
  

 

ÅRSRAPPORT 2020 
 

1. Miljøinformasjonsloven og Klagenemnda for miljøinformasjon 

 

Miljøinformasjonsloven1 gir 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. 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. Nemndas sammensetning følger av miljøinformasjonsloven § 19. Nemnda 

består av åtte medlemmer, hvor leder og nestleder skal være jurister. De andre representantene er 

partsoppnevnt fra ulike sider av samfunnslivet. Tre er fra næringslivet, en representerer 

miljøbevegelsen, en representerer forbrukerinteressene, mens en er fra mediene. Et sekretariat 

bistår klagenemnda med administrative gjøremål og tilrettelegging av saker. 

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av ansatte i Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og 

miljødepartementet. 

 

2. Nærmere om nemnda 

 

Følgende personer satt i nemnda i 2020:  

 

Leder  

Arne Oftedal (advokat/partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig)  

 

Nestleder 

Sigrid Andersen Cabot (advokat, Responsa) 

 

Medlemmer 

Ina Lindahl Nyrud (Advokat, Norsk Journalistlag) 

Maren Esmark (Generalsekretær, Naturvernforbundet) 

Elin Vestrum (Seniorrådgiver, Forbrukerrådet) 

Trude H. Nordli (Fagsjef, Sjømat Norge)  

Andreas Pihlstrøm (Advokat, næringsjuridisk avdeling, NHO) 

Yngve Holth (Leder konsulentavdelingen, NORSKOG) 

 
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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3. Saker innkommet og behandlet i 2020 

 

I 2020 mottok Klagenemnda 9 saker. Dette er en nedgang sammenlignet med tidligere år.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall 

klager 

15 17 11 10 12 13 9 

 

 

To saker ble trukket i 2020 da informasjonskravet ble besvart av innklagede etter at saken var 

innklaget. Nemnda sluttbehandlet 6 saker fra 2019 og 4 saker fra 2020. Det er overført 3 saker fra 

2020 til 2021.  

 

Nemnda behandlet 10 klager i 2020 og traff 11 vedtak, ettersom en av sakene gjaldt to 

virksomheter. 

 

 

 

4. Nærmere om de saker som er behandlet 

 

Tide AS 

Sak 2020/11 

Vedtak: 02.04.2020 

Klager: Adresseavisen  

Saken gjaldt krav om informasjon om bruk av ikke-elektrisk drevne busser på busslinjer i 

Trondheim som skal trafikkeres med el-buss, og informasjon om årsaker til avvik og innstilte 

avganger. Informasjonskravet ble vurdert å være miljøinformasjon og klager fikk medhold i 

kravet. 

Resultat: Medhold.  

 

 

Trønderenergi AS og Trønderenergi kraft  
Sak 2019/13 

Vedtak: 03.04.2020 

Klager: Norges Miljøvernforbund   

Saken gjaldt krav om innsyn i PP-presentasjon avholdt på et seminar om vindkraft. Klagen 

førte ikke frem. Klager anmodet senere om omgjøring av nemndas vedtak.  

Resultat: Ikke medhold. 

 

 

Myklebust Hvalprodukter 

Sak 2019/7 

Vedtak: 28.04.2020 

Klager: Dyrebeskyttelsen Norge 

Saken gjelder krav om informasjon om produksjon og salg av kjøtt og spekk fra hvalfangst. 

Resultat: Medhold. 

 

 

 

https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/tide-as?status=active
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/tronderenergi-as-og-tronderenergi-kraft-as?
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/tronderenergi-as-og-tronderenergi-kraft-as?
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/myklebust-hvalprodukter-1?
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Lofothval AS 

Sak 2019/12  

Vedtak: 28.04.2020 

Klager: Dyrebeskyttelsen Norge 

Saken gjelder krav om informasjon om produksjon og salg av kjøtt og spekk fra hvalfangst. 

Resultat: Medhold. 

 

Astrup Lofoten AS 

Sak 2019/11  

Vedtak: 28.04.2020 

Klager: Dyrebeskyttelsen Norge 

Saken gjelder krav om informasjon om produksjon og salg av kjøtt og spekk fra hvalfangst. 

Resultat: Medhold. 

 

Hopen Fisk AS 

Sak 2019/9 

Vedtak: 28.04.2020 

Klager: Dyrebeskyttelsen Norge 

Saken gjelder krav om informasjon om produksjon og salg av kjøtt og spekk fra hvalfangst. 

Resultat: Medhold. 

 

 

Gunnar Klo AS 

Sak 2019/8 

Vedtak: 28.04.2020 

Klager: Dyrebeskyttelsen Norge 

Saken gjelder krav om informasjon om produksjon og salg av kjøtt og spekk fra hvalfangst. 

Resultat: Medhold. 

 

 

Eco-1 Bioenergi AS 

Sak 2020/4 

Vedtak: 02.07.2020 

Krav om informasjon om bruk av palmeolje og soya i biodrivstoff. Informasjonen ble vurdert å 

være miljøinformasjon. 

Resultat: medhold. 

 

 

 

Equinor ASA 

Sak 2020/3 

Vedtak: 09.07.2020 

Saken gjaldt krav om liste over kjemikalier som blir brukt ved hydraulisk frakturering på 

skiferolje- og skifergassfelt på land i USA der Equinor er og har vært operatør. 

Resultat: ikke medhold. 

 

https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/lofothval-as-1?
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/astrup-lofoten-as?
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/hopen-fisk-as?
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/gunnar-klo-as?
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/eco-1-bioenergi-as?branch=327
https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/equinor-asa-1?branch=582
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Skagerak Energi AS 

Sak 2020/6 

Vedtak: 01.11.2020 

Saken gjelder krav om informasjon om fiskevandring i Kragerøvassdraget i forbindelse med 

vannkraftutbygging. 

Resultat: ikke medhold. 

 

 

 

5. Annen virksomhet 

Sekretariatet har svart på spørsmål fra publikum og gitt generell veiledning.  

 

Klagenemnda fikk ny logo og hjemmeside i 2020.  

 

  

  

    

    

     

Arne Oftedal 

Leder i Klagenemnda for miljøinformasjon 

 

https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/skagerrak-energi-as?

