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Svar på krav om innsyn i hogstsøknader og vedtak innenfor
markaforskriftens virkeområde - samt tilganger i fagsystemet ØKS
Viser til deres brev datert 5. juli 2022, med krav om innsyn i hogstsøknad og vedtak
innenfor markaforskriftens virkeområde og brukertilgang til forvaltningssystemet ØKS.
Slik vi forstår det er det ingen motforestillinger mot å gi dere innsyn i hogstsøknader og
vedtak. Vi mener også at hovedregelen vil være at det er innsyn i disse sakene etter både
miljøinformasjonslov og offentlighetslov. Dette er en henvendelse som bør gå til
kommunene, da det er de som har søknadene og vedtakene i sine
saksbehandlingsprogrammer. I ØKS ligger ikke søknadene og vedtaksbrevene som sådan,
ØKS er et program som kan generere rapporter basert på det som er omsøkt og vedtatt.
Dersom kravet deres skal forstås slik at dere nå ber om en sammenstilling av opplysninger
i en rapport, ber vi dere ta kontakt for å eventuelt spesifisere nærmere.
Det må etter vår vurdering være tilstrekkelig slik kommunene har gjort å henvise til
kommunenes postlister, jf. også miljøinformasjonsloven § 13 andre ledd, andre punktum:
«Dersom forespørselen kan besvares fyllestgjørende ved å henvise til allment
tilgjengelige offentlige registre, rapporter, produktmerking eller lignende, kan
informasjonssøker henvises dit.»
Vår forståelse er videre at man kun har krav på innsyn i dokument som faktisk foreligger,
ikke kopi av fremtidige søknader og vedtak. Det må i så fall bero på en praksis som hver
enkelt kommune får ta stilling til og legge opp til.
Et problem dere beskriver er knyttet til treghet i systemene med journaler og postlister, og
ulik praktisering fra kommune til kommune både knyttet til postlistene og
saksbehandlingen. Vi har forståelse for at dette kan forsinke og vanskeliggjøre
informasjonsinnhenting for deres del, og vi vil ta med problemstillingen videre til drøfting
med kommunene innenfor markagrensa og statsforvalteren.
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Dere skriver også at denne tregheten og ulikheten begrenser allmenhetens og
organisasjonenes rett til medvirkning i beslutningsprosesser. Vi bemerker at retten til å
delta i beslutningsprosesser i miljøinformasjonsloven § 20 er knyttet til utforming av
regelverk, planer og programmer. Når det gjelder enkeltvedtak må vi ha som
utgangspunkt at kommuner oppfyller forvaltningslovens krav til saksforberedende
utredning i § 17.
Videre ber dere om brukertilgang til ØKS. Det kan vi ikke gi privatpersoner eller
organisasjoner da det vil gi innsyn i taushetsbelagt informasjon, som eksempelvis
forretningsforhold og potensielt også personlige forhold.
Denne avgjørelsen kan påklages til Landbruks- og matdepartetmentet. Klagefristen er tre
uker fra dere mottok underretning om avgjørelsen. Klagen sendes Landbruksdirektoratet.
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