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Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Oslo, 07.11.2003
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KLAGENEMND FOR MILJØINFORMASJON HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 1.10.2003 angående høring av forslag til forskrift om Klagenemnd for
miljøinformasjon.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å
ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge.
Saken
Stortinget vedtok våren 2003 en ny lov om retten til miljøinformasjon. Denne loven gir
allmennheten rett til å få miljøinformasjon både fra offentlige organer og fra offentlige og private
virksomheter.
Klage på avslag om miljøinformasjon fra offentlige organer og offentlig virksomhet følger samme
system som offentlighetsloven, jf § 15 i miljøinformasjonsloven. Klage på avslag om
miljøinformasjon fra privat virksomhet behandles imidlertid av en særskilt klagenemnd, jf § 19 i
miljøinformasjonsloven. Klagenemnda skal i følge loven bestå av leder, nestleder og seks
medlemmer. Leder og nestleder skal ha juridisk embetseksamen. Tre av medlemmene skal ha
bakgrunn fra privat næringsliv og de tre andre fra en miljøvernorganisasjon, en
forbrukerorganisasjon og et medieorgan.
Forskriften som er sent på høring regulerer klagenemndas organisering og virksomhet.
Om retten til miljøinformasjon
For å kunne ivareta friluftslivets interesser i framtida er rette til miljøinformasjon av svært stor
betydning. Friluftslivets fellesorganisasjon støttet derfor innføringen av ny lov om retten til
miljøinformasjon i sin høringsuttalelse til NOU 2001:2 Retten til miljøopplysninger. FRIFO mener
det må være full åpenhet om all informasjon som har eller kan ha konsekvenser for miljøet, både
innenfor offentlig og privat virksomhet. En slik åpenhet er en forutsetning for allmennhetens
muligheter til å påvirke sin egen framtid og utnyttelse av felles ressurser til alles beste. FRIFO
mener derfor at begrensinger i retten til miljøinformasjon må innskrenkes til et minimum. En
eventuell mulighet til å nekte utlevering av slik informasjon må i så fall være meget godt begrunnet.
________________________________________________________________________________________________________________________
Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, KFUK-KFUM-speiderne
Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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Om forslaget til forskrift om klagenemnd
For natur- og friluftslivsinteressene er det viktig at klager på avslag om utlevering av
miljøinformasjon blir behandlet på en seriøs måte. Det er derfor viktig at sammensetningen av
klagenemnda for privat virksomhet skaper tillitt. FRIFO har ingen merknader til nemndas
sammensetning totalt sett, men vi mener forskriftens § 5 er uklar med hensyn til deltakelse i
behandlingen av innkommende enkeltsaker.
I forslag til § 5 i forskriften går det klart fram at nemnda er beslutningsdyktig når leder eller
nestleder og to medlemmer (en fra næringslivssiden og en fra miljø-, medie- og forbrukersiden)
deltar i en sak. Utover dette mener vi forslaget er uklart i forhold til hvor mange medlemmer som
kan være med under behandlingen av en sak. Regelen om lederens og nestlederens dobbeltstemme
tyder på at nemnda kan ha alt fra tre til åtte medlemmer i behandlingen av en sak, (dobbeltstemme
trengs kun når det er 4, 6 eller 8 medlemmer som deltar).
FRIFO mener derfor at det må presiseres i forskriftens § 5 at det alltid skal være likt antall
medlemmer fra næringslivssiden og fra miljø-, medie- og forbrukersiden for at nemnda skal være
beslutningsdyktig i behandlingen av en sak. Hvis saker blir behandlet uten en slik likhet mellom
interessegruppene, vil dette kunne redusere troverdigheten til nemndas klagebehandling.
Utover dette har ikke FRIFO merknader til forslaget til forskrift.
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