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Klima- og miljødepartementet 04.04.2019

INNSPILL  TIL REGJERINGENS  STRATEGI  MOT  MILJØKRIMINALITET

Klagenemnda for miljøinformasjon ("Miljøklagenemnda") støtter regj eringens initiativ om å

utarbeide en strategi mot miljøkriminalitet. Vi ser positivt på at strategien vil omfatte

miljøkriminalitet både nasjonalt og internasjonalt.

Miljøinformasjonsloven har virket i 15 år og gir enhver rett til miljøinformasjon. Formålet

med loven er å sikre allmenheten tilgang til miljøinformasjon, skape engasjement, og bidra til

at enhver kan veme seg selv mot helse— og miljøfare, og verne miljøet. Både norske offentlige

organer og virksomheter etablert i Norge har plikt til å gi ut miljøinformasjon. Bedrifter har

kunnskapsplikt med tilhørende inforrnasjonsplikt om miljøforhold etter

miljøinformasjonsloven §§ 9 og 16.

Miljøklagenemnda har behandlet over 100 klagesaker mot private virksomheter som avslår

krav om miljøinformasjon etter miljøinforrnasjonsloven kapittel 4 og produktkontrolloven §

10. Når miljøklagenemnda etter klage har fattet vedtak om plikt til å gi miljøinformasjon, har

den aktuelle virksomheten plikt til å gi klager informasjon i tråd med nemndas vedtak. Klager

må selv gå til tvangsinndrivelse eller søksmål for å få tvunget gjennom vedtaket dersom

vedtaket ikke etterleves av virksomheten.

Allmenhetens bruk av miljøinformasjonsloven kan bidra til å avdekke miljøkriminalitet.

Miljøinformasjon som omhandler ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på miljøet, skal

alltid utleveres, jf. miljøinformasjonsloven § 12 bokstav c). Videre kan plikten til å gi ut

miljøinformasjon om egen virksomhet virke forebyggende på omfanget av miljøkriminalitet.

Dette forutsetter imidlertid at både allmenheten og virksomheter er kjent med rettigheter og

plikter som følger av loven.

Nemndas hovedinnspill til strategiarbeidet er at Klima- og miljødepartementet bør vurdere

ytterligere tiltak for å gjøre loven bedre kjent, både for bedrifter og for allmenheten.

Tilsynsetatene som håndhever miljølovgivningen bør også fremheve bedrifters

kunnskapsplikt i forbindelse med gjennomføring av tilsyn, og i annen informasjon rettet mot

bedrifter. Vi mener dette kan virke forebyggende i et miljøkrimperspektiv.

Nemnda står til departementets disposisjon dersom det er behov for ytterligere informasjon

eller vurderinger i anledning saken.

Vennlig hilsen

W‘L
Ame Oftedal
På vegne av nemndas medlemmer
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