Klagenemnda for miljøinformasjon

Anmodning om omgjøring av nemndsvedtak i sak 2016/5
Klager:

Ruben Sparsaas
rubensparsaas@hotmail.com
Asdal 19
4824 Bjorbekk

Innklaget:

Casall Sport
Sjølyst Plass 3
0278 Oslo

Sakens bakgrunn
Ruben Sparsaas har over en lang periode vært i omfattende skriftlig kontakt per e-post med
Casall Sport for blant annet å få utlevert detaljert skriftlig produktinformasjon om en rekke
ulike treningsprodukter som Casall Sport produserer. I forbindelse med denne kontakten har
Sparsaas fått utlevert informasjon og dokumentasjon fra Casall Sport, som han ikke har ansett
som tilfredsstillende. I e-post 15. april 2016 klaget han Casall Sport inn for Klagenemnda for
miljøinformasjon. Casall Sport fikk anledning til å kommentere klagers anførsler. Saken reiste
spørsmål om Casalls informasjonsplikt og om denne var oppfylt. Nemnda traff enstemmig
vedtak 20. september 2016 med slik slutning:





Casall Sport plikter innen 30 dager å informere Ruben Sparsaas om testrapportene
mm. er representative for Casall-produktene "Weight Plates Vinyl", Dumbell Handle"
og "Hit Tube Roll".
Dersom "Weight Plates Vinyl", Dumbell Handle" eller "Hit Tube Roll" inneholder
ftalater, bisfenol A (BPA), bromerte flammehemmere, per- og polyflorerte stoffer,
perfluorerte stoffer, sølv eller triklosan og andre antibakterielle stoffer som ikke
fremgår av testrapportene mm., plikter Casall Sport innen 30 dager å gi Ruben
Sparsaas forståelig og dekkende informasjon om dette.
Klagen tas ikke til følge hva gjelder øvrige informasjonskrav.

Ruben Sparsaas fremsatte i e-post 19. oktober 2016 begjæring om omgjøring av vedtaket fra
20. september 2016.
Anførslene i omgjøringsbegjæringen
Ruben Sparsaas begjærer at nemndas vedtak 20. september 2017 omgjøres, fordi det er
"dessverre liten nytte i informasjonen vi har fått når vi ikke har faglig kompetanse til å lese
testrapportene og gjøre dem om til svar på spørsmålene våres, og derfor er vi dessverre like
langt hvis Casall ikke svarer spesifikt på spørsmålene."
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Nemndas vurdering:
Nemnda legger til grunn at spørsmålet om omgjøring av vedtak skal løses etter
forvaltningslovens regler, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35. Det vises blant annet til sak 2008/7
vedtak i omgjøringssak 18. juni 2009, hvor nemnda etter å ha drøftet forholdet til andre
rettsmidler kom til at de alminnelige reglene om omgjøring i forvaltningsloven gjelder.
Det er omgjøring etter fvl. § 35 første og femte ledd som kan være aktuelt, da det er tale om å
endre nemndas eget vedtak. Fvl. § 35 første og femte ledd lyder:
"Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom a)
endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte
tilgodeser, eller b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende
og vedtaket heller ikke er offentlig kunngjort, eller c) vedtaket må anses ugyldig.
…
De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og
tredje ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv
eller alminnelige forvaltningsrettslige regler."
Nemnda kan ikke se at noen av vilkårene for omgjøring i fvl. § 35 første ledd eller tredje ledd
er oppfylt. Det er derfor ikke aktuelt å omgjøre vedtaket 20. september 2016. På denne
bakgrunn har nemnda kommet til følgende konklusjon:
Begjæringen om omgjøring av klagenemndas vedtak 20. september 2016 i sak 2016/5 tas
ikke til følge.
Avgjørelsen er avsagt etter behandling på nemndsmøtet 15. februar 2017 og senere utveksling
av tekst til avgjørelse på e-post. Avgjørelsen er datert den dagen alle medlemmene har gitt sitt
samtykke til teksten.
Tvist om plikter og rettigheter etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 kan bringes inn for
domstolene ved søksmål. Partene i søksmålet vil være den som har fremsatt det omtvistede
kravet og den virksomheten kravet retter seg mot, jf. forskrift 14. desember 2003 nr. 1572 om
Klagenemnda for miljøinformasjon § 10.

Oslo, 15. februar 2017
Hans Petter Graver
Sigrid Andersen Cabot
Ina Lindahl Nyrud Andreas Pihlstrøm
Torgrim Fjellstad Elin Vestrum

