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Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 

2008/816  

Det vises til klage av 19. januar 2009 over avslag på begjæring om innsyn i dokument 5 i 

Konkurransetilsynets sak 2008/816. Klagen er oversendt til Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet ved Konkurransetilsynets brev av 27. januar 2009.  

 

Dokumentet det begjæres innsyn i, gjelder Kommisjonens behandling av en sak om 

foretakssammenslutning etter EØS-avtalen artikkel 57. Dokumentet er sendt av 

Kommisjonen til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og videresendt til Konkurranse-

tilsynet, iht. reglene for samarbeid mellom overvåkningsorganene i fusjonssaker i EØS-

avtalen protokoll 24. Konkurransetilsynet bistår Kommisjonen i dens håndheving av 

EØS-avtalens regler om fusjonskontroll. Tilsynet har mottatt dokumentet som et ledd i 

denne bistanden til Kommisjonen.  

 

Protokoll 24 artikkel 9 nr. 2 pålegger norske myndigheter å unnta fra offentlighet 

taushetsbelagt informasjon som de mottar som ledd i anvendelsen av protokoll 24. 

Artikkel 9 nr. 2 lyder som følger: 

 

”The EC Commission, the EFTA Surveillance Authority, the competent authorities of 

the EC Member States and the EFTA States, their officials and other servants and other 

persons working under the supervision of these authorities as well as officials and civil 

servants of other authorities of the Member States and of the EFTA States shall not 

disclose information acquired by them as a result of the application of this Protocol and 

of the kind covered by the obligation of professional secrecy.” 



Side 2 

 

Informasjonen i dokumentet det begjæres innsyn i, er taushetsbelagt.  

 

Offentleglova § 20 første ledd bokstav a fastsetter at det kan gjøres unntak fra innsyn i 

opplysninger når det er nødvendig av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser, 

dersom det følger av folkerettslige regler at Norge har plikt til å nekte innsyn i 

opplysningene. Departementet viser til at EØS-avtalen protokoll 24 artikkel 9 nr. 2 

pålegger norske myndigheter ikke å offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger de har 

mottatt i forbindelse med anvendelsen av EØS-avtalen protokoll 24. Informasjonen i 

dokumentet det begjæres innsyn i, er oversendt til Konkurransetilsynet under 

forutsetning av at det ikke offentliggjøres. Departementet vil påpeke at det nære 

samarbeidet mellom Kommisjonen og norske konkurransemyndigheter i saker etter 

EØS-avtalens konkurranseregler, som er en sentral del av EØS-avtalen, forutsetter en 

høy grad av tillit mellom aktørene. Dette gjelder ikke minst tillit til at taushetsbelagt 

informasjon i enkeltsaker kan oversendes til nasjonale myndigheter uten fare for at 

informasjonen offentliggjøres. Offentliggjøringen av den type opplysninger som 

dokumentet omhandler, kan derfor i vesentlig grad skade forholdet mellom EU og 

Norge på konkurranseområdet. Vilkåret i § 20 første ledd bokstav a er derfor oppfylt. 

 

Departementet er enig med Konkurransetilsynet i at dokumentet også kan unntas 

offentlighet med hjemmel i offentleglova § 20 første ledd bokstav b. Vilkåret for unntak 

etter denne bestemmelsen er at informasjonen er mottatt under forutsetning av eller det 

følger av fast praksis at de ikke skal offentliggjøres. Departementet viser til rede-

gjørelsen ovenfor.  

 

Departementet finner at taushetsplikten omfatter dokumentet som helhet. Det er derfor 

nødvendig å unnta hele dokumentet fra innsyn.  

 

Departementet har vurdert meroffentlighet. Departementet mener at hensynet til 

offentlig innsyn ikke veier tyngre enn behovet for å unnta dokumentet fra offentlighet. 

Det gis derfor ikke merinnsyn i dokumentet. 

 

Det gjøres oppmerksom på at Kommisjonen fattet vedtak i ovennevnte fusjonssak i 

januar 2008. Det vises til Kommisjonens pressemelding i saken av 9. januar 2008: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/28.  

En offentlig versjon av Kommisjonens vedtak vil bli publisert på DG Konkurranses 

hjemmeside. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/28


Side 3 

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har på denne bakgrunn fattet følgende 

vedtak:  

Begjæring fra Aftenposten om innsyn i dokument 5 i Konkurransetilsynets sak 

2008/816 tas ikke til følge. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Steinar Undrum (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Nina Gørrissen 

 seniorrådgiver 
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