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virksomheter. Den inneholdt samtidig endringer i regelverket som var nødvendige for
norsk ratifikasjon av Århuskonvensjonen.
Serviceinnstilte myndigheter
Forvaltningsloven pålegger alle offentlige organer en generell veiledningsplikt som er
vel innarbeidet i forvaltningsorganer som besitter miljoinformasjon. Dette sikrer at
innbyggerne får informasjon om hvilke rettigheter som gjelder for dem og at de blir
henvist til riktig organ og kan få den informasjonen de har krav på. Dersom et krav om
informasjon er reftet til fell organ er det i den nye miljoinformasjonsloven presisert at
det offentlige organet skal så raskt som mulig sende henvendelsen til riktig instans eller
veilede om hvilke organer som antas å ha informasjonen en etterspør. På lokalt niva er
alle kommuner pålagt å drive aktiv informasjon om sin virksomhet. De ulike
sektormyndighetene har videre et klart ansvar for selv å legge til rette for informasjon
og deltakelse i beslutningsprosesser som de er faglig ansvadige for. Dette er også slått
fast i den statlige informasjonspolitikken hvor målet nettopp er at borgere skal ha
tilgang til å delta aktivt i den demokratiske prosessen og få informasjon om sine
rettigheter og plikter.
forbindelse med den nye miljoinformasjonsloven ble det utarbeidet en brosjyre samt
en egen nettside som hadde som formål å informere både offentlige tjenestemenn og
myndigheter som har plikter etter regelverket, og innbyggerne som får rettigheter etter
loven og konvensjonen. For øvrig ble det sendt brev til offentlige myndigheter,
organisasjoner, næringslivet mv. hvor det ble opplyst om den nye loven, samt laget en
informasjonsfilm. På nettsiden til Miljoverndepartementet finnes det informasjon om de
rettigheter som folger av Århuskonvensjonen og nasjonalt regelverk. I(et l'r ogsa
lot
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Tross eksisterende tiltak, ser myndighetene at det er onskelig med enda mer
informasjon om miljoinformasjonsloven og de reftigheter og plikter som gis i henhold
til den.
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Mirøstatus Kartiskolen o Mifolære er vikti re verktø som 'r skolene unik muli het
til både å innhente o re istrere o datert mil'oinfonnas'on. Flere ode
undervisnin so ) le
ir skolene tilbud om fa li e aktiviteter o ulike arenaer for
arbeidet med tnifo o klima.
dre skole wos'ekter i mffleforvaltnin
en har som mål å ins irere lærere o elever i
un domsskolen o videre ående skoler o er til msset kom etansemål i lære lanen i
ulike fa . Mil" øvernde artementet har en as'ert un e mflambassadører
som reiser
landet rundt med en foredra sturne o holder foredra et "Generas-on Grønn" å
un domsskoler o vidare ående skolcr. Mirodirektoratets
ros'ekt Friluftsliv i skolen
tar for se be ,dnin en av naturo
levelser som innfalls ort til naturforståelse o
nas'onal arksentre er vikti e formidlere til skoler i sitt nærområde. I lille
tilb
Statens naturo »s -n naturformidlin
til skolen. Skriftli
materiell utviklet av
miljøforvaltnin en i Nor e o
distribueres
ratis til skolene.
Siden 2007 har Mil-øvernde artementet hatt en e en satsin
å klimainformas"on
'ennom Klimaloftet som koordinerer Re 'erin ens samlede krimainformas'on mot
befolknin ren. G'ennom nettsiden www.klimaloftet.no formidler
Mil'evernde artementet o
atert o vitenska
informas'on. Bruk av sosiale
medier har vært utbredt i lille
til woduks'on o distrubus'on av
informas'onsmateriell.
Klimaløftet samarbeider med bedrifter kommuner o
or anisas'oner for et mer klimavennli
samfunn. Innenfor området avfall o
'enbruk
o natunnan old er det o så 'ennomført kam )an'er o en as'erende arran ementer.
Det er i tille
etablert et e et nettsted www.erdetfarli
mo som ir o I snin er om
k'ennkalier i forbruke
rodukter. I forbindelse med at Miføvernde artementet
markerte sitt 40-års'ubileum i 2012 ble det r'ennomført en rekke informas'onstiltak for
å bevisst 'øre om mirøvernets be dnin .
Man c or anisas'oner 'obber aktivt o har en me et vikti rolle når det 'elder å ska e
bevissthet hos allmennheten om mif øs ørsmål. Noen av disse or anisas'onene mottar
støtte fra staten o eller har o dra fra staten. Eksem ler å områder slike
or anisas*oner arbeider med er miremerkin
mirovennli e innk-ø mv.

Støtte til miljøvernorganisasioner mv
Det er organisasjonsfrihet i Norge. Norske myndigheter støtter friviflige
miljøvernorganisasjoner
og andre tiltak som har til formål å øke kunnskapen om miljøet
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og som retter fokus mot miljoproblemer. Det gis grunnstøtte til en rekke frivillige
majovernorganisasjoner o alliiteitn gti re iniFostiftelser som skal medvirke til å
opprettholde et bredt utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner
med miljøvern som hovedarbeidsfelt, for å sikre frivillig engasjement og styrke
medvirkningen i miljøvernspørsmål lokalt, regionalt og sentralt. Videre gis det wos.ekt
tilskudd til organisasjoner som jobber med nas-onale o internas'onale mirotiltak.
Organisasjonene er høringsinstans og kanal for kommunikasjon mellom befolkningen
og forvaltningen. Miljeorganisasjoner spiller blant annen en viktig rolle som
premissleverandør gjennom deltakelse i råd og utvalg. Til illustrasjon kan nevnes at det
satt en representant både fra en miljøvernorganisasjon og forbrukerorganisasjon i
lovutvalget som vurderte og foreslo endringer i regelverket knyttet til miljoinformasjon
og (leltakelse i beslumingsprosesser. Videre finnes det fiere formaliserte
samarbeidsforum mellom miljovernmyndigheter og organisasjoner. I forbindelse mcd
konkrete saker avholdes også egne møter med miljøvernorganisasjoner, også lokale og
ad hoe-organisasjoner. og andre berorte. Organisasjonene tar også selv initiativet til å få
satt nye saker på dagsordenen. og de bidrar med egeninnsats i konkrete
mihoprosjekter.
I forhold til El): arbeid arrangerer Miljøverndepartementet en egen ROSreferansegruppe for miljo om lag4 ganger i året. I referansegruppen er både det
sivile samfunn, inkludert næringsliv, fagforeninger, lokale myndigheter. NGOer.
forskningsmiljøet og andre representert. Målet er at or mnisas'onene skal fa forela t
forsla til n -tt ROS-re elverk o være en del av hørin s trosessen før n rensakter
innlenunes i LoS-avtalen. Dene bidrar til å øke kunnskapen om EU/ROS samt
bevisstgjøre miljøorganisasjonene om betvdningen, LUs miljøpolitikk har for utvikfing.
av norsk miljøpolitikk.,13eferansegruppen er en god arena for å gi innspill til ulike
prosesser, samt for myndighetene til å formidle informas'on fra internasjonale
konferanser og forhandlinger.
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Fremme konvensjonens prinsipper i internavOnale sammenhenger
Norge ønsker stor grad av åpenhet og deltakelse av det sivile samfunn i internasjonale
miljøfora. Det gis blant annet økonomisk støtte som muliggjør NGOers deltakelse på
ulike internasjonale møter. Vi tar også til orde for at organisasjoner som deltar faktisk
gis muligheter til å involveres i forkant av og være aktive under møtene de deltar på.
Det sivile samfunn er gitt en fast representert i den offisielle norske delegasjonen til
FNs klimaforhandlinge o til FNs miko wo Tram I'NEYs stvremoter
Mikovernde artementet av i 2012 ekstraordinær stotte til UNEPs arbeid med å
tilrettele re for en tilsvarende re Tionalkonvens'on i de latinamerikanske landene o i

Karibien.
De retningslinjene som er utarbeidet om dette under Århuskonvensjonen er
videreformidlet til aktuelle personer som jobber med internasjonale avtaler i
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Retningslinjene er også formidlet Utenriksdepartementet.

intranett.

Ikkestraff folfolgningog trakassering
1Norge er det organisasjonsfrihet. Ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven. Vi har et
omfattende regelverk som ivaretar rettsikkerheten til enkeltpersoner og som blant
sikrer at personer som utøver sine rettigheter under konvensjonen ikke blir utsatt for
forfølgelse av noen art.

__

Hindrin

Inumn vuedigere

r i ennomferin

11

Formatert: Skrift: DersCenturyOld
Style, 12 pt, Kursiv, Ingen
underslreking, Skriftfarge: Autornatek

av artikkel

into.

Fonnatert: Ingen understreking,
Skriftfarge: Autornatisk, Ncask, bokmål
(Norge)
Fonnatert: Ncrsk, bokmål (Norge)_

7711eggsinformasjonom _praktisk Mennomføring av de
generelle bestemmelsene i artikIcel 3

V

Illgen

nerligere

Fonnatert: Sktift: Depeentury Oki
Style, 12 pt, Kursiv, Ingen
understrelung, Skriftfarge: Automatok
Fonnatert: Skrrft: Depeentury Okl
, Style, 12 pt

info.

Formatert: Norrnal

Nettadresser relevaat for
iykstcp

oveillor

ennomferin

samles evl her tor oversendelse

Formatert: Skrrft: Depeentury 010
Style, 12 pt, Ingen understrelung,
Sknftfarge: Automatok

n av arbkkel 3

av endeli

Fonnatert: Skrift: Depeentury Oil
Style, 12 pt

ra i mirt

Fonnatert: Ingen unclerstreking,
Skrfttarge: Automatok

I mplementering

Oppgi juridiske og andre virkemidler som giennomferer,artikkel
om tikang til miljainformasjon

YLL

Formatert: Normal

av artikkel 4

4

Formatert: Skrift: Fet, Ikke Kurso,
Ingen understreking, Skriftfarge:
Automatisk
Slettet: bestraundsen

Generelt
Ved den omfattende gjennomgangen av det nasjonale regelverket som ble foretatt før
den nye miljoinformasjonsloven ble vedtart i 2003, ble det konkludert med at de fleste
bestemmelsene i konvensjonen vedrørende tilgang til informasjon allerede var
gjennomført i norsk rett gjennom den generelle offentlighetsloven. Enkelte elementer i
bestemmelsene ble imidlertid identifisert som ikke tilstrekkelig nedfelt i norsk rett, og
lovendringer var nødvendig for å bringe norsk rett i samsvar med konvensjonen. Den 1.
januar 2009 trådte imidlertid ny offentlighetslov i kraft. Den gir enklere og utvidet
adgang til innsyn i offentlige dokumenter enn tidligere offentlighetslov. Eksempler på
dette er blant annet at enhver nå. med hjemmel i den nye offentleglovforskrifta, vil få
tilgang til statlige offentlige journaler via intemett og det vil bli adgang El å
offentliggjøre dokumenter fra journalen på Mternett. Mange offentlige bedrifter har
allerede tatt i bruk dette systemet med offentlig elektronisk postjournal i påvente av den
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nye forskriften. Offentleglova utvider også dokumentbegrepet og åpner for en vid
tolkning. Kravet til saksbehandlingstid er opprettholdt. men en ny regel er innført der
en forespørsel om innsyn som ikke er besvart innen fem dager er å oppfatte som avslått,
og dermed mulig å paklage.
Miljoinformasjonsloven
gjelder side om side med den generelle offentlighetsloven som
gjelder all type informasjon. Generelt sikrer miljoinformasjonsloven sammen med
offentlighetsloven at artikkel 4 er gjennomført i norsk rett. Formålet med
miljøinformasjonsloven var å ytterligere styrke retten til informasjon om miljøet i
forhold til eksisterende regelverk om rett til innsyn (samt at miljøinformasjonsloven
også omfatter informasjon private virksomheter besitter). Når det gjelder
produktspesifikk informasjon kommer for øvrig reglene i produktkontrolloven
til
anvendelse. Saksbehandlingsreglene i miljøinformasjonsloven gjelder tilsvarende for
produktspesifikk informasjon.
Rettighetene gjelder enhver som ønsker informasjon av offentlige organer ttavhengig av
nasjonalitet. bosted eller statsborgerskap. eller hovedsete hvis det er en juridisk person
som søker informasjonen.
Når det gjelder implementering av de relevante definisjonene i artikkel 2 er definisjon
av offentlig myndighet inntatt i § 5 i miljoinformasjonsloven.
Dette var en av
endringene som måtte gjores for norsk ratifikasjon av Århuskonvensjonen, siden
definisjonen av offentlig organ i konvensjonen var videre enn den tidligere
offentlighetslovens begrep -forvaltningsorgan". I dag er både miljoinformasjonslovens
definisjon av "offentlig organ" og offentlighetslovens organbegrep i samsvar med
konvensjonens definisjon.
Definisjonen av miljoinformasjon er inntatt i lovens § 2. Definisjonen er i samsvar med
konvensjonens artikkel 3. men omfatter også kulturminner og kulturmiljo. Begrepet
"miljoinformasjon" i konvensjonen er videre enn begrepet "dokument" som brukes i
offentlighetsloven. I miljeinfonnasjonsloven
er dette tatt hensyn til ved definisjonen av
"miljoinfornnasjon".
Århuskonvensjonens definisjon av "allmennheten" er ikke inntatt spesielt i norsk
regelverk da det anses unødvendig siden både miljøinformasjonsloven og
offentlighetsloven omfatter "enhver". Når det gjelder "berørte del av allmennheten"
fremkommer ikke dette begrepet direkte i norsk rett, men knyttet til blant annet
reglene om forhåndsvarsling i saker om tillatelse etter forurensningsloven (se under
implementering av art 6) fremgår det at berørte offentlige organer og organisasjoner
som ivaretar allmenne interesser eller andre som kan bli særlig berort, skal
forhåndsvarsles direkte før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg.
Generelt sikrer miljoinformasjonsloven saksbehandlingsregler. klageadgang og
veiledningsplikten en behandling av krav om miljoinformasjon i samsvar med
konvensjonens bestemmelser om tilgang til miljoinformasjon.
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Nr I
I miljoinformasjonsloven
§ 10 heter det at "enhver" har rett til miljøinformasjon. Det
stilles ikke noe krav om saklig eller rettslig interesse, og det er uten betydning hvilket
formål man har med henvendelsen. Dette gjelder forøvrig i forhold til all informasjon
det offentlige besitter, jf. også offentlighetsloven. Av loven fremgår videre at
informasjonen skal gis i den form informasjonssokeren har bedt om. Det innebærer at
vedkommende kan be om en muntlig orientering, et skriftlig dokument (altså også
papirkopi), en elektronisk tekst, en CD. en video eller lignende. Unntak kan gjøres og
de er tilsvarende konvensjonens forste ledd litra b). Den som søker informasjonen
trenger heller ikke fremme sitt krav på en bestemt måte (form). Det stilles heller ingen
krav til at søker må tilkjennegi seg sely, og vedkommende kan derfor være anonym.
Artikkel 4 første ledd (b) (i) stiller krav til begrunnelse hvis informasjonen som gis av
offentlig myndighet, gis i en annen form enn den det er anmodet om. Krav til slik
begrunnelse følger også av miljøinformasjonsloven.
Bestemmelsen er altså tydelig gjennomført i norsk rett.
Nr 2
I miljøinformasjonsloven
er det angitt absolutte tidsfrister for innsynsbegjæringer.
Hovedregelen er at mottaker skal ta stilling til kravet og utlevere informasjonen
"snarest mulig". Dette innebærer at informasjonen som hovedregel skal utleveres i
løpet av de første virkedagene etter at kravet er mottatt. Dersom informasjonen ikke er
utlevert i løpet av de første dagene etter at kravet er mottatt, skal kravet etterkommes
innen femten virkedager. Fristen her er altså noe strammere enn det som følger av
Århuskonvensjonen. I henhold til den nye offentlighetsloven kan innsynsbegjæringer
som ikke svares på innen fem virkedager automatisk påklages (d.v.s. er å oppfatte som
et avslag).
I særlige tilfeller er det etter miljoinformasjonsloven mulig å forlenge fristen. Dette
gjelder dersom mengden opplysninger eller opplysningenes karakter gjør det
uforholdsmessig byrdefullt å utlevere dem innen den absolutte fristen på få femten
dager. I disse tilfelle skal den endelige fristen være to måneder. Dette kan for det første
være i tilfeller hvor det er tale om store mengder opplysninger eller opplysninger som
finnes i mange ulike kilder, slik at det er arbeidskrevende å finne fram til
opplysningene. Det kan også være tilfelle hvor det er vanskelige faktiske eller juridiske
spørsmål knyttet til spørsmålet om opplysningene bør nektes utlevert. llette er for
eksempel aktuelt i tilfeller hvor det cr behov for en nærmere undersøkelse av om
opplysningene utgjør forretningshemmeligheter.
Hvis myndighetene ikke overholder ovennevnte frister kan dette påklages til
overordnet organ etter forvaltningsloven.
Nr 3 og 4

Disse bestemmelsene omhandler retten til å gjøre unntak.
Etter miljoinformasjonsloven § 10 tredje ledd kan et krav om miljoinformasjon avvises
dersom det er for generelt formulert eller ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å
identifisere hva kravet gjelder. Av forarbeidene til loven følger det at begge
avvisningsgrunnene skal brukes med forsiktighet og må oppfattes som
sikkerhetsventiler. Det er viktig å holde fast ved at den som ber om mfijoinformasjon
ikke kan avkreves noen begrunnelse for hvorfor han soker informasjonen. Det er klart
fremhevet i forarbeidene at man skal kunne be om informasjon som finne i fiere kilder
og det er ikke noe krav om individualisering av kravet. Når det gjelder vagt formulerte
krav krever for ovrig loven at den som mottar kravet i rimelig grad skal gi
opplysningssokeren veiledning til å formulere kravet på en måte som gjør at det kan
behandles. Omfanget av denne veiledningsplikten korresponderer med hva som folger
av den alminnelige veiledningsplikten i forvaltningsloven § 11.
Etter § 11 forste ledd kan krav om miljoinformasjon avvises dersom det er reelt og
saklig for det i det enkelte tilfelle og informasjonen eller dokumentet informasjonen
finnes i, kan unntas fra offentlighet i medhold av offentlighetsloven. Dette gjelder
interne dokumenter, dokumenter undergitt lovbestemt taushetsplikt og dokumenter
hvor unntak kan gjøres på grunn av dokumentets innhold. Bestemmelsen om
taushetsplikt er i tråd med konvensjonens art 4 nr. 4. Et av de mest relevante
grunnlagene for taushetsplikt er knyttet til opplysninger om tekniske innretninger og
fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen
angår. Det er først og fremst i de tilfeller hvor informasjonen vil avdekke
sammensetningsopplysninger
av produkter, produksjonsmetoder og lignende som ikke
er allerede er kjent at taushetsplikten vil gjøre seg gjeldende. Forutsetningen er uansett
at opplysningene faktisk er hemmelige. Hva som er forretningshemmeligheter
må
vurderes i hver enkelt sak, og det skal ikke unntas mer enn det som er strengt
nødvendig ut ifra de hensyn som skal ivareta taushetsplikten.
Det er for øvrig inntatt en egen bestemmelse i miljoinformasjonsloven
som gir
offentlige organer hjemmel til å kreve at virksomheten identifiserer eventuelle
forremingshemmeligheter
samt gir en begrunnelse for hvorfor de bor hemmeligholdes.
Fonnålet med denne bestemmelsen er å gi offentlige organer et bedre faktisk grunnlag
for å vurdere om miljoopplysninger som kreves inneholder forretningshemmeligheter.
Dette er ofte en vanskelig vurdering for de ansatte i forvaltningen som skal ta stilling til
sporsmålet. Det offentlige organet kan imidlertid ikke automatisk legge til grunn
vurderingen fra de som onsker hemmelighold. men må gjøre en selvstendig vurdering.
Dersom forvaltningsorganet onsker å nekte innsyn må det etter
miljoinformasjonslovens
§ 11 forste ledd foreligge et reelt og saklig behov for å unnta
opplysningene i det enkelte tilfelle. I tillegg må det være adgang til å unnta dokumentet
fra offentlighet etter offentleglova. Bestemmelsen kan ses som uttrykk for at
miljoinformasjonsloven krever ekstra grundig overveielse fra forvaltningens side ved
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krav om innsyn. At det må være et reelt behov, innebærer at det ikke er tilstrekkelig at
det bare er en viss risiko for at det kan ha negative folger for de hensynene som vernes
i den aktuelle unntaksregelen.
Paragraf 11 annet ledd krever videre at forvaltningen foretar en interesseavveining før
kravet avslås med grunnlag i unntaksbestemmelsene. Bestemmelsen krever at det
konkrete behovet for unntak veies mot de hensyn som kan tilsi at informasjonen gjøres
offentlig. Dersom de miljø- og samfunnsmessige interessene veier tyngst skal
informasjonen utleveres. Dette er i tråd med Arhuskonvensjonen art 4. nr. 4. siste ledd
hvor det heter at grunnene for å nekte utlevering av miljøinformasjon skal tolkes på en
restriktiv måte og under hensyntagen til allmennhetens interesse for å få slike
opplysninger. Det såkalte meroffentlighetsprinsippet
i offentlighetsloven representerte
ingen fullstendig gjennomføring av artikkel 4 nr. 4 siste ledd, og ovennevnte regel ble
derfor tatt inn i miljoinformasjonsloven.
Unntaksbestemmelsene i miljoinformasjonsloven
og offentlighetsloven vil medfore at
enkelte dokumenter som ligger til grunn for en beslutning vil kunne bli unntatt
offentlighet. Dette vil ofte dreie seg om interne arbeidsdokumenter. Som regel vil
imidlertid faktagrunnlaget til disse være offentlig.
I miljoinformasjonsloven
§ 12 er det endelig slått fast at enkelte typer opplysninger alltid
skal utleveres på forespørsel. Denne bestemmelsen er inspirert av konvensjonens art 4.
nr 4 d). Bestemmelsen gir anvisning på enkehe typer informasjon som anses som
spesielt viktig for allmennheten. Bestemmelsen gir også åpning for å tilsidesette
taushetsplikt i spesielle tilfelle. men det må understrekes at det er snakk om
informasjon som sjelden vil komme i konflikt med taushetsplikten. For det første
gjelder dette informasjon om helseskadelig forurensning eller forurensning som kan
medføre alvorlig skade på miljøet. Informasjon til befolkningen om slike forhold kan
være spesielt viktig i situasjoner med akutt forurensning. Videre gjelder det
informasjon om forholdsregler for å hindre eller redusere skaden. Dette omfatter alle
typer preventive forholdsregler som er tatt i bruk eller vedtatt hos den som har
forårsaket skaden eller forholdsregler som anbefales til befolkningen. Det siktes her til
konkrete tiltak, slik som for eksempel råd om å rense drikkevann. Endelig skal alltid
informasjon om ulovlige inngrep i naturen og ulovlig skade på miljøet utleveres.
Bestemmelsen har betydning for lovbrudd som enten ikke er straffesanksjonert eller
som av andre grunner ikke blir forfulgt strafferettslig. Bestemmelsen omhandler også
tilfeller hvor en virksomhet handler i strid med en konsesjon eller en reguleringsplan
eller lignende med miljoskade til følge.
Hvis en myndighet ikke innehar informasjon som omfattes av dets kunnskapsplikt. det
vil si miljoinformasjon på et overordnet nivå som er relevant i forhold til eget
ansvarsområde og funksjoner i henhold til miljoinformasjonsloven
§ 8. må den skaffe
seg slik informasjon da det er en rettighet å få utlevert denne i henhold til
miljoinformasjonsloven
§ 10.
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Nr .5
Det fremgår klart av miljoinformasjonsloven § 10 fierde ledd at det offentlige organet
hurtigst mulig skal videresende kravet til rette instans eller veilede om hvilke offentlige
organer som antas å ha informasjonen. En bestemmelse med samme innhold finnes
også i offentlighetsloven. Det offentlige organet kan ikke sende forespørselen videre
dersom organet selv burde ha hatt opplysningene siden det offentlige organet også har
en egen kunnskapsplikt. Den rette instansen skal svare uten ugrunnet opphold etter
ordinære regler.
Nr 6
I tråd med konvensjonen er det inntatt en egen bestemmelse i miljoinformasjonsloven
som klart sier at dersom deler av etterspurt informasjon kan nektes utlevert, skal den
øvrige informasjonen gis ut når denne ikke gir et åpenbart misvisende bilde av
innholdet.
Nr 7
Artikkel 4 nr. 7 stiller krav om skriftlig svar, begrunnelse og frister for svar ved nektelse
av å utgi miljøinformasjon. Bestemmelser som gjennomfører forpliktelsene er tatt inn i
miljøinformasjonsloven § 13 fierde ledd hvor det klart står at avslag alltid skal gis
skriftlig, begrunnes og at det skal opplyses om adgang og frist for å klage.
Nr 8
Etter miljøinformasjonsloven § 6 er det ikke adgang til å ta betaling for den
miljøinformasjon en har rett til å få utlevert etter loven. Miljoinformasjon er med andre
ord gratis så langt retten til informasjon etter loven gjelder. Også all annen offentlig
informasjon skal i utgangspunktet være gratis i følge offentlighetsloven § 8. Unntak fra
dette kan forekomme, men kostnadene skal aldri overstige de faktiske kostnadene for
avskrift, utskrift eller kopi.

Slettet: Vi har ikke noen oversikt
knynet til antall innsynsbegjringer
totalt i forvaltningen
som omhand ler
miheinformasjon..
2012 fremgår
dokumenter
rnasrt).

r i 'ennomMrin

statistikk

for

det at av totalt 3644
ble det sekt om innsyn i

1349 dokumenter

Hindrin

men 11

Miljøvemdepartementets

(37,02% av hele

699 fikk avslag og det utgjør

1918% av totalt antall dokumenterl

navartikkel4

I
2009 fremgår
departementet

Intet særskilt å bemerke.

det imidlertid

at

mottok om lag 2844

innsynsbegjæringer,

og informasjonen

ble utlevert i 91.49 % øv sakene. Videre
ble informasjonen

Ytter ' re informas'on om raktisk anvendelse av artkkel
4

utlevert etter

\

Fonnatert: Skrift: Depeentury Oki
Slyle, 12 pt, KursN, Ingen
understreking, Skriltfarge: Automatisk,
Norsk, bokroil (Noge)

t
)\

Vi har ikke noen oversikt knottet til antall innsvnsbe "ærin er totalt i forvahnin ten sum
omhandler miroinformas'on. I Mirovernde tariementets statistikk for 2012 frem rar det
at av totalt 36-1-1dokumenter ble det sokt om innsvn i 13:19dokumenter 37 023 av hele
massen . 699 fikk avsla o det ut t'or 19 18 av totalt antall dokumenter. Videre ble
infonnasMnen i ca 90 av tilfellene utlevert euer 1-3 da er.

i ca 905 av tilfellene

I- 3 dager. 11

\

Fonnatert: Skrift: DepCentury Okl
Style, 12 pt, Ikke Fet, Iltlye Kursiv

N
10

Fonnatert: Skrift: DepCentury Od
Style, 12 pt, Kursiv, Ingen
understreking, Slu-iftfarge: Automatisk,
Notsk, bokmal (Norge)
Fonnatert: Norsk, tokrnål (Noge)
Formatert: 1nnrybc Venstre: 0 cm

bifigelldeily11\

yrateltud1111 1althowrudettartynumet

miljoinfornmsjon

avslait

Dyn yny dialch innkvit
av vannlorskrilayn.

ttg klartet

i et lithast

i

renk ort saklin

og et tutbn om yidere

iii

1a

og gwl kotualincrinv

byhov

arbeid

iniernt

lot

ikky

illjdfterlidullidlelliellit
Den andre

'aIdt

Det ble avslatt
offentle

innsvn

tlova

i diverse

dokumenter

eav doktunentene

i forsvarlig

ut i daner nr kon teli te resolus'oner

nr be menset
form delvis

kritikk
o

i det vesentli

'ort av dokumentene.
(lokumentene

frem.

o

) av lov

mer direkte

beskrivelser

hensyn

disse

til forsvarli

korri

Den tredje

gjaldi

tianinnallghthlkOt
ad lovens

gmdanse

e )rosesser
arbeid

itinsv n I tnrili'rit
mi 5 totholdet

som det var

'orin

iet var

av. De mrtementet

departementer,

i

or et vedlegg

at vedlegget

å

ble

inns

avsla ret for to dokumenter
i su »lerende

besteintilnkel

firp.tm..52

ikkega

et

informas'on

ntka rIllg at lorhoirlyt

111

ba avskto
sak. Klagy

kronnadet

bivilowbudsmannyn
at avgkorylsen
mellom

ild

ila. milloinlonnasjonsauk
artikkyl

tan

irl:t'ornradn
I

to,

11St11 jI,

4 a). nual lilsvarendy

il Siviaanbudsmannyu

lorm fil fornvyt

jot 11111joblodllYadi011YboddldSdd. titett aedlat'el

tant bwItu

fidat

av ei konkret

tlyrienlyntruy

1200S 2fifitfi

n ttu 1(1 til;isjon

sItk,11 oc. km og Arkuskonvensjomb

kommtunikasjou

de buiementer

ei som

g

til imill

som ovynstaymly

0

i tråd med

ere dette bildet.

offibtlenbott

opuryfiholdt.

.er sorn var

ni, dels at noen av dem inneholdt

ok-Lat det Ikke var mulig

byarunnylsy

kritikk

innsyn

a etter forn 'et vurderhi

tnellom

for krav om

vurderin

s' 11. Det ble dels vist til at

mellom

ved offenth

men 0 ) wettholdt

til

for

at (let for noen av

hadde vurdert

M i at. Debartementel

bilde av pagående

spm kunne

e ut anas )unkter

hnidlertid

mot å a inns

skadevirkninger

seks av disse dokuntentene.
under

rettsh

ikke mot de konkrew
mente

0

mate. Klae

av del vme mila) som det o rsa i 1 as av ridsforlo

å se konkrete

bedt om å vordere

korrekt

kones

vanli

fant ikke grunnlag

iver i mifoinformas'onsloven

r å se av ramende ar onnenter

vanskelig

generelle

ste heller

' 11 nr. 1. 'f.
1 nr. 3 el og.1±-0,

i de martementet

som er offentli

var beremi tet tvil om de )artementet
trukket

med vannforskriften.

som fol te av at dokumentene

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen

de matte anses som mer formell
vanskeli

behov for inns

mot departementets

miljpitrformas'on

cliii

50111

artikkel

s mosess internt

munnet

standarden

kn aret til arbeidet

saksbehandlin

de mrtementer

avgiorende

it lorre

Dyt ble vist til at dyt

ild. mifoinformas'onsloven

mellom

Sivilombudsmannen

nam.

mot mii vardcringfne

's 14 nr. 1 og 15 nr. 3 og Arbuskonvensjonen

ined begrunnelse

I)rty

lol at sbigel

I IO

for man

ikke

til (11 .:dod bovaamngsitityrn

OlOrrldddral_H
odd'dd.
avgjoryndtkriiikk

lor

Det ble anstat a vatry

ansytt

bll'

hdodyir

lor ryfislig

Formatert: Ingenunderstreking,
, Skriftfarge:Automatisk,Norsk,bokmål
(Norge)

5

ort,

(1

ikky vargrwurag

i bybovm

it

sammuusnilksige

utykling

offyntledlova

101 0 sikry yngod

i lwattlfinuayn.

for a

heilo

tt 11.1

med byw finnylse

ol ort vuldyriwgnr•sakslorbyredondy

avgiorylsesnrosyss

1_2011:

fifilionthwituwydyWtven

tikkyl

Formatert: Skrift: DepCentury
Old
Style,Ikke Kuroy Ingenunderstrekinq,
Skrittfarge:Automatur,Norsk,bokmål
(Norge)

o tt

Sivilonduldsmantlen

ti1 fakningkdokurtum

1bk bir avsIan iii.

I I og IS og Arhuskonvensjolwn
Itt miyeksling

inn

skjunu
,.”111 el

nykurt.
det

ryttsliti

nbsynei

orunnItot

fillorfiblig

ledd.

1lepantt.nientm

11

tiniyitt
111ind1111,11111t1<jOIP-IrftrIi

tt, 1 I Hiyi

21Pito1111)1111,-.111tPitinn ti kiinr“
.

ktinkrv:

ililiSVii

infirlil2„

ntInn

Ogt-t1 1111dellt]

111111kt Itull

1,1,<11,im
•- —

lort
.larinusPuonvrn,journ<

X.

lor

Isr.tlupi....;11.1,-“.1:1::,
hi1(1111:iin> ildy.

Nettsider

ht.,‘pr.-7.1,1111011,“Inte

IIIkuntensj±mulls

Norsk, bokn

ciruki,d

for giennomforingen
i. soiiilusu

av ardkkel
htt tiyerttnIldnkn

(Norge)

Formatert: skrift DeuCentury Old
Style, 12 pt, Ingen understrelung,
Skriftlerge Automabsk, Norsk, bokmål
(Norge)

4

Formatert: skrik Depfentury Old
Style, 12 pt, Norsk, bokmål (Notge)

tll

]appon

Implementering

Forrnatert:

brildd
nuti.ider

L11

relevante
lot

Innrykk: Venstre: 0 cm

Ijuini

hsnliiubuurt‘

driikluneti

Forniatert:

Fonnatert: Sknft Depeentury Old
Style, 12 pt, Ingen understreking,
skriftfarge' Automatisk

av artikkel 5

Formatert:

Oppgi juridiske og andre virkemidler som gjennomforer
bestemmelsen om innsamling og spredning av mainformasjon

I Xt

Nr 1
Av rettslige virkemidler må innledningsvis nevnes at Grunnlovsbestemmelsen fra 1992
gir allinennheten krav på informasjon om naturmiljøets tilstand. På
forurensningsområdet fastsetter forurensningsloven at myndighetene skal fore tilsyn
med den alminnelige forurensningssitnasjon og forurensing fra enkelle kilder.
Offentlige forvaltningsorganer får gjennom sine ulike aktiviteter omfattende kunnskap
om rnitjutilstanden. Dette gjelder særlig gjennom det forvalteransvaret og den
myndighetsutovelsen som ulike myndigheter er tillagt på sentrah, regionalt og lokalt
nivå. Dette gjelder på alle områder fra forvaltning av naturressurser som landbruk og
fiskeri, til industri og distriktsutvikling eller generell samfunnsplanlegging. Dette er
også nedfeh rettslig gjennom kravene til forsvarlig saksbehandling og plikt til å
innhente informasjon i forbindelse med konkrete saker til behandling. Det kan her
vises til forvaltingsloven § 17 om utrednings- og informasjonsplikt, regler om
miljokonsekvensvurderinger og utredningsinstruksens krav til utredning av
miljokonsekvenser. Enkelte bestemmelser finnes også som gir generell
informasjonsplikt og derigjennom kunnskapsplikt slik som for eksempel
kommuneloven som pålegger kommuner en generell plikt til å informere om sin
virksomhet.
1praksis har det offentlige omfattende rutiner for både å samle (overvåkning og
forskning) og formidle oversiktsinfonnasjon, for eksempel gjennom datahaser og
registre. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig. De viktigste verktøy for samlet
informasjon om rnitjotilstanden på et aggregert nivå, er det helhetlige systemet for
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resultatoppfølging i miljøvernpolitikken og utviklingen av nasjonale nøkkeltall og
miljoindikatorer. Dette er faktaopplysninger orn miljøforhold som skal si noe om
utviklingen i miljøfilstanden på ulike områder.
Videre far offentlige myndigheter mye kunnskap om aktiviteter som kan ha vesentlige
miljøpåvirkninger gjennom at det etter forurensningsloven er forbudt å forurense med
mindre virksomheten etter søknad har fart en konkret utslippstillatelse fra
forurensningsmyndighetene
eller det folger av generelle regler. Virksomhetene må
årlig rapportere til myndighetene om sine utslipp og forurensningsmyndighetene
forer
også aktivt tilsyn gjennom egne kontroller. Det er etablert et eget nettsted
www.norskeutslipp.no
som inneholder oppdatert informasjon om utslipp,
produksjonsmengder og avfall for de største forurensningskildene
i Norge, både
bedriftsspesifikke og diffuse kilder.
Stedfestet areal-, miljø, og plan- og samfunnsinformasjon cr sterkt fokusert i
samarbeidet "Norge digitalt" wn.nor
edi italt.no der det er et hovedformål å
fremskaffe slike data og gjøre dem tilgjengelige. Statens kartverk og mange offentlige
etater, samt private organisasjoner og selskaper, deltar i dette samarbeidet.. Videre har
vii Norge et eget Produktregister som er mvndi hetenes re Yister over farli e
Vemikalier
i Nor e Virksomheter deklarerer alle såkalte merkepliktige kjemiske
produkter som det omsettes mer enn 100 kg av i året i Norge. Det er registrert om lag
25000 produkter i registret. For forurenset grunn finnes en egen database som angir
forurensede lokaliteter mv. Det er videre etablert en egen Artsdatabank for truede
I arter, og en Miljøprovebank for miljøgifter, ble salt i drift i 201; Det er for ovrig ikke
mulig i denne rapporten å gi en fyllestgjorende omtale av alle de ordninger som
eksisterer som bidrar til at pliktene i art 5 nr 1 er oppfylt.
For tydelig å gjennomføre Arhuskonvensjonens art 5 ble det nedfelt en egen
bestemmelse i miljoinformasjonsloven
§ 8 om at forvaltningsorganer på et overordnet
nivå skal ha miljoinformasjon som cr relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og
funksjoner og gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig, se nedenfor. llet vil si at
for eksempel Fiskeri- og kystdepartementet. Samferdselsdepartementet og Olje- og
energidepartementet er ansvarlig for å ha slik informasjon tilgjengelig. Den
miljoinformasjon som er relevant er både kunnskap om miljopåvirkningene fra egen
sektor eller eget ansvarsområde, og den miljøkunnskap organct har og må ha for å
utfore sine oppgaver tilfredsstillende. Foruten kunnskap om miljotilstanden som en
særlig oppnår gjennom forskning og miljoovervakning omfatter også bestemmelsen
informasjon
om miljøsituasjonen mer generelt, i form av miljodata og miljøfakta om for
eksempel kilder til utslipp, faktorer som påvirker biologisk mangfold,
utviklingstendenser i samfunnets bruk av ressurser, eller innhold av helse- eller
miljofarlige kjemikalier i produkter. I tråd med Arhuskonvensjonen omfatter lovregelen
alle styringsnivåer, dvs. forvaltningsorganer i stat. fylkeskommune og kommune.
Flere øvrige tiltak er opprettet for å samle inn og spre miljøinformasjon. Et tiltak for å
spre kunnskap om luftforhold er hjemmesidene www.lukkvalitetinto
som presenterer
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viktig nasjonal informasjon om luftkvalitet, herunder dagsaktuelle luftmålinger over
hele Norge. varsel om luftkvalitet, rapporter, linker, etc. Andre tiltak som kan nevnes i
denne sammenheng er nettsidene www.naturbase.no og www.kulturminnesok.no.
som
inneholder informasjon om henholdsvis namrforhold og vernede områder, og
kulturminner.
I forhold til kriseinformasjon eksisterer det en rekke bestemmelser og ordninger i
sektorlovgivningen om krisehåndtering og informasjonsformidling.
I en aktuell
krisesituasjon er det helt sentralt at befolkningen blir orientert om krisen og hvordan
man skal forholde seg. I Norge er det et eget direktorat for samfunnssikkerhet og
beredskap samtidig som den enkelte sektonnyndighet har ansvar for krisehåndtering
innenfor sine ansvarsområder. Også private har ansvar for å informere før og under en
krise. Det er i tre faser informasjonsformidlingen
foregår: ved utarbeidelse av
beredskapsplaner, i forkant når det informeres om faren for at kriser innenfor et
område kan inntrer. og endelig informasjon under en krise. Det vil føre for langt å
gjennomgå alle de ulike regler og ordninger som eksisterer på dette området og som
bidrar til å implementere art 5 nr 1 litra c.
Nr 2 og 3
Det kreves her at måten offentlig infonnasjon gjøres tilgjengelig på er transparent og at
miljeinformasjon er lett tilgjengelig. Det skal sikres at miljeinformasjon i stadig større
grad blir tilgjengelig i elektroniske databaser, som allmennheten har enkel tilgang til.
Det følger av forarbeidene til miljøinformasjonsloven at oversiktsinformasjonen skal
formidles på en samlet, systematisert, oversiktlig, forståelig og allment lett tilgjengelig
måte gjennom lister, arkivsystemer, databascr, utslippsregistre og liknende. Lovregelen
pålegger ikke noen bestemt form eller bruk av et bestemt medium, men bruk av
elektroniske hjelpemidler vil ofte være nærliggende, se nedenfor. Offentlige organer
skal sørge for at informasjonen er tilgjenglig av eget tillak og ikke bare på forespørsel.
Lovbestemmelsen innebærer at forvaltningsorganer har en selvstendig plikt dl å ha og
gjøre tilgjengelig miljøfakta om påvirkningen på miljøet fra egen samfunnssektor og
forvaltningens oppgaver. Formen på fonnidlingen og hvordan oppgaven konkret skal
løses varierer. Mye av denne informasjonen er informasjon på nasjonalt nivå som vil det
være naturlig å samle i nasjonale informasjonssystemer. Der hvor det ikke eksisterer
informasjonssystemer man kan slutte seg til, kan organct måtte ha egne
fonnidlingssystemer for miljøinformasjon, for eksempel legge ut statistikk. oversikter
og registre elektronisk. tilrettelegge internettsider og lignende.
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Miljøverndepartementets
egen nettside
inneholder store mengder systematisert informasjon og lenker til andre kilder for
informasjon. Blant annet finnes det lenker til alle underliggende etater som også har
fyldige sider med miljøinformasjon sortert etter for eksempel ulike temaer, nyheter,
høringer, regelverk mv. Det oppgis normalt kontaktpersoner som kan gi ytterligere
informasjon. En viktig side for offentlig miljoinformasjon er nettstedet Miljøstatus i
Norge (www.nnljostatus.no)
som er utviklet av alle de underliggende direktoratene på
oppdrag fra miljøverndepartementet.
Det sentrale nettstedet er basert på informasjon
fra fiere registre. Formålet er å gi allmennheten god og len tilgang til
nfifiøopplysninger. Miljøstatus i Norge gir oppdatert informasjon om miljøets tilstand,
utvikling og påvirkningsfaktorer. Tjenesten er bygget opp rundt fiere hovedtemaer som
igjen er delt inn i undertemaer. På de fieste temasidene finnes lenker til gjeldende
regelverk, avtaler, vedtatte miljomål, samt lenker til de viktigste relevante nettstedene.
Nettsidene blir løpende oppdatert og all informasjon kvalitetsikres minimum to ganger i
året. Ilven fylke i Norge har egne oversikter over miljøfilstanden og påvikningsfaktorer
særlig innenfor det bestemte fylket. Det jobbes med at også kommuner benytter denne
kanalen til å legge ut relevant mfijoinformasjon. Fra 2007 er det KS
(Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
som har tatt over
ansvaret for malen for kommuneinformasjon på www.mihostatus.no
og videreutvikler
denne som et verktøy for miljø- og samftmnsindikatorer på kommunalt nivå.
toveiskonununikas.on

o

brukerska

t innhold

Regjeringen rapporterer jevnlig om tilstanden og fremtidige tiltak gjennom ulike
stortingsmeldinger. All slik informasjon blir lagt ut elektronisk. Sektormyndighetene
har et selvstendig ansvar for å ha oversikt over mifiøvirkninger av virksomhet i
sektoren og rapportere om dette. Videre er det enkelt å finne alt relevant regelverk
opplistet på sidene til offentlige organer med en lenke til lovdata hvor den konkrete
lovteksten publiseres. Lovdata er et sentralt nettsted hvor alt regelverk i Norge ligger
og sidene blir jevnlig oppdatert når endringer inntrer. På Miljøverndepartementets
hjemmesider finner man videre bl.a. en veiviser i miljølovverk hvor både informasjon
om ansvarlig myndighet og relevant regelverk er systematisert elektronisk. Generelt
har miljøvernforvaltningen
til enhver tid informasjon i sine databaser om relevant
regelverk, inkludert internasjonale avtaler Norge har inngått på miljoområdet (både på
engelsk og norsk) Dette gjelder også strategier, planer og programmer. Det vil
imidlertid føre for langt å omtale dette i større omfang enn det som er nevnt ovenfor.
Nr 4 og 5
Når det gjelder tiltak for å publisere og spre nasjonale rapporter om miljetilstanden,
utarbeides det som nevnt ovenfor jevnlige stortingsmeldinger om ulike sider av
miljøvernpolitikken...
1tillegg publiseres det løpende informasjonen om miljotfistanden
på blant annet nettsiden Mihostatus i Norge.
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Slettet:

All ovennevnte informasjon publiseres elektronisk. Som nevnt under 3 publiseres også
regelverk. strategidokumenter, handlingsplaner mv som er utarbeidet av offentlige
organer på ulike nivåer på Internett. Dette gjelder også internasjonale avtaler og andre
viktige internasjonale dokumenter.
Nr 6
Enhver part skal oppmuntre aktører som har en vesentlig innvirkning på miljøet til å
informere om virkningene av deres aktiviteter og produkter.
Den norske tniljoinforrnasjonsloven innebærer en plikt for alle virksomheter til å ha
kunnskap om og på forespørsel gi ut informasjon om forhold ved virksomheten som
kan medføre en ikke ubetydelig miljøpåvirkning. Tilsvarende regler for såkalt
produktspesifikk informasjon er inntatt i produktkontrolloven. Virksomheten skal gi ut
inforrnasjonen så raskt som mulig og senest innen en måned. Denne kan forlenges til to
måneder dersom det er uforholdsmessig hyrdefullt å utlevere informasjonen innen en
måned. Det er opprettet en egen klagenenmd som tar stilling til klager over avslag på
krav om miljøinformasjon. Klagenemnda bidrar til at allmennheten får en effektiv
etterprøving og kontroll mcd om kravet om miljoinfortnasjon er behandlet i tråd med
lovens regler. Vi viser for øvrig tiljovtekstell. Klagenemnda behandler ca 10 til 15 saker
syvsaker. Deue er fem fierre enn i 2010 0 tre nerre enn i
hvert år. 12012 kom

Slettet:
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Formatert:

Skrift:
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2011.
Virksomheter er etter regnskapsloven pliktige til å informere aktivt om forhold ved
virksomheten som har medført en ikke uhetydelig miljøpåvirkning. Videre finnes det
frivillige miljøsertifiseringsordninger som også innebærer formidling av
mibeinformasjon.
Når det gjelder kjemikalier som omsettes som sådanne, dvs, stoffer og stoffhlandinger,
gjelder forskriftsfestede krav om faremerking, herunder miljøfaremerking.
Faremerkesystemet bygger på et omfattende internasjonalt harmonisert regelsett for
klassifisering av kjemikalier.
Det eksisterer også flere frivillige miljømerkeordninger
og systemer for tniljovaredeklarasjoner.

(Svanemerket og Etis blomst)

Det er også opprettet en hjemmeside hvor formålet er å gjør det lettere for
virksomheter og enkeltpersoner å finne frem i regelverket (www.regelhjelp.no). Her
I sammenstilles og presenteres de viktigste reglene for 58 ulike bransjer på en
oversiktlig måte. Denne antas å være til stor nytte, sterlig for små og mellomstore
virksomheter som har begrensede ressurser.

—

Nr 7
Enhver part skal etter denne bestemmelsen blant annet offentfiggjøre faktiske
opplysninger og analyser om faktiske forhold som anses relevante i utformingen av
viktige nuljøpolitiske forslag, gi tilgang til forklarende materiale om sitt samkvern med

16

Slettet:

5

12 pt, Ingen

Skrifffarge:

Autornatisk

allmennheten i saker under konvensjonen og fremskaffe informasjon om hvordan
forvaltningsorganer utøver sine funksjoner i saker vedrørende miljøet.
Denne bestemmelsen er blant annet oppfylt gjennom at den generelle
utredningsinstruksen følges.
Det helhetlige systemet for resultatoppfølging i miljøvernpolitikken og utviklingen av
nasjonale nøkkeltall og miljøindikatorer er også sentrale for å oppfylle denne
bestemmelsen. Dette er faktaopplysninger om miljøforhold som skal si noe om
utviklingen i miljøtilstanden på ulike områder. Det kan også nevnes at Statistisk
sentralbyrå utarbeider arlig statistikk over viktige naturressurs- og miljøforhold.
Nr 8
Mht å utvikle mekanismer med sikte på at tilstrekkelig produktinformasjon gjøres
tilgengelig for allmennheten som gjør det mulig for folk å foreta miljøvennlige valg,
viser vi blant annet til at det ifm. miljeinformasjonsloven ble innført endringer i
produktkontrolloven som innebærer en rett for allmennheten til å få informasjon
direkte fra tilvirker, importør bearbeider omsetter eller bruker av produkt. Dette
omfatter blant annet informasjon om produktet inneholder komponenter eller har
egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, hvilke egenskaper
dette er og hvilke vesentlige helseskader eller miljøforstyrrelser produksjonen og
distribusjonen forårsaker.
All informasjon som foreligger hos et offentlig organ om produkter skal også gis ut med
mindre spesifikke unntaksgrunner kommer til anvendelse.
llet eksisterer også fiere frivillige mibømerkeordninger. hvor det nordiske miljoinerket
Svanen er det vanligste. Ordningen administreres av en privat stiftelse. Forslag til
kriterier for å få bruke merket utarbeides av høyt kvalifiserte eksperter og forslagene
sendes på høring og legges ut på hilemett for kommentarer.
Det er som tidligere nevnt også etablert et eget nettsted www.erdetfarfig.no som gir
forbrukerne opplysninger om kjemikalier i produkter, samt hjelp til valg av produkter
og håndtering av produktene i avfallsfasen.
Nr 9
Norge har i mange år hatt et system for samlet rapportering av utslipp og avfall.
Informasjon om utslipp og avfall for enkelte bedrifter finnes på
tiwww.norskeutsliimmo,',

X.11

indrin

ni

"ennomferin

Slettet: ,

n av artikkel 5

n,, hm,

Formatert: Sknft: Fet, Ingen
understreking,Skriftfarge:Autornatgk

In ten vtterli ere inturmatt.on.

Ytterli re informasbn _om raktisk anvendelse av artikkel 5

Formatert: SknfI: Fet, Ingen
understreking,Sknftfarge:Automagsk

In-ten vtterli ere informatjon.

17

XIV
ettsider relevante for 'ennomferin n av artikkel 5
I teksten nver, samles evt. ber tOr oversendelse av endeli rapport.

Formatert: Skrift: Fet, Ingen
understreking, Skriftfarge: Autornalek
Fonnatert: Skrift: DepCentury Old
' Style, 12 pt, Ingen underseeking,
j Sktiftrarge: Autccnatisk
Slettet: Implementering

XV _Oppgijuridiske og andre virkemidler som gjennomferer
kkel 6 om
allmennhetens deltakelse i beslutninger vedrøreade bestemte aktiviteter

Slettet: besteinmekten

Generelt
Artikkel 6 stiller en rekke kvalitctskrav som skal sikre åpen saksbehandling i
enkeltsaker knyttet til visse positivt angitte kriterier, listet i eget vedlegg.
Grunnloven § 110 b gir rett til kunnskap både om iverksatte og planlagte tiltak og
nedfeller derigjennom prinsippet om at miljøkonsekvenser skal utredes på forhånd.
Norge har et omfattende regelverk som sikrer allmennheten rett til deltakelse i
offentlige beslutningsprosesser. Begrepet allmennheten tolkes vidt.
Artikkel 6 er i all hovedsak oppfy1tgjennom reglene i forvaltningsloven som oppstiller
en generell plikt om å varsle og informere partene i saken, reglene om
konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven og petroleumsloven med tilhørende
forskrift (petroleumsforskriften), og gjennom reglene om konsesjonsbehandling i
forurensningsloven og tilhørende forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften). I Norge er det blant annet også regler for deltakelse knyttet
til etablering av verneområder etter naturmangfoldloven, fredning etter
kulturminneloven og ved soknader om elektrisk anlegg etter energiloven. Ved feil i
forvaltningsprosessen kan avgjørelsen påklages i henhold til forvaltningsloven.
Nr 1-9
De fleste tiltakene som er omfattet av Arhuskonvensjonen art 6 faller innunder reglene
om konsekvensutredninger
i plan- og bygningsloven, samt vil kreve tillatelse etter
forurensningsloven. Både reglene om konsekvensvurderinger etter plan- og
bygningsloven og forurensningslovens og forurensingsforskriftens
saksbehandlingsregler oppfyller kravene i konvensjonen om deltakelse.
1 Norge har inntatt både 1PPC-direktivet (2008/1/EF) og direktivet om vurdering av
visse offentlige og private prosjekters mihøvirkninger 9011 92 EU i EØS-avtalen, og
begge er gjennomført i norsk rett. 1PPC-direktivet er gjennomført gjennom endringer i
forurensningsloven og gjennom dagens regler i forurensningsforskriften kapittel 36.
Direktiv ('011/92/E1 er fjennomført gjennom plan- og b wningslovens bestemmelser_---1
om konsekvensutredninger med tilhørende forskrift . Dette innebærer at de aktiviteter
som er nevnt i anneks 1til art 6 er uttrykkelig vist til i norsk rett. IPPC-direktivet og
enkelte andre direktiver ble i 2010 erstattet med industriutsli sdirektivet.
Euro m arlaments- o rådsdirektiv 2010 75 Ell"av 24. november 2010 om
industriutsti
, Det n -e direktivet krever enkelte endrin er i norsk re elverk. EUs
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deltakelsesdirektiv 2003/35 er Oulleilunet i El()S-a\talon og vurderes,å være i samsvar

: Stettet: ugsa

med norsk rett
For å utdype reglene etter forurensningsloven i noe mer detalj er det som nevnt
tidligere ikke tillatt å forurense med mindre en eksplisitt har fått tillatelse eller det er
tillatt gjennom lov eller forskrift Forurensningsforskriften
sier klart i § 36-3 at
myndighetene skal sørge for at det gis anledning til å uttale seg, og at varselet skal
gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at den
som får varslet kan uttale seg om saken (jf. art 6 nr 6). Parter og berørte offentlige
organer og myndigheter og organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som
vedtaket angår skal forhåndsvarsles direkte før vedtak treffes og gis anledning til å
uttale seg innen en nærmere oppgitt frist (§ 36-4 og 36-5). I saker som gjelder

virksomheter som omfattes av vedlegg I (jf. IPPC-direktivets vedlegg) og i andre saker
av vesentlig betydning for en ubestemt krets av personer. skal myndighetene for vedtak
treffes gi allmennheten anledning til å uttale seg innen en frist som normalt ikke skal
være kortere enn 4 uker. Høring kan unnlates i henhold til forurensningsforskriftens §
36-7 annet ledd bokstav b, om vedtaket vil være av mindre miljømessig betydning.
Varslet skal kunngjøres på måter som er egnet til å gjøre allmennheten oppmerksom på
saken og tilhørende dokumenter skal gjøres tilgjengelig. Utgiftene skal betales av den
I som søker eller innehar en tillatelse. MiljodirektoratetJegger
jevnlig ut kunngjøringer
på sin hjemmeside. Innkomne høringssvar er offentlige. Det er ikke uvanlig at
innkomne uttalelser også publiseres på Internett av mottaker og/eller avsender. Det
skal fremkomme av vedtaket hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken
betydning de er tillagt ved vedtaket, jf. § 36-10. Etter § 36-11 skal
forurensningsmyndighetene sørge for underretning av vedtaket.

Slettet: Statens ferurensninyktfit”n

Nr 10
Artikkel 6 nr. 10 som krever at allmennheten skal gis anledning til medvirkning og
informasjon også ved omgjøring og fornyet behandling av konsesjoner og tillatelser er
gjennomført gjennom § 17 i forskrift om konsekvensutredninger. . Forurensningsloven
og -forskriften oppfyller også dette kravet da det fremgår klart av § 36-1 i
forurensningsforskriften at reglene også gjelder for omgjøring av tillatelser. Høring kan
unnlates i henhold til forurensningsforskriftens § 36-7 annet ledd bokstav b. om
vedtaket vil være av mindre miljemessig betydning.
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Implementering

av artikkel 7

XLV-XX.
Oppgi relevante regler og ordninger som ilrettelegger for
allmennhetens deltakelse vedrørende planer og programmer av beGrelningfor
milket ogmoligheter for deltakelse i politikk som gjelder miljo iht. artikkel 7
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Engelsk (Storbritannie)

Hva gjelder begrepet "betydning for miljøet" stilles det ingen vesentlighetskrav og det
må ikke være snakk om omfattende miljøvirkninger for at bestemmelsen kommer til
anvendelse. Begrepet "miljøet" skal minst omfatte det samme som konvensjonens
artikkel 2 nr. 3 bokstav a.
I forhold til plancr eller programmer som kan ha vesentlig innvirkning på miljøet
fastsetter miljoinformasjonsloven § 20 andre ledd at disse som hovedregel skal på
offentlig høring og at slik høring skal gjennomføres i god tid før saken blir avgjort Det
er vurdert som mer naturlig å stille mer omfattende krav til medvirkning i saker som
har vidtrekkende konsekvenser for miljøet. Hvorvidt saken kan få vesentlige
konsekvenser må vurderes konkret. Omhandler saken forurensning, avfall, energi.
ressursbruk, arealbruk, transport og støy vil vesentlighetskravet som regel være
oppfylt. Ved horingen skal det foreligge en redegjørelse for forslagets virkninger for
miljøet. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra kravet om å gjennomføre offentlig
horing. jf § 20 annet ledd litra ad. I itkast til meldinger og proposisjoner kan unntas.
Avgjørelse i sakene etter bestemmelsen skal offentliggjøres. Av begrunnelsen skal det
fremgå hvordan kravene i bestemmelsen er ivaretatt og hvordan høringsuttalelser og
andre innspill er vurdert.
Reglene i miljoinformasjonslovens § 20 innskrenker ikke retten til å delta i
beslutningsprosesser gitt i annen lovgivning.
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Oppgi tiltak som er gjort for tlfromme affmennhetens deltakelse
offendigemyndigheters forberedelse knyttet til regelverk som kan ha en
vesendig be07tiningfor miljøet iht artikkel 8.

1 Fonnatert: Skoft: Ikke Fet, Norsk,
1 nynorsk (Norge)
Fonnatert:

Norge har lang tradisjon for å involvere allmennheten ved utarbeidelse av regelverk og
se hen til innspill ved utformingen av regelverket. Forvaltningslovens kapittel 7
inneholder regler om saksgangen ved utarbeidelse av sentrale og lokale forskrifter.
Lovens § 37 pålegger forvaltningsorganet en generell utredningsplikt og
bestenunelsens 2. ledd krever at en forskrift skal sendes på høring for et vedtak treffes.
Muligheten for å uttale seg skal gis offentlige og private institusjoner og organisasjoner

21

Norsk, nynorsk ;Norge;

som berores

av regelverket

det er nodvendig

eller representerer

for å få saken allsidig

Dette skal sikre at besiumingsgrunnlaget
regelverket

forvaltningslovens
finnes

i tillegg

normalt

§ 38 kunngjores

Mer detaljerte

regler

lid og anledning
Ved storre

i Norsk

for å utforme

lovarbeider

og konsekvenser,

maneder.

sine innspill

nedsettes

sammenselles

Dette

ofte et utvalg

som utreder

av eksperter

fra ulike

normalt

av relevant

departement.

knyttet

til utforming

som ombandler

Hindringer

planer

at horingsfristen

nærmere

skal gis

ulike

organisasjoner

frem en rapport

under

muligheter

et nytt regelverk.

myndigheter,

legger

(NOI")

og

som

iinplementering

av art 7,

rett til å delta i beslutningsprosesser

og programmer.

i Anennunildringnn

Vi viser til onnalen

ovenfor.

av artIkkel

.11117.

Ytterhker

1Xlti

Nettsader relel.ante lor giennornIgringen

ininunasjun

også ut elektronisk

av lover og forskrifter

foreslår

§ 20 er det soln nevnt ovenfor
av regelverk.

i

skal etter

for a sikre at fiest mulig

av disse vurderingene
Utvalget

tatt inn en egen bestenmwlse

fra andre.

til nytt regelverk.

kunnskap.

I miljoinformasjonsloven

og de legges

og horing

andre som har nodvendig
sendes på horing

Forskrifter

hvor det blant annet folger

enn

og på bakgrurm

Disse ntvalgene

Lovtidend.

om utarbeidelse

Dersom

også innhentes

og at alle ined interesse

til ved utformingen.

i utredningsinstruksen,

ikke skal være kortere

som kan bli berort.

skal uttalelser

blir best mulig

skal bli hort og tatt hensyn

på Lovdata.

interesser

opplyst,

unt praktisk

,

anvendelst

artikkel

av arnAkel

,

Formatert:
Sertzfaroe
(

Implementering

av artikkel

9

VX1711.
Oppgi juridiske og andre tlitak som gjennomferer bestemmelsene
om tligang til rettsmidler liii. artikkel 9
Generelt
Århuskonvensjonens
retten

til klage

som mener
(tilgang

at et offentlig

beslutningsprosesser).

den sakalte

i miljnsaker.

kunne

eller et annet uavhengig

for allmennhetens

allmennhetens

9 omfatter

organ ikke folger

til miljoinformasjon),

en "domstol
gjelder

artikkel

og domttolspnwing

rettigheter
jf. attikkel

tredje

I henhold

bestemmelsene

få "provet"

avgjorelsen

og upartisk
etter artikkel

9 nr. 2. Artikkel

rett til klage- og domstolsbehandling

pilaren

i konvensjonen:

til artikkel

9 nr. 1 skal den

i konvensjonens
til vedkommende

organ etablert

arrikkel

ved lov". Det samme

6 (deltakelse
9 nr. 3 skal videre
for å "bestride

sikre
handlinger

4

organ ved

og

.noen understrek ig
Autorratisk
Norsk bokmål

Norge

Formatert:

Norsk, boKmå

Formatert:

Skrie

(Norge

Fet, Kursiv

unnlatelser begått av privatpersoner og offentlige myndigheter som er i strid med
bestemmelser i nasjonal lovgivning vedrørende miljø". 1artikkel 9 nr. 4 stilles det krav
om at klage- og domstolsprosedyren som omfattes av artikkelen ikke skal være
"uoverkommelig dyre", og av artikkel 9 nr. 5 følger det at allmennheten skal sikres
tilgang på informasjon om disse overprøvingsprosedyrene. herunder at det skal
tilrettelegges praktisk og økonomisk for dette.

Jmplementering av artikkel 9 nr. 1 og nr. 2.;
(Spørsmålsskriftes pkt. a (i) —
og b),
Artikkel 9 nr. 1 og 2 er oppfylt gjennom at tvister vedrørende innsyn i miljoopplysninger
etter miljøinformasjonsloven
og retten til deltakelse etter miljoinformasjonsloven
kap. 5
vil kunne fremmes for de alminnelige domstolene, jf lov 17.juni 2005 nr. 90
(tvisteloven). Domstolen vil da prøve vedtakets gyldighet. Det er myndigheten som
juridisk person som i så fall blir innklaget, ikke den enkelte medarbeider. Det er i
særdeles sjeldne saker det kan bli aktuelt at den enkelte ansatte forfølges rettslig på
grunn av at miljøinformasjon feilaktig ikke leveres ut.
I tillegg til denne domstolsbehandlingen vil spørsmålet, i tråd med kravene i artikkel 9
nr. 1. og 2, også være omfattet av sivilombudsmannsordningen.
jf. lov 22. juni 1962 nr. 8.
Det legges til grunn at sivilombudsmannsordningen
må anses for å være et slikt
"uavhengig eller upartisk organ etablert ved lov". Disse uttalelsene er skriftlige, og i
praksis retter forvaltningen seg i de aller fleste tilfeller etter Sivilombudsmannens syn.
Hvem som helst kan klage til Sivilombudsmannen over at avslag om å utlevere
informasjon. Klage må skje innen et år fra myndighetens avslag.
Sivilombudsmannsordningen
er gratis.
.

Saker som er avgjort av Klagenemnda for miljoinformasjon,
alminnelige domstolene.
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kan også fremmes for de

Implementenng av artikkel 9 nr. 3:
(Spørsmålsskriftets pkt.
Også denne bestemmelsen er å anse for implementert gjennom det alminnelige
systemet for forvaltningsklager og domstolsprøving i norsk rett. Bestemmelsen
overlater til nasjonal rett å oppstille de nærmere kriteriene for soksmålsadgang og
klagerett. Etter norsk rett vil en organisasjon som er et selvstendig rettssubjekt kunne
opptre som part i saker for domstolen hvis den kan påvise at den har et reelt behov for å
få kravet avgjort i forhold til den saksøkte. jf. tvisteloven § 1-3 annet ledd. De etablerte
mittoorganisasjonene har således normalt alminnelig partsevne. I tillegg kreves det at
vedkommende part har rettslig interesse. Dette innbærer blant annet at søksmålet må
falle inn under organisasjonens formål eller er en del av dens praktiske virkefelt, jf.
tvisteloven § 1-4. Videre er det et vilkår at organisasjonen har en medlemsmasse som
gjør den til en naturlig representant for de miljointeresser som søkes ivaretatt gjennom
soksmålet.
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(Spørsmålsskriftets pkt. d og e)
Konvensjonens bestemmelser på dette punkt forutsettes implementert gjennom den
alminnelige prosesslovgivningen. I forbindelse med vedtakelsen av
miljeinformasjonsloven ble det foretatt endringer i lov 26. juni 1992 nr. 86
(tvangsfullbyrdelsesloven) §§ 3-5 og 15-6i forhold til miljøsaker for å tilfredsstille
konvensjonens krav om at prosedyrene som er omfattet av artikkel 9 ikke skal være
"uoverkommelig dyre". Disse ble opphevet 1.januar 2008 og erstattet med henholdsvis
tvisteloven g 32-11 og 34-2. Endringene går ut på at det i saker om midlertidig
forføyning der hovedkravet bygger på bestemmelser som ivaretar miljøhensyn er
overtrådt. og midlertidig forføyning er besluttet på grunnlag av at hovedkravet er
sannsynliggjort og etter muntlig forhandling, er det et vilkår etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 at saksøker har opptrådt uaktsomt for at han skal holdes
erstatningsansvarlig. Det følger videre av § 15-6at det ikke kan stilles vilkår om
sikkerhetsstillelse for ikrafttredelse og gjennomføring av midlertidig forføyning i disse
tilfellenc.
Bringes en sak inn for retten, er dette forbundet med noen kostnader. Disse er
avhengig av prosess og ventet tidsbruk. Å fremme saken for forliksrådet koster 860
NOK. Forliksrådet cr det laveste leddet i rettsystemet for sivile saker hvor partene skal
prøve å inngå et forlik. i stedet for at saken ender med dom. Forliksrådet er en
meklingsinstans med begrenset domsmyndighet, jfr doinstolstolloven § 1 annet ledd.
Hvis saken ikke løses der eller hvis den blir fremmet for tingsretten direkte, påløper det
en kostnad på 4300 NOK hvis hovedforhandlingen er satt til en dag. Vanligvis antas at
hovedforhandlingen ikke skal ta mer enn en dag. I tillegg til rettsgebyret kommer
sidekostnader, eventuelle sakskostnader, kostnad for juridisk bistand m.v.
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ont allmennhetens tilgang til informasjon og deltakelse i beslutningsprosessen
på området for genmodifiserte organismer (GMO) finnes i g 12 og 13 i lov av 3. april
1993 nr. 38 om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.
(genteknologiloven) og forskrift av 16. desember 2005 nr, 1495 om
konsekvensutredning etter genteknologiloven. Både EUs direktiv 2001/18/EF om
utsetting av GM() i miljøet og Cartagena-protokollen om GMO er gjennomført i
genteknologiloven med forskrifter.
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a)
i) Implementeringav artikkel 6bisjfr annex lbis nr 1
Av genteknologiloven § 13 fremgår at offentlig høring alltid skal gjennomføres i saker
som gjelder godkjenning av søknad om utsetting av genmodifiserte organismer.
Høringsprosessen må gjennomføres på en måte som sikrer allmennheten, og i særlig
grad berørte interessegrupper, tilgang til relevant informasjon og gis en reell mulighet
til å komme med synspunkter i saken. Beslutningen om at offentlig høring skal holdes,
skal etter § 13 alltid kunngjøres. Dette kravet stilles for å sikre at alle interesserte parter
gjøres oppmerksom på at horing avholdes. og således gis mulighet til å uttale seg.

Implernenteringav artikkel 6bisjfr annex lbis nr 2
Etter genteknologilovens § 13 kreves det alltid offentlig høring hvis søknad om
utsetting av genmodifiserte organismer krever godkjenning. Etter genteknologiloven §
10 kreves det godkjenning for alle former for utsetting og markedsføring som reguleres
av Arhuskonvensjonen.

nt, tv, vlIrnplementeringav artikkel 6bisjfr annex 1 bis nr 3. 4, 5) Rett til infonnasjon
Etter genteknologilovens § 13 skal alle høringer gjennomføres på en måte som sikrer
allmennheten tilgang til all relevant informasjon, i tillegg til at høringsbestutningen skal
offentliggjøres. Horingsbrevet med tilhørende dokumenter blir derfor alltid publisert på
hjemmesiden til den bestemmende myndighet, vedlagt all annen relevant informasjon.
Høringsbrevet blir som regel også sendt direkte til de parter som anses berørt av
vedtaket. I tillegg gjelder offentleglova etter genteknologilovens § 12 for alle saker som
behandles etter genteknologiloven. Som det fremgår av de øvrige kapitler i denne
redegjørelsen gir offentleglova rett til informasjon og opplysning i tråd med de krav
som gjelder etter annex 1 bis artikkel 3 og 5.
I tillegg skal følgende informasjon etter genteknologilovens § 12 alltid være tilgjengelig,
uavhengig av eventuell taushetsplikt:
a) beskrivelse av den genmodifiserte organismen, brukerens navn og adresse,
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formålet med bruken og bruksstedet
metoder og planer for overvåking og beredskap
vurderinger

av hvilke virkninger

som kan forutses

Implernentering av artikkel 6bis jfr annex I bis nr 6
Bestemmelsen sikrer allmennheten rett til å komme med kommentarer, opplysninger,
analyser eller uttalelser. Dette tilfredsstilles ved kravet om offentlig høring. se pkt i)
ovenfor.
Implementering av artikkel Lbisnerannex I bis nr 7
Bestemmelsen skal sikre at det tas behørig hensyn til utfallet av (len allmenne
beslutningsprosessen som er gjennomført. Etter norsk forvaltningsrettslig praksis
sendes alle horingsuttalelser til den instans som skal fatte vedtaket. Disse blir
gjennomgått og tatt hensyn til før endelig avgjørelse fattes.
Implementering av artikkel 6bis jfr annex I bis nr 8
Alle vedtak om utsetting av genmodifiserte organismer, inkludert begrunnelsen for
vedtaket, publiseres på hjemmesiden til det organ som fattet beslutningen. Ettersom
genteknologilovens § 12 gir offentleglova fullstendig anvendelse på (lette området har
alle krav på innsyn i beslutningsteksten, samt de premisser og hensyn som
beslutningen bygger på.

b)Forholdet til Cartagenaprotokollen
I genteknologilovens § 9 er import, transport og eksport inntatt som del av definisjonen
av utsetting av genmodifiserte organismer etter norsk lov. Dette betyr at import av
GMO i utgangspunktet er underlagt de samme krav til offentlighet og horing som de
former for utsetting som reguleres av Arhuskonvensjonen. Regler om dette er i tillegg
inntatt i forskrift av 2005 om merking. transport, import og eksport av genmodifiserte
organismer. Ved disse instrumenter blir de formal og hensyn som ligger til grunn for
Cartagena-protokollen ivaretatt fullt ut
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