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FORSLAG TIL FORSKRIFTSREGULERING AV SEKS INDUSTRIBRANSJER HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til deres brev av 19.12.2007 angående høring av forslag til forskriftsregulering av seks
industribransjer. Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, har ikke fått dette forslaget på høring,
men ser at denne saken også kan ha prinsipiell betydning for friluftslivet.
FRIFO representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen over ½
million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta allemannsretten og det enkle
og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv.
Saken
SFT har utarbeidet forslag til forskriftsregulering av seks industribransjer i form av seks nye
kapitler til forurensingsforskriftens del 7 ”Krav til forebygging av forurensing fra visse
virksomheter eller utslippskilder”.
Begrunnelsen fra SFT for dette forslaget er å unngå ressurskrevende konsesjonsbehandling og
erstatte denne med forskriftsbestemmelser som er standardiserte og forutsigbare.
De seks bransjene det gjelder er asfaltverk, fiskeforedlingsbedrifter, forbrenningsanlegg med rene
brensler, anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling, anlegg for mekanisk
overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner, (herunder skipsverft) og produksjon
av pukk, grus, sand og singel.
Kommentarer og merknader
Dette er en sak med mange ulike forhold som FRIFO ikke har muligheter til å gå inn i. Vi vil
imidlertid ta opp et par momenter som vi mener vil kunne ha stor betydning for friluftslivet.
Den er en politisk målsetning at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen for øvrig, jf Stortingsmelding nr
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39 (2000-2001) Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet. I et samfunn som tar klimaproblemene på
alvor er det også viktig at det legges til rette for friluftsliv og gode naturopplevelser i nærmiljøet
uten behov for bruk av bil. Det er derfor avgjørende at friluftsområder i nærmiljøet tas vare på og
har kvaliteter som gjør dem attraktive.
Systemet med konsesjon etter forurensingsloven er et viktig virkemiddel for å forebygge negative
virkninger på natur og miljø, herunder viktige områder for friluftslivet.
FRIFO mener derfor systemet med konsesjon er god måte som sikrer myndighetene muligheter til å
gjøre en grundig vurdering av ulike forhold. Hvis en omlegging til forskriftsbehandling fører til
dårligere kontroll og mindre muligheter til å ivareta hensynet til natur og miljø, herunder
friluftslivet, mener vi at dette ikke er en god løsning som ikke bør gjennomføres.
Rundt 90 % av befolkningen driver en eller annen form for friluftsliv i løpet av året. Opplevlese av
stillhet og ro er en av de viktigste motivene for å drive friluftsliv. Støy er imidlertid et stort og
økende miljøproblem som rammer mange mennesker. FRIFO er derfor sterkt kritisk til at det
foreslås å lempe på støykravene, noe som blant annet vil kunne ramme verdifulle
nærfriluftsområder på en uheldig måte.
I tillegg vil selvfølgelig støv og annen forurensing kunne forringe verdien av viktige naturområder
for friluftslivet.
Konklusjon
Det må være et mål for myndighetene å legge til rette for høyere miljøkrav i alle sammenhenger.
FRIFO er derfor sterkt kritisk til en omlegging fra konsesjon til bruk av forskrift for de aktuelle
bransjene hvis dette fører til mindre muligheter til å stille krav og føre kontroll.
FRIFO er også sterkt kritisk til å lempe på støykravene, da støy er et stort og økende miljøproblem,
også i viktige nærfriluftsområder.
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