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NYTT fra
Miljøkommune.no – et verktøy for bedre
miljøforvaltning og planlegging i kommunene
Av Terje Farestveit og Solveig Viste, Miljødirektoratet
Terje Farestveit og Solveig Viste arbeider begge i Miljødirektoratet.

”Dette er og vil bli eit godt verktøy. Eg byrja i
jobben som arealplanleggar for eit år sidan.
Nettsida er akkurat kva eg hadde trengt då, midt
i blinken, her finn du svar på det meste! ”
Dette er en av tilbakemeldingene www.miljokommune.no har fått, og bekrefter det vi har som
mål for nettstedet: At det skal gi konkret hjelp til
saksbehandling innen miljøforvaltning og planlegging, og hjelpe kommunene.

Et eksempel

Men hvordan kan en ingeniør som jobber med
vann og avløp ha nytte av dette nettstedet? Ta en
byggesøknad hvor det er søkt om tillatelse til
installering av minirenseanlegg
Ved å gå inn på forurensning og avløp får du
en oversikt over alle avløpsområder hvor kommunen er forurensningsmyndighet. Søknader
om å få godkjent minirenseanlegg som renseløsning kommer da inn under kapittel 12. I menyen
finner du alt som forurensningsforskriften sier
om tillatelser for utslipp under 50 pe, og alle ledd
i en behandling av søknader (Oppgavehjelp). Du
vil også få opp maler som kan brukes i søknadsprosessen (Maler).
I tillegg må du vurdere om det omsøkte minirenseanlegget er en god nok løsning. Kommunen
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har kanskje en lokale forskrift som regulerer
dette, eller har delt kommunen inn i områder
som sier hvilke krav til rensing som gjelder. Hvis
kommunen ikke har slike bestemmelser, vil det
være aktuelt å utarbeide lokal forskrift eller sette
konkrete krav i aktuell reguleringsplan. Ved å
trykke på ”Oppgavehjelp” vil du finne ”Råd om
saksbehandling” og ”Fastsette lokal forskrift”.
Her vil du finne en oppskrift på hvordan forskriften kan utformes og fastsettes.
Kommunen kan ha som prinsipp at minirenseanlegg ikke skal brukes når lokale forhold
ligger til rette for infiltrasjon, eller at det er angitt
soner i kommunen hvor ulike typer minirenseanlegg kan godkjennes. Miljøkommune.no viser
da til lenker hvor du finner teknisk informasjon
om godkjente minirenseanlegg, om forventede
renseeffekter osv. Her vil du finne hvilke typer
renseløsninger som kan godkjennes, og hvorfor.

Oppgavehjelp for det meste

Dette er bare et eksempel. Nettstedet samler alle
oppgaver innen miljøforvaltning og planlegging
der kommunen har myndighet og plikt. Det er
første gang dette blir samlet på et sted med oppgavehjelp som viser saksgang, maler for brev
(også på nynorsk), sjekklister, søknadsskjemaer,
veiledninger og informasjonsskriv osv. Dette skal
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gjøre saksbehandlingen så enkel som mulig for
den som jobber med den konkrete saken. Det
sikre i sin tur bl.a. kvaliteten på saken og bidrar
til likere behandling av like saker. Nettstedet kan
være særlig nyttig for nyansatte, og i forbindelse
med saker som en ikke jobber så ofte med.

Utveksling av erfaring

Nettstedet skal også være stedet kommunene kan
utveksle erfaringer og kunnskap mellom seg.
Hvorfor finne opp kruttet, når noen allerede har
gjort det? Ta for eksempel lokal forskrift om avløp
som en kommune har utarbeidet. Den kan andre
kommuner få tilgang til her og bruke som grunnlag for eget arbeid.

Enda et nytt nettsted!

Enda et nytt nettsted i en flora av mange tenker
du kan hende. Og det kan du gjøre med rette, for
de fleste fagområder innen miljøforvaltningen
har laget sitt nettsted og bidrar dermed til mangfoldet - og forvirringen. Men dette nettstedet har
som mål å samle kommunens oppgaver innen
miljøforvaltning og planlegging på et sted samt å
gi hjelp til å løse oppgavene. Det er utgangspunktet for at Miljøverndepartementet satte i gang
dette arbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet,
Riksantikvaren, Kartverket og Strålevernet. Så
langt omfatter nettstedet myndighetsområdet til
Miljøverndepartementet. Men det er mange til-
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liggende områder som ligger i andre departement
som kommunene etterlyser veiledning og oppgavehjelp på. Dette er noe vi skal se på som del av den
videre utviklingen av www.miljokommune.no.

Si det videre!

Nettstedet www.miljøkommune.no er snart
ferdigstilt. Det ble lansert i mai 2013, og fra
1.1.2014 går det over fra prosjekt til drift. Brukerstatistikken så langt viser at vi ikke kan ligge på
latsiden når det gjelder å gjøre nettstedet kjent.
Det er for få som bruker det, og de som bruker
det, er der i kort tid. Men jo lenger inn på nettstedet folk beveger seg, jo lengre blir de. For oss
betyr det at brukerne finner nyttig informasjon
som de finner det verdt å bruke tid på.
For å sikre kvaliteten og få opp bruken av
nettstedet, er vi avhengig av deg som bruker av
nettstedet.
Vi får tilbakemeldinger av alle slag, og alle er
like viktige. De vil bidra til et bedre verktøy som
på sikt gjør at forvaltningen av miljøet i kommunene våre blir stadig bedre. Det viktigste i
arbeidet med å gjøre nettstedet kjent, er deg som
bruker og at du forteller andre at du har utbytte
av dette verktøyet. Så derfor: Si det videre!
Vil du ha mer informasjon om nettstedet, kan
du ta direkte kontakt med oss i Miljødirektoratet, men du kan jo begynne med å ta en titt på
filmen om Miljøkommune.no.
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