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Høringssvar fra NVE - Høring av forslag til endringer i 

forvaltningsloven m.m. - utvidet adgang til informasjonsdeling – 

oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) høring 

av forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. datert 2.9.2020.  

Nedenfor følger NVEs kommentarer.  

1. Adgang til å dele opplysninger underlagt taushetsplikt etter andre lover enn forvaltningsloven  

JD ber om innspill på i hvilken grad de nye reglene også skal gi adgang til deling av opplysninger som 

er underlagt taushetsplikt med grunnlag i andre lover enn forvaltningsloven.  

Under punkt 2.5.5 Taushetsplikt for allmenne interesser i høringsnotatet, trekker JD frem taushetsplikt 

etter energiloven for kraftsensitiv informasjon og etter damsikkerhetsforskriften for damsensitiv 

informasjon. JD skriver videre at  

«Dette handler som nevnt ikke om forvaltningsrettslig taushetsplikt, og det vil kunne få store konsekvenser 

om slik informasjon kommer på avveie, noe som tilsier at informasjonen bare bør kunne deles med dem 

som har et særlig behov for det. Departementet seg det derfor ikke aktuelt med noen utvidet adgang til å 

dele denne typen taushetsbelagt informasjon på grunnlag av forvaltningsloven»  

NVE er enige i JDs vurdering av at delingsadgangen ikke bør omfatte kraftsensitiv og damsensitiv 

informasjon. Dette er informasjon som er underlagt taushetsplikt etter energiloven og 

damsikkerhetsforskriften. Det er av vesentlig betydning for både kraftforsyning og damsikkerhet at 

informasjonssikkerheten ivaretas. NVE mener derfor at det ikke bør være noen større adgang til 

informasjonsdeling enn hva som følger av sektorregelverket.   

2. Avgiverorganet avgjør 

Under punkt 8.1.1. Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 7, presiserer JD følgende i merknadene:  
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«Forslaget til ny delingshjemmel vil, som de øvrige bestemmelsene i § 13b, ikke innebære noen plikt til å 

dele opplysningene, kun en adgang. Det vil fremdeles være opp til avgiveren å avgjøre om adgangen 

skal benyttes.» 

NVE mener dette er en viktig presisering. Videre støtter vi at det skal være avgiverorganet som skal 

være ansvarlig for å vurdere om vilkårene for å utlevere taushetsbelagte opplysninger er oppfylt, også 

selv om utlevering skjer i forbindelse med mottakerorganets oppgaver.  
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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