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UTKAST TIL FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN – HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til Deres brev av 29.04.02 angående høring av forskrift om miljørettet helsevern. Bare deler 

av forskriften berører friluftslivet, og vi vil konsentrere vår uttalelse om dette. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å 

ivareta allemannsretten og det enkle tradisjonelle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge. 

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturarven og er samtidig et viktig bidrag til det 

helseforebyggende arbeidet. 

 

FIRFO har blant annet sammen med Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i lengre tid etterlyst et 

aktivt engasjement fra helsemyndighetenes side for å bruke friluftslivet i det helseforebyggende 

arbeidet, (jf blant annet prosjektet ”Frisk i friluft”). FRIFO mener derfor at forskriften både i formål 

og i konkrete bestemmelser bør legge større vekt på aktive tiltak for å fremme folkehelsa. Som 

følge av dette er det viktig at en forskrift om miljørettet helsevern ikke blir et hinder for et aktivt 

friluftsliv, men heller legger til rette for dette. 

 

Nedenfor har FRIFO noen forslag til endringer av forskriften som vi mener vil bidra til å fremme 

det forebyggende helsearbeidet i Norge. 

 

§ 1 Formål 

FRIFO mener formålsparagrafen er for snever i sitt innhold i forhold til et helseforebyggende 

arbeid. Vi mener derfor at formålet med forskriften også bør være å sikre befolkningen gode 

utemiljøer blant annet i boligområder og ved skoler og barnehager som gir rike muligheter til fysisk 

aktivitet, friluftsliv og lek. 

 

§ 2 Virkeområde / § 10 Meldeplikt og godkjenning 

FRIFO stiller spørsmålstegn med behovet for å inkludere badeplasser og eventuelt andre områder 

med enkel tilrettelegging for friluftslivet i forskriften. Vi kan ikke se behovet for at det innføres 

meldeplikt for tiltak på slike steder utover det som allerede er regulert gjennom plan- og 

bygningsloven eller annet lovverk. Ut fra et helsemessig perspektiv er det viktig at myndighetene 

ikke vanskeliggjør det viktige arbeidet som gjøres med tilrettelegging for friluftslivet. 
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§ 4 Overordnet krav 

FRIFO mener at denne paragrafen bør utvides slik at de aktuelle tiltakene heller ikke kan redusere 

befolkningens muligheter til fysisk aktivitet, friluftsliv og lek blant annet i natur- og friluftsområder. 

 

§ 5 Beliggenhet 

FRIFO mener at opplistingen i denne paragrafen også bør omfatte blant annet natur- og 

friluftsområder. Ut fra et forebyggende helseperspektiv er det viktig at det tas hensyn til slike 

områder ved nyetableringer eller utvidelse av eksisterende virksomhet. 

 

§ 6 Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene 

FRIFO mener at denne paragrafen også bør inneholde et krav om at det ved etablering av eller 

utvidelse av en virksomhet som berører befolkningens muligheter til fysisk aktivitet, friluftsliv eller 

lek, skal etableres alternative områder, for eksempel i form av nye turstier og lekeområder. 

 

§ 12 Oversikt, rådgiving og medvirkning 

FRIFO mener at kommunen også bør ha oversikt over natur- og friluftsområder. Disse områdene er 

vesentlige miljøfaktorer som positivt bidrar til å fremme folkehelsa. 
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