
NOTAT   

   

    

   

  

Organisation & Jura 

J.nr. MST-146-00099 

Ref. likjo 

Den 11. oktober 2013 

 

Præhøringsnotat om forslag til emner, der ønskes behandlet i 4. 

rapport om implementering af Århuskonventionen      
Formålet med en præhøring er at give offentligheden mulighed for at bidrage med 
input til, hvilke af de emner der skal behandles i implementeringsrapporten, som i 
særlig grad ønskes behandlet. 

 

Under præhøringen kom der 14 høringssvar, følgende 3 høringsparter havde 

bemærkninger: WWF Verdensnaturfonden, Dansk Land- og Strandjagt samt 

Erhvervs- og Vækstministeriet. 

 

WWF Verdensnaturfonden opfordrer til, at klagegebyret til Natur- og 

Miljøklagenævnet helt fjernes, samt at Miljøministeriet i sin rapport forholder sig 

til, hvordan den nye offentlighedslov vil kunne påvirke implementeringen af 

Århuskonventionen i Danmark. 

 

Miljøministeriets bemærkning 

Konventionen er primært implementeret ved den gældende lov om aktindsigt i 

miljøoplysninger (lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere 

ændringer).  

 

Der er p.t. ikke fremsat et forslag vedrørende miljøoplysningsloven som 

konsekvens af den nye offentlighedslov. Eventuelle lovændringer vil imidlertid 

blive omtalt i den endelige rapport, hvis der er truffet beslutninger vedrørende 

miljøoplysningsloven på dette tidspunkt. 

 

Den nye offentlighedslov gælder imidlertid generelt og således også for 

miljøoplysninger, hvorfor bestemmelser af betydning for konventionen vil blive 

omtalt.  

 

Dansk Land- og Strandjagt synes, det er betænkeligt at så stor en del af et 

dansk høringsbrev står på engelsk. Dansk Land- og Strandjagt synes, at det er 

vigtigt, at alle informationer står på dansk. Det gøres gældende, at adgangen til 

miljøoplysninger begrænses ved myndighedernes brug af IT, og at borgere, der 

ikke er PC kyndige eller som er ordblinde, taber klagemuligheden, fordi de ikke 

har mulighed for at få indsigt i miljøspørgsmål. Dansk Land- og Strandjagt skriver 

endvidere, at det bør sikres, at alle samfundsborgere har adgang til 

miljøoplysninger og ikke kun de veluddannede. Myndighedernes brug af digital 

selvbetjening fratager mange borgere muligheden for at få oplysninger og for at 

klage. Der bør indføres regler, der gør adgangen til oplysninger og klager mest 

mulig brugervenlig, når der indføres digital selvbetjening i en forvaltning. Endelig 

bør det sikres, at ikke PC kyndige og ordblinde kan få personlig rådgivning. 
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Miljøministeriets bemærkning 

Desværre bliver skrivelser fra FN ikke oversat til dansk. Formatet for 

afrapporteringen og vejledningen hertil findes kun på engelsk, fransk og russisk. 

Heldigvis må parterne til konventionen også gerne aflevere en implementerings 

rapport på dansk.  

 

Det følger af Århuskonventionen, at parterne skal sikre, at miljøoplysninger er 

lettilgængelige, og at de i stigende grad skal findes i elektroniske databaser (art. 

5, stk. 2 og stk. 3).  Derudover skal den berørte offentlighed informeres tidligt i en 

beslutningsproces på miljøområdet på en passende, betimelig og effektiv måde, 

ved offentlig bekendtgørelse eller individuelt, afhængig af sagens 

omstændigheder (art. 6, stk. 2). 

 

Det er en integreret del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, 

at der er hjælp at hente for borgere, der har vanskeligt ved at anvende digitale 

løsninger, og de enkelte myndigheder har ansvar for at tilvejebringe hjælpen. 

Ligeledes er der i høj grad fokus på brugervenlighed og tilgængelighed af de 

digitale løsninger. For at sikre brugervenligheden vil udviklingen af de 

borgerrelaterede brugergrænseflader ske i samarbejde med relevante 

brugergrupper. 

 

Se beskrivelser af digitaliseringsstrategiens initiativer på området: 

http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-

initiativer/Effektiv-d igital-kommunikation-med-borgerne 

 

Om nødvendigt er der mulighed for at blive fritaget fra digital kommunikation 

med det offentlige jf. § 5 i Lov om offentlig digital post: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142234 og forslag til 

lov om ændring vedrørende digital selvbetjening: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145921 (se særligt 

bemærkningerne under stk. 4.2.2).  

 

Udgangspunktet er, at alle, der kan, også skal udnytte de digitale muligheder, og 

der tilbydes hjælp - eller om nødvendigt fritagelse – til borgere, der har 

vanskeligt ved eller ikke kan anvende de digitale løsninger. 

 

Erhvervsstyrelsens Team Digitaliseringspolitiske Sekretariat (DIPS) vil 

gerne gøre opmærksom på, at såfremt implementeringen af Århuskonventionen 

medfører selvbetjeningsløsninger for virksomheder, som vedrører adgang til 

oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 

domstolsprøvelse på miljøområdet, så bør disse integreres på Virk.dk i 

overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015. 

 

Miljøministeriets bemærkninger 

Via Projekt Digitalisering Erhverv (PDE) vil virksomheder, når de fx skal 

indberette data eller ansøge om miljøgodkendelse, blive dirigeret videre fra 

virk.dk til den portal, der indeholder disse elektroniske løsninger.   
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