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1. Miljøinformasjonsloven og Klagenemnda for miljøinformasjon 

 

Miljøinformasjonsloven1 har nå vært i kraft i fjorten år. Loven etablerer en rett for alle til å 

få miljøinformasjon fra offentlige organer og fra private virksomheter. Lovens formål er å 

gjøre det enklere å skaffe seg informasjon om forhold av betydning for miljøet, slik at man 

kan påvirke i miljøspørsmål. 

 

Klagenemnda for miljøinformasjon er gitt i oppgave å behandle klager fra den som har fått 

avslag på et krav om miljøinformasjon eller som mener den informasjonen som er gitt, 

ikke er tilstrekkelig. Nemnda behandler bare klager mot offentlige og private 

virksomheter. En klage mot offentlig organ må rettes til overordnet forvaltningsorgan. 

 

Nemnda behandler også saker etter § 10 i produktkontrolloven2. 

 

Klagenemnda avgir ikke generelle tolkingsuttalelser og gir heller ikke råd i konkrete saker. 

Gjennom nemndas klagesaksbehandling sørger nemnda imidlertid for at tvilsspørsmål blir 

avklart. 

 

Klagenemnda er et fritt og uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Klima- og 

miljødepartementet. Den består av åtte medlemmer. Leder og nestleder er begge jurister. 

De andre representantene er partsoppnevnt fra ulike sider av samfunnslivet. Tre er fra 

næringslivet, en representerer miljøbevegelsen, en forbrukerinteresser og en mediene. Et 

sekretariat bistår klagenemnda med administrative gjøremål og tilrettelegging av saker. 

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av ansatte i Miljødirektoratet. 

 

2. Nærmere om nemnda 

 

Følgende personer satt i nemnda i 2017:  

 

Leder:  

Hans Petter Graver (professor, institutt for privatrett, Universitetet i Oslo) 

 

Nestleder:  

Sigrid Andersen Cabot (advokat, Responsa) 

 

Medlemmer: 

Karl Kristensen (rådgiver, Bellona)  

                                                 
1 Lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). 

2 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11. juni 1976 nr 79. 
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Ina Lindahl Nyrud (rådgiver/advokat, Norsk Journalistlag) 

Andreas Pihlstrøm (advokat, næringsjuridisk avdeling, Næringslivets Hovedorganisasjon) 

Cecilie R-F Skarning (fagsjef, Norsk Industri) 

Torgrim Fjellstad (skogsjef, Havass Skog) 

Elin Vestrum (seniorrådgiver Forbrukerrådet)  

 

3. Saker innkommet i 2016 

 

Klagenemnda traff vedtak i 2017 i følgende tre saker som kom inn i 2016: 

 

Wilsgård fiskeoppdrett 

Sak 2016/9 

Vedtak: 27.02.2017  

Lenke: 

http://www.miljoklagenemnda.no/Vedtak/Nemndsvedtak%20i%20sak%202016%209.p

df  

Klager: Norges Miljøvernforbund 

Saken gjaldt krav om å få opplysninger om bl.a. bruk og utslipp av 

avlusningsmedikamenter, bruk av giftstoffer i merdene, rømming av laks, avlivning av 

skadedyr, påviste sykdommer, bruk av medisiner og fargestoffer, tropisk trevirke i båter, 

bunnsmøringsmidler samt innsyn i miljøundersøkelser som er gjennomført i 2014, 2015 

og 2016 ved lokalitetene til Wilsgård fiskeoppdrett. 

Resultat: Ikke medhold. 

 

 

Telia Norge AS 

Sak 2016/10 

Vedtak: 11.05.2017 

Lenke: 

http://www.miljoklagenemnda.no/Vedtak/Nemdsvedtak%20i%20sak%202016%2010.p

df  

Klager: Jostein Ravndal 

Saken gjaldt krav om informasjon om radiofrekvensstråling fra den planlagte 

basestasjonen ROG141 i Stavanger kommune. 

Resultat: Klager fikk medhold 

 

Nordlaks Oppdrett AS 

 Sak 2016/8 

Vedtak: 09.06.2017 

Lenke: http://www.miljoklagenemnda.no/Vedtak/Vedtak%20i%20sak%202016%208.pdf  

Klager: Norges Miljøvernforbund 

Saken gjaldt krav om å få utlevert informasjon om miljøpåvirkning ved lokalitetene til 

Nordlaks oppdrett AS med datterselskaper. 

Resultat: Klager fikk delvis medhold 
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4. Saker innkommet i 2017  

 

I 2017 mottok Klagenemnda 10 klager, som er noe lavere sammenlignet med de siste 

årene. Det kom inn 11 klager i 2016, 17 klager i 2015, 15 saker i 2014 og 7 saker i 2012 og 

2013.  

 

I tre av sakene som kom inn i 2017 ble klagen trukket og i to av sakene skyldtes dette at 

innklagde fikk utleverte etterspurt informasjon. Dette gjelder sakene 2017/2, 2017/3 og 

2017/8 (hvorav etterspurt informasjon ble utlevert i de to siste).  

 

Nemnda fattet ikke vedtak i 2017 for noen av de innkomne sakene i 2017. Det er totalt 7 

saker som er overført til 2018.   

 

5. Annen virksomhet 

Sekretariatet har svart på spørsmål fra publikum og gitt generell veiledning. Det ble i 2017 

oppnevnt to nye medlemmer for 2018. Trude H. Nordli fra Sjømat Norge og Maren 

Esmark fra Naturvernforbundet.  

 

 

    

    

     

Hans Petter Graver 

Leder i Klagenemnda for miljøinformasjon 

 


