
  

 

ÅRSRAPPORT 2019  
 

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 2019:  

 

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) 

Torgrim Fjellstad (Regionsjef, Glommen Skog) 

 
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 2019 

 

I 2019 mottok Klagenemnda 13 klager. Omfanget av klager til nemnda har de senere år vært jevnt. 

Til sammenligning mottok nemnda 12 klager i 2018, 10 klager i 2017, 11 klager i 2016, 17 klager i 

2015 og 15 klager i 2014. 

 

Nemnda behandlet 9 klager i 2019. Av disse var fire saker overført fra 2018. Resterende saker var 

innkommet i 2019. To av sakene omfattet flere parter slik at sakene ble delt i to vedtak. En annen 

sak ble behandlet to ganger da klager henvendte seg til nemnda på nytt etter første vedtak.  

 

To av sakene innkommet i 2019 ble senere trukket da informasjonskravet ble besvart av 

innklagede. 6 saker er overført til 2020.  

 

 

4. Nærmere om de saker som er behandlet 

 

Equinor ASA 

Sak 2018/13 

Vedtak: 20.03.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemndsvedtak-i-sak-2018-13.pdf 

Klager: Privatperson   

Saken gjaldt krav om å få informasjon om midler brukt på reklame og markedsføring.  

Resultat: Ikke medhold.  

 

 

Statskog SF  

Sak 2018/10 

Vedtak: 22.03.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Sak-2018_10-Statskog.pdf 

Klager: Privatperson   

Saken gjaldt krav om innsyn i en utbyggeravtale inngått mellom Statskog SF og privat 

utbygger om utbygging av området Daja i Sulitjelma. 

Resultat: Ikke medhold men pålegg om å gi miljøinformasjon om utbyggingen.  

 

 

Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS 

Sak 2018/11 

Vedtak: 22.03.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemndsvedtak-i-sak-2018-11.pdf 

Klager: Privatperson   

Saken gjaldt krav om informasjon om type plast som benyttes varmepumper og om produktene 

inneholder bromerte flammehemmere og eventuelt med hvilken mengde. 

Resultat: Medhold 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemndsvedtak-i-sak-2018-13.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Sak-2018_10-Statskog.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemndsvedtak-i-sak-2018-11.pdf


Side 3 av 4 

Viken Skog SA  

Sak 2018/12 og 2018/12B  

Vedtak: 22.03.2018 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemndsvedtak-i-sak-2018-12.pdf    

            www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-i-sak-2018-12-B.pdf 

Klager: Naturvernforbundet i Buskerud   

Saken gjaldt krav om informasjon om utvelgelsesprosessen knyttet til en MiS-figur.  

Resultat: Medhold 

 

Klager henvendte seg på nytt til nemnda med krav om underlagsdokumenter.  

Resultat: Medhold 

 

 

Klæbu håndbakeri AS  

Sak 2017/1 

Vedtak: 24.05.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemdsvedtak-i-sak-2019-2.pdf 

Klager: Privatperson  

Saken gjaldt krav om å få informasjon om innhold av perfluorerte stoffer i bakepapiret som blir 

benyttet i produksjonen og pappbegrene som brødene kommer innpakket i. 

Resultat: Medhold  

 

 

Per Sjølie  

Sak 2019/3  

Vedtak: 24.05.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemdsvedtal-i-sak-2019-3-A.pdf 

Klager: Naturvernforbundet i Hedmark  

Saken gjaldt krav om informasjon om hvor det står igjen livsløpstrær etter hogst 

Resultat: Medhold 

 

Nordtømmer AS  

Sak 2019/3A  

Vedtak 24.05.2019  

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemdsvedtak-i-sak-2019-3-B.pdf 

Klager: Naturvernforbundet i Hedmark  

Saken gjaldt krav om informasjon om hvor det står igjen livsløpstrær etter hogst 

Resultat: Ikke medhold 

 

 

St1 Norge AS 

Sak 2019/1 

Vedtak: 27.05.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Sak-2019_1_St1.pdf 

Klager: Regnskogfondet 

Saken gjaldt krav om informasjon bruk av palmeolje og andre innsatsfaktorer i biodrivstoff. 

Resultat: Medhold  

 

http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemndsvedtak-i-sak-2018-12.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-i-sak-2018-12-B.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemdsvedtak-i-sak-2019-2.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemdsvedtal-i-sak-2019-3-A.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Nemdsvedtak-i-sak-2019-3-B.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Sak-2019_1_St1.pdf
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Åsbråten Borettslag  

Sak 2019/5 

Vedtak: 27.11.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-sak-2019-5.pdf 

Klager: Privatperson  

Saken gjaldt krav om informasjon om trafikksikkerhet og utslipp av støy og helsefarlige stoffer fra 

traktorene som brukes i borettslaget, og hvordan dette kan påvirke helse og klima negativt. 

Resultat: Ikke medhold. 

 

 

Bohus Løding AS 

Sak 2019/6A 

Vedtak: 27.11.2019 

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-sak-2019-6-A-Bohus.pdf 

Klager: Privatperson  

Saken gjaldt krav om informasjon om hvilke stoffer som avgis til luft fra en madrass.  

Resultat: Medhold. 

 

Kransberg AS  

Sak 2019/6B 

Vedtak: 27.11.2019  

Lenke: www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-sak-2019-6-B.pdf 

Klager: Privatperson  

Saken gjaldt krav om informasjon om hvilke stoffer som avgis til luft fra en madrass.  

Resultat: Medhold. 

 

 

 

5. Annen virksomhet 

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

sekretariatet i 2019 jobbet med utarbeidelse av tekst til ny nettside for klagenemnda. Nettsiden ble 

publisert i januar 2020.   

 

  

     

Arne Oftedal 

Leder i Klagenemnda for miljøinformasjon 

 

http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-sak-2019-5.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-sak-2019-6-A-Bohus.pdf
http://www.miljoklagenemnda.no/assets/files/Vedtak-sak-2019-6-B.pdf

