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Høring – forslag til lov om klimamål (klimaloven) 
 

Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk 

Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier. Norsk 

Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere som har 

journalistikk som yrke. 

Vi viser til høringsbrev av 27. september 2016, med invitasjon til synspunkter på forslag til lov om at Norge 

skal bli et lavutslippssamfunn. Vi beklager at vårt høringssvar kommer etter den frist som var satt, men håper 

likevel at departementet tar våre synspunkter med i sine vurderinger i det videre arbeid. 

 

Våre organisasjoner har ikke merknader til forslag om selve klimamålene, men etter vårt syn er lovforslaget 

en naturlig oppfølgning av den åpenhet og de prinsipper som landet har forpliktet seg til, ved tilslutningen til 
Århuskonvensjonen og videre oppfølgning i Grunnloven § 112, produktkontrolloven og 

miljøinformasjonsloven. 

 

I lovens formålsparagraf er det spesielt slått fast at loven «skal også fremme åpenhet og offentlig debatt om 
status, retning og framdrift i dette arbeidet», og dette setter vi særlig stor pris på. I denne sammenheng mener 

vi at regjeringen skal forpliktes til også å rapportere om arbeid som nettopp fremmer åpenheten og debatten, 

blant annet i forbindelse med spredning av informasjon og kunnskap om miljøinformasjonsloven. Denne 
loven er dessverre lite brukt, og noe av årsaken er etter vår oppfatning at det ennå ikke er utarbeidet særlig 

veileder til loven, og dessuten at det antakelig er en viss frykt hos brukere at man kan risikere å sitte igjen 

med prosesskostnader, jfr vårt brev til Klima- og miljødepartementet i høringen om rapportering av norsk 
gjennomføring av Århus-konvensjonen mv., sak 12/5236. Vi foreslår at oppfølgning og forbedring av 

miljøinformasjonsloven bør inn som eget strekpunkt i § 4. 
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