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Høgskolen i Telemark 

 

EKSAMEN 

4215 MILJØRETT OG FORVALTNING 

04.12.2013 

 

 

Tid:   09:00-14:00 

    

Målform:   Bokmål 

 

Sidetal:   4 (inkludert forsiden)     

 

Hjelpemiddel:     Norges Lover, eller egen mappe med utskrift av 

aktuelle lover og forskrifter  

Merknader: Ingen                                

Vedlegg:              Ingen   

 

  Eksamensresultata blir offentliggjort på studentweb. 

 Fakultet for Allmennvitskaplege fag,   
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Oppgave 1. Generell miljørett 

a) Flere miljørettslige prinsipper ble «løftet opp» på grunnlovsnivå 

i forbindelse med ny bestemmelse i grunnloven § 110b (vedtatt 

19. juni 1992). Kan du nevne disse og knytte dem til teksten i 

grunnlovens § 110b? 

b) Kan du rangere følgende i henhold til lex superior prinsippet: 

forskrifter, Grunnloven, Naturmangfoldloven.  

c) Hvis en spesiallov har enten strengere eller lempeligere regler 

enn naturmangfoldloven når det gjelder å ivareta 

naturmangfoldlovens formål – hvilken lov skal da gjelde? 

 

Oppgave 2. Naturmangfold 

a) Norge har underskrevet flere internasjonale avtaler som har 

som mål å sikre bedre bevaring av naturmangfold. En av disse 

er Washingtonkonvensjonen (CITES-konvensjonen). Vet du om 

denne er tatt inn i norsk lovverk? 

b) Naturmangfoldloven er delt inn i 10 kapitler. Ett av disse 

kapitlene har enda ikke trådt i kraft. Hvilket?  

c) Hva er hovedforskjellen mellom kapittel 3 og 5 i 

naturmangfoldloven? 

d) Vi sier ofte at et visst antall land har signert en avtale, mens 

ikke alle nødvendigvis har ratifisert den. Hva er 

hovedforskjellen mellom disse begrepene? 

e) Hva menes med strafferamme, og hva er strengeste straff man 

kan få for lovbrudd som rammer naturmiljøet? 
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Oppgave 3. Forurensning 

a) Hva er den sentrale pliktregelen i forurensningsloven, og hva 

sier denne om forurensning? 

b) Kan du nevne noen viktige miljøprinsipper i 

forurensningsloven, og eventuelt hvor i loven vi finner dem? 

c) Når er forurensning i følge forurensningsloven tillat? 

d) Huttetu AS driver innen kjøleteknikk, og denne vakre dagen 

fikk de oppringing fra Pizzajuntaen AS, som var lettere 

oppskjørtet fordi det var svikt i kjøleanlegget deres. Huttetu 

handlet raskt og sendte sin beste kuldeteknikker, Ronald 

Amundsen, til Pizzajuntaens pizzabakeri. Amundsen oppdager 

raskt at det er feil på en av kompressorene, og finner ut at 

kjøleanlegget må tappes for ammoniakk før han kan skifte 

kompressoren. Dette hadde ikke Amundsen forberedt seg på, 

men han har vært ute en vinternatt før, og improviserer. 

Amundsen ser at nabobedriften til pizzabakeriet driver med 

mottak av gamle IBC-containere, og stikker over til dem for å 

kjøpe noen. Gunnar Taskenspiller som driver containersjappa 

sier at han kan få tre stykker billig, og peker på tre godt brukte 

containere som står stablet oppå hverandre, og som nettopp var 

kommet inn til mottaket. Amundsen slår til. Containerne skal 

tross alt brukes til å samle opp brukt ammoniakk, som senere 

skal sendes til destruksjon. Det kan da ikke være så nøye 

hvordan disse containerne ser ut, tenker Amundsen, og drar 

fornøyd tilbake til bakeriet for å ta fatt på avtappingen av 

ammoniakken.  Amundsen setter i gang og jobben går greit. 

Etter 30 minutter har han fylt den ene containeren, og bytter til 

neste. Væskenivået på anlegget har nå sunket såpass at 

Amundsen kan begynne å løsne den defekte kompressoren. 

Han begynner med dette arbeidet, mens ammoniakken 

fortsetter å fylle den andre containeren. Mens han jobber med 



4 
 

kompressoren kaster han et blikk bort på containeren av og til 

for å se om den har blitt så full at han må skifte til den tredje. 

Etter en stund synes imidlertid Amundsen at det tar lovlig lang 

tid å fylle denne containeren, og går bort for å sjekke om det er 

noe feil med dreneringsrøret fra kjøleanlegget. Da oppdager 

Amundsen at det er containeren det er noe feil med. Kranen 

lekker som en sil. Amundsen forsøker å stenge kranen, men den 

er stengt. Det ser ut som om det er en pakning som er gåen, men 

det lar seg ikke fikse nå som det er mer enn 500 liter ammoniakk 

på containeren. Det lukter stramt, og Amundsen må ta et par 

skritt vekk for å unngå å puste inn ren ammoniakkgass. 

Ammoniakken renner imidlertid ned i en overvannskum ute på 

gårdsplassen, og siden containeren er lekk renner mer enn 500 

liter ut og ned i kummen. Amundsen får ikke gjort noe med 

kranen og må bare se på at væsken renner ut. Han fyller resten 

av ammoniakken fra anlegget på den tredje containeren og gjør 

seg ferdig med kompressoren. Amundsen anser seg ferdig med 

jobben og reiser han hjem. Hvilke lover og hvilke paragrafer 

mener du Amundsen har overtrådt, og for øvrig er relevante for 

denne saken?   

 

Oppgave 4. Kulturminner 

a. Hva er kriteriet for at et kulturminne er automatisk fredet? Hva 

med byggverk? Hvor stor sikringssone rundt et slikt 

kulturminne inngår automatisk i dette vernet? 

b. Hvordan er kulturminneforvaltningen i Norge organisert? 


