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L09.05.2003 nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og
deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for
miljøet (miljøinformasjonsloven).
§ 1. Lovens formål
Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere
for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og
private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i
offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.

§ 2. Hva som forstås med miljøinformasjon
(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om
a) miljøet,
b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder
– planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet,
– produkters egenskaper eller innhold,
– forhold ved drift av virksomhet, og
– administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer,
strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger,
c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i miljøet
eller faktorer som nevnt i bokstav b.
(2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.

§ 3. Forholdet til annen lovgivning
(1) Denne loven innskrenker ikke retten til opplysninger etter offentleglova, forvaltningsloven eller
annen lovgivning.
(2) Retten til miljøinformasjon gjelder med de begrensningene som følger av åndsverkloven.
(3) Loven gjelder ikke opplysninger i saker som behandles etter rettspleielovene.

Kapittel 2. Plikt til å ha kunnskap om miljøforhold
§ 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon
Forvaltningsorganer som nevnt i § 5 første ledd bokstav a skal på et overordnet nivå ha miljøinformasjon
som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og gjøre denne informasjonen allment
tilgjengelig.

§ 9. Kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet
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Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 eller 4, plikter å ha kunnskap om forhold ved
virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på
miljøet.

§ 10. Rett til miljøinformasjon hos offentlig organ
(1) Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra et offentlig organ, så framt informasjonen foreligger hos
vedkommende organ eller omfattes av organets kunnskapsplikt etter §§ 8 eller 9, og det ikke er gjort unntak
fra informasjonsretten etter loven her.
(2) Miljøinformasjonen foreligger hos vedkommende organ når informasjonen
a) er i det offentlige organets besittelse, eller
b) oppbevares av en fysisk eller juridisk person på vegne av det offentlige organet.
(3) Et krav om miljøinformasjon kan avvises dersom det er for generelt formulert eller ikke gir
tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder. Før et krav avvises, skal informasjonssøkeren i
rimelig grad gis veiledning til å utforme kravet på en måte som gjør at det kan behandles.
(4) Dersom krav om innsyn rettes mot feil organ, skal organet hurtigst mulig videresende kravet til rette
instans eller veilede om hvilke offentlige organer som antas å ha informasjonen.

§ 11. Unntak
(1) Krav om miljøinformasjon kan avslås dersom det er et reelt og saklig behov for det i det enkelte
tilfelle og informasjonen eller dokumentet informasjonen finnes i, kan unntas fra offentlighet i medhold av
offentleglova.
(2) Ved vurderingen av om det foreligger reelt og saklig behov etter første ledd skal de miljø- og
samfunnsmessige interessene som ivaretas ved å utlevere informasjonen, veies mot de interessene som
ivaretas ved et avslag. Dersom de miljø- og samfunnsmessige interessene veier tyngst, skal informasjonen
utleveres.
(3) Dersom deler av den etterspurte informasjonen kan nektes utlevert, skal den øvrige informasjonen gis
ut, når ikke denne gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet.

§ 12. Miljøinformasjon som alltid skal utleveres
Allmennheten skal uten hinder av reglene i § 11 alltid få informasjon om
a) helseskadelig forurensning eller forurensning som kan forårsake alvorlig skade på miljøet,
b) forholdsregler for å hindre eller redusere skade som nevnt i bokstav a, og
c) ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på miljøet.

§ 13. Saksbehandling
(1) Organet bestemmer ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan informasjonen skal gjøres
kjent. Det kan kreves papirkopi eller elektronisk kopi av informasjonen i alle eksisterende format og
språkversjoner. Organet trenger ikke å gi kopi av format og versjoner av informasjonen som er alminnelig
tilgjengelig.
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(2) Informasjonen skal være dekkende og forståelig i forhold til informasjonsbehovet kravet gir uttrykk
for. Dersom forespørselen kan besvares fyllestgjørende ved å henvise til allment tilgjengelige offentlige
registre, rapporter, produktmerking eller lignende, kan informasjonssøker henvises dit. Når det gis innsyn i
informasjon som det knytter seg immaterielle rettigheter til, skal organet dersom det har kjennskap til det
opplyse om hvem som er innehaver av rettighetene eller hvilken lisenshaver organet har fått informasjonen
fra. Dette gjelder likevel ikke når det fremstår som åpenbart unødvendig å gi slike opplysninger. Kongen kan
gi forskrift om at bestemmelsene i første ledd annet punktum og annet ledd tredje og fjerde punktum i
paragrafen her ikke skal gjelde for visse virksomheter eller typer av virksomheter som ikke omfattes av EØSavtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF) om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.
(3) Den som mottar et krav om miljøinformasjon, skal avgjøre dette og utlevere informasjonen snarest
mulig og senest innen femten virkedager etter at kravet er mottatt. Dersom mengden av informasjon eller
informasjonens karakter gjør det uforholdsmessig byrdefullt å utlevere den innen femten virkedager, skal den
senest være kommet fram til informasjonssøker innen to måneder. Det skal snarest mulig og senest innen
femten virkedager etter at kravet er mottatt, informeres om årsaken til forlengelsen og om når en avgjørelse
kan ventes å foreligge. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses åpenbart unødvendig.
(4) Dersom et krav om miljøinformasjon avslås, skal forvaltningsorganet vise til den bestemmelsen som
er grunnlag for avslaget, gi en kort begrunnelse for avslaget, opplyse om adgang og frist for å kreve nærmere
begrunnelse, og opplyse om klageadgang og klagefrist. Avslag skal gis skriftlig.
(5) Informasjonssøkeren kan innen tre uker fra vedtaket ble mottatt, kreve å få en nærmere begrunnelse
for de vurderingene som ligger til grunn for avslaget. Begrunnelsen skal gis snarest mulig og senest innen ti
virkedager etter at kravet om nærmere begrunnelse er mottatt. Begrunnelsen skal gis skriftlig dersom
informasjonssøkeren ber om det.

§ 15. Klage
(1) Avslag på krav om miljøinformasjon kan påklages til nærmeste overordnede forvaltningsorgan . Det
samme gjelder avvisning av krav etter § 10 tredje ledd. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning
om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende. Dersom svar ikke er kommet fram innen to måneder etter
at kravet om informasjon ble mottatt hos det offentlige organet, anses dette som avslag som kan påklages. Har
informasjonssøker bedt om å få oppgitt nærmere begrunnelse for avslaget etter § 13 siste ledd, avbrytes
klagefristen.
(2) For klage over avslag fra offentlig organ som omfattes av § 5 første ledd bokstav b eller c, er
klageinstansen det forvaltningsorganet som
a) kontrollerer organet,
b) har gitt oppdrag til organet eller kontrollerer organet som har gitt oppdrag til organet, eller
c) har vedtatt forskriften eller har ansvar for loven som virksomheten tilbyr tjenesten i medhold av.
(3) Reglene i offentlighetsloven om klage gjelder så langt de passer for klage over avslag på krav om
miljøinformasjon fra offentlig organ.

§ 16. Rett til miljøinformasjon om virksomhet
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(1) Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomhet nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved
virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på
miljøet.
(2) Rett til miljøinformasjon etter første ledd gjelder også påvirkning på miljøet som følge av produksjon
eller distribusjon av produkt utenfor Norges grenser, i den grad slik informasjon er tilgjengelig. Virksomheten
skal rette forespørsel til foregående salgsledd dersom dette er nødvendig for å besvare kravet.
(3) Et krav om miljøinformasjon kan avvises dersom det er for generelt formulert eller ikke gir
tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.

§ 17. Unntak
(1) Krav om miljøinformasjon kan avslås dersom
a) unntak er påkrevd fordi offentlighet ville lette gjennomføringen av handlinger som kan skade deler av
miljøet som er særlig utsatt eller som er truet av utryddelse,
b) kravet er åpenbart urimelig, eller
c) informasjonen som etterspørres angår tekniske innretninger og framgangsmåter, samt drifts- eller
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den
som opplysningen angår.
(2) Miljøinformasjon som er nevnt i § 12, skal alltid utleveres. Reglene i § 14 annet og tredje ledd gjelder
tilsvarende så langt de passer.
(3) Bestemmelsen i § 11 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 18. Saksbehandling
(1) Den som får krav om miljøinformasjon, kan utlevere informasjonen i den formen vedkommende
anser hensiktsmessig.
(2) Informasjonen skal være dekkende og forståelig i forhold til det informasjonsbehovet kravet gir
uttrykk for. Dersom forespørselen kan besvares fyllestgjørende ved å henvise til allment tilgjengelige
offentlige registre, rapporter, produktmerking eller lignende, kan informasjonssøker henvises dit.
(3) Flere virksomheter kan gå sammen om å oppfylle informasjonsplikten.
(4) Den som mottar et krav om miljøinformasjon, skal avgjøre dette og utlevere informasjonen snarest
mulig og senest innen en måned etter at kravet er mottatt . Dersom mengden av informasjon eller
informasjonens karakter gjør det uforholdsmessig byrdefullt å utlevere den innen en måned, skal den senest
være kommet fram til informasjonssøker innen to måneder. Det skal snarest mulig, og senest innen en måned
etter at kravet er mottatt, informeres om årsaken til forlengelsen og om når en avgjørelse kan ventes å
foreligge. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses åpenbart unødvendig.
(5) Dersom et krav om miljøinformasjon avslås, skal virksomheten vise til den bestemmelsen som er
grunnlag for avslaget, opplyse om adgang og frist for å kreve nærmere begrunnelse, og om klageadgang og
klagefrist.
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(6) Informasjonssøkeren kan innen tre uker fra vedtaket ble mottatt, kreve å få en kort begrunnelse for
avslaget. Begrunnelsen skal gis snarest mulig og senest innen ti virkedager etter at kravet om begrunnelse er
mottatt. Begrunnelsen skal gis skriftlig dersom informasjonssøkeren ber om det.
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