 5.  

93 Follestad, 2014, s. 43. 

94 Op cit. 

95 Op cit. 

96 Op cit. s. 46. 

97 Davies, Thomas W., Duffy, James P., Bennie, Jon, et al., Frontiers in Ecology and the Environment 

vol. 12 no. 6 side 347-355, august 2014, s. 348-354, DOI: https://www.doi.org/10.1890/130281. 

98 Op cit., s. 349.  

https://www.doi.org/10.1890/130281
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I forurensingsloven er det således en hjemmel for å stille vilkår om lys uten at loven gir et 

generelt vern mot lysforurensing. Det er imidlertid opp til myndighetene å bruke den.  

Fylkesmannen har i flere tilfeller stilt vilkår om lys i forurensingstillatelser i tilknytning 

virksomheter tilknyttet havet. Særlig relevante aktiviteter for denne avhandlingen som det må 

søkes om tillatelse for å forurense fra, er akvakulturdrift og offshore-aktivitet, men også 

deponering og avfallsvirksomhet kan nevnes, selv om dette ikke er noe som vurderes 

inngående.  

Det følger av akvakulturlovens § 6 første ledd punkt d at ett av vilkårene for tildeling av 

akvakulturtillatelse er at det er gitt tillatelser som kreves av forurensingsloven.99 

Forurensningsmyndigheten kan således stille vilkår om lys i forurensingstillatelse etter § 11.  

For eksempel har Fylkesmannen i Trøndelag formulert et vilkår i en tillatelse om forurensing 

fra akvakulturvirksomhet slik: «Lys som blir benyttet som vekstregulering skal ikke være til 

ulempe for naboer, fritidshus e.l. i området» (mine kursiveringer).100 Det er verdt å merke seg 

at den vernede interessen er på land, og det tas heller (eller uansett) ikke hensyn til 

naturmangfold. Fylkesmannen i Rogaland har inntatt en mer omfattende ordlyd i ett av sine 

vilkår: «Ved bruk av lys til vekstregulering skal lyskilden ikke være direkte synlig fra 

omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner 

og barnehager. Ved aktivitet ved anlegget på kveld og natt, må bruk av lys planlegges slik at 

det medfører minst mulig ulempe for naboer eller andre» (mine kursiveringer).101 En naturlig 

språklig forståelse av formuleringen «eller andre» er i utgangspunktet de aller fleste, og 

utelukker ikke at alle som ikke er naboer, for eksempel dyr, omfattes, men tolket kontekstuelt 

med «naboer» er det nok naturlig å forstå den som om det siktes til mennesker. At det 

spesifiseres vilkår som gjelder om natten stiller visse føringer for tidspunktet for belysning. 

Det er imidlertid i all hovedsak hensynet til nabointeresser forurensningsmyndigheten har til 

hensikt å ivareta. Lys har negative følger langt utenfor selve lyskilden, og heller ikke dette gis 

det vern mot i det aktuelle vedtaket. Det samme gjelder en tillatelse fra et avfallsanlegg som 

 

99 Akvakulturloven drøftes nærmere i avhandlingens kapittel 4. 

100 Fylkesmannen i Trøndelag, tillatelse gitt 24.07.2018 (2018/1399). 

101 Fylkesmannen i Rogaland, tillatelse gitt 05.06.2020 (2020/1936). 
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hadde et vilkår om lys fra båter som lå til land på natten.102 I tillegg til at det ser ut til å bare 

være nabointeresser som ivaretas, er det ikke stilt særlig strenge krav til gjennomføringsmåte. 

Det sies ikke noe eksplisitt om for eksempel lysstyrke, lystype eller vinkel, eventuelt 

skjerming. Det finnes eksempler på at utforming av lysanlegg er spesifikk nevnt, men vilkåret 

må anses som en lite streng føring.103 

2.5 Sammendrag 

Forurensingslovens stedlige virkeområde omfatter store havområder, samt havbunnen for 

visse type aktiviteter. Lovens vern mot forurensing bestemmes imidlertid i stor grad av hva 

som forstås med «forurensingsbegrepet» i § 6. Hva som anses som forurensing, herunder om 

kunstig belysning er omfattet, er det opp til forurensningsmyndighetene å bestemme. 

Bakgrunnen for denne løsningen er at lovgiver på tidspunktet loven ble utarbeidet på 70-tallet 

blant annet anså lys som en utfordring først og fremst i tilknytning til naboer. Kompetanse til 

å bestemme at lys omfattes av begrepet «forurensinger» i § 6 er dermed ikke kompetanse 

forurensningsmyndigheten har anvendt enda. Dette begrenser lovens saklige virkeområde. 

Den mest sentrale rettslige følgen av dette er at det ikke gjelder en generell plikt til å unngå 

lysforurensing, jf. forurensingsloven § 7. Videre er ikke bruk av kunstig belysning noe man 

må søke om tillatelse om etter § 11. Myndighetene kan heller ikke gi forskrifter om lys med 

hjemmel i § 9. Lysforurensing er imidlertid et hensyn som er relevant når man skal gi 

tillatelse til konsesjonspliktig forurensing etter § 11. Kunstig lys er også noe man kan stille 

vilkår om i disse tillatelsene etter § 16. Forurensningsmyndighetene har brukt denne adgangen 

til å stille vilkår om lys,104 om enn av andre hensyn enn de jeg legger til grunn er 

hensiktsmessige, og viktige, å beskytte i forbindelse med denne avhandlingens tema. 

 

102 Fylkesmannen i Vestland tillatelse 27. 06.2019 (2018/1994), opprinnelig tillatelse av Fylkesmannen 

i Hordaland, 13. mars 2017 (2016/5275). 

103 Fylkesmannen i Nordland, tillatelse 14.03.2016 (2015/1651), hvor det heter i punkt 5 at 

«virksomheter som benytter lys som vekstregulering etc. må sørge for å utforme lysanlegget slik t 

dette er minst mulig til sjenanse for bosetninger, fritidshus e.l.» Det tas altså bare hensyn til 

menneskelige naboer. Samtidig kan «sjenanse» tolkes som en ganske lav terskel. Ordlyden «minst 

mulig» synes på den andre siden å implisere at en viss sjenanse må tåles.  

104 Se redegjørelsen for vilkår stilt forurensingstillatelser i avhandlingens kapittel 2.4.4.  
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3 Stiller naturmangfoldloven opp et vern mot 

lysforurensing? 

3.1 Innledning 

Jeg skal i det følgende gjøre rede for vernet mot lysforurensing i naturmangfoldloven. Loven 

regulerer forvaltning av naturens mangfold.  

Aller først drøfter jeg lovens stedlige virkeområde som reguleres i § 2. Naturmangfoldlovens 

kapittel II hjemler en rekke miljørettslige prinsipper, samt to forvaltningsmål.105 

Avhandlingen vil redegjøre for deres anvendelse på regulering av lysforurensing. 

Utgangspunktet tas imidlertid i lovens formålsbestemmelse som selv kan forstås som et 

uttrykk for gjeldende miljørettslige prinsipper, samt at den som formålsbestemmelse er 

veiledende for tolkningen av lovens bestemmelser.106 Deretter vurderes adgangen til å 

etablere områdevern som reguleres i lovens kapittel V. Til slutt følger et kort sammendrag av 

de relevante funnene i kapittel 3 av denne avhandlingen. 

3.2 Hva er naturmangfoldlovens stedlig virkeområde? 

Avhandlingens avgrensning gjør det nødvendig å også gjøre rede for naturmangfoldlovens 

stedlige virkeområde. 107 

Naturmangfoldlovens stedlige virkeområde reguleres i § 2 første ledd hvor det heter at loven 

gjelder på «norsk landterritorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges 

territorialfarvann». Territorialfarvannet omfatter sjøterritoriet som er havområdet ut til 12 

nautiske mil fra grunnlinjen, og de indre farvann.108 

 

105 Ordlyden «forvaltningsmål» drøftes nærmere under i kapittel 3.3.2. 

106 Formålsbestemmelsen beskrives blant annet som «naturmangfoldlovens grunnmur» sammen med 

lovens kapittel II på side 8 i Miljøverndepartementet veileder T-2012-1514 (T-1514) av 26. januar 

2012. Det følger også av Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 371 at lovens formål er i samsvar med «viktige 

internasjonale forpliktelser .. bl. a. Biomangfoldkonvensjonen og andre internasjonale avtaler».  

107 Avhandlingens avgrensning er redegjort for i avhandlingens kapittel 1.2.  

108 Se drøftelsen i det som per nå er avhandlingens kapittel 2.2.  
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Lovens stedlige virkeområde strekker seg altså i utgangspunktet kortere enn 

forurensingslovens område.109 

Av naturmangfoldloven § 2 tredje ledd følger det imidlertid at §§ 1, 3 til 5, 7 til 10, 14 til 16, 

57 og 58 «så langt de passer» har et virkeområde som også omfatter kontinentalsokkelen og 

jurisdiksjonsområder opprettet i medhold av økonomisk soneloven. En naturlig språklig 

forståelse av «så langt de passer» er at det må gjøres en konkret vurdering. I forarbeidene 

uttales det at det med uttrykket «så langt de passer» tas høyde for at «enkelte bestemmelser 

etter sitt innhold ikke får anvendelse på kontinentalsokkelen, men vil kunne gjelde i sonen, 

eller omvendt – evt. At deler av bestemmelsene ikke er relevante til havs».110 Departementet 

sier ikke noe om hva som ligger i en eventuell vurdering av hva som vil «passe», men gjør det 

i alle fall klart at «så langt de passer» kan gjelde bare sokkelen, eller bare for vannsøylen i 

sonen. Heller ikke sies det noe om hvem som avgjør hva som passer, og om dette er noe som i 

så fall kan etterprøves rettslig. Eventuelt utvidet virkeområde vil vurderes for de enkelte 

bestemmelsene hvor dette er naturlig. 

Naturmangfoldlovens stedlige virkeområde er altså i utgangspunktet alt som omfattes av det 

norske landterritoriet, samt Norges territorialfarvann.111  

3.3 Er det i lovens formål å verne mot lysforurensing? 

I naturmangfoldlovens § 1 heter det at lovens formål er at «naturen med dens biologiske .. 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 

gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden».   

En naturlig språklig forståelse av «naturen» favner selvsagt vidt og kan anses å være alt som 

er ute, ekskludert mennesker og det menneskeskapte. Formålsbestemmelsen gjør det klart at 

«biologisk mangfold» og «økologiske prosesser» er omfattet av ordlyden. Biologisk mangfold 

er legaldefinert i § 3 bokstav c som «mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske 

variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene».  

 

109 Også her, se drøftelsen i det som per nå er avhandlingens kapittel 2.2. 

110 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 371. 

111 Bestemmelsene i lovens §§ 1, 3 til 5, 7 til 10, 14 til 16, 57 og 58 gjelder også på 

kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone, «så langt de passer», jf. § 2 tredje ledd. Det må 

altså i disse tilfellene gjøres en konkret vurdering. 
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«Økologiske prosesser» er ikke legaldefinert i naturmangfoldloven. En naturlig språklig 

forståelse av begrepet er de utallige forholdene og interaksjonene mellom organismer.  

Noe «bærekraftig» er naturlig å forstå som noe som skal være mulig å opprettholde over et 

visst tidsrom. Sammen med «bruk og vern» tolker jeg ordlyden som at handlinger og tiltak 

skal gjøres i et fremtidsrettet perspektiv. Ordlyden kan i kontekst som formålsbestemmelse i 

en lov om naturmangfold forstås som et uttrykk for prinsippet om bærekraftig utvikling,112 

selv om dette ikke uttrykkes eksplisitt. I forarbeidene uttales det ikke noe om tilknytningen 

mellom ordlyden og det overordnede prinsippet om bærekraftig utvikling, men det som da het 

Miljøverndepartementet skriver at vern kan både være «beskyttelse mot inngrep, men også 

mer aktive tiltak som skjøtsel og restaurering».113 Begrepet «bærekraftig utvikling» ble først 

brukt i FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987, på folkemunne kalt 

«Brundtlandrapporten», som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 

mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».114 At det overordnede 

målet, å bevare «naturen», skal gjøres «ved» bærekraftig bruk og vern, taler for at dette er et 

virkemiddel for å oppnå målet. I denne avhandlingen og naturmangfoldlovens kontekst vil 

den miljømessige siden, ikke den økonomiske og sosiale siden av prinsippet, være det 

sentrale; altså at naturen og dens prosesser skal vernes for nåtiden og for kommende 

generasjoner. Bugge formulerer prinsippet som at «loven skal sikre at den naturressursen 

loven omfatter, ikke uttømmes men forvaltes slik at den består og dermed at den 

virksomheten og velferden som bygger på naturressursen kan fortsette langt inn i framtiden», 

at det mest sentrale er det «langsiktige miljø- og ressursperspektiv», samt at hensynet til 

miljøet «ivaretas ut fra en helhetlig vurdering, og at konsekvensene for våre etterkommere 

utredes og vektlegges».115 Nærmere presiserer Bugge at prinsippet er «som et minimum et 

 

112 Naturmangfoldlovens kapittel II er kalt «alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk» og 

prinsippet om bærekraftig utvikling drøftes nærmere i tilknytning redegjørelsen for de relevante 

bestemmelsene i dette kapittelet under. «Bærekraftig bruk» eller «sustainable use» er for øvrig  

definert i Konvensjon om biologisk mangfold artikkel II som «the use of components of ciological 

diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term declinge of biological diversity, 

thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations”. 

113 Ot. prp. nr. 52 (2008-2009) s. 371.  

114 FNs verdenskommisjon for miljø og utviklingsrapport (Brundtlandkommisjonen), Vår felles framtid, 

Tiden Norsk forlag, 1987, s. 42. 

115 Bugge, Hans C., Lærebok i Miljøforvaltningsrett, Universitetsforlaget 4. utgave, 2015 s. 141. 
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generelt krav om at langsiktige miljøkonsekvenser alltid må utredes, og at virkningene for 

framtidige generasjoner må gis betydelig vekt når politikk utformes og vedtak treffes» samt at 

det skal være «som en skranke mot at naturmiljøet forstyrres og svekkes slik at 

naturprosessene og naturens økologiske tjenester som fremtidig liv og menneskers velferd er 

avhengig av, alvorlig trues».116  

 

Figur 4: Illustrasjon av måter økosystemer kan påvirkes av lysforurensing. Lys oppfattes av 

synssystemene til dyr, fotosyntese hos planter, og gjennom pigmenter hos ulike typer planter 

og dyr. Påvirkning bestemmes av fordelingen av lys gjennom bølgelengder, eller tidspunkt for 

belysning. De skraverte linjene viser til tilknytningen til tidspunkt. Effektene lysforurensing 

har økologisk deles her inn i forstyrrelser av informasjonsflyt og/eller endringer i bruk av, og 

tilgang til, ressurser.  

Gaston, Kevin J., Bennie, Jonathan., Davies, Thomas W. et al., The ecological impacts of 

nighttime pollution: a mechanistic appraisal, Biological Reviews vol. 88 no. 4 s. 912-927, 

2013, kapittel 1 punkt 3, DOI: https://doi.org/10.1111/brv.12036.  

 

116 Bugge, 2015 s. 142. 

https://doi.org/10.1111/brv.12036
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Lovens formål er altså å ta vare på naturens mangfold, som lysforurensing utvilsomt påvirker 

i negativ forstand. Ivaretakelsen skal skje ved bærekraftig bruk og vern. Både direkte og 

indirekte strider lysforurensing med bærekraftig bruk og vern. Direkte gjennom effektene det 

faktiske lyset har. Indirekte gjennom at lysforurensing også er unødvendig og overdreven 

energiforbruk, energi som i mange tilfeller er av det ikke-fornybare slaget. Dermed ivaretas 

heller ikke naturens mangfold.  

Ett av lovens formål kan altså anses å etablere et være vern mot lysforurensing. Det ligger 

imidlertid implisitt i ordlyden «formål» at § 1 ikke gir direkte rettigheter eller plikter. 

Naturmangfoldlovens andre kapittel går nærmere inn på hvordan formålene i bestemmelsen 

skal ivaretas. 

Formålsbestemmelsen nevnes som en av bestemmelsene med utvidet stedlig virkeområde hvis 

det «passer», jf. naturmangfoldloven § 2 tredje ledd. Generelt må formålsbestemmelsen anses 

som anvendelig på et område som i utgangspunktet er en utvidelse av naturmangfoldlovens 

stedlige virkeområde, særlig fordi en annen bestemmelse potensielt kan ha utvidet 

virkeområde, og formålsbestemmelsen naturlig vil være et sentralt moment også i tolkningen 

av denne bestemmelsen. Naturmangfoldlovens § 1 er i tillegg generelt utformet og søkt å 

være i tråd med internasjonal rett.117 Denne harmoniseringen taler for at bestemmelsen er 

anvendelig i et utvidet område, da dette geografisk sett vil grense mot andre områder hvor 

internasjonal rett råder.   

3.4 Er lysforurensing relevant i vurderingen av 

forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter? 

I naturmangfoldloven §§ 4 og 5 gis det uttrykk for «forvaltningsmål» for naturtyper, 

økosystemer og arter. Ordlyden «mål» er ikke naturlig å forstå som en plikt, og i alle tilfeller 

retter bestemmelsen seg bare mot forvaltningen. Bestemmelsene synes således å gi uttrykk for 

noe forvaltningen skal søke å oppnå. 

Et spørsmål er så om lysforurensing er et relevant forhold i vurderingen av målene 

forvaltningen skal søke å oppnå.   

 

117 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 371. 
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Et forvaltningsmål som følger av § 4 første punktum er at «mangfoldet av naturtyper ivaretas 

innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske 

prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype». «Naturtyper» er legaldefinert i § 3 

bokstav j som «ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene 

som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, 

samt spesielle typer geologiske forekomster». En naturlig språklig forståelse av «ivaretas» er 

at noe tas vare på eller beskyttes. Ordlyden «naturlige utbredelsesområde» forstår jeg som det 

geografiske området naturtypen holder til. Et begrep som ikke defineres i lovens § 3 er [de] 

«økologiske prosessene». En naturlig språklig forståelse er de prosessene som foregår naturlig 

mellom organismer i naturen.  

Den inntrengende egenskapen til overdreven og unødvendig kunstig belysning er utvilsomt 

noe som motvirker at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde. Et konkret eksempel er at mange organismer, også i havet og langs kysten 

enten tiltrekkes mot eller frastøtes fra lyskilden (fototaxis). Dette gjelder for eksempel 

dyreplankton118 og maneter119. Reaksjonen fører også til at lysforurensing er en drivende kraft 

i nedgang i antall insekter verden over. 120  

En kan således legge til grunn at lysforurensing er av relevans for forvaltningsmålet inntatt i § 

4 første punktum. 

I § 4 andre punktum heter det at et annet mål er at «økosystemers funksjoner, struktur og 

produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig». Begrepet «økosystem» defineres i § 3 

bokstav t som «et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn av 

 

118 “Photoaxis of invertebrate larvae contributes to the vertical migration of marine plankton, whis is 

thought to represent the biggest biomass transport on Earth”, Jékely, Gáspár, Colombelli, Juelien, 

Hausen, Harald, et al., Mechanism of photoaxis in marine zooplankton, Nature vol. 456 no. 7220 s. 

395-400, november 2008, s. 395, DOI: https://doi.org/10.1038/nature07590.    

119 Katsuki, Takeo, Greenspan, Ralph J., Jellyfish nervous systems, Current Biology vol. 24 no. 14 s. 

592-594, juli 2013, s. 593, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.03.057.  

120 “[Artificial light at night] has led to insect declines through its interference with the development, 

movement, foaging, and reproductive success of diverse insect species, as well as its positive effect 

on insectivore predation”, Owens, Avalon C.S., Cochard, Précilia, Durrant, Joanna, et al., Light 

pollution is a driver of insect declines, Biological Conservation vol. 241, januar 2020, s. 1, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108259.  

https://doi.org/10.1038/nature07590
https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.03.057
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108259
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planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende 

miljøet». I forarbeidene uttales det at et økosystem kan være en «bestemt lokalitet av en viss 

naturtype, men også et langt større område der flere naturtyper er representert».121  

Ordlyden «funksjoner» er naturlig å tolke som evnen eller evnene noe har, eller hvordan noe 

fungerer. En naturlig språklig forståelse av «økosystemers .. funksjoner» er således funksjoner 

som finner sted mellom naturen og arter innenfor et geografisk område. I forarbeidene uttales 

det at begrepet «gjenspeiler de økologiske prosessene på stedet, slik som vannhusholdning, 

næringsomsetning, kulturpåvirkning og interaksjoner mellom naturlig forekommende 

arter».122 Sett i lys av § 3 bokstav r som definerer «økologisk funksjonsområde» som et 

«område  - med avgrensning som kan endre seg over tid – som oppfyller en økologisk 

funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstområde, larvedriftsområde, vandrings- og 

trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, overnattingsområde, spill- 

eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde og leveområde», er det 

nærliggende å legge til grunn at spesifikke eksempler på funksjoner er gyte, oppvekst, 

larvedrift, vandring/trekking, beite, spill/parring, osv.  

En naturlig språklig forståelse av «struktur» er måten noe er bygd opp. Ordlyden 

«produktivitet» er naturlig å tolke som arbeidet noe gjør; resultatet av en prosess for 

eksempel. Målet kan altså forstås som at økosystemer, det som bygger dem opp, det 

økosystemet er til for, og resultatet av de ulike prosessene i systemet, alle har et vern.  

Overdreven og unødvendig kunstig belysning har utvilsomt en negativ virkning på 

økosystemer, herunder funksjoner som fotosyntese. 123 Produktivitet kan komprimeres ved 

påvirkning av dyr og menneskers melatoninnivåer.124 Strukturer utsettes for press gjennom en 

endring av for eksempel bevegelsesmønster.125 Lysforurensing er således også av relevans for 

forvaltningsmålet inntatt i § 4 andre punktum.  

 

121 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 373. 

122 NOU 2004: 28 punkt 4.2.2. s. 72. 

123 Se for eksempel figur 4 i avhandlingens kapittel 3.3.  

124 Se Follestad, 2014, kapittel 5.2;  Falchi, Cinzano, Elvidge, et al., 2011, s. 2721. 

125 Longcore, Rich, 2016, s. 1-19; Follestad, 2014, kapittel 5. 
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I § 5 første ledd heter det at «artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at 

artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder» og at for å nå 

dette målet skal det «så langt det er nødvendig .. ivaretas også artenes økologiske 

funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av». Ordlyden 

«økologiske funksjonsområder» er gjort rede for i avsnittet over. En «art» defineres i § 3 

bokstav a som «etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer». Ordlyden 

«genetiske mangfold» er ikke definert. «Genetisk» kan anses å bety det samme som «genetisk 

materiale» som i § 3 bokstav f defineres som «gener og annet arvemateriale i ethvert 

biologisk materiale ...». En naturlig språklig forståelse av «mangfold» er ikke nødvendigvis at 

det finnes mye av noe, men at det er stor variasjon. Ordlyden «genetiske mangfold» forstår 

jeg således som at variasjonen av gener og annet arvemateriale i naturen ivaretas. At dette 

skal ivaretas «på lang sikt» kan forstås som nok en henvisning til prinsippet om bærekraftig 

utvikling. En «bestand» defineres i § 3 bokstav b som «en gruppe individer av samme art som 

lever innenfor et avgrenset område til samme tid». En naturlig språklig forståelse av 

«naturlige utbredelsesområder» er der noe hører til. 

Målet er likt det som følger av § 4, men den ivaretatte interessen er her arter istedenfor 

naturtyper og økosystemer. Naturtyper og økosystemer består i de fleste tilfeller av ulike 

arter. Målet er således mer spesielt, spesifikk og konkret rettet eksklusivt mot levende 

organismer. Bestemmelsen synes å være et uttrykk for prinsippet om bærekraftig utvikling; 

det sentrale må i alle tilfeller antas å være det lengre, fremtidsrettede tidsperspektivet. I 

forhold til lysforurensing, et nytt fenomen som ikke i særlig grad er forsket på, er 

langtidseffektene i stor grad ukjente. At lysforurensing har negativ påvirkning nå på 

naturmangfoldet, herunder spesifikke artsgrupper som ulike fugler, amfibier og reptiler, taler i 

retning av at det også er et relevant forhold når en ser hen til ivaretakelse på lang sikt. Uansett 

kan delen av målet som retter seg mot at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 

naturlige utbredelsesområder knyttes direkte til lysforurensing, da overdreven og kunstig 

belysning blant annet fører til «endrede muligheter for næringssøk».126 Dette gjør at dyr 

potensielt må flytte fra sine naturlige utbredelsesområder. 

 

126 Follestad, 2014, s. 38. 
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Lysforurensing er således relevant i vurderingen av forvaltningsmålene for naturtyper, 

økosystemer og arter inntatt i §§ 4 og 5.  

Den rettslige betydningen av forvaltningsmålene er imidlertid begrenset. Dette følger direkte 

av ordlyden «forvaltningsmål» i bestemmelsens overskrift. Som «mål» må bestemmelsene 

kunne antas å «bare» kunne brukes som styrende mekanismer for avgjørelser, samt være av 

relevans for tolkningen av andre bestemmelser. Bestemmelsene er likevel beskrevet som en 

del av naturmangfoldlovens «grunnmur», 127 noe som taler for deres verdi som grunnleggende 

og støttende for resten av bestemmelsene loven. Backer skriver også at naturmangfoldloven 

«utfyller særlovgivningen som knytter seg til bestemte naturresurser, og den har betydning for 

tolkningen av og skjønnsutøvingen etter særlovgivningen».128 Målene vil således også kunne 

ha betydning for tolkningen av bestemmelser i andre lover. Dette taler også for at også 

virkeområdet til §§ 4 og 5 bør utvides da deres funksjon og overordnede egenskaper generelt 

taler for at de passer til å omfatte kontinentalsokkelen og de jurisdiksjonsområdene som er 

opprettet i henhold til økonomisk soneloven, jf. § 2 tredje ledd, slik som med 

formålsbestemmelsen. Lovens stedlige virkeområde utvides således i tilfellene hvor §§ 4 og 5 

passer til dette. 

3.5 Naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt 

I § 6 heter det at «enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 

naturmangfoldet i strid med målene i §§4 og 5». Bestemmelsen gir uttrykk for en generell 

aktsomhetsplikt. Første punktums ordlyd må tolkes i lys av forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. 

Dette er altså én side av den rettslige betydningen av forvaltningsmålene som kommer til 

uttrykk i §§ 4 og 5.  

 

127 Miljøverndepartementet veileder T-2012-1514 (T-1514) av 26. januar 2012, s. 8. 

128 Backer, 2009, s. 186. 
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Det sier også noe om hvem § 6 kan antas å særlig rette seg mot: Forvaltningen. Ordlyden 

«enhver» taler imidlertid klart for at bestemmelsen gjelder alle.129 Dette omfatter private, 

herunder enkeltpersoner og foretak, samt det offentlige.130  

Spørsmålet er så om lysforurensing er noe som omfattes av plikten, altså om overdreven og 

unødvendig kunstig belysning er noe som medfører aktsomhet, samt som man skal unngå 

skade på naturmangfoldet gjennom.   

En naturlig språklig forståelse av «aktsomt» er å vise varsomhet eller å være forsiktig. 

Terskelen kan ikke sies å være særlig høy. Sett opp mot ordlyden «skal» synes den første 

delen av setningen å være en absolutt plikt, mens den andre delen som forplikter aktiv 

handling, beror på en rimelighetsvurdering.  

En tolkning av ordlyden «opptre» og «gjøre» er at disse er vidtrekkende og vil omfatte en 

hver handling og et hvert tiltak i naturen. Det følger imidlertid av forarbeidene at selvfølgelig 

ikke all aktivitet, lovlig aktivitet for eksempel, skal rammes av aktsomhetsplikten.131 I 

lysforurensings tilfelle vil et hvert lys kunne bidra til, eller amplifisere, lysforurensing, men 

noe lys vil i mange situasjoner være helt nødvendig. Lysforurensing er imidlertid i stor grad 

lite regulert og historisk sett ikke tatt særlig hensyn til, og departementet uttaler også at 

aktsomhetsplikten har «størst betydning for atferd eller virksomhet som ikke er regulert».132 

Overdreven og unødvendig kunstig belysning omfattes således utvilsomt av denne delen av 

plikten. Den andre delen av plikten er den mer aktive siden, altså å gjøre det som er rimelig 

for å unngå skade på naturmangfoldet. Jeg legger til grunn samme forståelse av skade-

begrepet her som i avhandlingens kapittel 3.2. Jeg legger også til grunn at lysforurensing har 

 

129 Bruken av «enhver» gjør at bestemmelsen ikke bare retter seg mot det offentlig, slik de resterende 

bestemmelsene i lovens kapittel II gjør. Dette gir myndighetene adgang til å pålegge retting av 

uaktsom lysforurensing med hjemmel i lovens § 69 første ledd, tvangsmulkt, jf. § 73 eller 

miljøerstatning, jf. § 74. Hjemlene drøftes ikke nærmere, da jeg av hensyn til at denne muligheten det 

offentlig har ikke er anvendt fra det jeg kan finne, i det videre avgrenser drøftelsen til regler som 

pålegges det offentlige. 

130 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 377. 

131 Op cit. 

132 Op cit. 
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negative konsekvenser som kan betegnes som skader.133 Dermed er lysforurensing også av 

relevans for denne siden av aktsomhetsplikten.  

Aktsomhetsplikten kan altså omfatte tilfeller av overdreven og unødvendig kunstig 

belysning.134  

3.6 Gir naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig 

beslutningstaking et vern mot lysforurensing? 

3.6.1 Naturmangfoldloven § 7  

Naturmangfoldloven § 7 legger til grunn §§ 8 til 12 «som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet». En naturlig språklig forståelse av «retningslinjer» er noe førende – ikke 

noe som nødvendigvis medfører hverken rettigheter eller plikter. Konsekvensen av brudd på 

«retningslinjer» trenger dermed nødvendigvis ikke å være like alvorlig. Bestemmelsen retter 

seg mot «utøving av offentlig myndighet». Det er altså forvaltningen som pålegges å følge 

retningslinjene.  

I forarbeidene uttales det at det «generelle rettslige utgangspunkt for miljørettslige prinsipper 

er imidlertid ikke nødvendigvis at disse kun har betydning for myndighetene», og at 

prinsippene «kan etter gjeldende rett også ha betydning for private», men at borgerne ikke 

pålegges noen «selvstendige rettsplikter» og at bindende virkning for borgerne «får de først 

når de blir lagt til grunn og konkretisert ved forvaltningens utøving av myndighet etter 

naturmangfoldloven».135  

Det må vurderes konkret i de enkelte sakene hvor det skal utøves offentlig myndighet, om 

retningslinjene skal følges. I forarbeidene uttales det at det er den «samlede forvaltningen av 

 

133 Se avhandlingens kapittel 1.1. 

134 Av § 6 andre punktum følger det at aktsomhetsplikten er oppfylt om forutsetningene for en tillat 

aktivitet er tilstede etter at aktiviteten er satt i gang. Lysforurensing er ikke bestemt å være 

søknadspliktig forurensing, jf. forurensingsloven § 6 første ledd punkt 3. Det kan imidlertid stilles vilkår 

om lys i utslippstillatelser. For å avgjøre om aktsomhetsplikten er oppfylt, må det i så fall gjøres en 

konkret vurdering av aktiviteten opp mot vilkåret om lys i denne tillatelsen. Se avhandlingens kapittel 

2.3 for en nærmere redegjørelse av forholdet mellom lysforurensing og lys i utslippstillatelser.  

135 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 378. 
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naturmangfoldet [som] må ...være i samsvar med retningslinjene».136 På bakgrunn av dette 

kan prinsippenes vekt antas å være varierende fra sak til sak. Jeg vil i det følgende drøfte noen 

av disse retningslinjene nærmere, da de for det første er uttrykk for overordnede miljørettslige 

prinsipper, for det andre generelt er førende for offentlig forvaltning, og for det tredje for å 

avgjøre om de er hjemler som kan knyttes til vern mot lysforurensing.  

På samme måte som at §§ 1, 4 og 5 har en viss overordnet stilling i forhold til andre 

bestemmelser i loven, har også § 7 således dette. Igjen må dette generelt tale for at 

bestemmelsen passer til å omfatte kontinentalsokkelen og de jurisdiksjonsområdene som er 

opprettet i henhold til økonomisk soneloven, jf. § 2 tredje ledd. 

3.6.2 Føre-var-prinsippet 

Naturmangfoldloven § 9 er et uttrykk for føre-var-prinsippet. Det formuleres i bestemmelsens 

første punktum som at «når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 

mulig vesentlig skade på naturmangfoldet». Spørsmålet er så om prinsippet er en hjemmel for 

et vern mot lysforurensing.  

Jeg legger til grunn samme forståelse av skade-begrepet her som i avhandlingens kapittel 2.3. 

En naturlig språklig forståelse av «tilstrekkelig» er nok av noe. Miljøhensyn taler for at 

terskelen er høy og at tvil bør altså komme naturen til gode; altså at man tar sikte på å unngå 

vesentlig skade på naturmangfoldet i flere tilfeller heller enn færre. Ordlyden «naturmiljøet» 

er ikke legaldefinert. Jeg forstår ordlyden som ganske omfattende og legger til grunn at det er 

det aller meste som er utendørs; mangfold, økosystem, økologiske funksjonsområder, 

organismer, genetisk materiale o.l.  

Prinsippet verner mot «mulig vesentlig skade». Ordlyden «mulig» er en langt lavere terskel 

enn «vesentlig» og kan tolkes antitetisk slik at bare umulige skader, altså helt usannsynlige 

skader, ikke er omfattet. Imidlertid er nok terskelen høyere enn det, men graden av 

sannsynlighet for at noe kan skje trenger ikke å være høy. En naturlig språklig forståelse av 

«vesentlig» er noe som er betydelig, og må forstås som en relativt høy terskel. I forarbeidene 

uttales det at ordlyden har samme betydning som «alvorlig eller irreversibel» i bestemmelsens 

 

136 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 378. 
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andre punktum, og er i overensstemmelse med folkeretten.137 At «vesentlig» skal forstås som 

alvorlig eller irreversibel, synes også å gi prinsippet større betydning i saker hvor 

lysforurensing påvirker særlig truet natur.  

«Mulig vesentlig skade» kan således forstås som at det bare trenger å være mulighet for 

skaden, ikke at den kan påvises. Dette er også kjernen av prinsippet og slik verner den mot 

uforutsett skade lysforurensing potensielt påfører naturen.  

Hva som er uforutsett vil avhenge av kunnskapsgrunnlaget beslutningen tas på. Dette skal i 

utgangspunktet «så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap» jf. § 8 første ledd 

førte punktum, men grunnlaget skal igjen veies opp mot «sakens karakter», samt «risiko», jf. 

§ 8 første ledd andre punktum.138 En naturlig språklig forståelse av «vitenskapelig» er fakta 

og forskningsbasert data. Terskelen er ikke absolutt, men avhenger av en 

rimelighetsvurdering. Dette er av særlig betydning for forholdet mellom lysforurensing og 

føre-var-prinsippet, da lysforurensing er et relativt nytt og lite utforsket fenomen. På mange 

måter vil dette kunne svekke lysforurensings betydning opp mot prinsippet da det vil kunne 

argumenteres for at mangelen på kunnskap øker arbeidsmengden for å legge til grunn 

vitenskapelig kunnskap, og således senke terskelen for hva en rimelig kan be om. Samtidig er 

utviklingen «positiv» i den grad at det stadig gjøres mer forskning på konsekvensene av 

unødvendig og overdreven kunstig belysning, noe som igjen taler for at føre-var-prinsippet 

muligens vil få større betydning ved offentlig myndighetsutøvelse som omhandler 

lysforurensing ved et senere tidspunkt.  

Hvor lysforurensing muligens kan føre til vesentlig skade, vil føre-var-prinsippet således være 

en retningslinje som skal være førende for offentlig beslutninger, jf. forvaltningsmålene i §§ 4 

og 5.  

En annen side av prinsippet kommer frem av § 9 andre punktum hvor det heter at om det 

«foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel 

på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».  

 

137 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 103. 

138 Også erfaringer er relevant kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 8 andre ledd. 
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I forarbeidene legges det til grunn at prinsippet både kommer til anvendelse ved 

«forvaltningsbeslutninger og ved vurdering av tiltak som initieres av 

forvaltningsmyndigheten» og at kunnskapsmangelen kan gjelde «usikkerhet om hvilke 

naturverdier som blir berørt, f.eks. hvilke arter som forekommer i et område, eller usikkerhet 

om hvilken effekt en påvirkning vil ha».139  

En naturlig språklig forståelse av «risiko» er fare; i utgangspunktet en ikke veldig høy terskel. 

Ordlydene «alvorlig» og «irreversibel» forstår jeg imidlertid henholdsvis som en ganske høy 

og en veldig høy terskel. Noe irreversibelt kan ikke gjøres om igjen; noe som i noen tilfeller 

vil være enkelt å påvise, men veldig vanskelig i andre. Man må i alle fall ha komplett 

kunnskap om utfallet til noe for å legge til grunn at det er noe irreversibelt man står ovenfor.  

Utgangspunktet er således at myndighetenes beslutninger skal bygge på vitenskapelig 

kunnskap, og denne siden av prinsippet går altså ut på at når det foreligger fare for alvorlig 

eller irreversibel miljøskade, skal dette hindres, selv om denne påvirkningen ikke er 

fullstendig opplyst. Hvor irreversible konsekvenser lysforurensing har, er imidlertid vanskelig 

å fastslå på dette tidspunkt. Kunstig belysning kan man i teorien bare slå av, og dermed er det 

ikke særlig vanskelig å gjøre noe med dette. Likevel bør man anse en miljøutfordring som 

lysforurensing for å være i kjerneområdet av de rettslige problemene føre-var-prinsippet tar 

sikte på å behandle. Som fenomen er lysforurensing nytt og uutforsket. Til havs er 

lysforurensing lite forsket på. Kunstig belysning øker stadig i både styrke og omfang verden 

over.140 

Prinsippet synes ytterst sjeldent å være vektlagt utenfor tilfeller hvor det kan identifiseres 

sårbar natur. Fjeldaas viser til et unntak; en utvidelse av en motorveg som gikk gjennom 

Åkersvika naturreservat, hvor det ble bestilt en rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning 

(NINA) om veibelysnings innvirkning på naturmangfoldet i tråd med retningslinjene i § 8, 

samt en henvisning til hva som bør unngås av lysforurensing i reguleringsplanen for området 

med en henvisning til NINAs rapport, i tråd med føre-var-prinsippet.141  

 

139 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381.  

140 Kyba, Kuester, Sanzhez de Miguel, et al., 2017. 

141 Fjeldaas, s. 18-19. 
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Utgangspunktet er således at prinsippet kan gi et vern mot lysforurensing, da det er et relevant 

forhold å drøfte på grunn av sine negative konsekvenser for naturmiljø og naturmangfold. I 

praksis synes imidlertid ikke lysforurensing å være av særlig betydning ved anvendelse av 

føre-var-prinsippet.  

3.6.3 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Av naturmangfoldloven § 10 følger prinsippet om en økosystemtilnærming og samlet 

belastning. I bestemmelsen formuleres prinsippene som at «en påvirkning av et økosystem 

skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». 

Spørsmålet er altså om prinsippet hjemler et vern mot lysforurensing.  

Jeg legger her til grunn det legaldefinerte «økosystem»-begrepet i § 3 bokstav t. En naturlig 

språklig forståelse av «utsatt for» er å eksponeres for noe. En «belastning» er noe tyngende. 

Det sentrale synes å være at det skal gjøres en «samlet» vurdering av denne. Ordlyden «er 

eller vil bli» synes å tale for at belastning per nå, samt antatt belastning skal vurderes. Av 

forarbeidene fremkommer det at prinsippet er særlig sentralt når det gjøres en samlet 

vurdering av belastningen, og den finnes å være tett opp mot en kritisk grense, slik at en 

etablering av kunstig belysning, som således også vil påvirke økosystemet, vil øke 

belastningen.142 På bakgrunn av dette vil ikke hensynet til lys bare måtte vurderes ved 

etablering av kunstig belysning, men hvor lysforurensing allerede eksisterer vil det være en 

del av den samlede belastningen, og således senke terskelen for at ny påvirkning fører 

belastningen over en kritisk grense.  

Det er imidlertid ikke bare når det finnes andre påvirkningsfaktorer fra før at etablering av lys 

må vurderes. Hva økosystemet vil utsettes for i fremtiden ved etablering av kunstig belysning 

må også vurderes. I forarbeidene uttales det nemlig videre «at en beslutning skal vurderes i 

lys av muligheten for flere påvirkninger av samme art senere, eller for andre fremtidige 

påvirkninger som sammen med den foreliggende påvirkningen kan gi en uønsket virkning på 

naturmangfoldet».143  

 

142 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381. 

143 Op cit. 
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Departementet bruker behandling av en søknad om å få etablere minikraftverk i et område 

med mange grunneiere som eksempel og uttaler at sannsynligheten «for at flere grunneiere vil 

søke etablering av minikraftverk dersom første søker får innvilget tillatelse, kan være et 

argument for å nekte å gi første søker tillatelse».144 

Dette er særlig relevant i forhold til lys; når omgivelsene våre blir lysere, venner vi oss til det, 

så alt som ikke er like lyst synes dimt, eller mørkt.145  

Fjeldaas viser til et vedtak av Fylkesmannen i Oslo og Akershus fra 2017 i saken om 

Semsvannet landskapsområde.146 Her var den samlede belastningen stor etter mange tillatte 

tiltak. Om etablering av lys ble det så uttalt av Fylkesmannen at «tiltaket er såpass beskjedent 

at vi vurderer at det ikke øker den samlede belastningen ytterligere».147 Om vedtaket skriver 

Fjeldaas at dette indikerer at påvirkningen lys har på miljøet, kan oppfattes «som så lav at 

prinsippet om økosystemtilnærming ikke tillegges særlig vekt».148  

Fjeldaas viser så til saken om utbygging i Gropmarka utenfor Lillehammer hvor 

Fylkesmannen hadde uttalt at det ikke kunne tas hensyn til «eventuell framtidig utbygging på 

omkringliggende arealer».149 Dette strider klart med ordlyden «er eller vil bli utsatt for» i § 

10, samt departementets uttalelse i forarbeidene til denne bestemmelsen gjort rede for 

ovenfor.  

En annen sak Fjeldaas trekker fram gjaldt el-tilknytning til åtte hytter i Nordmarka.150 Her 

kom Fylkesmannen til at økt belysning som en følge av el-tilknytning ville gi «negative 

konsekvenser for opplevelsen av landskapet og marka», noe Fylkesmannen tilla stor vekt da 

dette ville gi presedens til de 925 andre hyttene i område og el-tilknytning.151 Saken kom opp 

 

144 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381. 

145 Se Bogard, 2013, s. 71, hvor forfatteren skriver om hvordan mennesker generelt har blitt mer og 

mer vant til sterkere kunstig belysning og synes at det som tidligere var lyst, nå ikke er lyst nok; en 

holdning som bidrar til økt lysforurensing da det eneste som motvirker mørket er mer belysning. 

146 Fjeldaas, s. 19. 

147 Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, vedtak 14. mars 2017, jnr. 2017/13481-2. 

148 Fjeldaas, s. 19.  

149 Op cit. s. 19-20. 

150 Op cit. s. 19. 

151 Fylkesmmannen i Buskerud,,vedtak 8. februar 2011, jnr. 2009/1276. 
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for Klima- og miljødepartementet, som eksplisitt ikke gikk inn på naturmangfoldloven §§ 10 

til 12, mente de fysiske inngrepene var minimale og trakk fram at det var gjort tekniske 

inngrep i nærheten.152 Dette siste elementet burde etter § 10 og uttalelsene i forarbeidene til 

bestemmelsen talt mot dispensasjon, ikke for. Det fremkommer heller ingen begrunnelse for 

hvorfor man ikke vurderte §§ 10 til 12. Dette svekker tilliten borgerne har til at myndighetene 

forhold seg til prinsippene de er bundet, i tillegg til at vernet retningslinjene er der for å 

ivareta ikke kommer til anvendelse.  

Disse sakene er imidlertid «bare» utvalgte eksempler på hvordan prinsippet hjemlet i § 10 

anvendes i praksis, og det kan finnes andre saker av relevans.   

På bakgrunn av dette kan en likevel legge til grunn at lysforurensing i utgangspunktet er et 

relevant forhold i en drøftelse av prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning 

som følger av § 10. Dermed hjemler prinsippet et vern mot lysforurensing. I praksis synes 

imidlertid ikke unødvendig og overdreven kunstig belysning å være vernet av prinsippet i 

særlig grad når en ser hen til norsk forvaltningspraksis.  

3.6.4 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Av § 12 fremkommer prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. I 

bestemmelsens første punktum heter det at «for å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering 

som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater». 

Spørsmålet er så om prinsippet verner mot lysforurensing. 

Et vilkår for å legge til grunn dette er at anvendelse av prinsippet gjøres for å «unngå eller 

begrense skade» på miljøet. Jeg legger til grunn samme forståelse av ordlyden «skade» her 

som i avhandlingens kapittel 2.3, samt at lysforurensing har negative konsekvenser for natur 

og miljø som kan betegnes som skader.153  

 

152 Klima- og miljødepartementet, vedtak 27. mars 2014, jnr. 14/254. 

153 Se avhandlingens kapittel 1.1.  
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Ordlyden «unngå» tolker jeg som at noe skal hindres, mens «begrense» er naturlig å forstå 

som en reduksjon og som en lavere terskel.  

Prinsippet er anvendelig på virksomheters «driftsmetoder», «teknikk» og «lokalisering» som 

kan skade naturmangfoldet. En naturlig språklig forståelse av «driftsmetoder» er måten noe 

drives, behandles, forvaltes o.l. på. I bestemmelsens kontekst er det mest nærliggende å forstå 

«driftsmetoder» som noe med fysisk innvirkning på miljøet og naturen å gjøre, særlig 

sammen med ordlydene «teknikk og lokalisering». Om «driftsmetoder» brukes 

«landbruksmetoder som bruk av maskiner, hogstformer, tidspunkt for høsting, redskapsbruk i 

fiskeriene, sikringstiltak ved oppdrettsanlegg» som eksempler på hva som omfattes av 

ordlyden i forarbeidene.154 Slik jeg tolker ordlyden «driftsmetoder» isolert sett, samt denne 

uttalelsen i forarbeidene, synes for eksempel bruk av vekstlys i akvakulturanlegg å være klart 

omfattet. De er absolutt en sentral del av driften og er en metode for å framskynde biologiske 

prosesser hos fisk. En «teknikk» er en mer spesifikk beskrivelse av hvordan man anvender 

noe på. Ordlyden «lokalisering» forstår jeg som hvor noe geografisk brukes, anvendes eller 

plasseres for eksempel. Hva som ligger i «beste samfunnsmessige resultater» kan være så 

mangt, men lest i bestemmelsens og lovens kontekst er det naturlig å tenke at det som gagner 

naturmangfoldet vil også være noe som er det beste samfunnsmessige resultatet. At det skal 

gjøres en «samlet vurdering» taler klart for at det må gjøres en helhetsvurdering hvor 

mangfold og økonomiske forhold er sentrale momenter. Mangfoldet og økonomiske forhold 

kan i visse sammenhenger være motsetninger, og bestemmelsen kan muligens forstå som at 

disse skal holdes opp mot hverandre i den samlede vurderingen for å få det beste 

samfunnsmessige resultatet. Samtidig er det nok ikke så svart-hvitt. Noe vil være både 

økonomisk og gunstig for mangfoldet. Et eksempel på dette er å hindre lysforurensing ved å 

bruke mindre kunstig belysning hvor dette er et alternativ, eventuelt gå over til mer 

energibesparende kunstig belysning hvor man tar påpasselig hensyn til plassering, skjerming, 

vinkel og lysstyrke. 

Siden lysforurensing påfører naturmangfold skader som kan forhindres eller bøtes på gjennom 

bedre eller riktige driftsmetoder, teknikk og lokalisering, kan en legge til grunn at prinsippet i 

§ 12 verner mot overdreven og unødvendig kunstig belysning.  

 

154 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 382. 
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Bestemmelsen har rettslig betydning utover å være retningslinje for utøvelse av offentlig 

myndighet. I forarbeidene uttales det at regler i annen lovgivning «om valg av driftsmetoder, 

teknikk eller lokalisering forutsettes utformet i tråd med prinsippet i § 12».155 Dermed kan 

bestemmelsen også ha rettslig betydning for andre enn bare det offentlige også, selv om den 

som retningslinje bare retter seg mot det offentlige. Sammen med §§ 9 og 10, taler det faktum 

at også § 12 er et prinsipp som først og fremst er utviklet i internasjonal rett og i folkeretten 

for at også disse bestemmelsene på generelt grunnlag passer til anvendelse utenfor det som i 

utgangspunktet er lovens stedlige virkeområde. Miljørettslige prinsipper bør gjelde uansett 

miljø, uavhengig av en lovs stedlige virkeområde.156  

 

Figur 5: Illustrasjon som viser hvordan vurderingene etter naturmangfoldloven kapittel II har 

betydning for vurderinger etter andre lovverk enn naturmangfoldloven, både i form av 

lovanvendelse (om vilkårene for å tillate tiltak, tildele tilskudd og lignende, er oppfylt), samt 

skjønnsutøvelse (om det bør gis tillatelse, tilskudd eller lignende), samt om det bør stilles 

vilkår og hvordan disse eventuelt bør utformes, Klima- og miljødepartementet 31. mars 2016, 

rundskriv T-2016-1554 (T-1554 B), s. 17. 

Som retningslinjer er bestemmelsene heller ikke så inngripende, noe som taler for at 

konsekvensen av å legge til grunn at de passer på et utvidet område ikke er alvorlige.  

 

155 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 382. 

156 Problematikken rundt de norske miljølovenes ulike stedlige virkeområder drøftes nærmere i 

avhandlingens kapittel 7.3.  
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3.7 Kan områdevern etableres av hensyn til å verne et område 

mot lysforurensing?  

Av naturmangfoldloven §§ 33 flg. følger hjemler for å etablere ulike typer områdevern. Disse 

lovbestemmelsene drøftes i det følgende da de potensielt vil kunne begrense eller hindre 

lysforurensing innenfor geografisk avgrensede områder hvor forurensingen ellers vil ha 

negative påvirkninger på naturen. De ulike typene vern er nasjonalparker, jf. § 35, 

landskapsvernområder, jf. § 36, naturreservater, jf. § 37, biotopvernområder, jf. § 38 og 

marine verneområder, jf. § 39. Selv om marine verneområder er en egen kategori, følger det 

av § 33 første punktum at også de øvrige verneområdene kan bestå av både land, vassdrag og 

sjø.  

Det overordnede spørsmålet blir således om områdevern kan etableres av hensyn til å verne et 

område mot lysforurensing. I besvarelsene vil jeg dermed redegjøre for vilkårene for 

etablering av ulike typer områdevern, men vie særlig plass til marine verneområder. 157 

Det heter i § 33 første ledd at verneområder «på land, i vassdrag og i sjø ... skal bidra til 

bevaring av» punktene i bokstav a til h. En naturlig språklig forståelse av «skal» er noe man 

må gjøre. Dette blir således et grunnvilkår for opprettelse av områdevern, uansett hvilken 

type. Lysforurensing påvirker utvilsomt naturmangfoldet i en negativ forstand,158 herunder 

«variasjonsbredden av naturtyper og landskap»,159 «arter og genetisk mangfold»,160 «truet 

natur og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter»,161 og «større intakte 

økosystemer».162 Det er derfor tydelig at vern mot lysforurensning vil bidra til bevaring av 

 

157 The International Dark-Sky Assosciation (IDA) har etablert over 130 “International Dark Sky Places” 

verden over, et konserveringsprogram som anerkjenner og promoterer vern av nattehimmelen. Selv 

om flere av organisasjonens «Dark Sky Places» både av typen International Dark Sky Communities, 

Parks, Reserves, Sanctuaries, samt Urban Night Sky Places er kystnære, eksisteren ingen «Marine 

Dark Sky Parks» eller lignende per dags dato, se International Dark-Sky Association, International 

Dark Sky Places, https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/ (lastet ned 17.11.2020, sist 

besøkt 21.04.2021). 

158 Se avhandlingens kapittel 3.3.1. 

159 § 33 første ledd bokstav a. 

160 Op cit. bokstav b. 

161 Op cit. bokstav c. 

162 Op cit. bokstav d. 

https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/
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slike områder. Det kan også etableres vern av «referanseområder».163 En naturlig språklig 

forståelse av referanseområder er områder man bruker som referanse til sammenligning med 

andre områder. Da lysforurensing er lite utforsket og er en type forurensing som generelt øker 

verden over,164 vil etablering av vern med dette hensynet potensielt være av særlig betydning. 

Naturmangfoldloven § 33 første ledd bokstav d hjemler etablering av områdevern for 

bevaring av «større intakte økosystemer, også slik at de kan være tilgjengelige for enkelt 

friluftsliv». Ordlyden «større» taler for at vilkåret gjelder de typene områdevern av særlig 

størrelse, mens «intakte» økosystemer forstår jeg som områder med ingen eller liten 

menneskelig påvirkning. En naturlig språklig forståelse av «enkelt friluftsliv» er lett 

tilgjengelige opplevelser i naturen. Hva som omfattes av dette vil generelt variere fra sted til 

sted. I forarbeidene uttales det at opplevelsesverdien er viktig, og at ordlyden legger opp til at 

et «delmål» kan være å «bidra til at denne naturen kan oppleves».165 Nøyaktig hva som menes 

med «delmål» er ikke helt klart, men det kan antas å være noe som nevnes som et av 

formålene med områdevernet. Lys fra urbane strøk gjør en mørk nattehimmel mer og mer 

utilgjengelig. I forhold til lysforurensing, kan et vern på bakgrunn av dette følge av at 

nattehimmelen lyses opp og gjør naturopplevelser som knytter seg til at det blir vanskelig å 

nyte natten og himmelfenomener. Dette gjelder også ikke-urbane steder som hytteområder, 

som i utgangspunktet er, og historisk sett har vært, mer uberørte og dermed mer intakte 

områder.166 Norge er en av få land i Europa med tilnærmet uberørte områder når det kommer 

til lysforurensing.167 Utvilsomt vil mange av Norges mørkeste områder omfattes av ordlyden 

«større intakte økosystemer»; en ordlyd som er særlig aktuell for etablering av 

 

163 § 33 første ledd bokstav h. 

164 På verdensbasis øker lysforurensing i gjennomsnitt med 6%, se siste setning i siste avsnitt i kapitlet 

Introduction i Hölker, Franz, Kloas, Werner, Moss, Tim, The Dark Side of Light: A Transdisciplinary 

Research Agenda for Light Pollution Policy, Ecology and Society, desember 2010, DOI: 

https://doi.org/10.5751/ES-03685-150413. 

165 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 405. 

166 Thonhaugen, Markus, «- Mener fjellheimen ser ut som et tivoli», NRK, 25. desember 2020, 

https://www.nrk.no/nordland/lysforurensning_-mener-fjellheimen-ser-ut-som-et-tivoli-1.15298665 

(lastet ned 18.01.2021, sist besøkt 21.04.2021); Kasin, Marit B., «- Dette er våre krav til utebelysning i 

hyttefelt», Avisa Valdres, 30. oktober 2020, https://www.avisa-valdres.no/dette-er-vare-krav-til-

utebelysning-i-hyttefelt/s/5-54-530156 (lastet ned 18.01.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

167 Falchi, Cinzano, Duriscoe, et al., 2016, figur 5. 

https://doi.org/10.5751/ES-03685-150413
https://www.nrk.no/nordland/lysforurensning_-mener-fjellheimen-ser-ut-som-et-tivoli-1.15298665
https://www.avisa-valdres.no/dette-er-vare-krav-til-utebelysning-i-hyttefelt/s/5-54-530156
https://www.avisa-valdres.no/dette-er-vare-krav-til-utebelysning-i-hyttefelt/s/5-54-530156
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nasjonalparker.168 En slutning som så kan gjøres, er at mange av nasjonalparkene i Norge 

omfattes av denne ordlyden. Disse områdene er blant Norges, og Europas, mørkeste 

allerede.169 Vern mot lysforurensing kan således i alle fall være et «delmål»170 i etableringen 

av nye slike områder, i tillegg til at retningslinjene for offentlig forvaltning, samt 

forvaltningsmålene, som er drøftet ovenfor i avhandlingens kapittel 3.4 taler for at målene kan 

inkorporeres i allerede etablerte områder.  

Et eksempel på en nasjonalpark som strekker seg over både kystområder, samt fjellområder, 

hvor lysforurensing er relativt begrenset, men hvor himmelen er ikke uberørt,171 er 

Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland. Et av formålene med etableringen av nasjonalparken er 

at «allmennheten .. gis anledning til uforstyrret naturopplevelse».172 Som drøftet over, fører 

lysforurensing til at opplevelser som bare en mørk nattehimmelen kan gi, blir mer og mer 

utilgjengelige og i verste fall, umulige. Således kan vern mot lysforurensing allerede nå 

innfortolkes som noe det gis vern mot. I tillegg synes det også å være hjemmel allerede nå til 

å nevne forhindring av overdreven og unødvendig kunstig belysning eksplisitt, noe som 

utvilsomt vil føre til at både private og det offentlige blir mer bevisste på å motvirke 

problemet.   

At lysforurensing fører til en mørkere nattehimmel har også negative følger som det synes å 

være et vern mot i § 37, om etableringen av naturreservater. I § 37 bokstav e heter det at 

områder som har «særskilt naturvitenskapelig verdi» kan vernes som naturreservater. En 

naturlig språklig forståelse av «særskilt» er at noe er spesielt eller særegent; en ganske høy 

terskel. Ordlyden «naturvitenskapelig verdi» er noe av naturvitenskapelig karakter som er av 

betydning for noe eller noen. Av forarbeidene er det klart at dette særlig er vitenskapelige 

og/eller forskningsmessige verdier.173 Opplysning av nattehimmelen fører som drøftet over til 

at naturfenomener på himmelen forsvinner fra oss. Dette har negative følger for enhver som 

 

168 Ot. prp. nr. 52 (2008-2009) s. 405. 

169 Falchi, Cinzano, Duriscoe, et al., 2016, figur 5. 

170 Ot. prp. nr. 52 (2008-2009) s. 405. 

171 Falchi, Cinzano, Duriscoe, et al., 2016, figur 5. 

172 Forskrift 5. februar 2010 nr. 131 om Sjunkhatten nasjonalpark/Dávga suoddjimpárkka, Bodø, 

Fauske og Sørfold kommuner Nordland (Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark, Nordland) § 2 siste 

ledd.  

173 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 414.  



 

Side 61 av 134 

ønsker å oppleve eller studere disse fenomenene, noe som definitivt omfatter astronomer og 

observatorier. At ordlyden «naturvitenskapelig verdi» er å forstå som vitenskapelig eller 

forskningsmessige verdier, taler klart for dette. I tillegg til observatoriers vanlige funksjoner, 

drives det også nordlysforskning fra flere observatorier i Norge. Forskning som gjøres av 

himmelen av astronomer og observatorier, gjør at himmelen utvilsomt er av 

naturvitenskapelig verdi i disse tilfellene. At forskning på himmelen og fenomener er særlig 

avhengig av geografiske og klimatiske forhold, og at et fenomen som nordlys er særlig 

tilknyttet Norge fordi det er mer tilgjengelig her enn i andre land på grunn av vår geografiske 

plassering, taler klart for at de naturvitenskapelige verdiene lysforurensing truer, er av særskilt 

verdi.174 

Det synes således å være opptil flere hjemler for å etablere områdevern med det formål å 

forhindre de negative konsekvensene lysforurensing har. Marine verneområder hjemles som 

nevnt i § 39, og her heter det i tredje ledd at verneområder i sjø kan opprettes for å oppfylle et 

eller flere av målene i § 33 første ledd. På bakgrunn av drøftelsen over, kan en dermed legge 

til grunn at også marine verneområder kan etableres for å gi et vern mot lysforurensing. Et 

eksempel på dette er at marine verneområder kan etableres med den hensikt å bidra til 

bevaring av referanseområder for å følge utviklingen i naturen.175 Å kvantifisere påvirkningen 

lysforurensing har på marine områder vil vært et stort og viktig steg mot å identifisere hvor 

preventive tiltak bør gjennomføres, og hvilke tiltak det er hensiktsmessig å iverksette.176 Dette 

taler for at områdevern kan etableres med dette formålet.  

Ser man bort ifra Antarktis, er 22% av verdens kyst-regioner opplyst av kunstig belysning, et 

tall som forventes å øke videre i takt med økonomisk vekt, særlig i u-land.177 Også i områder 

med status som marine verneområder gjelder denne utviklingen, til og med i områdene med 

 

174 Andøya Space Center er et kystnært eksempel på et sted hvor det gjøres nordlysforskning i Norge, 

og hvor himmelen altså kan anses å være av særskilt naturvitenskapelig verdi, se Andøya Space 

Center, Hjemmeside, https://www.andoyaspace.no/ (lastet ned 18.01.21, sist besøkt 21.04.21). 

175 Se § 39 tredje ledd, jf. § 33 første ledd bokstav h. 

176 Se Davies, Duffy, Bennie, et al., 2014, s. 352-353 hvor dette steget videre argumenteres nærmere 

for.  

177 Op cit. s. 347. 

https://www.andoyaspace.no/
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mest omfattende vern.178 Dette, i tillegg til at avhandlingen er spesifikk avgrenset til Norges 

marine områder, er forhold som gjør at jeg også vil drøfte hjemlene for å etablere områdevern 

i § 39 første og andre ledd. 

I § 39 første ledd heter det at det «kan opprettes verneområder i sjø for å beskytte marine 

verneverdier, herunder naturverdier som er økologiske betingelser for landlevende arter». At 

det ikke er en plikt til å verne områdene følger av ordlyden «kan». En naturlig språklig 

forståelse av «beskytte» er å passe på eller verne noe. I konteksten til § 39 første ledd er det 

således nærliggende å legge til grunn at for å opprette verneområder, må marine verneverdier 

i området få et vern de ikke har uten at området etableres. Hva som ligger i «marine 

verneverdier» kan være så mangt. Når det i andre ledd ramses opp en rekke egenskaper ved et 

område som kan vernes, er det i alle fall naturlig å tolke bokstav a til g som marine 

verneverdier. At «naturverdier som er økologiske betingelser for landlevende arter» er 

omfattet, altså verdier på land, taler for at «marine verneverdier» (min kursivering) kan tolkes 

vidtrekkende og at punktene i andre ledd ikke er uttømmende som henvisninger til hva som 

omfattes av ordlyden «marine verneverdier».  

På bakgrunn av redegjørelsen i avhandlingens kapittel 1.1, drøftelsen av naturmangfoldloven 

§ 33, samt drøftelsen av allerede etablerte verneområder under, synes en klart å kunne legge 

til grunn at områdevern vil beskytte marine verneverdier i Norges marine områder mot 

lysforurensing, og de negative konsekvensene som følger. Et eksempel på en konkret 

hjemmel for dette, er § 39 andre ledd bokstav b. Her heter det at områder som inneholder 

«truet, sjelden eller sårbar natur» kan vernes. En naturlig språklig forståelse av «truet» er noe 

som er utsatt for en fare, mens «sjelden» er å forstå som noe det finnes lite av eller er 

utilgjengelig på et vis. Ordlyden «sårbar» forstår jeg som noe som er særlig utsatt for negativ 

påvirkning. Korallrev vil i Norge kunne omfattes av alle tre ordlydene.179 Norge har mange 

 

178 Davies, Thomas W., Duffy, James P., Bennie, Jonathan, et al., Stemming the tide of light pollution 

encroaching into Marine Protected Areas, Conversation Letters – A journal of the Society for 

Conservaion Biology vol. 9 no. 3 s. 164-171, juni 2015, DOI: https://doi.org/10.1111/conl.12191, s. 

164. 

179 Forskrift 17. juni 2016 nr. 691 om vern av Rødberget marine verneområde i Rissa kommune, Sør-

Trøndelag (Forskrift om Rødberget marine verneområde, Rissa) § 1 første ledd første punktum 

https://doi.org/10.1111/conl.12191
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korallrev, blant annet Røstrevet som er verdens største kjente rev av arten Lophelia pertusa.180 

Tislerrevet er verdens eneste kjente levested for gul Lophelia, samt Selligrunnen som er en 

del av det nevnte Tauteryggen marine verneområde og er verdens grunneste Lophelia-rev; 

bare på 40 meters dybde.181 Det gjør akkurat Tauteryggen marine verneområde, som jeg skal 

komme tilbake til, særlig sårbart mot lys. To påviste, drastiske konsekvenser for koraller som 

utsettes for kunstig lys, er oksidativt stress og lavere fotosyntetisk produktivitet.182 Oksidativt 

stress fører til skade på fettstoffer, men har også potensialet til å skade DNAet til korallene, 

og dermed medføre celle-død.183 Påvirkningen av den fotosyntetiske produktiviteten kan igjen 

hemme reproduksjon.184 Noe som gjør situasjonen verre, er at allerede sårbare organismer 

som utsettes for kunstig belysning vil få en økt sensitivitet i forhold til negativ påvirkning 

som allerede påføres av global oppvarming.185  

Til forskjell fra tropiske rev som vokser rett under havoverflaten på grunn av deres nære 

forhold til sollys, har norske korallrev tilpasset seg til klimaet i disse områdene, slik at de 

naturlig klarer seg i komplett mørke.186 Selv om dette gjør at de kan leve langt under 

havoverflaten, og dermed være naturlig vernet mot lysforurensing, er de også potensielt langt 

mer sensitive for lys dersom de først blir utsatt for dette. Forskning gjort langs kysten i Norge 

viser også at lys kan påvirke levende organismer i havet ned til i alle fall 200 meters dybde.187 

Oppdagede korallrev i Norge befinner seg på dyp fra 40 m til 600 m.188 Således vil mange 

potensielt utsettes for – og påvirkes av lysforurensing, om de ikke allerede blir det.  

 

180 WWF, Norges korallrev – Faktaark - juni 2003, https://www.wwf.no/assets/article_images/6-

wwf_faktaark_norges__korallrev_juni2003.pdf (lastet ned 30.12.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

181 Op cit. 

182 Neha, Jain, «Artificial Lights at Night Hurt Corals», Hakai Magazine, 14. november 2019, 

https://www.hakaimagazine.com/news/artificial-lights-at-night-hurt-corals/ (lastet ned 09.04.2021, sist 

besøkt 21.04.2021).  

183 Op cit.  

184 Op cit. 

185 Op cit. 

186 WWF, 2003. 

187 Berge, Geoffroy, Daase, et al., 2020, s. 1. 

188 Artsdatabanken, Korallrev, https://artsdatabanken.no/Pages/171900/Korallrev (lastet ned 

05.01.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

https://www.wwf.no/assets/article_images/6-wwf_faktaark_norges__korallrev_juni2003.pdf
https://www.wwf.no/assets/article_images/6-wwf_faktaark_norges__korallrev_juni2003.pdf
https://www.hakaimagazine.com/news/artificial-lights-at-night-hurt-corals/
https://artsdatabanken.no/Pages/171900/Korallrev
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I Norge har 20 korallområder lovbeskyttet vern, men bare to med hjemmel i 

naturmangfoldloven. De 18 områdene med korallrev i Norge som ikke har et vern som følger 

av naturmangfoldloven, er beskyttet mot ødeleggelser som følger av fiskeriaktivitet.189  

 

Figur 6: Kjente rev i norske farvann. Gul farge angir rev rapportert av fiskere, rød farge 

indikerer rev kartlagt av Havforskningsinstituttet.  

WWF, Norges korallrev – Faktaark, juni 2003, https://www.wwf.no/assets/article_images/6-

wwf_faktaark_norges__korallrev_juni2003.pdf (lastet ned 18.04.2021, sist besøkt 

21.04.2021). 

De to områdene med rev som er beskyttet med hjemmel i naturmangfoldloven er Tauteryggen 

marine verneområde og Rødberg marine verneområde, begge i Trondheimsfjorden. Med 

etableringen av verneområdet i Rødberget, er formålet fastsatt å være ivaretakelse av den 

truede, sjeldne og sårbare naturen området inneholder, samt den bestemte type naturen og de 

 

189 Forskrift 08. januar 2016 nr. 8 om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av 

fiskeriaktivitet (Forskrift om beskyttelse av korallrev). 

https://www.wwf.no/assets/article_images/6-wwf_faktaark_norges__korallrev_juni2003.pdf
https://www.wwf.no/assets/article_images/6-wwf_faktaark_norges__korallrev_juni2003.pdf
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særskilte naturvitenskapelige verdiene som er her. 190 I tillegg skal området tjene som 

referanseområde for forskning og overvåkning.191 

Jeg vil herunder vurdere om det i forskriftene gitt i etableringen av disse marine 

verneområdene kan innfortolkes et vern mot lysforurensing.  

I forskriften om vern av Rødberget marine verneområde § 3 er det gitt konkrete bestemmelser 

om hva vernet innebærer. Av første ledd følger det at «ingen må foreta noe som direkte eller 

indirekte forringer verneverdiene angitt i verneformålet». Ordlyden «ingen» må utvilsomt 

forstås som om at bestemmelsen retter seg mot alle, altså både private og det offentlige. 

Terskelen for hva som kan gjøres må anses som svært høy, basert på en naturlig språklig 

forståelse av «foreta noe som direkte eller indirekte». «Forringer» er naturlig å forstå som å 

svekke verdien av noe; i denne konteksten mer konkret som å la noe påvirke verdiene i 

negativ forstand. I § 3 bokstav a nevnes «vegetasjon, herunder tang, tare og andre marine 

planter» konkret som gjenstander vernet mot «skade og ødeleggelse». Bokstav b verner 

«dyrelivet knyttet til sjøbunnen» mot «skade og ødeleggelse». I bokstav c beskyttes det mot 

«tiltak». Ordlyden «f.eks.» taler klart for at eksemplene på «tiltak» som følger ikke er 

uttømmende. Korallrev består av både koralldyr og kalkalger, så utsettelse for lys vil 

utvilsomt være til «skade og ødeleggelse» for dyre- og plantelivet i disse områdene, noe som 

igjen betyr at verneverdiene angitt i verneformålet forringes. Formålsbestemmelsen i Forskrift 

om vern av Tauteryggen marine verneområde er tilnærmet den samme som i Forskrift om 

vern av Rødberget marine verneområde.192 Det er små forskjeller i ordlyden, men 

innholdsmessig synes de å være like nok til at man kan legge til grunn samme forståelse for 

dem begge. Det samme gjelder forskriftenes § 3 som gir nærmere bestemmelser for vern av 

blant annet vegetasjon og dyreliv. Tauteryggen marine verneområde er særpreget ved sine 

grunne rev, noe som taler i særlig retning for denne tolkningen.  

Ingen av unntakene fra vernebestemmelsene i forskriftenes § 4 har særlig relevans i forhold til 

lysforurensing, med unntak av punkt 5 om ferdsel med «båt eller andre fartøyer». Disse kan 

 

190 Forskrift om Rødberget marine verneområde, Rissa § 1 første ledd første punktum.  

191 Op cit. § 1 første ledd andre punktum. 

192 Forskrift 21. juni 2013 nr. 693 om vern av Tauteryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik 

kommuner, Nord-Trøndelag (Forskrift om Tauteryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik)  § 1. 



 

Side 66 av 134 

utvilsomt bidra til lysforurensing. 193 I utgangspunktet vil man dermed potensielt foreta seg 

noe som direkte eller indirekte forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Unntakene vil 

således ha den rettslige virkning at lys fra fartøyer til ferdsel på havet ikke vil stride med 

bestemmelsene som ligger til grunn for verneområdet.  

Flere av de alternative grunnvilkårene for å kunne etablere verneområder for å beskytte 

naturen mot lysforurensing kan altså i visse tilfeller anses oppfylt i tilknytning lysforurensing. 

Dette gjelder også de nærmere vilkårene for å etablere de ulike typene områdene, som marine 

verneområder, men også naturreservater for eksempel, som også kan omfatte hav og sjø. En 

følge av at lysforurensing er et lite utforsket fenomen til havs er at ingen områder er vernet 

med den eksplisitte hensikt å begrense lysforurensing, men det er noe man kan innfortolke 

som noe det vernes mot i en del forskrifter som er gitt om områdevern. Eksempler er 

Tauteryggen og Rødryggen marine verneområder som omfatter noen av Norges korallrev. 

Prinsippene drøftet i avhandlingens kapittel 2.3 taler klart for at andre marine områder kan gis 

et tilnærmet vern som det Tauteryggen og Rødryggen har, og vilkårene for å etablere vernet 

vil som beskrevet kunne være oppfylt for flere områder. Det vil utvilsomt være av stor 

økologisk betydning og være økonomisk gunstig å opprette slike verneområder både på land 

og til havs for å oppfylle naturmangfoldlovens formål i tråd med lovens § 1. 

3.8 Sammendrag 

Naturmangfoldloven har et virkeområde som geografisk i utgangspunktet omfatter Norges 

landområder, samt det norske territorialfarvannet. Innenfor dette området er lovens formål å 

verne naturen mot negative påvirkninger, blant annet i form av forurensing. Herunder kan en 

innfortolke et vern mot lysforurensing som er bevist skadelig for naturmangfoldet. Loven 

uttrykker i kapittel II mål og retningslinjer som forvaltningen må følge når det tas 

beslutninger som påvirker naturen. Herunder er særlig føre-var-prinsippet, en 

økosystemtilnærming og prinsippet om samlet belastning, samt miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder særlig relevante i forhold til regulering av lysforurensing. Prinsippene i 

naturmangfoldlovens kapittel II skal være styrende for forvaltningen når det tas beslutninger 

med påvirkning på naturmangfoldet, og en rekke av disse prinsippene, eller retningslinjene, 

kan knyttes direkte til påvirkningen unødvendig og overdreven lys har på naturen langs 

 

193 Berge, Geoffroy, Daase, et al., 2020, s. 1. 
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kysten i Norge og på havet. Bestemmelsene er av sektorovergripende karakter og vil være av 

betydning for tolkningen av bestemmelsene som i det videre drøftes om disse gjelder offentlig 

beslutningstaking. 

I praksis synes imidlertid forvaltningen å ikke vektlegge hensynet til lysforurensings negative 

påvirkning av naturen i særlig grad. Når etablering av lys har vært vurdert, synes også 

forvaltningen å nærmest neglisjere sin plikt til vurdering av retningslinjene. Man treffer 

dermed tilsynelatende ikke beslutninger på grunnlag av de førende retningslinjene i loven, og 

tilfellet blir det at forvaltningen ikke anvender sin kompetanse i tråd med det vern det gis mot 

for eksempel lysforurensing.   

Områder kan også vernes i sin helhet mot lys. Grunnvilkårene i naturmangfoldloven for 

etablering av områdevern for å hindre lysforurensing for bevaring av norsk natur er og kan 

være oppfylt i mange tilfeller.194 Gjennom redegjørelsen av loven har jeg tolket vilkårene for 

de ulike typene av områdevern som oppstilles i loven, herunder marine verneområder, og 

funnet at også disse vil kunne anvendes til vern mot lysforurensing. Det er imidlertid ingen 

områder som i dag spesifikt er vernet mot lys. Et vern kan imidlertid innfortolkes i flere av 

forskriftene om områdevern som allerede er gitt.195  

Med det har jeg redegjort for den sektorovergripende lovgivningen, og jeg vil nå ta for meg 

særlovgivningen som er av relevans for problemstillingen.  

4 Stiller akvakulturloven opp et vern mot 

lysforurensing?  

4.1 Innledning 

Jeg skal i det følgende gjøre rede for vernet mot lysforurensing i akvakulturloven, da 

lysforurensing er en uheldig følge av mye akvakultur-aktivitet, blant annet med negative 

konsekvenser for miljøet.196  

 

194 Se drøftelsen i avhandlingens kapittel 3.4. 

195 Se for eksempel forskrift om Rødberget marine verneområde, Rissa, samt Forskrift om 

Tauteryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik. 

196 Se blant annet drøftelsen av miljøinnvirkninger i avhandlingens kapittel 4.3. 
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Loven regulerer akvakultur, som er produksjon av akvatiske organismer;197 altså et hvert 

tiltak for å påvirke vannlevende dyr og planters vekt, størrelse, antall, egenskaper eller 

kvalitet.198  

Først vil jeg redegjøre for lovens stedlige virkeområde. I lovens kapittel II og III reguleres 

tillatelse for å drive akvakultur, og hvilke miljøhensyn som er relevante både i tilknytning 

tillatelsen, samt i tilknytning til den faktiske driften. Jeg tar imidlertid utgangspunkt i lovens 

formålsbestemmelse, § 1, i kapittel I. Deretter gjør jeg rede for bestemmelsene §§ 6 og 9 i 

kapittel II om akvakulturtillatelser, før jeg vurderer lysforurensing opp mot §§ 10, 11, 12 og 

14 i kapittel III om miljøhensyn. Til slutt følger et kort sammendrag.  

4.2 Stedlig virkeområde 

Avhandlingens geografiske avgrensning gjør det nødvendig å også gjøre rede for 

akvakulturlovens stedlige virkeområde.199  

Lovens stedlige virkeområde reguleres i § 3.200 Her heter det i første ledd bokstav a at loven 

gjelder på landterritoriet og i territorialfarvannet, i bokstav b at den gjelder i 

jurisdiksjonsområder etablert i medhold av økonomisk soneloven, og på kontinentalsokkelen i 

bokstav c.201  

Loven har således det samme stedlige virkeområdet som forurensingsloven,202 og begge disse 

lovenes virkeområde strekker seg i utgangspunktet lengre enn naturmangfoldloven.203 

Implikasjonene dette har drøftes i kapittel 7.3. 

 

197 Akvakulturloven § 2 første ledd første punktum. 

198 Op cit. andre og tredje punktum. 

199 Se avhandlingens kapittel 1.2.  

200 I paragrafens overskrift brukes «geografisk virkeområde», til forskjell fra «stedlig virkeområde» i 

bestemmelsene som regulerer virkeområdet til forurensings- og naturmangfoldloven, se 

redegjørelsene henholdsvis i avhandlingens kapitler 2.2 og 3.2. 

201 Territorialfarvannet, jurisdiksjonsområder etablert i medhold av økonomisk soneloven og 

kontinentalsokkelen er redegjort for i avhandlingens kapittel 2.2.  

202 Se avhandlingens kapittel 2.2.  

203 Se avhandlingens kapittel 3.2. 
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4.3 Er et formål med akvakulturloven å gi et vern mot 

lysforurensing? 

I akvakulturloven § 1 heter det at lovens formål er å «fremme akvakulturnæringens 

lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til 

verdiskapning på kysten». Ordlydene «akvakulturnæringens lønnsomhet» og 

«konkurransekraft» forstår jeg som hensyn tilknyttet økonomisk vekst. Hensynene synes å 

være begrenset i ordlyden «innenfor rammene av», og skal holdes opp mot «bærekraftig 

utvikling». En naturlig språklig forståelse av «bærekraftig utvikling» er konservativ 

forvaltning av miljøet med et fremtidsrettet perspektiv i øyemed. Et spørsmål som så oppstår 

er om ett av akvakulturlovens formål er å bidra til slik utvikling. Som miljørettslig prinsipp er 

bærekraftig utvikling lovfestet i naturmangfoldloven § 9, i tillegg til at også 

naturmangfoldlovens formålsbestemmelse gir uttrykk for at «bruk og vern» skal være 

bærekraftig.204  

Departementet uttaler at formuleringen i § 1 vil si at akvakulturnæringen «tilpasses hensynet 

til det marine biologiske mangfoldet og havmiljøet», at miljøhensynet er «vidt og dekker både 

forurensing og økologiske effekter», samt at grunnlaget for næringens langsiktige lønnsomhet 

og verdiskaping er at forvaltningen av de marine økosystemene skjer på en forsvarlig og 

samfunnsnyttig måte, i tillegg til at negative skadevirkninger søkes avdempet. 205 Dette taler 

for at det er innenfor lovens formål å ivareta miljøet som berøres av akvakulturnæringen for 

framtidige generasjoner. Tolker man begrepet kontekstuelt, synes begrepet imidlertid å «bare» 

være en begrensning av akvakulturnæringens «lønnsomhet og konkurransekraft». Lovens 

formål synes således ikke å være bærekraftig utvikling, men heller lønnsomhet og 

konkurransekraft – bare ikke til en hver pris. Formålsbestemmelsen kan dermed forstås som å 

legge til grunn en begrensning med grunnlag i miljøhensyn, og herunder gi et visst vern mot 

blant annet skadelig forurensing og skadelige økologiske effekter på det marine biologiske 

mangfoldet og havmiljøet.206  

 

204 Dette drøftes nærmere i henholdsvis kapittel 3.3.4 og kapittel 3.3.1. 

205 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 53. 

206 Begrepet “bærekraftig utvikling” i akvakulturloven § 1 drøftes nærmere i Jerkø, Markus., Det norske 

formålet «bærekraftig utvikling», Tidsskrift for Rettsvitenskap no. 3, 2009, kapittel 3.2.  
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Lysforurensing har utvilsomt negative effekter på marine organismer.207 Problemet 

amplifiseres av at både omfanget og intensiteten av kunstig belysning har økt betraktelig i 

både landbaserte og akvatiske økosystemer.208 I tillegg til lys fra flåter som driver fiske, 

oljeplattformer og annen menneskelig aktivitet langs kysten og ute på havet, har 

akvakulturanlegg verden over begynt med kontinuerlig opplysning av merder.209 På kunstig 

vis utvides således de marine organismenes fotoperiode210.211 Disse lysene har imidlertid også 

påvirkning på akvatiske økosystemer utenfor driften, både i tilknytning til typen lys, omfanget 

av lyset, samt intensiteten av lyset.212 På grunn av dyrenes fototaxis213 er det påvist at lys fra 

akvakulturanlegg fremprovoserer ulike reaksjoner fra fisker,214 snegler og larver,215 samt at 

lys kan påvirke veksten til koraller,216 samt til dyreplankton.217 Særlig fototaxis som går på 

tiltrekking mot lys har alvorlige konsekvenser. Næringskjeder forstyrres av at organismer blir 

lette bytter for rovdyr siden de stimles rundt og i nærheten av lyskilden, i tillegg til at 

organismer som ikke tiltrekkes av lyset blir mer synlige på grunn av den kunstige 

 

207 Se avhandlingens kapittel 1.1. 

208 Longcore, Rich, 2004, s. 191-192. 

209 Også i Norge, se Stewart, Hannah, Nomura, Miki, Piercey, Elizabeth G., et al., Ecological Effects of 

Blue LED Lights Used in Aquaculture, Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences, 

januar 2013, s. 1. 

210 På engelsk defineres begrepet «photoperiod» som “the period of daily illumination received by an 

organism”, Thompson, Della, The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford: Clarendon 

Press, 1999. En passende norsk oversettelse er «fotoperiode», et begrep som kan defineres som 

perioden i løpet av et døgn en organisme mottar naturlig belysning. 

211 Ved å gjøre dette maskeres den naturlige dag/natt-syklusen for fiskene, prosessen som starter 

utviklingen av gonade-kjertlene og kjønnsceller forsinker, og vekstrater kan kontrolleres, noe som 

igjen har økonomiske fordeler, inkludert større avkastning og bedre kvalitet på produktet 

sammenlignet med fisk produsert under mer naturlige modnings-prosesser, se Stewart., Nomura, 

Piercey, et al., 2013, s. 1. 

212 Stewart, Nomura, Piercey, et al., 2013, s.1, 7 og 8; McConnell, Amy, Routledge, Rick, Connors, 

Brendan, Effects of artificial light on marine invertebrate and fish abundance in an area of salmon 

farming, Marine Ecology Progress Series vol. 419 no. 147 s. 147-156, november 2010 et al., 2010, s. 

147-148, DOI: https://doi.org/10.3354/meps08822.  

213 Stimuli i form av mottakelse av lys-signaler. Se begreps-forklaringen nederst i avhandlingen.  

214 Stewart, Nomura, Piercey, et al., 2013, s. 1; McConnell, Routledge, Connors, 2010, s. 147-148. 

215 Op cit.  

216 Stewart, Nomura, Piercey, et al., 2013, s. 1. 

217 Op cit. 

https://doi.org/10.3354/meps08822
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belysningen.218 En annen mulig konsekvens er at virvelløse dyr tiltrekkes lysene i merdene, 

med en økning av lus hos fiskene i akvakulturbestanden, samt hos migrerende fisk i 

området.219  

Lyset overskrider således sin funksjon da det inntrer utenfor det området som er søkt lyst opp, 

i tillegg til at det påvirker andre organismer enn det det søker å påvirke. Dermed omfattes 

dette lyset utvilsomt av avhandlingens definisjon av lysforurensing.220 

Alle disse følgene av lysforurensing fra akvakulturdrift påvirker således det marine biologiske 

mangfoldet og havmiljøet, og kan beskrives som økologiske effekter, noe det er meningen 

miljøhensynet i ordlyden «bærekraftig utvikling» skal omfatte. 221  

Da disse effektene har konsekvenser nå, samt uunngåelig vil påvirke det marine biologiske 

mangfoldet i tillegg til havmiljøet i fremtiden på grunn av de uante konsekvensene dette vil ha 

for næringskjeder og økosystemer,222 kan det legges til grunn at lysforurensing er et relevant 

forhold i en vurdering av bærekraftig utvikling som en begrensning av akvakulturlovens 

formål om lønnsomhet og konkurransekraft.  

4.4 Er lysforurensing et relevant hensyn i vurderingen av om 

akvakulturtillatelse skal gis? 

Jeg vil herunder drøfte hvorvidt lysforurensing er et relevant hensyn i vurderingen av om 

akvakulturtillatelser skal gis.  

Av akvakulturloven § 4 første ledd følger det at det må gis tillatelse fra departementet for å 

drive akvakultur i henhold til vilkårene i §§ 6 og 7.  

 

218 Stewart, Nomura, Piercey, et al., 2013, s. 7. 

219 Op cit. s. 8; Hevrøy, Ernst, Boxaspen, Karin, Oppedal, Frode, et al, The Effect of artificial light 

treatment and depth on the infestation of the sea louse (Lepeophtheirus salmonis) on Atlantic salmon 

(Salmo salar L.) culture, Aquaculture vol. 220 no. 1-4, april 2003. 

220 Se avhandlingens definisjon på lysforurensing i kapittel 1.1. 

221 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 53. 

222 En hver påvirkning av økosystemer hvor ulike arter og organismer lever i symbiose vil kunne ha ha 

konsekvenser for alle i systemet, i noen tilfeller uante konsekvenser.   
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Akvakulturloven § 6 gir de generelle vilkårene for tildeling av akvakulturtillatelse. I 

bestemmelsens første ledd bokstav a heter det at akvakultur kan tillates dersom det er 

«miljømessig forsvarlig». En naturlig språklig forståelse av ordlyden er at noe med 

innvirkning på miljøet kan forsvares, eller er trygt å gjøre, ut fra en helhetsvurdering. Fra 

bestemmelsen vises det til § 10 første ledd hvor det heter at akvakultur skal «etableres, drives 

og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte». Det følger av forarbeidene at hva som ligger i 

«forsvarlig» er det samme både i §§ 6 og § 10.223 Det fremkommer også av forarbeidene at 

forurensing, økologiske effekter og hensynet til biologisk mangfold inngår i forsvarlighets-

vurderingen,224 noe jeg også legger til grunn følger av en naturlig språklig forståelse av 

ordlyden «miljømessig». Det settes altså en grense for hva en kan tåle av innvirkninger på 

miljøet da akvakultur nødvendigvis vil medføre dette.  

Relevante momenter i vurderingen vil blant annet være sannsynligheten for skade og 

størrelsen på den, og hvilke miljømål man vil verne. Hensyn som kan være motstridende med 

miljøhensyn, er næringsutvikling og andre samfunnshensyn.225 Begrepet «miljømessig 

forsvarlig» er dynamisk, og hva som er forsvarlig vil således kunne «endres over tid i takt 

med økt kunnskap og teknologisk utvikling».226   

Drift av akvakultur medfører lysforurensing, noe som utvilsomt har negative følger for 

miljøet.227 Dette taler klart for at lysforurensing er et relevant moment i vurderingen av hva 

som er miljømessig forsvarlig. At hva som er forsvarlig skal tolkes dynamisk, kan bety at 

lysforurensing vil ha større vekt som hensyn på et senere tidspunkt enn nå. Som fenomen er 

lysforurensing nytt og skapt av teknologisk utvikling.228 Ulike typer lys har forskjellige 

effekter på miljøet,229 så det er nærliggende å tro at videre utvikling av lysteknologi vil føre 

med seg nye konsekvenser. Lysforurensings påvirkning på miljøet er, særlig til havs, også lite 

 

223 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 59. 

224 Op cit. s. 64. 

225 Op cit. 

226 Op cit. 

227 Se drøftelsen i avhandlingens kapittel 4.3. 

228 Se avhandlingens kapittel 1.1. 

229 Se Australian Government, Department of the Environment and Energy, Department of 

Biodiversity, Conservation and Attractions, 2020, Appendix B. 
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utforsket.230 Dette er også relevant i forhold til vurderingen av hva som er forsvarlig. Om det 

viser seg at overdreven og unødvendig kunstig belysning har større eller mindre negative 

følger enn det vi vet nå, vil altså påvirke hvilken vekt lysforurensing har i vurderingen.  

På bakgrunn av dette kan det legges til grunn at lysforurensing er et relevant hensyn i 

forsvarlighetsvurderingen som inngår i behandlingen av om tillatelse til akvakultur skal gis. 

Det kan så stilles spørsmål om hvilken vekt et slik hensyn har. Kan myndighetene 

eksempelvis avslå søknad om akvakultur med begrunnelse i hensynet til lysforurensing? 

Dette kan være en rettslig følge av at lysforurensing er ansett som et relevant miljøhensyn. 

Det følger av forarbeidene at en søknad om akvakulturtillatelse kan avslås om man vet at 

etablering av akvakultur vil medføre negative konsekvenser for miljøet i området akvakultur 

er søkt etablert.231 Vekten hensynet til naturmangfold tillegges vil variere fra sak til sak, men 

noen vurderingsmomenter er graden av hvordan tiltaket påvirker natur, hvilket naturmangfold 

det er som berøres, samt hvilke andre samfunnshensyn som gjør seg gjeldende.232 

Negative følger for miljøforhold har altså nok vekt til at en tillatelse potensielt ikke gis, men 

dette betyr neppe at hensynet til lysforurensing alene kan «velte» en tillatelse. Holdt alene 

mot de andre hensynene som skal vurderes, synes ikke lysforurensing å stå særlig sterkt. At 

lysforurensing har en unik status i forhold til hva som omfattes av legaldefinisjonen av 

forurensing etter forurensingsloven § 6 taler for at det er en «annenrangs» miljøutfordring. All 

drift av akvakultur vil med all sannsynlighet bidra til i alle fall noe unødvendig og potensiell 

overdreven belysning. På den ene siden betyr dette at hensynet til lysforurensing bør tillegges 

vekt i vurderingen av tildeling av akvakulturtillatelser, da det kunstige lysets påvirkning på 

naturen er uunngåelig. På den andre siden er det klart at hensynet til lysforurensning ikke 

nødvendigvis vil tillegges så mye vekt i en slik vurdering, da det uansett ikke kan etableres 

akvakultur uten lyspåvirkning. Å nekte alle akvakulturtillatelser med bakgrunn i dette 

hensynet vil nok derfor kunne blitt ansett som urimelig holdt opp med andre hensyn.  

 

230 “Aquatic ecosystems deserve increased attention as well, because despite the central importance 

of light to freshwater and marine ecology, consideration of artificial lighting has so far been limited”, 

Longcore, Travis, Rich, Catherine, 2004, s. 7. 

231 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 59. 

232 Klima- og miljødepartementet 31. mars 2016, rundskriv T-2016-1554 (T-1554 B), s. 18. 
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Etter § 6 første ledd bokstav d krever innvilgelse av søknad at det er gitt tillatelser som blant 

annet kreves etter forurensingsloven. Som drøftet i kapittel 2.3 kan det etter søknad gis 

tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensing, jf. forurensingsloven § 11. Lys er 

imidlertid bare forurensing etter forurensingsloven i den utstrekning 

forurensningsmyndigheten bestemmer, noe de hittil har unnlatt å gjøre. Jeg drøfter dermed 

ikke dette vilkåret for tillatelse nærmere.  

4.5 Er det en adgang til å stille vilkår om lys i 

akvakulturtillatelser? 

I § 6 andre ledd gis det uttrykk for vilkårshjemmelen til departementet. Her heter det at man i 

forskrift kan gi «nærmere bestemmelser om tildeling av akvakulturtillatelse, herunder krav til 

søknad og kriterier for innvilgelse av søknad». 

Spørsmålet blir i denne sammenheng først om departementet kan gi nærmere bestemmelser 

om lysforurensing i tilknytning tildeling av akvakulturtillatelse. Krav og kriterier nevnes som 

eksempler på bestemmelser. Et «krav» forstår jeg som noe som må oppfylles. Ordet brukes 

både for krav i entall, samt flertall. Ordlyden «kriterier» er også naturlig å forstå som noe som 

må være oppfylt, om enn i noe mindre absolutt forstand enn «krav». Det er også brukt i 

flertalls-forstand, noe som tyder på at det er naturlig å stille flere slike. Andre ledds ordlyd 

synes imidlertid ikke å gi nærmere veiledning om hva for eksempel krav til søknad og/eller 

kriterier for innvilgelse av søknad konkret vil innebære. Av forarbeidene følger det imidlertid 

at krav kan bidra til å ivareta behovet for miljømessig forsvarlig etablering, på andre måter 

ivareta hensynene loven skal ivareta, og at minimumskrav for å kunne starte opp drift av 

akvakultur må ses i sammenheng med § 10 om miljønorm, blant annet.233 Miljøhensyn er 

altså utvilsomt noe som det er hensikten at nærmere bestemmelser ved tildeling av 

akvakulturtillatelse å ivareta.  

Basert på drøftelsene i avhandlingens kapittel 4.3. og 4.4, om de negative konsekvensene som 

følger av lysforurensing akvakultur står for, synes lysforurensing å således å være noe det kan 

 

233 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 60. 
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stilles vilkår om. Det samme taler lovens formål for, da akvakulturnæringens lønnsomhet og 

konkurransekraft skal begrenses av rammene til bærekraftig utvikling. 234  

4.6 Kan lysforurensing føre til endring eller tilbaketrekking av 

akvakulturtillatelse? 

Etter akvakulturloven § 9 kan miljøhensyn føre til at produksjon må tilpasses, eller at en 

akvakulturtillatelse endres eller trekkes tilbake.  

Av første ledd bokstav a følger det at tillatelse kan endres eller trekkes tilbake om dette er 

«nødvendig ut fra hensynet til miljøet». Lysforurensing fra akvakultur har utvilsomt negativ 

påvirkning på miljøet, så hensynet til miljøet vil ivaretas hvor overdreven og unødvendig 

kunstig belysning begrenses. Til et visst punkt aksepteres imidlertid akvakulturs påvirkning 

på miljøet.235 Spørsmålet blir så hvor grensen for hva man kan akseptere i forhold til å gå til 

det steget å endre eller trekke tilbake en tillatelse.  

En naturlig språklig forståelse av «nødvendig» er noe som må gjøres, i dette tilfellet i hensyn 

til noe annet; nemlig miljøet. Ordlyden «miljøet» kan tolkes vidt til å omfatte alle typer miljø, 

både inne og ute, men det er mest nærliggende å legge til grunn at det er naturmiljøet, særlig 

det tilknyttet drift av akvakultur, som er interessen man her søker vern for. Fra bestemmelsen 

er det en henvisning til lovens § 14, hvor det fremgår at for å bevare «områder med særlig 

verdi for akvatiske organismer», så kan det fastsettes forbud mot, pålegges flytting av, eller 

settes andre vilkår for akvakultur, om dette er nødvendig. Det følger av forarbeidene at denne 

henvisningen viser til at § 9 ikke skal brukes i tilfellene hvor det er aktuelt å endre/trekke 

tilbake tillatelser av hensyn til områder med særlig verdi for akvatiske organismer.236 Dette 

innskrenker således en tolkning av «miljøet», som likevel må anses å være vidtrekkende, og i 

alle fall gjelde havmiljøet og nærliggende kystmiljø.  

 

234 Se avhandlingens kapittel 4.3 for drøftelsen av akvakulturlovens formålsbestemmelse.  

235 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 64. 

236 Op cit. s. 62. 
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«Nødvendighets»-vurderingen må gjøres ut fra «den kunnskap som til enhver tid finnes om 

miljøeffekter av akvakultur»,237 samt at vurderingen ikke skal gjelde tingenes tilstand på 

tidspunktet tillatelsen ble gitt, men at senere negative effekter på miljøet vil være relevante 

vurderingsmomenter.238 At lysforurensning et relativt «nytt» problem, sannsynliggjør at det 

ikke er et hensyn som er ivaretatt i en slik grad det kanskje bør bli i en rekke tillatelser som er 

gitt. I tillegg er det et forhold som kan bli vurdert annerledes om forurensningsmyndighetene 

bestemmer at lys er forurensing etter forurensingsloven § 6.239 Dette vil imidlertid ikke stå i 

veien for at det som utfordring får større betydning senere, på grunn av tidspunktet 

vurderingen skal gjøres på. Samlet sett kan dette antas å tale for at det vil være nødvendig å i 

alle fall endre tillatelser med hensyn til lysforurensing, særlig hvor dette er et hensyn som 

ikke tidligere er tatt. Fullstendig tilbaketrekking vil imidlertid være et «svært inngripende 

tiltak, som må brukes med varsomhet».240 Terskelen for å gjøre dette bør av hensynet til blant 

annet forutsigbarhet, være høy. Forutsigbarhet taler klart for at fullstendig tilbaketrekking 

også er mer inngripende enn å ikke gi en tillatelse i det hele tatt siden dette ikke innebærer 

stopp av en aktivitet som tidligere er tillatt. Jeg viser dermed til drøftelsen i avhandlingens 

kapittel 4.4. hvor jeg legger til grunn at hensynet til lysforurensing ikke synes å ha vekt nok til 

å nekte en tillatelse, og dermed heller ikke alene være nok til å medføre fullstendig 

tilbaketrekking.  

Av § 9 første ledd bokstav b følger det at en tillatelse kan endres eller trekkes tilbake om 

«vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for tillatelsen er endret». En naturlig språklig 

forståelse av «vesentlige» er betydelig, og en ganske høy terskel. En «forutsetning» kan i 

denne sammenhengen forstås som noe som ligger til grunn for noe annet. Hvis visse forhold 

som var med å føre til at tillatelsen ble gitt er endret siden da, kan altså tillatelsen endres eller 

trekkes tilbake. Det følger av forarbeidene at det først og fremst siktes til tillatelser som 

etableres under «spesielle forutsetninger eller vilkår», og at hva som ligger i «vesentlig» 

følger av en vurdering av konkrete forutsetninger for tillatelsen som ble gitt opp mot 

 

237 Dette vil også følge av naturmangfoldloven § 8. Bestemmelsen kommer som nevnt til anvendelse 

da dette er utøving av offentlig myndighet, jf. naturmangfoldloven § 7. Se avhandlingens kapittel 3.6.2 

for en nærmere redegjørelse av naturmangfoldloven § 8.  

238 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005). s. 62-63. 

239 Drøftet ovenfor i avhandlingens kapittel 2.2.  

240 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 62. 



 

Side 77 av 134 

bestemmelsene i eller i medhold av akvakulturloven. Er det således gitt spesifikke vilkår eller 

lignende om miljøpåvirkninger som følge av lysforurensing, og disse vilkårene ikke faktisk 

oppfylles i ettertid, så vil tillatelsen kunne endres eller trekkes tilbake.  

Etter § 9 første ledd bokstav c kan tillatelse endres eller trekkes tilbake på grunn av «grov 

eller gjentatt overtredelse» av bestemmelser i loven, forskrifter eller enkeltvedtak. En naturlig 

språklig forståelse av «grov» er alvorlig og en høy terskel. Holdt opp mot ordlyden «gjentatt» 

synes «grov» å kunne forstås som at enkeltbrudd kan være nok til at tillatelsen endres eller 

trekkes tilbake, men at også flere mindre alvorlige brudd kan ha samme konsekvens. En 

naturlig språklig forståelse av «overtredelse» er en handling som strider med en lov eller 

annen form for rett. Av forarbeidene fremkommer det at formålet med bestemmelsen er å 

ivareta lovens sentrale hensyn fra å bli krenket, ikke å straffe, i tillegg til å skadevirkninger 

grove eller gjentatte overtredelser kan ha, «for eksempel i forhold til miljø». Miljøhensyn er 

altså relevante i forhold til hvilket vern som følger av denne bestemmelsen.  

Miljøhensyn er også vernet i § 9 tredje ledd hvor det heter at omfanget til tillatelser og 

muligheten til å utnytte tillatelser kan reduseres om dette er «nødvendig ut fra hensynet til 

miljøet». Ordlyden er den samme som i § 9 første ledd bokstav a som gjaldt endring og 

tilbaketrekking av tillatelser. Lysforurensing vil herunder være relevant om det er en 

sammenheng mellom tillatelsens faktiske omfang, noe som kan tenkes hvis omfanget gjelder 

geografisk. Lysforurensing kan også muligens knyttes til utnyttelse av tillatelsen. Hvis det er 

korrelasjon mellom grad av utnyttelse og for eksempel lys-intensitet eller omfang av bruk av 

lys, kan det antas å være nødvendig ut fra miljøhensyn å endre tillatelsen. 

4.7 Er lysforurensing et relevant hensyn i vurderingen av 

miljømessig forsvarlig akvakultur? 

Akvakulturlovens kapittel III inneholder hjemler for miljøhensyn tilknyttet akvakultur. 
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I § 10 første ledd heter det at akvakultur «skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig 

forsvarlig måte». Ordlyden «miljømessig forsvarlig måte» skal forstås på samme måte som 

«miljømessig forsvarlig» i § 6.241  

En naturlig språklig forståelse av «skal» er noe en må, og er således i utgangspunktet 

betingelsesløst. Normen beskrives i forarbeidene som en «plikt» som medfører at akvakultur 

skal drives slik at produksjon aldri fører til «vesentlige negative effekter på miljøet».242 Dette 

synes å sette terskelen for hva som er forsvarlig høyt, selv om «vesentlige» også må forstås 

ganske strengt. 

Med «etableres, drives og avvikles» synes alle fasene og sidene av akvakulturdrift å være 

omfattet. Denne forståelsen støttes opp av forarbeidene, hvor det uttales at «alle faser» av 

produksjon omfattes, herunder daglige gjøremål, rutiner, interne systemer og bruk av tekniske 

innretninger for eksempel, og at «alle sider» ved virksomheten skal være miljømessig 

forsvarlig.243  

Utover den myndighet det offentlige har til å verne miljøet gjennom vilkår for tillatelse, 

gjelder altså også en norm for alle sidene og fasene av akvakultur.  

Lysforurensing vil påvirke miljøet i negativ grad særlig i fasen hvor driften blir satt i gang, 

men kan potensielt også ha skadelige virkninger i en etablerings-/avviklingsfase i form av 

kunstig belysning som behjelper bygging/riving; mange anleggsområder er for eksempel 

opplyst når de ikke trenger å være det.244 På bakgrunn av denne normen, eller plikten, gis 

miljøet således et vern mot lysforurensing.  

Det er imidlertid grunn til å anta at terskelen for hva man aksepterer av negative 

miljøpåvirkninger lysforurensing fører med seg, er lavere enn andre utfordringer med 

potensielt skadelige virkninger på natur og miljø. At lysforurensing til havs og i kystområder 

 

241 Jeg legger dermed til grunn samme forståelse her som den redegjort for i avhandlingens kapittel 

4.4, og viser til redegjørelsen der for en mer utfyllende drøftelse av ordlyden.  

242 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 62. 

243 Op cit. s. 64-65. 

244 Zhang, Geng, Construction project working site of environmental pollution and countermeasures, 

International Forum on Energy, Environment Science and Materials (IFEESM 2015) s. 1394-1397, 

Atlantis Press, september 2015, s. 1395. 
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ikke er i særlig grad utforsket, kan eller vil nemlig medføre at sannsynligheten for skade anses 

som lav. Størrelsen på skaden vil også være vanskelig å anslå av den grunn at det er lite 

utforsket, sammenholdt med at mange av følgene lysforurensing har er effekter på komplekse 

systemer som økosystemer og næringskjeder. Dette er utvilsomt dramatiske følger, men det 

vil være vanskelig å anslå både intensitet og omfanget av denne påvirkningen. Det faktum at 

det implisitt i en tillatelse til akvakultur ligger en aksept fra myndighetene til påvirkning på 

det omkringliggende miljø er også noe som kan antas å svekke betydningen til lysforurensing 

i denne vurderingen,245 da det som nevnt ovenfor kan betegnes som en «annenrangs» 

utfordring.246 

At skader i forhold til visse miljømål ikke vil aksepteres i det hele tatt,247 kan gi 

lysforurensing noe vekt, da kunstig overdreven og unødvendig belysning kan tiltrekke fisk, 

som igjen øker sannsynlighet for spredning av sykdommer, lys og forenkler jakten på 

byttedyr, med død og utryddelse som potensiell følge.248 Dette må anses å være sentrale 

miljømål i forhold til akvakultur.  

Også det dynamiske elementet i vurderingen åpner i alle fall for at lysforurensing ved en 

senere anledning får større betydning. Inntil videre synes samfunnsinteresser som økonomisk 

vekst og andre næringshensyn å stå sterkt i tilknytning akvakultur, juridisk særlig med 

henblikk på hvordan formålsbestemmelsen i akvakulturloven er formulert,249 noe som gir 

grunnlag for å anta disse hensynene vil stå sterkt opp imot hva som er forsvarlig i forhold til 

lysforurensing.  

I § 10 andre ledd gis departementet hjemmel til å i enkeltvedtak eller forskrift gi 

bestemmelser som «sikrer miljømessig forsvarlig akvakultur». En naturlig språklig forståelse 

av «sikrer» er noe som passer på noe annet. Et eksempel på en bestemmelse som nevnes i 

ordlyden er «krav til forebyggende tiltak». Ordlyden «krav» er naturlig å forstå som noe som 

må oppfylles. Noe «forebyggende» tolker jeg som noe som har skjedd, skjer eller kan skje, 

noe man prøver å unngå, forhindre, eller redusere sannsynligheten for. Ordlyden er naturlig å 

 

245 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 64. 

246 Se avhandlingens kapittel 4.4. 

247 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 64. 

248 Se avhandlingens kapittel 4.3. 

249 Se drøftelsen i avhandlingens kapittel 4.3. 
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forstå som noe som gjøres «føre-var», og uansett vil prinsippet om dette som fremkommer av 

naturmangfoldloven § 9 komme til anvendelse for tolkningen av akvakulturloven § 10 andre 

ledd da dette angår utøving av offentlig myndighet. Av forarbeidene følger det at 

bestemmelsen gir departementet mulighet til å regulere «etablering, drift og avvikling»250  noe 

som nærmest blir selvsagt, andre ledd sett i lys av første ledd. Forhold som forutsigbarhet for 

den som driver akvakultur taler for at eventuelle bestemmelser kommer på et så tidlig 

tidspunkt som mulig, men dette gir lovgiver en fleksibilitet til å verne om miljøhensyn.  

Disse forholdene, sammenholdt med en relativt vidtrekkende tolkning av hva som inngår i en 

vurdering av hva som er miljømessig forsvarlig, synes å gi departementet en bred adgang til å 

gi bestemmelser.  

Som drøftet over i tilknytning § 10 første ledd og § 6, er lysforurensing et relevant hensyn å 

ivareta i en vurdering av hva som er miljømessig forsvarlig akvakultur på grunn av de 

skadelige effektene overdreven og unødvendig kunstig belysning har. Hjemmelen i § 10 andre 

ledd synes således å gi departementet adgang til å gi nærmere bestemmelser som særlig gir 

vern mot lys, uten at dette gjøres i tilknytning tillatelsen som er gitt (uansett om dette er i 

tilknytning drøftelsen om tillatelse skal gis, endres eller trekkes tilbake). Det er verdt å merke 

seg at konkrete eksempler lovgiver nevner utover forebyggende, gjelder beredskapsplaner, 

tilknyttet rømming, propellbeskyttelse og utsettelse av fremmede organismer.251 

Lysforurensingens skadelige følger forstår jeg imidlertid slik at det vil være miljømessig 

forsvarlig å forsøke å forhindre, både sett i lys av miljøhensynene loven skal verne,252 samt 

prinsippene som følger av naturmangfoldloven kapittel II da dette gjelder utøving av offentlig 

myndighet. At en rekke bestemmelser om lys, for eksempel skjerming, tidsbegrensninger, 

type lys og så videre, vil utvilsomt være forebyggende, taler også for dette.  

Departementet kan således gi nærmere bestemmelser som særlig gir vern mot lys med 

hjemmel i naturmangfoldloven § 10 andre ledd. 

 

250 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 65. 

251 Se naturmangfoldloven § 10 andre ledd samt Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 65. 

252 Se redegjørelsen i avhandlingens kapittel 4.3.2.  
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4.8 Er den med tillatelse til akvakultur, eller en som søker om 

dette, pålagt å foreta miljøundersøkelser av 

lysforurensing? 

Av § 11 følger det at departementet kan kreve at den med tillatelse eller den som søker om 

dette, skal «foreta eller bekoste nødvendige miljøundersøkelser». Ordlyden 

«miljøundersøkelser» virker å være selvforklarende nok; den går ut på undersøkelser av 

akvakulturdriftens påvirkning på miljøet. En naturlig språklig forståelse av ordlyden «foreta» 

er å gjennomføre noe, mens «bekoste» tolker jeg som å betale for noe. Miljøundersøkelsen 

synes således å enten være noe den som driver akvakultur må gjøre selv, eller få noen andre 

til å gjøre. «Nødvendige» miljøundersøkelser er en relativt høy terskel; ikke enhver 

undersøkelse av miljøet skal, eller kan pålegges. I forarbeidene heter det imidlertid at 

departementet gis hjemmel til å kreve «omfattende» undersøkelser. Hensikten med 

undersøkelsene er å «dokumentere miljøtilstanden innenfor lokalitetens influensområde ved 

etablering, drift og avvikling av akvakultur». Denne ordlyden gir veiledning i forhold til 

hvilke undersøkelser som må gjøres.253 Bestemmelsens andre ledd gir videre veiledning. Her 

heter det at miljøundersøkelser kan omfatte akvakulturs påvirkning på miljøet, og av 

forarbeidene følger det at plikten gjelder undersøkelser som kartlegger negative 

miljøpåvirkninger, blant annet forurensningsfare, og økologiske effekter på blant annet 

biologisk mangfold.254  

Det kan stilles spørsmål ved om det å pålegge noen å konkret undersøke potensiell påvirkning 

på miljøet av lysforurensning er «nødvendig», da dette isolert sett synes å være en noe høy 

terskel; miljøutfordringen lysforurensing representerer kan som nevnt i avhandlingens kapittel 

4.4 og 4.8 beskrives som «annenrangs», særlig i denne sammenhengen ved siden av fluktfare 

og spredninger av sykdommer som lus, og fordi utfordringen er relativt ny og lite utforsket. 

Dette siste elementet kan samtidig tale for at nettopp lysforurensing bør undersøkes, da dette 

klart ville ha bidratt til å kartlegge en relativt uutforsket miljøutfordring. Også føre-var-

prinsippet vil tale for dette, sammen med prinsippet om økosystemtilnærming og samlet 

 

253 Miljøundersøkelser og dokumentering av miljøtilstanden skal i så fall gjøres på lokaliteten ved 

etablering, drift og ved avvikling av akvakultur, se Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 65.  

254 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 65. 
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belastning.255 Av forarbeidene følger det også at hjemmelen gjelder «omfattende» 

undersøkelser. Det er naturlig å tenke at jo mer omfattende undersøkelsene er, jo flere 

utfordringer er det som undersøkes, herunder for eksempel lysforurensing.  

Disse forholdene taler for at lysforurensing ikke bare er relevant å gjøre undersøkelser av, 

men også for at vilkåret om at undersøkelsen vil være «nødvendig» er oppfylt. I alle tilfeller 

synes en naturlig språklig forståelse av «miljø», sett opp imot de negative følgene 

lysforurensing fra akvakultur har, å tale for at lysforurensing som relevant i vurderingen av 

hva man skal gjøre undersøkelser av. 

4.9 Er lysforurensing et relevant hensyn i forhold til kravene 

som stilles til akvakulturens innretninger, utstyr og 

lignende? 

I § 12 reguleres krav til vare- og tjenesteprodusenter, innretninger, utstyr, og lignende. I første 

ledd følger den samme ordlyden som i flere av bestemmelsene drøftet over; vare- og 

tjenesteprodusenter til akvakulturnæringen skal utføre oppdrag og tjenester på en 

«miljømessig forsvarlig måte». Ordlyden er drøftet inngående både i forhold til 

akvakulturloven §§ 6 og 10.256 Jeg legger til grunn samme forståelse her, altså at det må 

gjøres en helhetsvurdering av hva en kan tåle med hensyn til negative miljøpåvirkninger,257  

og at hensikten er å sikre at «oppdrag og tjenester» utføres på en miljømessig forsvarlig måte. 

En naturlig språklig forståelse av «oppdrag» er noe en har fått i oppgave å gjøre, mens 

«tjeneste» er naturlig å forstå som noe man gjør for en annen. På bakgrunn av at 

lysforurensing er et relevant hensyn i forsvarlighetsvurderingen som følger av samme ordlyd i 

akvakulturloven §§ 6 og 10, legger jeg også til grunn at dette gjelder denne bestemmelsen.258 

Av andre ledd følger det at innretninger og utstyr som nyttes i tilknytning akvakultur skal 

være «forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig aktsomhet». 

En naturlig språklig forståelse av «forsvarlig» er en helhetsvurdering hvor hensyn skal tas til 

 

255 Se drøftelsen av naturmangfoldloven §§ 9 og 10 jf. § 7, i avhandlingens kapittel 3.3.2. 

256 Se drøftelsen av disse bestemmelsene henholdsvis i avhandlingens kapitler 4.4 og 4.6 

257 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 64. 

258 Se drøftelsene av lysforurensing opp mot ordlyden «miljømessig forsvarlig» i avhandlingens 

kapittel 4.4 og 4.6. 
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en varsom løsning. Her brukes altså ordlyden «forsvarlig», kontra «miljømessig forsvarlig» i 

første ledd, §§ 6 og 10. Dette utelukker selvsagt ikke at hensyn må tas til miljøet også i 

forsvarlighets-vurderingen i andre ledd, men dette kan tale for at miljøhensyn ikke er like 

sentrale i denne vurderingen. Videre brukes ordlyden «nødvendig aktsomhet». En naturlig 

språklig forståelse av «aktsomhet» er noe som gjøres med forsiktighet, mens ordlyden 

«nødvendig» tolker jeg som en relativt betydelig terskel. Heller ikke her knyttes altså 

vurderingen opp mot hensynet til miljøet.  

Ordlyden «utformet» er naturlig å tolke som hvordan noe ser ut og er formet. En naturlig 

språklig forståelse av «egenskaper» er kvalitetene til noe, altså hva noe er og gjør, mens 

«brukes» er naturlig å forstå som hvordan noe anvendes. 

Det er også verdt å merke seg at miljøhensyn i merknaden til denne bestemmelsen i 

forarbeidene bare nevnes eksplisitt i tilknytning vare- og tjenesteproduksjon.259 Samtidig kan 

en miljøutfordring som lysforurensing klart knyttes til innretninger og utstyr mer direkte 

anvendt i akvakultur; særlig lys i merder, men også lys til mer generell opplysning, sikkerhet 

og så videre. Ikke bare følger dette klart av en naturlig språklig forståelse av ordlyden 

«innretninger og utstyr som nyttes til aktiviteter som omfattes av denne lov», men det følger 

av forarbeidene at dette omfatter «alle installasjoner, innretninger og gjenstander som brukes i 

akvakultur».260 En utforming av slike lys hvor hensyn tas til miljøet, i form av skjerming, 

vinkel og ellers plassering, kan utvilsomt forstås som forsvarlig utformet. Lys og lamper med 

intensitet, omfang og farge som i mindre grad påvirker naturmangfold for eksempel, kan 

forstås som å ha forsvarlige egenskaper. Samlet sett vil disse forholdene føre til bruk av lys 

med nødvendig aktsomhet. Hvilken vekt disse hensynene har, er imidlertid mer usikkert, 

særlig på grunn av at forsvarlighetsvurderingen i denne lovteksten ikke knyttes direkte til 

miljøet.  

Et hensyn tilknyttet lysforurensing, men ikke utelukkende dets forhold til miljøet, er 

energieffektivitet. Unødvendig og overdreven kunstig belysning impliserer nemlig 

unødvendig og overdreven bruk av energi. Spørsmålet blir så om dette hensynet er relevant i 

en vurdering av forsvarlighet, for tiltakene nevnt over for å hindre at lysforurensing påvirker 

 

259 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 66. 

260 Op cit. 
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miljøet, omfattes av ordlydene om utforming, egenskaper og bruk. Energi henger nært 

sammen med kostnader, så unødvendig og overdreven bruk av energi, vil også være 

unødvendige og overdrevne kostnader.261 Således taler økonomiske hensyn for at 

energieffektivitet er omfattet av vurderingen. Da lovens formål er å fremme næringens 

«lønnsomhet og konkurransekraft», utvilsomt formål som omfatter slike økonomiske 

vurderinger, synes energieffektivitet klart å være et relevant moment i vurderingen.  

Energiforbruk henger selvsagt også sammen med miljøhensyn da forbruk impliserer 

forbrenning, og fossile, ikke-fornybare-kilder enda er utbredt i Norge, samt hovedkilden til 

energi store deler av verden.262 Som drøftet ovenfor kan miljøhensyn tenkes å være relevante 

å drøfte i denne forsvarlighetsvurderingen. I det tilfellet de er det, vil en også kunne si at 

hensynet til energiforbruk bør få større vekt siden ivaretakelse av dette hensynet også er 

hensynsfullt i forhold til miljøet.  

Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder gjelder i utgangspunktet som 

retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, noe som betyr at det ikke er direkte 

tilknyttet utnyttelse av innrettinger og utstyr slik aktsomhetsplikten vil være, men prinsippene 

vil være relevante for tolkningen av § 12 tredje ledd. Her gis nemlig departementet hjemmel 

til å i forskrift gi krav om blant annet bruk og egenskaper ved innretninger og utstyr som 

nevnt i andre ledd. Således vil også de øvrige prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II 

komme til anvendelse, og i utstrekning tale for og passe på at innretninger og utstyr nyttes på 

en miljømessig forsvarlig måte.  

Lysforurensing er således et relevant hensyn i forsvarlighetskravene som knytter seg til 

kravene som stilles til akvakulturens innretninger, utstyr og lignende.  

 

261 Se avhandlingens kapittel 1.1.  

262 Løvik, Hanne, «Norge produserer 98 prosent fornybar kraft, men bruker 46 prosent fossil 

varmekraft fra Europa», TU (Teknisk Ukeblad), 4.  juli 2018, https://www.tu.no/artikler/i-norge-

produserer-vi-98-prosent-fornybar-kraft-men-vi-bruker-hele-57-prosent-fossil-varmekraft-fra-

europa/441422 (lastet ned 23.03.2021, sist besøkt 21.04.2021).  

https://www.tu.no/artikler/i-norge-produserer-vi-98-prosent-fornybar-kraft-men-vi-bruker-hele-57-prosent-fossil-varmekraft-fra-europa/441422
https://www.tu.no/artikler/i-norge-produserer-vi-98-prosent-fornybar-kraft-men-vi-bruker-hele-57-prosent-fossil-varmekraft-fra-europa/441422
https://www.tu.no/artikler/i-norge-produserer-vi-98-prosent-fornybar-kraft-men-vi-bruker-hele-57-prosent-fossil-varmekraft-fra-europa/441422
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4.10 Er lysforurensing relevant i departementets vurdering av 

om akvakultur skal forbys, flyttes eller om andre vilkår skal 

settes for slik drift? 

Den siste bestemmelsen i akvakulturloven jeg vurderer lysforurensings relevans i tilknytning 

til, er § 14. Her heter det at departementet kan forby, pålegge flytting eller sette andre vilkår 

for akvakultur, om dette er «nødvendig for å bevare områder med særlig verdi for akvatiske 

organismer».  

En naturlig språklig forståelse av «nødvendig» er noe som må gjøres og er en relativt 

betydelig terskel. Det samme kan sies om terskelen «særlig» verdi. Et hvert område med verdi 

for akvatiske organismer har altså ikke et vern i denne bestemmelsen. I tillegg avhenger 

forbud, flytting eller andre vilkår av at dette gjøres for å «bevare områder», altså at selve 

området ivaretas. En naturlig språklig forståelse av «områder» er geografiske områder, men 

dette kan tolkes utvidende slik at det som er og lever i disse områdene også omfattes. I 

bestemmelsens kontekst med ordlyden «særlig verdi for akvatiske organismer» synes det å 

være klart at det er en slik omfattende tolkning som skal gjøres. Eksempler på områder med 

særlig verdi er gyte- og oppvekstområder, områder kartlagt i forbindelse med marint vern og 

utvandringsområder for visse fisk.263 Av forarbeidene følger det også at akvakultur må være 

en «trussel» mot bevaringshensynene som gjør seg gjeldende i området.264 Manglende 

kunnskap om bevaringshensyn synes imidlertid å være ment å komme miljøet til gode, når 

departementet skriver at restriksjoner kan innføres for å sikre forsiktig utvikling av 

virksomheten, også hvor manglende kunnskap fører til at en ikke kan fastslå om virksomhet 

er i konflikt med bevaringshensyn.265 Videre heter det i forarbeidene at det skal være 

proporsjonalitet mellom departementets begrensning og det som ønskes bevart da akvakultur 

er en ønsket aktivitet, i tillegg til at bare nødvendige restriksjoner skal gjøres gjeldende, samt 

at vurderingen er dynamisk og vil kunne endre seg med tiden.266  

 

263 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 67. 

264 Op cit.  

265 Op cit. 

266 Op cit. 
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Prinsippene i naturmangfoldlovens kapittel II gjør seg gjeldende da dette vil være utøving av 

offentlig myndighet. Det er også visse likheter mellom denne bestemmelsen og 

naturmangfoldlovens regler om områdevern.267 I forarbeidene nevnes områder kartlagt i 

forbindelse med marint vern eksplisitt blant annet.268 Begrensninger gitt med hjemmel i 

akvakulturloven § 14 vil imidlertid være mer spesielle, begrenset og avhengig av drift av 

akvakultur. Miljøhensynene som taler for områdevern, vil imidlertid også gjøre seg gjeldende 

i vurderingen av om det skal fastsettes forbud, pålegges flytting eller fastsettes andre vilkår 

med hjemmel i § 14. Jeg viser dermed til drøftelsen gjort i avhandlingens kapittel 3.7, samt 

drøftelsen av tilknytningen mellom lysforurensing fra akvakultur og negativ påvirkning av 

områder som må antas å ha særlig verdi for akvatiske organismer blant annet i kapittel 4.3.  

På bakgrunn av disse drøftelsene kan en legge til grunn at lysforurensing påvirker akvatiske 

organismer i negativ forstand, også i områder som antas å være av særlig verdi for noen av 

disse, for eksempel koralldyr. Nå ville det imidlertid mest sannsynlig ikke blitt gitt tillatelser 

til å drive akvakultur i områder med koraller av andre årsaker enn lysforurensing. 

Utgangspunktet kan likevel antas å være at lysforurensing er relevant i vurderingen om 

myndighetene skal forby, pålegge flytting eller sette andre vilkår for akvakultur for å bevare 

områder med særlig verdi for akvatiske organismer. Et forbud må imidlertid antas som så 

strengt at vekten hensynet har vil være liten i denne sammenheng. Det samme kan antas å 

gjelde flytting. Terskelen for å gi vilkår er lavere da dette er langt mindre inngripende. 

Dermed kan vekten antas å være større.  

Lysforurensing kan således anses å være et forhold som er relevant å vurdere når 

departementet eventuelt forbyr akvakultur, eller pålegger flytting av slik virksomhet, men at 

det i en slik vurdering nok ikke vil være av stor betydning. I forhold til vilkårsadgangen som 

departementet har for å bevare områder med særlig verdi for akvatiske organismer, antar jeg 

at lysforurensing ikke bare vil være et relevant forhold, men noe en kan sette vilkår om. 

Herunder vil både vilkår om lystype, lysintensitet, farge/bølgelengde på lys, omfang og 

utforming av lys, samt tidsbegrensninger, være mulige vilkår.269 

 

267 Se avhandlingesn kapittel 4.3. 

268 Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) s. 67. 

269 Se blant annet avhandlingens kapittel 4.7.  



 

Side 87 av 134 

4.11 Sammendrag 

Akvakulturloven har et virkeområde som geografisk dekker det norske landterritoriet, samt 

det norske territorialfarvannet, Norges økonomiske sone og kontinentalsokkelen. Her 

reguleres en rekke miljøhensyn i tilknytning akvakultur med relativt vidtrekkende 

formuleringer, til tross for at miljøhensyn ikke nødvendigvis synes å stå så sterkt når en leser 

lovens formålsbestemmelse. Det er likevel et formål med loven at rammene for bærekraftig 

utvikling skal være begrensende for de «motstridende» nærings- og konkurransehensynene 

som gjør seg gjeldende på den andre siden av vurderingen.270  

Det kreves tillatelse for å drive akvakultur; en tillatelse departementet kan gi, endre, trekke 

tilbake eller sette vilkår for med det formål å ivareta hensynet til påvirkningen akvakultur har 

på miljøet rundt. Prinsippene for offentlig myndighetsutøvelse i naturmangfoldlovens kapittel 

II vil også være styrende i denne prosessen. Hensynet til miljøet ivaretas også i loven etter at 

tillatelse er gitt. Den som driver akvakultur må gjøre dette i henhold til akvakulturloven 

kapittel III, hvor blant annet en miljønorm fremgår av, i tillegg til en mulig plikt til å drive 

miljøovervåking, samt krav til vare- og tjenesteprodukter, innretninger, utstyr, og lignende. I 

tillegg er det i dette kapittelet en hjemmel for departementet å verne visse områder mot 

akvakultur i ulike grader.  

En ordlyd som er brukt i flere av naturmangfoldlovens bestemmelser er «miljømessig 

forsvarlig». I ett drøftet tilfelle er ordlyden «forsvarlig» brukt uten en eksplisitt tilknytning til 

miljøet. En vurdering av hva som er «forsvarlig» er naturlig å tolke vidtrekkende, noe som 

åpner for at mange interesser i naturen vernes eller kan vernes. Herunder finner man 

lysforurensing, en miljøutfordring det er påvist drift av akvakultur bidrar til med potensielt 

dramatiske konsekvenser.  

 

270 Se drøftelsen av akvakulturlovens formålsbestemmelse i avhandlingens kapittel 4.3. 
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5 Stiller bestemmelsene som regulerer 

petroleumsvirksomhet opp et vern mot 

lysforurensing?  

5.1 Innledning 

Jeg skal i det følgende gjøre rede for vernet mot lysforurensing i lov 29. november 1996 nr. 

72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven). Jeg vil også se hen til reguleringer i 

forskrifter gitt med hjemmel i petroleumsloven. 

Et sentralt begrep i denne tilknytning er petroleumsvirksomhet. Dette legaldefineres i lovens § 

1-6 bokstav c som all virksomhet tilknyttet undersjøiske petroleumsforekomster, herunder 

undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av 

slike aktiviteter, men ikke transport av petroleum i bulk med skip.  

Slik virksomhet har, eller vil utvilsomt kunne ha, både direkte, indirekte og potensielle 

påvirkninger på naturen og miljøet. Dermed er det flere bestemmelser i loven som har det 

formål å verne natur- og miljøinteresser. Petroleumsloven har imidlertid ingen 

formålsbestemmelse, men miljøhensyn skal blant annet inngå i vurderingen forut for åpning 

av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser etter § 3-1 første ledd andre 

punktum, jf. første punktum. Bestemmelsen drøftes ikke nærmere i forhold til 

lysforurensing.271 I forhold til konsekvensene unødvendig og overdreven kunstig belysning 

har på miljøet, drøfter jeg dette opp mot § 10-1, som stiller krav til forsvarlig 

petroleumsvirksomhet. 

 

271 Selv om jeg antar at lysforurensing er et hensyn som kan innfortolkes i en vurdering av hvilke 

«miljømessige virkninger» petroleumsvirksomhet kan ha, på bakgrunn av drøftelsen av § 10-1 i 

avhandlingens kapittel 5.3, velger heg å avgrense avhandlingens drøftelse mot § 3-1 første ledd andre 

punktum, jf. første punktum. For det første vil en slik drøftelse ikke tilføre noe nytt i forhold til en 

vurdering av § 10-1 som er en mer generell bestemmelse som gjelder all petroleumsvirksomhet. For 

det andre antar jeg at betydningen av hensynet til lysforurensing er minimal i en vurdering av § 3-1 da 

hvilke miljømessige virkningene petroleumsvirksomhet kan ha, er et veldig kompleks bilde. I tillegg er 

dette et område som politisk er satt ytterst på spissen.  
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En annen bestemmelse som ikke drøftes nærmere er § 4-1 om forsvarlig utvinning. Mens 

innretninger og utstyr som nyttes til akvakultur-aktiviteter skal være «forsvarlig» utformet og 

ha «forsvarlige» egenskaper, og at dette kan være «knagger å henge» hensynet til 

lysforurensing på, følger det av lovkommentaren til § 4-1 at ordlyden «forsvarlige tekniske .. 

prinsipper» først og fremst gjelder utvinningsteknologi som best ivaretar kontinuitet, 

produksjon og forhindrer utslipp.272 I forhold til den mer tekniske siden av lysforurensing, 

særlig energiforbruk, vurderes heller utfordringen opp mot bestemmelser i forskrift av 29. 

april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). 

Det som vil drøftes er petroleumslovens virkeområde som reguleres i § 1-4, kravene til 

forsvarlig petroleumsvirksomhet i § 10-1, samt §§ 61 a og 61 b i forskrift 29. april 2010 nr. 

613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Til slutt følger 

et kort sammendrag.  

5.2 Hva omfattes av petroleumslovens virkeområde? 

Virkeområde drøftes for å påse at det overlapper med avhandlingens geografiske avgrensning. 

Petroleumslovens virkeområde er regulert i § 1-4. Her heter det i første ledd at loven kommer 

til anvendelse på petroleumsvirksomhet «knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster 

underlagt norsk jurisdiksjon», samt petroleumsvirksomhet «i og utenfor riket og norsk 

kontinentalsokkel når dette følger av folkeretten eller av overenskomst med fremmed stat». 

En naturlig språklig forståelse av «knyttet» er tilknytning.  

Dette er således ingen typisk geografisk avgrensing slik som finner sted i blant annet 

forurensingsloven, naturmangfoldloven og akvakulturloven.273 Det er hvilken virksomhet som 

finner sted som er avgjørende for om man er innenfor lovens virkeområde eller ikke. 

Petroleumsvirksomhet vil nok generelt finne sted i det området som er innenfor 

avhandlingens avgrensning, altså Norges hav- og kystområder. Hvor virksomheten enten er 

utenfor Norges grenser, eller ikke tilknyttet hav eller kyst, vil drøftelser av slike forhold falle 

utenfor avhandlingens avgrensning. Jeg vil således bare vurdere forhold som følger av slik 

 

272 Hammer, Ulf, Stang, Trond, Bjelland, Sverre B., et al., Petroleumsloven: Kommentarutgave, 

kommentar til § 4-1, https://juridika.no/lov/1996-11-29-72/2015-10-01/%C2%A74-1/kommentar (lastet 

ned 23.02.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

273 Se drøftelsene av disse lovenes virkeområder henholdsvis i avhandlingens kapitler 2.2, 3.2 og 4.2. 
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virksomhet som er innenfor avhandlingens avgrensning. Av denne grunn vil ikke mulig 

lysforurensing tilknyttet eventuelle undersøkelser på land, transport på land, utnyttelse eller 

avslutning av aktiviteter som ikke gjøres offshore være relevant å drøfte. 

5.3 Er lysforurensing et relevant forhold i vurderingen av 

vilkåret om at petroleumsvirksomhet skal foregå på en 

forsvarlig måte? 

Det følger av petroleumsloven § 10-1 første ledd første punktum at petroleumsvirksomhet 

skal foregå på en «forsvarlig måte» og i samsvar med gjeldende regelverk for slik virksomhet. 

Bestemmelsens pliktsubjekt er således den som driver petroleumsvirksomhet. 

En naturlig språklig forståelse av «forsvarlig» er en helhetsvurdering av ulike, gjerne 

motstridende hensyn, hvor man søker å oppnå en varsom løsning. Isolert sett synes det å være 

en vidtrekkende ordlyd hvor veldig mange ulike hensyn vil være relevante å vurdere. 

Kontekstuelt sett opp imot hvilken virksomhet som søkes regulert, kan en innskrenke 

tolkningen til hensyn som særlig gjelder petroleumsvirksomhet. Herunder vil det være 

nærliggende å tenke seg forsvarlighet som gir faktisk sikkerhet for mennesker, infrastruktur, 

dyr og øvrig natur. Vurderingen kan også tenkes å gjelde forsvarlighet i forhold til næring og 

økonomi, i tillegg til mer etiske hensyn om hvordan petroleumsvirksomhet bør være. I første 

ledd andre punktum heter det at petroleumsvirksomhet skal ivareta hensynet til «sikkerhet» 

for blant annet personell, miljø og visse økonomiske verdier. Dette synes således å tale for at 

det forsvarlighetsvurderingen er vidtrekkende. 

I § 10-1 første ledd andre punktum heter det at virksomhet etter loven skal «ivareta hensynet 

til sikkerhet for.. miljø[et]». Da bestemmelsen har overskriften «krav til forsvarlig 

petroleumsvirksomhet», og første ledd første punktum stiller krav om «forsvarlig» 

virksomhet, kan det muligens spørres om denne sikkerhetsvurderingen i andre punktum er et 

ledd i vurderingen av forsvarlighet etter første punktum, eller om dette er to separate 

vurderinger, altså at petroleumsvirksomhet skal foregå på en forsvarlig måte, og ivareta 

hensynet til sikkerhet for miljøet. I gjeldende lovs forgjenger, lov 22. mars 1985 nr. 11 

Petroleumsloven (Petroleumsloven av 1985), var den tilsvarende bestemmelsen i § 45 og her 

het det i første ledd at virksomhet etter loven skulle «foregå på en forsvarlig måte, og ivareta 

hensynet til sikkerhet for personell og miljø». Også denne bestemmelsen hadde i sin 

overskrift bare en henvisning til en forsvarlighetsvurdering, men formuleringen av dette 
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leddet kan tolkes som at det skal gjøres én vurdering av forsvarlighet og én av sikkerhet. Det 

ville nok imidlertid blitt en del overlapping av hva som skulle vurderes. Måten første ledd i 

gjeldende petroleumslov § 10-1 er delt i første og andre punktum, sett sammen med 

overskriften, må imidlertid anses å tale for at hensynet til sikkerhet inngår i en overordnet 

forsvarlighetsvurdering. Av lovkommentaren fremkommer det imidlertid klart at hensynet til 

sikkerhet inngår som et ledd i forsvarlighetsvurderingen.274 

En naturlig språklig forståelse av «sikkerhet» er trygghet. En skal altså påse at disse 

hensynene beskyttes. Av forarbeidene følger det at sikkerhetsbegrepet blant annet omfatter 

tiltak til forebyggelse av skader på «miljø og økonomiske verdier», at tiltakene må innrettes 

slik skader kan «motvirkes, tåles eller avbøtes», og herunder motvirke både «mindre skader, 

større ulykker og katastrofer».275 Ordlyden «miljø» er naturlig å tolke som vidtrekkende, og 

både omfatte typiske inne-miljø, herunder arbeidsmiljø, men også det ytre miljø, herunder 

naturen osv. Kontekstuelt sammen med helse og sikkerhet, er særlig andre miljø enn de 

tilknyttet naturen naturlig å legge til grunn som omfattet, på grunn av konseptet helse, miljø 

og sikkerhet («HMS»). Hensynet til miljøet holdt opp mot de enormt skadelige virkningene 

petroleumsvirksomhet kan ha på naturen, gjør det imidlertid unaturlig å gjøre en slik 

begrenset tolkning. Igjen gir lovkommentaren veiledning, og her fremkommer det at «miljø» 

også skal forstås som det «ytre miljø» slik dette er definert i forurensingsloven.276 

På bakgrunn av dette kan en legge til grunn at miljøhensyn er relevante å vurdere i 

forsvarlighetsvurderingen, i tillegg til at også mindre skader er verneverdige.277  

 

274 Hammer, Ulf, Stang, Trond, Bjelland, Sverre B., et al., Petroleumsloven: Kommentarutgave, 

kommentar til § 10-1, https://juridika.no/lov/1996-11-29-72/2015-10-01/%C2%A710-1/kommentar 

(lastet ned 23.02.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

275 Ot.prp. nr. 43 (1995-1996) s. 60. 

276 Hammer, Ulf, Stang, Trond, Bjelland, Sverre B., et al., kommentar til § 10-1. 

277 Se som allerede nevnt Ot. prp. nr. 43 (1995-1996) s. 60. Det kan så stilles spørsmål ved hva 

departementet mener «mindre skader» omfatter. Kontekstuelt er uttrykket nevnt sammen med «større 

ulykker og katastrofer». Dette kan tale for at det er ikke de aller minste skadene som omfattes, da 

disse tersklene er naturlig å forstå som ganske høye. Samtidig kan sammenhengen tale for at 

departementet forsøker å dekke en stor andel av skader og at dette gjør at «mindre skader» er skader 

som ikke følger av større ulykker og katastrofer. Borgarting lagmannsretts dom og kjennelse LB-2007-

159206-2 gjaldt skader påført nordsjødykkere og erstatningssøksmål reist av disse mot staten. Av 

https://juridika.no/lov/1996-11-29-72/2015-10-01/%C2%A710-1/kommentar
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I § 10-1 andre ledd synes forsvarlighetsvurderingen å ytterligere utdypes. Andre ledd andre 

punktum legger til grunn at «alle rimelige foranstaltninger skal tas for å «unngå skade på 

dyre- og plantelivet i havet», og unngå «forurensing av havbunnen, dens undergrunn, havet, 

luften eller på land».278 Selv om «i havet» kan tas på kornet og således forstås som at bare dyr 

og planter som er i havet (i vann, altså på overflaten eller under vann), er dette en unaturlig 

forståelse å legge til grunn da marine økosystemer er komplekse og består av dyr, og planter 

og øvrige organismer som både lever i og utenfor vann. Slik jeg forstår ordlyden omfattes 

altså for eksempel også trekk- og sjøfugler selv om disse ikke lever i havet. En naturlig 

språklig forståelse av «foranstaltninger» er tiltak. Ordlyden «rimelige» er en ganske lav 

terskel som vil omfatte mange slike tiltak. Jeg legger til grunn samme forståelse av 

skadebegrepet her som i avhandlingens kapittel 2.3. At dette skal «unngås» er mest 

nærliggende å tolke som at skade skal forhindres. Det er ingen henvisning fra 

forurensingsbegrepet til forurensingslovens definisjon av begrepet, men hensynet til harmoni i 

loven; at sentrale begreper bør forstås likt, taler for at det er denne en skal legge til grunn. Lys 

vil således bare være forurensing i den grad dette bestemmes av forurensningsmyndigheten, 

noe de ikke har brukt sin myndighet til.  

Spørsmålet blir så om lysforurensing likevel inngår som ledd i forsvarlighetsvurderingen, som 

noe petroleumsloven gir et vern mot.  

 

dommen fremkommer det at det er utøverne av petroleumsvirksomhet som er ansvaret for sikkerhet, i 

tilknytning skadene dykkerne ble påført under arbeidet de utførte, med henvisning til petroleumsloven 

§ 10-6 og § 10-1. Slike skader på personell kan således anses å være skader, og selv om dykkerne 

ble arbeidsuføre taler at det er veldig individuelle forhold at dette ikke er «større ulykker» eller 

«katastrofer», selv om det utvilsomt kan være dette for de skadede. Selv om dette ikke avklarer hvilke 

mindre miljøskader som omfattes, sier det i alle fall noe om terskelen at sikkerhetsbegrepet i alle fall 

omfatter vern skader på enkeltpersoner av en viss alvorlighetsgrad.  

278 Da lys ikke er bestemt å være omfattet av ordlyden «forurensinger», drøftes ikke denne delen av 

bestemmelsen nærmere.  
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Figur 7: Typisk distribusjon av sjøfugler i en undersøkelse gjort mellom St. John’s i 

Newfoundland og canadiske oljeplattformer på «The Grand Banks» sommeren 1999 og 2000. 

Illustrasjoner viser tydelig hvordan sjøfugler stimles rundt oljeplattformer.  

Wiese, Francis K., Davoren, Gail, Montevecchi, William A., et al., Seabirds at Tisk around 

Offshore Oil Platforms in the North-west Atlantic, Marine Pollution Bulletin vol. 42 no. 12 s. 

1285-1290, januar 2002, s. 1288, DOI: https://doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00096-0.  

Som vist til i avhandlingens kapittel 2.4, er det umulig for en fugl å krysse Nordsjøen uten å 

komme i nærkontakt med 2-10 plattformer, og det antas at lys fra en plattform har effekt 3-5 

km ut fra plattformen,279 noe som kan medføre masse-dødsfall som følge av kollisjoner med 

over-belyste bygninger, transportmiddel og andre virksomheter, svekkelse av trekkfuglers 

navigeringsevner, samt at noen fuglers melatoninnivå endres og påvirker egglegging og andre 

aktiviteter.280  

 

279 Follestad, 2014, s. 43. 

280 Op cit. kapittel 1 og 5. 

https://doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00096-0


 

Side 94 av 134 

Denne påvirkningen på det ytre miljø, taler klart for at lysforurensing er en relevant utfordring 

i tilknytning petroleumsvirksomhet, og som således bør inngå i forsvarlighetsvurderingen som 

skal gjøres etter § 10-1.  

5.4 Er lysforurensing et relevant forhold i vurderingen av 

hensynet petroleumsvirksomhets energiforbruk? 

Jeg vil herunder drøfte lysforurensing opp mot §§ 61 a og 61 b i aktivitetsforskriften. Jeg 

velger å drøfte disse bestemmelsene nærmere da det henvises direkte til dem i 

forurensingstillatelser for petroleumsvirksomhet, i tillegg til at de legger opp til nærmere 

drøftelser av tilknytning mellom lysforurensing og energieffektivitet, et forhold jeg ikke har 

vurdert like grundig tidligere i avhandlingen som for eksempel tilknytningen mellom 

lysforurensing og miljø. Aktivitetsforskriften vil følgelig anvendes for å belyse hvordan disse 

to hensynene konkret kan avveies.  

Det følger av forskriftens § 1 første og andre ledd at utgangspunktet er at den gjelder for 

petroleumsvirksomhet til havs, samt aktiviteter knyttet til anlegg og utstyr som er nødvendig 

for å utføre bemannede undervannsoperasjoner fra fartøy. 281 Jeg har i avhandlingens kapittel 

2.4 drøftet hjemmelen for forurensende tiltak (noe petroleumsvirksomhet i alle tilfeller vil 

være), samt vilkårshjemmelen forurensningsmyndigheten har i sammenheng tildeling av 

disse. I slike forurensingstillatelser gitt petroleumsvirksomhet, er det i de jeg har sett på 

nærmere, satt vilkår for energi. Et eksempel er Miljødirektoratets tillatelse 2019/11991 gitt 

18. desember 2019, sist endret 13. januar 2021 hvor det heter i kapitel 7.1 at krav til 

energiledelse og energieffektivisering er gitt i aktivitetsforskriften §§ 61 a og 61 b.  

Én annen tillatelse, Miljødirektoratet 2019/446 gitt 1. januar 2018, sist endret 30. september 

2020, viser i kapittel 8.1 kalt «energieffektivitet» til at «krav til energiledelse og 

energieffektivisering er gitt i aktivitetsforskriften § 61 a». Det er altså ingen henvisning til § 

61 b, men krav til «energieffektivisering» er ikke gitt i § 61 a, men i § 61 b. Det oppstår 

således et spørsmål om det er stilt vilkår om energieffektivisering i denne tillatelsen, eller om 

utelatelsen av en denne feilaktige opplysningen er å anse som en «forglemmelse» eller 

 

281 Unntak fra dette utgangspunktet følger av forskrift av 12. februar 2010 nr.158 om helse, miljø og 

sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 4, uten at jeg 

drøfter dette nærmere da det ikke er av særlig relevans for avhandlingens problemstilling. 
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simpelthen en skrivefeil. At andre tillatelser konsekvent synes å vise til begge bestemmelsene 

kan tale begge veier, både at utelatelsen er av betydning, men også for at like tilfeller bør 

behandles likt og at en således bør tolke ordlyden «energieffektivisering» som helt klart en 

henvisning til § 61 b, selv om dette eksplisitt ikke følger av vilkårets ordlyd.  

I forskriftens § 61 a første ledd heter det at «operatøren skal ha et system for energiledelse for 

kontinuerlig systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en 

mest mulig energieffektiv produksjon og drift». Operatøren er i denne sammenheng, etter 

rammeforskriften § 6 bokstav f, den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige 

ledelse av petroleumsvirksomheten. En naturlig språklige forståelsen av «tiltak» er en type 

handling, gjerne med et bestemt formål. Ordlyden må anses vidtrekkende å kunne omfatte 

relativt mange handlinger. Formålet skal imidlertid være «mest mulig energieffektiv 

produksjon og drift». Energieffektivitet går ut på at energi som brukes går til det formål det er 

ment til, at energi ikke går til spille for eksempel. Ordlyden «mest mulig» er naturlig å forstå 

som en ganske lav terskel for hva man stiller til krav av energieffektiviteten til produksjon og 

drift. Jeg tolker «produksjon» og «drift» som ganske vidtrekkende og altomfattende begrep, 

særlig om de vurderes sammen. De dekker følgelig store deler, eller alle sider, av 

petroleumsvirksomheten.  

Enhver form for kunstig belysning avhenger av energi. Lysforurensing, definert som 

overdreven og unødvendig bruk av kunstig belysning, 282 vil være motstridende med hva som 

er energieffektivt. Det kan således utledes at operatøren skal ha et system for målrettet 

vurdering av tiltak som kan iverksettes for at mest mulig energi fra produksjon og drift ikke 

går til spille, og her i utstrekning, ikke være unødvendig og overdreven bruk av kunstig 

belysning. Dermed kan det legges til grunn at tiltak som motvirker lysforurensing, herunder 

typer lys, vinkling, skjerming, tidsbegrensinger, og lignende, er relevante for operatøren å 

vurdere i et system for energiledelse.  

Mens § 61 a således regulerer tiltak for å oppnå energieffektivitet i produksjon og drift, følger 

det av § 61 b at operatøren også skal vurdere tiltak for å «redusere energiforbruket», blant 

annet gjennom reduksjon av energibehov. Jeg legger til grunn samme forståelse av ordlyden 

«tiltak» her som i drøftelse av § 61 a over. Energiforbruk er den energien som faktisk brukes, 

 

282 Se avhandlingens kapittel 1.1. 
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mens energibehovet er energien man i utgangspunktet trenger. Disse henger tett sammen, men 

det vil ikke nødvendigvis alltid være fullstendig overlapping. Hvor forbruket imidlertid er det 

man har behov for, går i alle fall ikke noe til spille. Det vil da ikke være unødvendig, men det 

kan være overdrevent. Ikke alle «behov» er nemlig ønskelige eller optimale. Å redusere 

energibehovet synes altså i denne sammenhengen å bli søkt gjennom å vurdere tiltak som 

reduserer energibehovet, altså mer energikonservative løsninger.  

Drøftelsen over av «energieffektiv produksjon og drift» i forskriftens § 61 a vil i stor grad 

gjøre seg gjeldende også her, da definisjonen min av lysforurensing som nevnt over impliserer 

overdreven og unødvendig energiforbruk. 

I forhold til en reduksjon av «behov» synes imidlertid ikke lys som er unødvendig å være 

problematisk, da det implisitt i «behov» ligger at det er snakk om energi som må brukes. Det 

betyr ikke at overdrevent energiforbruk, for eksempel gjennom å opplyse mer enn man må, 

ikke kan beskrives som «unødvendig». Uansett synes definisjonen av lysforurensing å ha den 

følgen at det kan være opp til operatøren å vurdere å iverksette tiltak mot lysforurensing for å 

redusere energiforbruket gjennom å redusere behovet for lys.  

Selv om ordlyden «skal» er naturlig å tolke som noe operatøren er forpliktet til å gjøre, går 

plikten bare ut på å gjøre en vurdering, altså noe man ser nærmere på. Det er også et 

forbehold om at slike tiltak § 61 b hjemler bare skal vurderes av operatøren om det er 

«teknisk mulig og ikke medfører urimelige kostnader». En naturlig språklig forståelse av 

«teknisk mulig» er en vurdering av om noe faktisk lar seg gjøre, uten at «mulig» må anses å 

være en veldig høy terskel. Ordlyden «urimelige kostnader» er mest naturlig å tolke som en 

vurdering av hvor økonomisk kostnadskrevende tiltakende vil være. Selv om ordlyden 

«rimelig» kan være naturlig å forstå som «billig» for eksempel, tolker jeg terskelen 

«urimelig» som noe langt strengere enn «ikke billig» eller «dyr». Noe «urimelig» forstår jeg 

som noe som ikke egentlig er forsvarlig å pålegge noen. Terskelen er således høy.  

Å redusere energibehovet gjennom tiltak for å motvirke lysforurensing, altså overdreven og 

unødvendig kunstig belysning, kan være å bruke færre lys, energibesparende lys og forsikre 

seg mot at lys ikke lyser mer enn det man trenger. Slike tiltak kan en i alle fall tenke seg å 

være teknisk mulige og heller ikke medføre urimelige kostnader, og hvor de er det, skal 

operatøren vurdere å iverksette slike tiltak.  
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En kan således legge til grunn at lysforurensing er et relevant forhold i vurderingen av 

hensynet petroleumsvirksomhets energiforbruk.  

 

Figur 8: Lysforurensing fra petroleumsvirksomhet ute i Nordsjøen side om side med 

lysforurensing fra Vestlandets fastland (skjermbilde). Kunstig lys illustreres med farger. 

Hvitt=mest lys, svart=lite/ingen lys.  

Stare, Jurij, Light pollution map, 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3.00&lat=62.7056&lon=13.4018&layers=B0FFF

FFTFFFFFFFFFF (lastet ned, 16.10.2020, sist besøkt 21.04.2021). 

5.5 Sammendrag 

Petroleumsvirksomhet er strengt regulert og tilhørende aktivitet er i tillegg til 

petroleumsloven også underlagt en rekke forskrifter, samt at myndighetene har en relativt vid 

adgang til å gi vilkår i tillatelser for eksempel.  

I petroleumsloven bestemmer § 10-1 at petroleumsvirksomhet skal foregå på en «forsvarlig 

måte». Dette innebærer at hensyn må tas til miljøet. Da lysforurensing som en følge av 

petroleumsloven har uheldige følger for natur og miljø i Norges havområder, er det relevant å 

gjøre drøftelser av overdreven og unødvendig kunstig belysning inn under en vurdering av 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3.00&lat=62.7056&lon=13.4018&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFFF
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3.00&lat=62.7056&lon=13.4018&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFFF
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kravet til forsvarlig petroleumsvirksomhet. Som miljøutfordring er imidlertid lysforurensing 

av en noe «annenrangs» karakter.283 I tillatelser til forurensing fra petroleumsvirksomhet vises 

det imidlertid til aktivitetsforskriften som hjemler en rekke vurderinger tilknyttet energi og 

forbruk av dette. Blant annet regulerer aktivitetsforskriften §§ 61a og 61b energiledelse og 

energieffektivisering. På bakgrunn av at lysforurensing kan defineres som unødvendig og 

overdreven bruk av kunstig belysning, noe som impliserer unødvendig og overdreven bruk av 

energi, er lysforurensing også relevant i forhold til disse bestemmelsene. 

6 Stiller havne- og farvannsloven opp et vern mot 

lysforurensing? 

6.1 Innledning 

Avhandlingen vil i det følgende redegjøre for vernet mot lysforurensing i havne- og 

farvannsloven. Loven drøftes da aktiviteten den gjelder er av stasjonær, kystnær karakter,284 

og utgjør en kilde for lysforurensing.285  

Jeg redegjør først for lovens virkeområde som reguleres i § 2, på grunn av avhandlingens 

stedlige avgrensning.286 Deretter drøfter jeg vernet mot lysforurensing i lovens 

formålsbestemmelse, § 1, samt hjemmelen departementet har til å stille krav til forvaltning og 

drift av havn i lovens kapittel 3, § 28. Kapittel 2 om farvann ser jeg ikke hen til da aktiviteten 

 

283 Se for eksempel drøftelsen i avhandlingens kapittel 4.4 og 4.7.  

284 Se avhandlingens avgrensning i kapittel 1.2. 

285 Ship Technology,”Into the light: how marine life is affected by artificial light in harbours”, 5. juli 

2015, https://www.ship-technology.com/features/featureinto-the-light-marine-life-affected-by-artificial-

light-in-harbours-4615259/ (lastet ned 06.04.2021, sist besøkt 21.04.2021); Hershberger, Scott, “Light 

Pollution from Coastal Cities Reaches Seafloor”, Scientific American, 14. august 2020, 

https://www.scientificamerican.com/article/light-pollution-from-coastal-cities-reaches-seafloor/ (lastet 

ned 06.04.2021, sist besøkt 21.04.2021); Morelle, Rebecca, “Harbour light ‘attracts ship damaging 

creatures”, BBC, 29. april 2015, https://www.bbc.com/news/science-environment-

32500640?no_redirect=true, (lastet ned 06.04.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

286 Se avhandlingens avgrensning i kapittel 1.2.  

https://www.ship-technology.com/features/featureinto-the-light-marine-life-affected-by-artificial-light-in-harbours-4615259/
https://www.ship-technology.com/features/featureinto-the-light-marine-life-affected-by-artificial-light-in-harbours-4615259/
https://www.scientificamerican.com/article/light-pollution-from-coastal-cities-reaches-seafloor/
https://www.bbc.com/news/science-environment-32500640?no_redirect=true
https://www.bbc.com/news/science-environment-32500640?no_redirect=true
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bestemmelsene her regulerer ikke er av den samme stasjonære karakteren som havner.287 Til 

slutt kommer et kort sammendrag av drøftelsene som er gjort.288  

6.2 Hva er lovens virkeområde?  

Avhandlingens redegjørelse av havne- og farvannsloven vil fokusere på kapittel 3 om havner. 

Slik aktivitet vil av natur falle innenfor avhandlingens stedlige avgrensning som er norske hav 

og kystområder.289 Drøftelsen av havne- og farvannslovens virkeområde kan således gjøres 

veldig kort. 

Havne- og farvannslovens virkeområde reguleres i lovens § 2, og i første ledd første punktum 

heter det at loven gjelder «i riket, medregnet sjøterritoriet og de indre farvann». Ordlyden 

«riket», samt «sjøterritoriet og de indre farvann», er redegjort for i avhandlingens kapittel 2.2 

og jeg legger til grunn samme forståelse her.  

Havner langs den norske kysten er omfattet av lovens virkeområde, som også overlapper med 

avhandlingens geografiske avgrensning.  

6.3 Er det i lovens formål å verne mot lysforurensing? 

Havne- og farvannsloven § 1 uttrykker lovens formål. Her heter det i første punktum at 

«loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 

miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et 

konkurransedyktig næringsliv». Bestemmelsen kan leses slik at det er tre formål: At 

sjøtransport fremmes, at det tas hensyn til konkurransedyktig næringsliv, og at drift av havn, 

samt bruk av farvann skal være effektivt, sikkert og miljøvennlig. I denne sammenhengen, 

 

287 Se også her avhandlingens avgrensning i kapittel 1.2. 

288 Forholdet til forurensingsloven drøftes ikke nærmere, da det er opp til forurensningsmyndighetene 

å bestemme at lys er forurensing, og de ikke har anvendt denne kompetansen i noen tilfeller. Se 

drøftelsen i avhandlingens kapittel 2.3. Det heter imidlertid i forurensingsloven § 5 første ledd at for 

forurensing fra havner gjelder forurensingsloven så langt forurensningsmyndigheten bestemmer, men 

i § 5 andre ledd at forurensing fra hvert enkelt transportmiddel gjelder det som er fastsatt i havne- og 

farvannsloven.  

289 Se avhandlingens kapittel 1.2. 
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relevant aktivitet satt opp imot lysforurensing og vern av dette, vil det følgelig være mest 

nærliggende å vurdere vilkåret om «effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn».290  

Denne separeringen gjøres også av departementet i forarbeidene,291 men man kan selvsagt 

ikke skille én side av formålsbestemmelsen fra en annen. Miljøvennlig drift kan for eksempel 

være motstridende med konkurransedyktig næringsliv hvis det som står i veien for hensynet 

til miljøet er at dette vil være økonomisk gunstig aktivitet. Det må således gjøres en avveining 

av de ulike hensynene i forskjellige situasjoner. Det er også verdt å merke seg at disse tre 

hensynene, effektivitet, sikkerhet og miljø, i tillegg til å være selvstendige formål, også er 

«delmål for å oppnå formålet om å fremme sjøtransport som transportform».292   

Ordlyden «havn» defineres i § 3 bokstav d som «kai eller kaier med tilknyttede sjø- og 

landområder som er tilrettelagt for mottak og fortøyning av fartøy i næringsvirksomhet eller 

offentlig tjeneste, og andre områder som er tilknyttet disse». Selv om kaier kan være små og 

det finnes mange av disse, er kanskje det mest sentrale her at det bare er kaier for mottak og 

fortøyning av fartøy i «næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste» som er av relevans. Dette 

utelukker en hel rekke kaier fra bestemmelsene i denne loven som for eksempel bare står for 

mottak og fortøyning av fartøy til privat bruk.  

Ordlyden «drift» er naturlig å forstå som noe vidtrekkende som vil omfatte mange sider av 

bruk av havner samt aktiviteter her.  

En naturlig språklig forståelse av «effektiv» er noe som virker med hensyn til et mål; «sikker» 

kan utvilsomt forstås som noe med hensyn til sikkerhet, mens «miljøvennlig» åpenbart kan 

tolkes som et vern av miljø, herunder naturmiljø, mot ulike utfordringer. Av forarbeidene 

fremkommer det at effektiv drift av havn går ut på at havnen «tilbyr konkurransedyktige 

tjenester som brukerne etterspør».293 Sikker drift av havn forstås i forarbeidene som noe 

såpass vidt at det omfatter både sikkerhet i det daglige arbeidet som gjøres av enkeltpersoner, 

samt mot sikkerhet mot for eksempel terrorhandlinger. 294 Det følger også av forarbeidene at 

 

290 Se avhandlingens kapittel 6.1. 

291 Prop. 86 L (2018-2019) Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) s. 148-149. 

292 Op cit. s. 148. 

293 Op cit. 

294 Op cit. 
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begrepet «miljøvennlig» skal tolkes vidtrekkende, slik at miljøutfordringer som til enhver tid 

er relevante tas i betraktning.295 Dette verner både naturmangfoldet, samt vern mot 

forurensing, reduksjon av klimagassutslipp og bærekraft.296 Både virkninger på land og i vann 

omfattes.297  

Spørsmålet som så kan stilles er om lovens formålsbestemmelse gir et vern mot 

lysforurensing i de geografiske områdene som omfattes av loven.  

Med bakgrunn i denne vide forståelsen av ordlyden «miljøvennlig» og utfordringene 

lysforurensing fra havner medfører for blant annet naturmangfoldet, synes en klart å kunne 

legge til grunn at lovens formålsbestemmelse gir et vern mot lysforurensing i de geografiske 

områdene som omfattes av loven. Herunder vil både naturmangfoldet i havområdet havnen 

grenser til, samt naturmangfoldet på land være vernet. Lysforurensing fører heller ikke bare til 

påvirkning av naturmangfoldet, men impliserer også unødvendig og overdreven bruk av 

energi, som i utstrekning kan føre til økte klimagassutslipp, samt at det vil stride mot hensynet 

til bærekraft.298 Lysforurensing kan på nåværende tidspunkt imidlertid ikke forstås som 

forurensing i lovens forstand.299 

I forhold til effektiv drift, et formål som synes å spisse havnevirksomhet mot sjøtransport som 

transportform, kan dette muligens sies å stride mot det faktumet at lysforurensing er 

unødvendig og overdreven energiforbruk, og at det således også her følgelig implisitt må 

innfortolkes et vern mot lysforurensing. Et vern mot lysforurensing kan nok også innfortolkes 

i ordlyden som gjelder «sikker drift» av havn, da kunstig belysning fører til at skade på 

båter.300  

Det kan på bakgrunn av dette legges til grunn at det er i lovens formål å verne mot 

lysforurensing. Dette fremkommer ikke nødvendigvis av lovens ordlyd, men hensyn kan 

 

295 Prop. 86 L (2018-2019) Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) s. 148. 

296 Op cit.  

297 Op cit. 

298 Se blant annet avhandlingens kapittel 3.3.1. 

299 Se avhandlingens kapittel 2.3. 

300 BBC, 2015. 
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innfortolkes som naturlig vil gi et vern mot overdreven og unødvendig kunstig belysning 

dersom disse implementeres og håndheves.   

6.4 Kan det stilles krav til forvaltning og drift av havner som 

gjelder vern mot lysforurensing? 

I § 28 gis departementet hjemmel til å i enkeltvedtak samt forskrift, stille krav til forvaltning 

og drift av havner.  

I bestemmelsens første ledd første punktum heter det at kan fattes enkeltvedtak og gis 

forskrift om «forvaltning av havneinfrastruktur». En naturlig språklig forståelse av 

«forvaltning» er bruk av noe, mens «havneinfrastruktur» kan tolkes som den fysiske 

strukturen og sammensetningen av et anlegget som utgjør havnen, herunder hvordan for 

eksempel bevegelsesmønster inn og ut av havnen, både til havs og land, legges opp. I 

forarbeidene utdypes det at «forvaltning» skal tolkes vidt, og at begrepet omfatter både 

«organisering, styring og økonomisk forvaltning knyttet til infrastruktur og tjenester».301 Om 

ordlyden «havneinfrastruktur» sier departementet at dette er infrastruktur og anlegg som 

trengs i forbindelse med «levering av havnetjenester, for eksempel kaier, kraner, landganger» 

og så videre.  

Spørsmålet som oppstår er om lysforurensing er relevant i forhold til havneinfrastruktur, og 

om det således kan stilles krav om vern mot lysforurensing etter § 28 første ledd første 

punktum.  

Forvaltning av havner foregår døgnet rundt. Dette betyr at det også nødvendigvis vil foregå 

aktivitet som ordlyden «forvaltning» dekker på natten. Infrastruktur er således utvilsomt 

avhengig av lys – lys som vil kunne være overdrevent og unødvendig.302 Dermed kan det 

legges til grunn at det i § 28 første ledd første punktum er en hjemmel til å fatte enkeltvedtak 

eller til å gi forskrift om forvaltning av havneinfrastruktur som omhandler bruk av kunstig 

belysning, om hvordan dette eventuelt brukes og utformes med det formål å forhindre 

lysforurensing. Lovens formålsbestemmelse taler for en slik løsning, både i forhold til 

miljøhensynene som fremkommer her, men også i forhold til konkurransedyktighet, da 

 

301 Prop. 86 L (2018-2019) s. 166-167. 

302 Se avhandlingens kapittel 6.1. 



 

Side 103 av 134 

lysforurensing impliserer unødvendig og overdreven bruk av energi som igjen naturlig 

medfører unødvendige og overdrevne kostnader. 

En mer opplagt hjemmel til vern mot lysforurensing er § 28 andre ledd hvor departementet gis 

adgang til å ved enkeltvedtak eller i forskrift «stille krav til drift av havn for å ivareta miljø og 

sikkerhet». Ordlydene «drift» og «havn» er drøftet ovenfor i avhandlingens kapittel 5.3, mens 

«miljø» er gjort rede for i kapittel 2.2. og «sikkerhet» i 5.3. Jeg legger til grunn samme 

forståelser her. Da havner er kilder for lysforurensing, og denne type forurensing utvilsomt 

har negative følger for miljø, men potensielt også for skipssikkerhet,303 kan § 28 andre ledd 

utvilsomt tolkes slik at departementet gis hjemmel til å stille krav til drift av havner.  

Det kan således stilles krav til både forvaltning og drift av havn i forskrift eller enkeltvedtak 

som gjelder lysforurensing.  

6.5 Sammendrag 

Avhandlingens avgrensning mot stasjonær virksomhet på havet og langs Norskekysten gjør 

det meget naturlig å drøfte lysforurensing fra havner. Det er selvsagt uproblematisk å slå fast 

at aktivitet tilknyttet havner faller innenfor avhandlingens geografiske avgrensning. 

Lysforurensing synes også å være relevant å se hen til, både i forhold til formålsbestemmelsen 

som av natur er generell og overordnet, samt i forhold til hjemmelen det offentlig har til å gi 

mer konkrete og spesielle regler etter havne- og farvannsloven § 28. Loven er relativt ny, og 

utviklingen av miljøhensyn hvor disse generelt kan sies å få større og større plass i 

rettssystemet vårt enn tidligere, synes å komme et vern for naturen mot lysforurensing til 

gode. I tillegg er det også en viss adgang til å innfortolke et slikt vern implisitt basert på 

energiforbruk, i alle fall i lys av lovens formålsbestemmelse. 

7 Avslutning  

7.1 Innledning 

Jeg vil i den avsluttende delen gjøre en rettspolitisk drøftelse av reguleringen i norsk rett av 

lysforurensing i maritime områder. Aller først vil jeg gjøre rede for gjeldende rett ved å 

sammenfatte drøftelsene i kapittel 1 til 5, samt gi en overordnet konklusjon på 

 

303 Se avhandlingens kapittel 6.1. 
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problemstillingen som jeg har forsøkt å besvare gjennom avhandlingen. Deretter vier jeg en 

del av avslutningen til kritikk av gjeldende rett, og til slutt vil jeg gi en drøftelse av hvordan 

en eventuell regulering av lysforurensing bør implementeres og gjennomføres. Denne siste 

delen vil trekke inn hvordan lys reguleres i andre land, herunder USA og Storbritannia, som i 

dag har vedtatt slik lovgivning, samt andre forslag for rettslige tiltak som kan iverksettes. 

7.2 Sammenfatning og konklusjon 

Masteravhandlingen har vurdert og redegjort for bestemmelser som synes å være 

tilstrekkelige til å regulere lysforurensing i de norske marine områdene. Lys kan reguleres 

med hjemmel i forurensingsloven ved å stille vilkår om lys i forurensingstillatelser. Slike 

tillatelser må gis til alle forurensende tiltak, noe som gjør at denne adgangen har betydning for 

aktivitet som reguleres i sær-lovverk, som for eksempel petroleumsvirksomhet. 

Lysforurensing er også et relevant forhold i drøftelsen av bestemmelser i naturmangfoldloven, 

flere av dem som skal være styrende for det offentliges myndighetsutøvelse – bestemmelser 

som således vil være sektorovergripende. I tillegg kan hele områder vernes mot kunstig 

belysning med hjemmel i naturmangfoldloven. 

Også i tillatelsene som må gis etter akvakulturloven kan det stilles vilkår om kunstig 

belysning. Lysforurensing kan potensielt føre til at slik tillatelse ikke gis eller trekkes tilbake, 

men mer sannsynlig at den må endres. Miljøet akvakultur påvirker er også vernet av 

miljønormer hvor lysforurensing vil være et relevant forhold å drøfte. Miljønormer er også 

hjemlet i petroleumsloven, noe som gjør at det også kan stilles opp et vern mot lysforurensing 

i denne loven. I tillatelser til petroleumsvirksomhet stilles det i praksis vilkår om 

energihensyn som i utstrekning kan tolkes som å omfatte unødvendig og overdreven kunstig 

belysning. Med hjemmel i særlovgivningen som regulerer havner og aktivitet her, er det 

hjemmel til å gjennom enkeltvedtak, samt forskrifter, stille krav til forvaltning og drift av 

havner, herunder krav om lys. Gjennomgående har jeg også tolket lovenes 

formålsbestemmelser som i stor grad har hjemlet miljøhensyn. Herunder synes det å være en 

viss adgang å innfortolke et formål å verne mot lysforurensing.   

Selv om det er en adgang til å innfortolke et vern mot lys i en rekke av lovens bestemmelser, 

finnes det ingen eksplisitt regulering av kunstig belysning som en kilde til forurensing. 

Enhver form for vern drøftet over følger av tolkninger gjort av relativt generelle og åpne 
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formuleringer. De baserer seg først og fremst på at lysforurensing påvirker miljøet, samt 

strider med energieffektivitet, i tillegg til at utsyn mot nattehimmelen svekkes. 

7.3 Kritikk av gjeldende rett 

Som forurensing gjelder ikke den generelle plikten om å unngå dette i forurensingsloven § 7, 

for kunstig belysning. Dette følger av at forurensningsmyndigheten ikke har anvendt sin 

adgang til å bestemme at lys er forurensing etter forurensingsloven § 6. Sistnevnte 

bestemmelse synes å medføre forvirring. Av e-post korrespondanse med Fylkesmannen i 

Rogaland fremkommer det at de hevder at forurensingsloven § 6 første ledd punkt 3 «ikke 

[er] trådt i kraft».304 Det synes åpenbart at denne forståelsen ikke er korrekt. Misforståelsen 

kan nok i noen grad unnskyldes med denne særegne stillingen til kunstig belysning i det 

norske rettssystemet, og misforståelsen kan brukes som et argument for at denne 

legaldefinisjonen av forurensing i § 6, i forhold til lysforurensing, er noe som bør søkes løst 

på en ny måte.  

«Ballen» er absolutt i det offentliges hender. Ingenting hindrer forurensningsmyndigheten fra 

å bestemme at lys skal omfattes av legaldefinisjonen til forurensing i § 6. Uansett er det i 

forurensingsloven § 6 nummer 3 jf. § 9 en adgang til å med hjemmel i forurensingsloven gi 

forskrifter som regulerer bruk av kunstig belysning. Adgangen har så langt ikke blitt anvendt 

av myndighetene. Vilkår om lys har imidlertid blitt gitt i ulike forurensingstillatelser,305 dog 

ikke av hensyn til naturmangfold som unødvendig og overdreven kunstig belysning har 

dramatiske konsekvenser for.  

Begrunnelsen som følger av forarbeidene til forurensingsloven for at lys ikke er forurensing 

etter denne loven kan utvilsomt beskrives som gammel, og jeg anser den også som utdatert. 

Dette gjelder både rettsoppfatningene, samt de mer samfunns-/ og naturvitenskapelige 

oppfatningene som her presenteres. Da lysforurensing ikke er tatt opp av lovgiver som en 

miljøutfordring i nyere tid, synes heller ikke nyere forskning på fenomenets store negative 

påvirkninger på naturmangfold å ha blitt vurdert eller tatt hensyn til. Det trenger likevel ikke å 

stoppe ulike offentlige organer fra å anvende bestemmelsene som finnes til å innfortolke et 

 

304 Vedlegg 1: Fylkesmannen i Rogaland, e-mail av 23. september 2020. 

305 Se blant annet Miljødirektoratets tillatelse 2019/11991 gitt 18. desember 2019, sist endret 13. 

januar 2021. 
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vern for naturen mot lysforurensing. Flere av forsvarlighetsvurderingene som myndighetene 

skal gjøre er rettslige standarder med innhold som vil endre seg med tiden.  

Grunnloven § 112 kan også anvendes i kampen mot lysforurensing. Det følger av avsnitt 138 

av HR-2020-2472-P (Klimasaken) at bestemmelsen er relevant for forvaltningens lovtolkning 

og skjønnsutøvelse, i tillegg til å være et direktiv for lovgiver og andre myndigheter. 

Grunnlovsbestemmelsen er dermed utvilsomt viktig, og av høyere rang enn for eksempel 

naturmangfoldloven §§ 7 til 12, som også pålegger det offentlige plikter av hensyn til miljøet. 

Av Klimasaken avsnitt 142 følger det imidlertid at lovgiver grovt må tilsidesette sine plikter 

etter grunnlovsbestemmelsen for at den dømmende makt skal kunne gripe inn og for 

eksempel sette til side et vedtak.  

Energieffektivitet kan en nesten forvente at lovgiver vil være særlig observant på, da 

økonomiske hensyn utvilsomt står veldig sterkt, også opp mot miljøutfordringer enda, i 

politiske vurderinger. Muligens vil det bli mer balanse etter hvert som jorden fortsetter å 

varmes opp, med de negative konsekvensene dette vil fortsette å ha for miljøet. 

Lysforurensing er både knyttet til besparing av penger i form av å kutte energiforbruk, samt 

vern av naturen. Dermed vil regulering av overdreven og unødvendig kunstig belysning være 

«to fluer i en smekk».  

I forhold til at himmelen lyses opp og forvansker utsyn oppover for astronomisk forskning 

langs kysten for eksempel, har kanskje ikke de som utsettes for dette «ropt høyt nok i gangene 

om». Muligens er dette i ferd med å endre seg med organisasjoner som Bevar Mørket som har 

skapt mye medieoppmerksomhet rundt utfordringene knyttet til overdreven og unødvendig 

bruk av kunstig belysning de siste månedene.306 At lovgiver ikke ser verdien av 

nattehimmelen kan således muligens unnskyldes, selv om utfordringer med lysere netter er 

noe man i Europa har vært bevisst på i over 150 år.  

 

306 Bevar Mørket, Hjemmeside, https://bevarmorket.no/ (lastet ned 10.03.2021, sist besøkt 

21.04.2021); Foreningene Bevar Mørket og Lyskultur intervjuet av Harald Stanghelle i programmet 

Stanghelle på fredag på NRK P1+, 18. desember 2020, https://radio.nrk.no/serie/stanghelle-paa-

fredag/sesong/202012/DMTO07004120 (lastet ned 10.03.2021, sist besøkt 21.04.2021); Sverdrup-

Thygeson, Anne, «Lysforurensing», Klassekampen, 27. november 2020, 

https://klassekampen.no/utgave/2020-11-27/lysforurensing (lastet ned 10.03.2021, sist besøkt 

21.04.2021). 

https://bevarmorket.no/
https://radio.nrk.no/serie/stanghelle-paa-fredag/sesong/202012/DMTO07004120
https://radio.nrk.no/serie/stanghelle-paa-fredag/sesong/202012/DMTO07004120
https://klassekampen.no/utgave/2020-11-27/lysforurensing
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Regulering av lysforurensing vanskeliggjøres også av utfordringer miljøretten generelt har. 

Som Bugge har påpekt mangler man «formelle samordningsmekanismer .. fastlagte 

prosedyrer [og] materiellrettslige rammer for løsning [av] interessekonflikter».307 Han viser til 

at man har naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i lovens kapittel II skal legges til grunn 

ved all utøving av offentlig myndighet, men peker på at det er «opp til hver enkelt 

sektormyndighet innenfor rammen av egen lovgivning, å anvende disse prinsippene».308  

Hvilken faktisk betydning prinsippene har, sås det også tvil om i teorien. Det er for eksempel 

ikke en avtalt eller konsekvent forståelse av begrepet «bærekraftig utvikling» i norsk rett.309 

Faktisk synes forståelsen å variere, i tillegg til at inkluderingen av bærekraftighet som mål, i 

ulike former i praksis ikke betyr noe annet enn opprettholdelse av «status quo».310  

Bugge stiller også spørsmålet om hvordan man kan sikre en «helhetlig forvaltning», basert på 

en «økosystemtilnærming» og vurdering av en «samlet belastning» når lovgrunnlaget er så 

sektorisert og lite koordinert?311 Problemet Bugge refererer til kan illustreres ved å vise til at 

flere av lovene som skal verne naturen har vidt forskjellige geografiske virkeområder. For 

eksempel hjemler naturmangfoldloven prinsipper for offentlig beslutninger samt et krav om 

aktsomhet, noe som for eksempel har betydning for en del forurensende tiltak til havs, men 

forurensingsloven har et mer vidtrekkende stedlig virkeområde. Dermed vil noen aktiviteter 

og områder som i utgangspunktet dekkes av forurensingsloven ikke kunne reguleres av 

naturmangfoldloven, mens andre kan. Dette fører til at viktige marine områder som bør 

vernes, må etableres med hjemmel i forskjellige lover, noe også Bugge påpeker.312 Områder 

med rev, samt andre sårbare økosystemer langs kysten og i havet i Norge, som strekker seg 

utenfor territorialfarvannet, vil således falle utenfor naturmangfoldlovens saklige 

 

307 Bugge, Hans C., Har vi de rettslige redskapene som trengs for en god forvaltning av våre 

havområder?, Forsker og formidler: Festskrift til Erik Magnus Boe 2013, Universitetsforlaget, 2013, s. 

79.  

308 Op cit. s. 79-80. 

309 Bugge, Hans C., Environmental Law’s Fragmentation and Discretionary Decision-making – A 

Critical Reflection on the Case of Norway, Law and Economics: Essays in Honour of Erling Eide, 

Cappelen Damm AS, 2010, s. 70. 

310 Jerkø, 2009, s. 386-387. 

311 Bugge, 2013, s. 81. 

312 Op cit. s. 80. 
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virkeområde, eller bare delvis være innenfor. På denne måten vil potensielt ulike regelverk få 

anvendelse på ett og samme rev. 

7.4 Hvordan bør lysforurensing reguleres? 

Vi står foran mer kritiske menneskeskapte utfordringer enn lysforurensing, men det betyr ikke 

at problemet bør «børstes under teppet» eller bagatelliseres. En unik side ved lysforurensing 

som fenomen er at all form for kunstig belysning enkeltvis og lokalt kan være unødvendig og 

overdrevent, men også inngå i et større, kumulativt, forurensings-bilde.313 Elektriske lys 

trenger i stor grad å bli fysisk hindret for ikke å ha denne effekten. Figur 2314 viser at den 

kumulative effekten av lys i Norge ikke hindres i god nok grad, da områder som ikke behøver 

å bli lyst opp, likevel blir det. Store områder påvirkes – områder langt utenfor lysenes 

funksjon – og dette kan være et argument for at lysforurensing bør reguleres av et overordnet 

regelverk, og i mindre grad gjennom tillatelser og lokale tiltak.315 En annen måte å se på det 

er at det kan antas å være lettere med mindre komplekse tiltak, som for eksempel vilkår i 

tillatelser, og siden enhver form for lysforurensing er satt sammen av én eller flere 

individuelle lyskilder, kan dette være et argument for at et overordnet regelverk likevel ikke 

er nødvendig. Noe som taler klart mot en slik løsning, er at dette er ordningen man har i 

dagens lovverk, og at det ikke synes å fungere når lysforurensing er et stadig og økende 

problem til tross for lovverkets bestemmelser. 

I utgangspunktet trenger det ikke å være vanskelig å motvirke eller forhindre lysforurensing. 

Dersom lovgiver i fremtiden ønsker å regulere lysforurensing spesifikt, kan utvilsomt regler 

om hvilke typer lys man kan anvende, tidsbegrensninger, lysstyrke, lysvinkel, samt 

områdevern, være tilstrekkelige tiltak for å motvirke de negative effektene overdreven og 

unødvendig kunstig belysning har.316 Disse forutsetningene medfølger at lysforurensing i 

 

313 “Every flip of a switch alters ancient patterns of mating, migration and feeding”, Bogard, Paul, 

“Bringing back the night: A fight against light pollution”, Yale Environment 360, 19. august 2013, 

https://e360.yale.edu/features/bringing_back_the_night__a_fight_against_light_pollution (lastet ned 

09.03.21, sist besøkt 21.04.21). 

314 Se avhandlingens side 22. 

315 Se Fjeldaas, side 56 hvor dette argumentet også trekkes fram.  

316 Gaston, Kevin, Davies, Thomas W., Bennie, Jonathan, et al., Reducing the ecological 

consequences of night-time light pollution: options and developments, Journal of Applied Ecology vol. 

https://e360.yale.edu/features/bringing_back_the_night__a_fight_against_light_pollution
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områder hvor dette allerede er begrenset eller ikke eksisterer i det hele tatt vil være enklest å 

regulere. De nevnte tiltakene vil i mange tilfeller være enkle, billige, samt energieffektive og 

således miljøvennlige.  

Alle verdens hav har siden «tidenes morgen» til etableringen av de første stasjonære og 

permanente formene for fisking, akvakultur og utvinning ble gjennomført, vært mørklagt. 

Dermed bør en søke å verne havområder mot lysforurensing. Flere bestemmelser i norsk rett 

regulerer områdevern, også langt utenfor kystlinjene. Områdevern med det formål å forhindre 

lysforurensing har vist seg å utvilsomt fungere. The International Dark-Sky Assosciation har 

som nevnt tildelt International Dark Sky Place-status til flere parker, naturreservater, 

nasjonalparker, til og med til byer og andre urbane sammensetninger. Herunder stilles det 

blant annet krav til de fysiske tiltakene gjort rede for ovenfor. Et eksempel på tiltak som 

beskytter tidligere uberørte områder mot lysforurensing og konsekvensene unødvendig og 

overdreven kunstig belysning har på natur og miljø, er reguleringene Hampshire County 

Council har vedtatt i Technical Guidance Note TG13 – Street Lighting, hvor det i punkt 

3.21.1. heter at «lighting design og any previously unlit area needs to consider ecological 

impacts» og at «lighting proposals should avoid or minimise the potential for impacts on 

existing or created habitats».317 Lignende tiltak er også foreslått i områder med nær 

tilknytning havet.318 Om områdevern av hav er det verdt å merke seg at den norske klima- og 

miljøministeren er invitert av den tilsvarende ministeren i Storbritannia til å bli med dem å 

beskytte minst 30% av verdenshavene innen 2030; en invitasjon det er takket ja til.319 Den 

norske regjeringen vedtok samme dag som invitasjonen ble akseptert å sette et mål om å vern 

 

49 no. 6 s.1256-1266, november 2012,kapittel Reducing trespass of lighting, DOI: 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02212.x.  

317 Hampshire County Council, Economy, Transport and Environment Department, Technical 

Guidance Note TG13 – Street Lighting, desember 2020. Hampshire er et grevskap i Sørøst-England.   

318 Le Corre, Matthieu, Sonia, Ribes, Jouventin, Pierre, et al., Light-induced mortality of petrels: A 4-

year study from Réunion Island (Indian Ocean), Biological Conservation vol. 105 no. 1 s. 93-102, mai 

2002, kapittel 5.3, DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00207-5.  

319 Fjeld, Iselin E., «Norge overrasker med hårete mål for naturvern», NRK, 24. april 2021, 

https://www.nrk.no/norge/regjeringen-gar-inn-for-30-prosent-naturvern_-_-vil-ta-hundrevis-av-ar-med-

dagens-tempo-1.15468934?fbclid=IwAR1LwXaLVo- (lastet ned 25.04.2021, sist besøkt 25.04.2021). 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02212.x
https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00207-5
https://www.nrk.no/norge/regjeringen-gar-inn-for-30-prosent-naturvern_-_-vil-ta-hundrevis-av-ar-med-dagens-tempo-1.15468934?fbclid=IwAR1LwXaLVo-
https://www.nrk.no/norge/regjeringen-gar-inn-for-30-prosent-naturvern_-_-vil-ta-hundrevis-av-ar-med-dagens-tempo-1.15468934?fbclid=IwAR1LwXaLVo-
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av 30% av landområder.320 Disse målene forplikter ikke Norge, men det synes å være et 

signal om en tendens til å i alle fall ville anvende områdevern.  

Et annet forslag, og noe som ligger nært tolkningen av naturmangfoldloven § 10 i denne 

avhandlingen om økosystemtilnærming og samlet belastning, er at en vurdering av 

lysforurensing blir et element som alltid bør gjøres rede for og drøftes i vurderinger av en slik 

tilnærming og samlet belastning.321   

Å forhindre at lys fra nærliggende områder å «ta seg inn» i uberørte områder vil kunne være 

en utfordring som må takles der lyskilden er. Dette er imidlertid også et klart argument for at 

det trengs et overordnet regelverk. Heller ikke områder med Dark Sky Place-status og andre 

former for beskyttede områder, har unnsluppet slik inntrengende lysforurensing.322 Å verne 

områder som er uberørte i hel eller stor grad vil således være et enkelt tiltak for lovgiver, og 

herunder enten forby kunstig belysning eller stille vilkår om tiltakene som drøftes under.  

Tidsbegrensninger for bruk av kunstig belysning er et annet praktisk og enkelt tiltak som kan 

reguleres av lovgiver, hovedsakelig på grunn av menneskets prediktive natur som henger tett 

sammen med klodens dag/natt-syklus. Det er relativt lett å anslå når man har bruk for 

elektrisk belysning og når man ikke har det. Tanken om at lys gir sikkerhet og trygghet, særlig 

på natten og ellers når det er mørkt, er det også forsket nærmere på, med resultater som viser 

at lys faktisk kan ha motsatt effekt.323 I tillegg til å være energibesparende, således 

kostnadsbesparende, hensynsfullt i forhold til natur og miljø, og å bevare utsyn mot 

nattehimmelen, synes det ikke å være noe som taler mot at lys begrenses for tidspunkter hvor 

det vil ha lite eller ingen faktisk nytte. Blant de vanligste forslagene og tiltakene tilknyttet 

bruk av kunstig belysning og tidsbegrensinger, er reguleringer av gatelys; som for eksempel at 

 

320 Fjeld, NRK, 2021. 

321 Også foreslått, samt drøftet nærmere i Bruce-White, Charlotte, Shardlow, Matt, A Review of the 

Impact of Artificial Light on Invertebrates, Buglife – The Invertebrate Conservations Trust, mars 2011, 

kapittel 7.1. 

322 Aubrecht, C., Jaiteh, M., de Sherbinin, A., Global Assessment of the Light Pollution Impact on 

Protected Areas, working paper, CIESIN Columbia University, AIT Austrian Institute of Technology, 

januar 2010, s. 4. 

323 Bogard, 2013, kapittel 7. 
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disse dimmes eller slås av når det er lite menneskelig trafikk og få biler på vegene.324 Norge 

har et imponerende vegnett tett på havet, både langs kysten og over vannet. Slikt lys kan 

utvilsomt påvirke tidligere uberørte strender og havområder.  

 

Figur 9: Gjenskinn fra lysene på Hålogalandsbrua i Ofotfjorden, med nordlyset over. Bruas 

lys har utvilsomt en viktig funksjon både for bil- og skipstrafikk, samt luftfart. Noen lys har 

nok også en estetisk funksjon, ref. neonlysene opp under mastene.  

Foto: Thomas Rolland/Statens vegvesen hentet fra Erik Jenssen, «Etter ett års drift har 

Hålogalandsbrua langt større trafikk enn beregnet», Veier 24, 16. juni 2020,  

https://www.veier24.no/artikler/etter-ett-ars-drift-halogalandsbrua-har-langt-storre-trafikk-

enn-beregnet/494283 (lastet ned 09.03.21, sist besøkt 21.04.21). 

 

324 Se for eksempel punkt 6.14 i The Royal Commission on Environmental Pollution, Artificial Light in 

the Environment, The Stationery Office Limited, 2009. Eksempler på at dette er gjort av hensyn til 

lysforurensing, og i utstrekning å forhindre CO2-utslipp er Highways Reporters, «Highways Agency 

continues lights switch-off», Highways, 10. mars 2011, 

https://www.highwaysmagazine.co.uk/highways-agency-continues-lights-switch-off/1215 (lastet ned 

09.03.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

https://www.veier24.no/artikler/etter-ett-ars-drift-halogalandsbrua-har-langt-storre-trafikk-enn-beregnet/494283
https://www.veier24.no/artikler/etter-ett-ars-drift-halogalandsbrua-har-langt-storre-trafikk-enn-beregnet/494283
https://www.highwaysmagazine.co.uk/highways-agency-continues-lights-switch-off/1215
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Skal en ta hensyn til miljøet, er det problematisk at mange sårbare dyr er aktive på natten og i 

tussmørket når mennesket har bruk for lys for sine aktiviteter.325 Økonomiske hensyn står 

imidlertid sterkt i kapitalistiske samfunn, og gir gode grunner til å nettopp innføre regler og 

vilkår som regulerer når lys kan brukes. Igjen kan en se hen til Storbritannia for konkrete 

eksempler på slike reguleringer. Devon City Council vedtok i 2011 å ikke ha på noen form for 

kunstig belysning i tidsrommet 00:30-05:30.326  

Endringer i lysdesign kan også enkelt reguleres, både med tanke på vinkling og skjerming, 

samt hvilke typer lys man anvender. I forhold til vinkling og skjerming vil dette påse at lys 

som har en eller annen funksjon, for eksempel for å ivareta sikkerhet, bare har denne 

funksjonen og ikke «går til spille» andre steder. Bølgelengden til lys, altså hvilke farger som 

anvendes, er også avgjørende i forhold til hvilke følger overdreven og unødvendig kunstig 

belysning har for naturen. Typisk blått lys, lys med kortere bølgelengder, er foreslått 

begrenset i så stor grad som mulig.327 Lys over kortere bølgelengder er påvist å være særlig 

skadelig for både dyr og menneskers fysiologiske prosesser, for eksempel ved å dempe eller 

forhindre produksjon av hormonet melatonin.328  

En annen unik marin utfordring i forhold til lysforurensing er fyrtårn og andre signallys til 

havs. Utvilsomt har de en nødvendig og viktig funksjon. Slike lys er imidlertid påvist å 

hemme fuglers navigeringsevner, samt føre til kollisjoner med døden til følge. Dette er 

forsøkt forhindret ved å smalne lysstrålen fra slike installasjoner.329 Forskning viser også at 

 

325 Gaston, Davies, Bennie, et al., 2012, kapittelet Changing duration of lighting – Background.  

326 Hensynene bak følger av introduksjonen til Devon County County Council, Street Lighting Policy, 

2011. Her nevnes energibesparing, kutte CO2-utslipp, motvirke effekten av økte energikostnader, 

sikkerhet både for trafikanter, men også forhindring av kriminelle handlinger og frykt for dette, 

minimere effekten gatelys har på miljøet og å forhindre opplysning av nattehimmelen. Devon er et 

grevskap i Sørvest-England.  

327 Falchi, Fabio, Cinzano, Pierantonio, Elvidge, Christopher D., et al., Limiting the impact of light 

pollution on human health, environment and stellar visibility, Journal of Environmental Management 

vol. 92 no. 10 s.2714-2722, oktober 2011, s. 2721. 

328 Op cit. 

329 Ved fyrtårnet på Long Point, Lake Erie, Ontario, Canada, sank tallet på døde fugler som krasjet 

med fyrtårnet fra et snitt på 200 fugler på våren og 393 på høsten til 18.5 fugl på våren og 9.6 på 

høsten, ved at lysstrålen ble smalnet og gjort svakere i lysstyrke, se Jones, Jason, Francis, Charles 
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blinkende lys fører til færre kollisjoner mellom installasjonens lyskilde og fugler, enn 

konstante lysstråler.330 Slike tiltak kan utvilsomt iverksettes som et tiltak i overordnede 

reguleringer om lys fra for eksempel slike installasjoner langs kysten og på havet, eller stilles 

krav om i eventuelle tillatelser som må gis som en følge av forurensing.  

Lysstyrke faller også inn under denne kategorien av tiltak som vil kunne motvirke effektene 

av lysforurensing. Dette vil kunne være både kostnadsbesparende, utslippsbesparende, 

hensynsfullt i forhold til miljø, og det er enkelt målbart og således lett å gjøre noe med. Å 

pålegge reduksjon av lysstyrke hvor dette er hensiktsmessig og ikke komprimerer lysets 

funksjon vil utvilsomt føre til at omfanget til lys som lyser hvor det ikke skal begrenses. 

Tiltak med dimming av lys har blitt implementert i ulike områder i Storbritannia, for 

eksempel av Gloucerstershire County Council og Leicestershire County Council.331  

Bunnlinjen kan således være at med et formål om å spare energi og penger, forhindre CO2-

utslipp og ivareta miljøhensyn, bør kunstig lys hvor dette allerede finnes, og i alle fall hvor 

det ikke er introdusert, søkes minimert gjennom eksempelvis tiltakene som det er redegjort for 

i drøftelsen over. Disse er i stor grad praktisk enkle; det vanskelige vil være å utforme et 

regelverk slik at disse tiltakene iverksettes og faktisk blir gjennomført. 18 amerikanske stater 

har imidlertid vedtatt lovbestemmelser på plass for å forhindre og begrense lysforurensing.332 

Lysforurensing har eksempelvis i staten Arizona vært regulert på statlig nivå siden 1986.333 

En finner nå disse bestemmelsene i Arizona Revised Statues (Ariz. Rev. Stat.) §§ 49-1101 til 

 

M., The effects of light characteristics on avian mortality at lighthouses, Journal of Avian Biology vol. 

34 no. 4 s. 328-333, desember 2003, s. 328, DOI: https://doi.org/10.1111/j.0908-8857.2003.03183.x.  

330 Gerhing, Joelle, Kerlinger, Paul, Manville, Albert M., Communication towers, lights and birds: 

Successful methods of reducing the frequency of avian collisions, Ecological Applications vol. 19 no. 2 

s. 505-514, april 2009, s. 505, DOI: https://doi.org/10.1890/07-1708.1.   

331 Gloucestershire County Council, LED street lighting, 

https://www.gloucestershire.gov.uk/highways/major-projects-list/led-street-lighting/ (lastet ned 

09.03.2021, sist besøkt 21.04.2021); Leicestershire County Council, Business Case Street Lighting 

Transformation Project Appendix 1, november 2014. Gloucestershire er et grevskap i Sørvest-

England. Leicestershire er et grevskap sentralt i England. 

332 National Conference of State Legislatures, “States Shut Out Light Pollution”, 23. mai 2016, 

https://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-resources/states-shut-out-light-pollution.aspx 

(lastet ned 09.03.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

333 Op cit. 

https://doi.org/10.1111/j.0908-8857.2003.03183.x
https://doi.org/10.1890/07-1708.1
https://www.gloucestershire.gov.uk/highways/major-projects-list/led-street-lighting/
https://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-resources/states-shut-out-light-pollution.aspx
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49-1106.334 Mens § 49-1101 hjemler ulike relevante definisjoner, heter det i § 49-1102 

bokstav a følger utgangspunktet at «all outdoor light fixtures shall be fully or partially 

shielded». Bokstav b til d hjemler unntak fra dette utgangspunktet, men det heter i § 49-1103 

at lys unntatt fra denne regelen skal automatisk slås av i det solen går ned og holdes avslått til 

lysene slås på igjen når solen står opp igjen. I staten Colorado reguleres lysforurensing i 

Colorado Revised Statues (Colo. Rev. Stat.) §§ 24-82-901 til 24-82-902.335 I § 24-82-902 

første ledd bokstav c heter det at offentlig installering av kunstig belysning utendørs bare skal 

gjøres når «full consideration has been given to costs, energy conservation, glare reduction, 

the minimization of light pollution, and the preservation of the natural night environment”. 

Florida, en stat med en stor andel av USAs sjøskilpadder som lysforurensing viser seg å ha 

drastiske effekter for,336 regulerer «beachfront lighting to protect hatching sea turtles» i The 

Florida Statues (Fla. Stat.) § 161.163.337 I staten New Mexico har man vedtatt New Mexico 

Night Sky Protection Act med det formål å ivareta en mørk nattehimmel, samtidig som man 

fremmer sikkerhet, energihensyn samt miljøet for astronomisk forskning.338 Det synes ikke å 

være noe som taler mot at slike rettsakter kan vedtas andre steder og i andre land. 

I forhold til eksisterende norsk lovgivning vil et viktig og stort steg for å regulere 

lysforurensing, kunne være at lys omfattes av legaldefinisjonen av forurensing i 

forurensingsloven § 6 nr. 3, uten at dette er opp til forurensningsmyndigheten å bestemme. 

Denne endringen, konkret altså å bytte ut «i den utstrekning» med «slik», er foreslått 

tidligere.339 Jeg stiller meg også bak Fjeldaas sine øvrige forslag til hvordan 

 

334 Ariz. Rev. Stat. (2020). Statsvedtektene jeg henviser til i avhandlingen revideres årlig i «sessions» 

(i tilfellet med Ariz. Rev. Stat. 2020, ved 54th Legislature, 2nd Regular Session). I mangel på 

vedtakelsesdato har jeg søkt å henvise til disse reviderte amerikanske statsvedtekene på redelig vis 

ved hjelp av Cornell University Law School – Legal Information Institute, § 3-320. Statue Citations – 

Most Common Form, https://www.law.cornell.edu/citation/3-300 (lastet ned 21.04.2021, sist besøkt 

21.04.2021).  

335 Colo. Rev. Stat. (2020). 

336 Hu, Zhiyong, Hu, Hongda, Huang, Yuxia, Association between nighttime artificial light pollution and 

sea turtle nest density along Florida coast: A geospatial study using VIIRS remote sensing data, 

Environmental Pollution vol. 239 s. 30-42, april 2018, s. 31, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.021.  

337 Fla. Stat. (2020). 

338 N.M. Stat § 74-12-2 (2019). 

339 Fjeldaas, 2017, s. 59. 

https://www.law.cornell.edu/citation/3-300
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.021
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forurensingsloven både kan og bør anvendes.340 Han viser blant annet til adgangen 

forurensningsmyndigheten har til å for eksempel sette tidsbegrensninger etter 

forurensingsloven § 9 nr. 1, samt grenseverdier for lys etter § 9 nr. 2. Et problematisk faktum 

er at mange vil kunne bli søknadspliktige etter forurensingsloven § 11. Lysforurensing er 

unikt i den forstand at veldig mange står for unødvendig og overdreven kunstig belysning. 

Det er ikke like vanlig å for eksempel forurense gjennom støy. Dette gjelder imidlertid ikke i 

områdene denne avhandlingen tar for seg med de avgrensninger som her er gjort. Aktivitet i 

kyst- og havområder er i stor grad reservert andre enn «hvermansen». Således vil geografisk 

presist definerte bestemmelser, forskrifter gitt med hjemmel i forurensingsloven og vern av 

områder med hjemmel i naturmangfoldloven for eksempel, ikke nødvendigvis ha det 

problemet at mange, også private enkeltpersoner, vil bli pliktsubjekter.  

7.5 Avsluttende bemerkninger 

Lysforurensing som utfordring synes å være «i vinden» og har den siste tiden blitt viet stadig 

større oppmerksomhet.341 I februar 2021 startet for eksempel organisasjonen Bevar Mørket 

opp, og de har satt ned en egen gruppe med å arbeide med politisk påvirkning med mål om å 

oppnå nasjonale lysreguleringer.342  

Målet med denne avhandlingen har vært å belyse hvordan regelverket knyttet til 

lysforurensning er utformet og hvordan det påvirker de marine områdene i Norge. Gjennom 

avhandlingen har en rekke utfordringer blitt presentert og forsøkt drøftet i lys av gjeldende 

regelverk, og begrensningene i lovverket har blitt viet oppmerksomhet.  

Et håp for fremtiden er at fortsatt arbeid med – og fokus på både de faktiske og rettslige 

utfordringene knyttet til følgene av lysforurensning blir viet ytterligere oppmerksomhet av 

både lovgiver og befolkningen generelt. 

 

340 Fjeldaas, 2017 kapittel 7.4.2. 

341 Elleve av NRKs tolv artikler med lysforurensing som tema er skrevet i perioden oktober 2020 til nå, 

se NRK, Emne: Lysforurensing, https://www.nrk.no/emne/lysforurensning-1.15300714 (lastet ned 

19.04.2021, sist besøkt 21.04.2021). 

342 Bevar Mørket, Gruppene, https://bevarmorket.no/gruppene/ (lastet ned 16.04.2021, sist besøkt 

21.04.2021).  

https://www.nrk.no/emne/lysforurensning-1.15300714
https://bevarmorket.no/gruppene/
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Lys og naturfaglige begreper 

Taxis: En organismes medfødte egenskap til å orientere seg ut fra visse typer stimuli. 

Fototaxis: Stimuli i form av mottakelse av lys-signaler. Satt sammen av foto og taksis. 

Oversettelse av det engelske begrepet «phototaxis». Eksempel: Organismer som tiltrekkes 

eller frastøtes lysstimuli reager henholdsvis med positiv eller negativ fototaxis.  

Fotoperiode: Perioden i løpet av et døgn en organisme mottar naturlig belysning.   

Lysfluks: «Den lysmengde som per tidsenhet stråler ut fra en lyskilde og lyser opp et objekt, 

og hvor øyets spektrale følsomhet er tatt hensyn til».343 
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