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Dragehode. Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Miljøvedtaksregisteret
1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Da vil enkeltvedtak på
utvalgte miljøområder gjøres tilgjengelig for allmenheten.
Offentlig register
Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register
som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak
etter naturmangfoldloven. Formålet med registeret er å gi allmenheten informasjon om vedtakene som treffes innenfor disse miljøområdene.
Fra 1. april 2014 skal Miljøvedtaksregisteret inneholde enkeltvedtak etter forskrifter om;







naturvernområder
artsfredninger
prioriterte arter
utvalgte naturtyper
utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål
rovviltforskriften

Senere vil også enkeltvedtak knyttet til naturmangfoldlovens bestemmelser om fremmede organismer (bl.a. om utsetting av fisk og andre
ferskvannsorganismer) og uttak av genetisk mate-

riale bli publisert i registeret. Enkeltvedtakene
skal være registrert i fulltekst, og alle kan gå inn
og lese vedtakene. Miljøvedtaksregisteret inneholder også en egen kartløsning.
Registrering av vedtak
Forskrift om Miljøvedtaksregister sier at det er
den forvaltningsmyndigheten som har fattet vedtaket som skal registrere det i registeret. Den
som skal registrere vedtak får tilgang via et brukernavn og passord.
Enkeltvedtak skal registreres senest tre virkedager etter at partene i saken er underrettet, og da
skal Miljøvedtaksregisterets registreringsløsning
brukes. I denne løsningen kan du

opprette saker

stedfeste saker

laste opp vedtaksdokumentet

registrere enkelte opplysninger om
vedtaket
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Miljøvedtaksregisteret vil også inneholde et kart
og vedtakene vil være knyttet til kartet. I kartet
en blant annet se hvilke vedtak som gjelder for
en bestemt kommune eller et fylke.
Å registrere saker i Miljøvedtaksregisteret skal
være enkelt og ikke ta mye tid. Miljødirektoratet
drifter løsningen og vil ha brukerstøtte tilgjengelig. Det blir også laget en kortfattet veileder om
hvilke vedtak som skal registreres, og hvordan det
gjøres. Plikten til å registrere vedtak vil tre i
kraft 1. april 2014.

Miljøinformasjon
I Miljøvedtaksregisteret kan enhver søke på
vedtak og lage statistikk, blant annet på tillatelser og avslag. Det er også mulig å abonnere på
vedtak. Registeret vil være en viktig informasjonskanal for vedtak innenfor disse områdene.
Forvaltningsorganene kan dra nytte av registeret,
både for å holde oversikt over forvaltningspraksis
og for å finne eksempler på vedtak og vurderinger. For pressen, miljøvernorganisasjoner og
andre vil vedtakene bli mer tilgjengelig enn før,
fordi det ikke lenger er nødvendig å be om innsyn
hos det aktuelle forvaltningsorganet.

FAKTA OM MILJØVEDTAKSREGISTER
Registreringsplikt forskrifter og enkeltvedtak på følgende områder:
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rovvilt
verneområder
utvalgte naturtyper
prioriterte arter
artsfredninger
fremmede organismer
uttak av genetisk materiale
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