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Høring om opprettelse av Miljøvedtaksregisteret  
 
 
Innledning 
Norsk Redaktørforening (NR) er en faglig forening som representerer rundt 750 norske 
redaktører fra alle typer nyhets- og aktualitetsmedier. Ytringsfrihet, redaksjonell uavhengighet 
og tilgang til informasjon er blant foreningens hovedoppgaver. 
 
Vi viser til høringsbrev av 29. juni, samt epostkorrespondanse med Hege Langeland om at vi kan 
avgi høringsuttalelse innen tirsdag 2. oktober.  
 
Generelt 
NR er positive til opprettelsen av et register som beskrevet i høringsnotatet og utkastet til 
forskrift. Forutsatt at dette driftes i tråd med forutsetningene bør dette kunne bli et nyttig redskap 
for journalister og andre som jobber med miljøsaker, og bidra til at det blir lettere både å skaffe 
seg oversikt over og innsyn i aktuelle saker på området. 
 
For at registeret skal kunne ha en slik funksjon, er det viktig at registreringen er mest mulig 
komplett. Vi vil derfor sterkt understreke viktigheten av – slik det tilsynelatende også legges opp 
til – at også vedtak og dokumenter som inneholder opplysninger underlagt lovbestemt 
taushetsplikt og/eller opplysninger som omfattes av offentleglovforskriftens § 7, blir ført i 
registeret, og dermed kan etterspørres. 
 
Fulltekstpublisering av dokumenter 
Fulltekstpublisering av dokumenter innebærer et betydelig fremskritt hva gjelder den praktiske 
og faktiske utøvelsen av retten til innsyn i forvaltningens dokumenter. Også for forvaltningens 
del medfører en slik ordning betydelige fordeler, med tanke på arbeidsmengde knyttet til 
håndtering av innsynsbegjæringer. Vi er derfor fornøyde med at det legges opp til størst mulig 
grad av fulltekstpublisering av vedtak og dokumenter i Miljøvedtaksregisteret. 
 
Vi vil imidlertid komme med en konkret anmodning i så måte. Vi er innforstått med at 
offentleglovforskriftens §7 legger visse begrensninger på hvilke typer opplysninger som kan 
tilgjengeliggjøres på internett. For i størst mulig grad å oppfylle registerets formål, og for å spare 
direktoratet for unødig merarbeid, mener vi det bør legges opp til at man for visse typer 
opplysninger – for eksempel fødselsnummer og personnummer – forsøker å etablere rutiner som 



gjør at disse opplysningene sladdes eller skjermes, og at flere dokumenter da kan publiseres i 
fulltekst på nettet. Dette er det for så vidt ikke nødvendig å fastsette i forskrift, for adgangen til å 
gjøre det er åpenbar. Men vi mener dette bør nevnes i forarbeidene til forskriften, slik at det 
ligger en oppfordring om å organisere dokumenthåndteringen slik at dette blir enklest mulig å 
gjennomføre. 
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