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indledning1 

I det følgende præsenteres en vurdering af de afgørelser, der er truffet af 
Personvernnemnda1 i dettes to første funktionsperioder (2001–2008).  
Eftersom denne vurdering er foretaget af en ikke norsk2 skal der indledningsvis 
gøres enkelte bemærkninger om hvad vurderingen er rettet imod. Det frem-
hæves herved, at vurderingens hovedtema er karakteren af det personværn, 
der kan udledes af de grundsynspunkter, som fremgår af nævnes praksis. Et 
tema er på hvilken måde denne praksis forholder sig til og afvejer de interes-
ser, som de behandlingsansvarlige og de registrerede har. I det omfang dette er 
hensigtsmæssigt belyses dette tema til en vis udstrækning på baggrund af den 
internationale udvikling. 

Det må som et i og for selvfølgeligt forbehold anføres, at der ikke bliver 
tegnet et samlet billede af personværnet i Norge, idet nævnet kun har mulighed 
for at tilkendegive sin opfattelse i forhold til de sager, der indbringes for næv-
net, hvorved der bliver tale om et lidt tilfældigt udvalg af de spørgsmål, der 
konfronterer nutidens personværn. 

Det må endvidere fremhæves, at der i redegørelsen ikke tages stilling til 
detaljer i norsk ret eller for så vidt om nævnets afgørelser i alle henseender er 
udtryk for gældende norsk ret. Der sker ej heller nogen egentlig inddragelse 
af den norske ret, der ligger ved siden af personværnslovgivningen, men som 
kan have betydning for denne lovgivnings anvendelse. Personværnet er en del 
af det samlede retssystem. Sådan anden ret indgår ganske naturligt i en del 
afgørelser, hvis almindelige budskab dog kan vurderes uden at inddrage denne 
ret. Disse begrænsninger beror som nævnt på, at en inddragelse af sådanne 
momenter forudsætter et bredt kendskab til norsk ret og den tradition, som 
denne ret er udtryk for. Dette indebærer dog ikke, at juraen er fraværende i 
det følgende. I det omfang det er nødvendigt for at vurdere praksis medtages 
naturligvis de relevante bestemmelser. 

Til sidst bemærkes, at i nævnets tidlige afgørelser optræder undertiden de 
spørgsmål, der blev aktualiseret ved overgangen fra personregisterloven til 
personoplysningsloven. Disse spørgsmål har sjældent principiel interesse og 
må i dag betragtes som historiske, hvorfor de udelades her. 

1  Forkortelse: PVN = Personvernnemnda afgørelse – Artikel 29 gruppe WP: Working papers fra 
den i medfør af direktiv 95/46 EF etablerede arbejdsgruppe bestående af de af direktivet om-
fattede datatilsyn. Medmindre andet fremgår er §-henvisninger til personopplysningsloven. 

2  Peter Blume er professor dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet – medlem af 
Datarådet i det danske Datatilsyn. – Den her givne vurdering er udtryk for egne iagttagelser. 
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Den følgende vurdering inddrager ikke alle de trufne afgørelser, hvilket 
først og fremmest beror på, at det kun er en række af de problemstillinger, der 
har foreligget til bedømmelse, som er egnet som grundlag for en stillingtagen 
til nævnets vurderinger og endvidere har den yderligere kvalifikation at ved-
røre almene personværnspørgsmål. 



næVnets Betydning2 

I den undersøgte periode har nævnet truffet 67 afgørelser vedrørende et bredt 
udsnit af personværnsspørgsmål. Det er karakteristisk, og måske lidt overras-
kende, at langt hovedparten af disse afgørelser vedrører seriøse spørgsmål. Der 
er ofte mange personlige og følelsesmæssige oplevelser knyttet til personvær-
net, hvorfor en mulighed for at anvende nævnet kunne have medført mange 
klager af denne karakter, men dette har ikke været tilfældet, hvilket må betrag-
tes som heldigt. 

Forudsætningen for at indbringe en sag for nævnet er, at denne først har 
været behandlet i Datatilsynet. Det har derfor interesse i hvilken udstrækning 
nævnet og tilsynet ser på samme måde på personværnet. I de 67 sager er der 
sket omgørelse i 23, hvilket dog ikke tegner det helt retvisende billede. I en 
del af de sager, hvor Datatilsynets afgørelse opretholdes, sker det med en ny 
begrundelse. Det kan på denne baggrund konstateres, at nævnet ikke blot er 
et spejl af den retsopfattelse, der hævdes af tilsynet. Der tages selvstændigt stil-
ling til den i den enkelte sag foreliggende problemstilling, idet det herved kan 
bemærkes, at nævnet som klageinstans er begrænset til den del af en sag, der 
er omtvistet, hvorfor sagen i nogle tilfælde er tilskåret i forhold den sag, som 
Datatilsynet har vurderet. 

Det kan endvidere konstateres, at hovedparten af de trufne afgørelser er 
enstemmige, men at der dog i en del afgørelser er afgivet dissens, undertiden 
alene vedrørende begrundelsen. Den omstændighed, at dissenser offentliggø-
res, jfr. personopplysningsforskriften 9–1, må betragtes som positiv og medvir-
ker til at illustrere, at personværnsjura i en del tilfælde beror på vurderinger, 
der på sagligt grundlag kan variere. Selvom det sædvanligvis er ønskeligt, at 
der træffes afgørelser i enighed, bidrager dissenserne til det præg, som nævnet 
sætter på det legale personværn.

På dette sted skal anføres en enkelt iagttagelse vedrørende den juridiske 
metode, som fremgår af nævnets afgørelser. Det er karakteristisk, at lovgivning 
om personværn på mange punkter ikke kan være helt præcis, men på baseres 
på retlige standarder. Dette gælder for databeskyttelsesdirektivet (95/46) og 
for national lovgivning, herunder den norske. Dette aktualiserer det velkendte 
spørgsmål om hvilken vægt, som lovforarbejderne skal tillægges. Dette spørg-
smål har særligt interesse i de tilfælde, hvor forarbejderne fører til et resultat, 
der ikke kan eller i hvert fald ikke umiddelbart kan udledes af lovteksten. Det 
er her karakteristisk, at nævnet lægger stor vægt på forarbejderne og sædvan-
ligvis anser sig for bundet af disse, idet dette eksempelvis gælder for antagel-
sen om, at samtykke er det primære behandlingsgrundlag, jfr. under 4, og at 
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fingeraftryk er et entydigt identifikationsmiddel, jfr. under 5.3. Nævnet er un-
dertiden kritisk overfor retsgrundlagets udformning, jfr. PVN 2005/01, men er 
gennemgående tro mod forarbejderne. Dette er, internationalt set, ikke usæd-
vanligt for personværnsmyndigheder, men er dog ikke retssikkerhedsmæssigt 
ubetænkeligt, og under alle omstændigheder er der grund til at være på vagt 
overfor, at forarbejderne medfører en uheldig konservatisme. Man skal være 
varsom mod at blive styret af «den døde hånd», som det lidt dramatisk er ud-
trykt i dansk retsvidenskab.  



hVorfor PersonVærn – 3 
fjernsynsoVerVågning

Nævnet har truffet en række afgørelser vedrørende adgangen til at foretage 
tv-overvågning, jfr. PVN 2002/01, 2002/02, 2002/05, 2005/09, 2005/12 og 
2005/13. Denne problemstilling, der er aktuel og påtrængende i de fleste lan-
de, har stor interesse for og bevågenhed i offentligheden og omfatter en ræ-
kke vanskelige personværnsspørgsmål, hvoraf de mest almene inddrages i det 
følgende. 

Nævnet tager i nogle af sine afgørelser udgangspunkt i en nærmere beskri-
velse og vurdering af det system, der benyttes til at foretage overvågningen. 
Dette er særligt fremtrædende i PVN 2005/12 og 13 vedrørende overvågning i 
relation til busser og togkupeer. Det bliver herved så vidt det ses lagt til grund, 
at anvendelsen af det apparatur, der danner grundlag for den automatiske 
optagelse (§ 36), ikke i alle tilfælde er udtryk for en persondatabehandling 
uanset at optagelsen omfatter personer, idet en sådan behandling først finder 
sted når optagelsen afspilles og de identificerbare personer bliver identificeret. 
Denne indfaldsvinkel indebærer, at der skelnes mellem selve overvågningen, 
dvs. opsætning af kameraer, og behandlingen af de personoplysninger, som 
overvågningen resulterer i. 

Opdelingen mellem overvågningen og overvågningens resultater kendes 
også i andre lande og kan for en umiddelbar betragtning forekomme naturlig. 
En parallel er, at det ikke er computeren, men computerens persondatabehand-
ling, der har betydning. Det kan dog overvejes hvor stor betydning denne op-
deling kan og bør tillægges. Når tv-overvågningen medfører indsamling af per-
sondata og overvågningen har den tilstrækkelige kvalitet til at de pågældende 
personer kan identificeres vil apparaturets anvendelse efter mit skøn udgøre 
en persondatabehandling, jfr. om tilsvarende problemstilling nedenfor under 
5.2. I denne forbindelse kan nævnes, at artikel 29 gruppen i WP 67/2002 p.6 
og WP 89/2004 p.6 lægger til grund, at teknikken i princippet er omfattet af 
databeskyttelsesdirektivet, men dog samtidig (WP 67 p.13) fremhæver, at det 
specifikke medie er uden betydning for personværnvurderingen. Ved gennem-
førelsen af overvågningen sker der under den ovenfor nævnte forudsætning en 
indsamling af personoplysninger. 

Der kan i denne forbindelse også være grund til at fremhæve, at i et tilfæl-
de, hvor der tv-overvåges uden optagelse og dermed uden en efterfølgende be-
arbejdningsproces, jfr. PVN 2002/05, vil der ligeledes, i hvert fald såfremt der 
er bemanding, være tale om indsamling af personoplysninger, idet det herved 
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for anvendelsen af personoplysningsloven kan have betydning om apparaturet 
er analogt eller digitalt, jfr. § 3. 

På denne baggrund er det ikke åbenbart, at det som sket i nævnets afgørel-
ser er påkrævet så skarpt at skelne mellem overvågningen og dens resultater. 
Det er muligt, at et bedre personværn opnås ved at betragte forløbet som en 
samlet proces. 

Nævnet tillægger det i overensstemmelse med personoplysningsloven be-
tydning hvor overvågningen er rettet imod og dets antagelser vedrørende ste-
der, der er private, steder, hvor en begrænset kreds færdes jævnligt (§ 38), 
eller som er offentlige (§ 40), virker hovedsageligt rigtige og overbevisende. 
Sammenholdes det offentlige sted og det sted, hvor en begrænset kreds er til 
stede, f.eks. sporvejskupeen, men dog efter nævnets opfattelse ikke færdes 
jævnligt, kan det overvejes hvor forventningen om ikke at blive overvåget er 
størst. Nævnet fremhæver her en kupe i en sporvogn som et meget offentligt 
sted, og det er da også et sted, hvor den enkelte er tættest på andre mennesker, 
således at det nok for de fleste er et sted, hvor overvågningen er mindst over-
raskende. Man tænker mere over hvordan man opfører sig, når man er i ku-
peen, end når man er i det helt frie rum. Der kan argumenteres for, at dette gør 
overvågningen mindre betænkelig end overvågning af det egentligt offentlige 
rum, hvor mange er mindre forberedte på overvågningen og hvor en krænkelse 
potentielt kan være større. En forventning om ikke at være overvåget må til-
lægges betydning. Denne opfattelse har også betydning i forhold til områder, 
hvor det er kendt, at der er en vis forventning om diskretion, jfr. PVN 2002/05 
om barer og restauranter.   

Nævnet lægger vægt på, at der er særlige hensyn at tage til personer, der er 
ansatte, og anfører ligeledes at det er tvivlsomt i hvilken udstrækning tv-over-
vågning har en præventiv virkning i forhold til kriminalitet. I disse henseender 
er nævnet på linie med den almindelige opfattelse i de fleste lande. 

I nogle tilfælde, jfr. herved PVN 2005/12 og 13, kan det overvejes hvilken 
type persondata, der behandles som følge af en tv-overvågning. Det er her 
interessant at bemærke, at nævnet lægger til grund, at dette bl.a. er sensitive 
oplysninger (§ 2 nr.8), hvorfor det er påkrævet at der er hjemmel hertil i per-
sonoplysningslovens § 9. Denne antagelse eksemplificeres ved, at optagelsen 
kan vise klædedragt (religiøs overbevisning) eller synlige sår (helbredsoplys-
ninger). Denne antagelse skærper de retlige krav til overvågningen og har som 
udgangspunkt vidtgående konsekvenser eftersom enhver optagelse vil vise no-
get følsomt via en persons hudfarve (race). En «klassisk» nordmand tilhører 
den ariske race. Det kan diskuteres om nævnets antagelse er holdbar eller om 
det ville være en bedre indfaldsvinkel at lægge vægt på overvågningens formål 
og endvidere på, at det sædvanligvis er almindelige persondata (§ 8), der opta-
ges, og at det er tilfældigt, at følsomme data bliver medtaget på en optagelse. I 
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eksempelvis dansk ret er udgangspunktet, at tv-overvågning kun udgør en be-
handling af følsomme data, såfremt optagelsen rent faktisk omfatter sådanne 
oplysninger. 

Selvom man følger nævnets linie kan det undre, at nævnet som grundlag 
for en accept af overvågningen lægger vægt, at overvågningen forfølger en 
vigtig samfundsinteresse (§ 9, stk.3) frem for at henvise til, at den registrerede 
selv har offentliggjort oplysningen (§ 9, stk.1d). Sidstnævnte regel omfatter – i 
hvert fald som det antages for den tilsvarende danske regel –  f.eks. den situa-
tion, at en person i det offentlige rum bærer en religiøs beklædning, f.eks. en 
kalot. Den sidstnævnte forståelse ville efter min opfattelse give personværnet 
et fornuftigt omfang og specielt medføre, at der ikke sker en for vid anvendel-
sen af reservationen om en «vigtig samfundsinteresse». 

Tv-overvågning udgør en betydelig udfordring til personværnet som følge 
af, at der er en meget stor folkelig opbakning til anvendelsen af denne tek-
nologi. En sådan opbakning, der er baseret på en tro på, at overvågningen 
medfører tryghed, kan iagttages i alle europæiske lande. Dette rejser spørgs-
målet om hvorledes personværnsreglerne skal anvendes og på et mere alment 
plan spørgsmålet om hvad personværn er og hvorfor vi har det. Nævnet yder 
i enkelte af sine afgørelser (PVN 2005/12 og 13) et interessant, men også dis-
kutabelt, bidrag til denne problemstilling. Nævnet fremhæver således, at «per-
sonvern – slik som det forstås i personopplysningsloven – er imidlertid ikke 
en betegnelse for en individuell, psykologisk opplevelse. Denne opplevelsen er 
relevant i vurderingen af personvernulemperne, men ikke tilstrekkelig» (PVN 
2005/12). Dette indebærer, at opbakningen til tv-overvågning ikke i sig selv 
indebærer, at kravene til personværn er opfyldt eller at der overhovedet ikke 
foreligger et personværnsproblem. 

Denne iagttagelse kan der isoleret set, dvs. i forhold til personopplysnings-
lovens kapitel 7, ikke stilles spørgsmålstegn ved, men der kan dog alligevel 
være grund til at så lidt tvivl om det så skarpt kan antages, at personværn er 
et samfundsmæssigt frem for et individuelt begreb. Personværnet har i hvert 
fald som et af sine hovedformål at beskytte personer og det kan hævdes, at 
det i hvert fald på et eller andet niveau forudsætter, at personer ønsker at have 
denne beskyttelse. Antager det store flertal, at tv-overvågning uden for den 
egentlige privatsfære (hjemmet) ikke er krænkende og ikke antaster privatlivets 
fred, kan dette tale for, at der ikke foreligger et personværnsproblem. Når man 
som i norsk ret betragter samtykke som det primære behandlingsgrundlag, jfr. 
yderligere herom under 4, indebærer dette, at personværnet knyttes meget nøje 
til den enkelte person og dermed til dennes oplevelse af et beskyttelsesbehov. 
Nævnet er da heller ikke helt fremmed overfor denne tankegang, idet det i for-
bindelse med interesseafvejningsreglen i § 8f anføres, at den folkelige opinion 
taler for, at denne afvejning falder ud til fordel for, at tv-overvågningen kan 
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foretages som ønsket af den behandlingsansvarlige (PVN 2005/13). På denne 
måde gives oplevelsen alligevel en vis betydning. Afslutningsvis skal fremhæ-
ves, at denne problemstilling har en betydelig principiel interesse og det er 
værdifuldt, at den er blevet fremhævet i nævnets afgørelser.



samtykke4 

Som det fremgår af nævnets afgørelser betragtes samtykke som det primære 
behandlingsgrundlag i norsk ret. Samtykke er en hovedregel, der dog ikke 
udelukker, at andre behandlingsgrundlag bliver anvendt. Set udefra, jfr. også 
PVN 2004/01, fremstår dette i og for sig ikke særligt tydeligt af personop-
lysningslovens §§ 8 og 9, idet dette fremhæves som følge af, at samtykket 
ikke gives den samme fremtrædende placering i alle lande, der er omfattet af 
databeskyttelsesdirektivet (95/46 EF). Direktivet (artikel 7 og artikel 8, stk.2) 
giver ikke efter min vurdering, modsat som indiceret bl.a. i nævnets afgørelse i 
PVN 2004/01, samtykke forrang. Der tilkendegives ingen tvivl på dette punkt, 
men det kan dog iagttages, at nævnet i en række afgørelser accepterer, at et 
andet grundlag bliver anvendt, og f.eks. i PVN 2003/05 påpeger, at der ikke 
nødvendigvis skal være et samtykke, jfr. i øvrigt om en modsat situation ned-
enfor under 6.1. 

Når samtykke er en hovedregel får det særlig stor betydning om kravene 
til det gyldige samtykke (§ 2 nr.7) bliver opfyldt. I nævnets praksis er det især 
spørgsmålet om samtykket er frivilligt, der er blevet vurderet. I almindelighed 
synes nævnet at anlægge en forholdsvis streng bedømmelse af om samtykket 
er frivilligt. Det fremhæves i PVN 2003/01 vedrørende Kreditnett og opret-
telse af et låneregister, jfr. også lidt modificerende PVN 2005/10 («tvivlsomt»), 
at medfører et samtykke, at den registrerede opnår et gode eller en fordel, vil 
samtykket som hovedregel ikke være frivilligt. Dette forekommer at være en 
ganske streng tolkning af frivillighedskravet og anvendt som regel kan tolknin-
gen let medføre, at samtykke i meget vid udstrækning ikke vil kunne anvendes 
som behandlingsgrundlag, hvilket kunne underminere den praktiske betyd-
ning af, at samtykke er det primære behandlingsgrundlag. Det kan således let 
blive en teoretisk betragtning, at samtykke er hovedreglen og det kan overvejes 
om det under den registreredes perspektiv er hensigtsmæssigt at anlægge en så 
streng kurs.  

Nævnet er da også åben for, at der ikke altid kan stilles så strenge krav, 
jfr. PVN 2006/06 om dopingtest i et motionscenter, hvor samtykke accepteres 
uanset, at der kan være et vist socialt pres for at det bliver givet, jfr. i øvrigt 
også PVN 2006/10. Selvom nævnet således ikke er ufleksibelt er der under alle 
omstændigheder tale om en tolkning, der er mere restriktiv end tilfældet er i 
en del andre lande.  

Et område, der traditionelt har påkaldt sig stor opmærksomhed vedrører 
muligheden for ansatte til at samtykke til arbejdsgivers persondatabehand-
ling. Der er ikke på samme måde som det tilfældet er i nogle lande som f.eks. 



14 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

Finland (Lag 477/2001) fastsat særregler herom i lovgivningen, men nævnets 
praksis angiver som hovedregel den retsposition, at et sådant samtykke grun-
det de hierarkiske forhold på arbejdspladser hovedsageligt er udelukket. Dette 
gælder således selvom samtykke betragtes som en hovedregel. Dette fastslås i 
almindelighed i PVN 2005/06, hvor det fremhæves, at arbejdsgiver altid vil 
have magt over arbejdstager. Har nægtelse af samtykke med sikkerhed ikke 
konsekvenser for den ansatte kan det dog være frivilligt, jfr. PVN 2006/07 om 
brug af fingeraftryk ved logning på database og ligeledes PVN 2006/10, hvor 
den registrerede har valgmuligheder. I overensstemmelse med artikel 29-grup-
pen (WP 48/2001) er samtykke således muligt såfremt det er sikkert, at et nej 
til at give et samtykke ingen negative konsekvenser vil have for den ansatte. 

Selvom samtykke er hovedreglen er det ikke udelukket, at arbejdsgiver kan 
anvende et af de andre behandlingsgrundlag i loven, hvor nævnet henviser til 
interesseafvejningsreglen i § 8f, der som følge af den ovenfor nævnte skepsis 
herved nærmest bliver hovedreglen, og som i mange tilfælde anvendelig som 
behandlingsgrundlag. Det er undertiden internationalt blevet overvejet om 
arbejdskontrakten kunne udgøre et grundlag (§ 8a), men i forhold til frivil-
lighed er der næppe stor forskel på indgåelse af en kontrakt og afgivelse af et 
samtykke. I begge tilfælde er der tale om afgivelse af en viljeserklæring og i 
begge tilfælde sker det i relationen mellem en svag part og en stærk part. De 
yderligere krav, der stilles til samtykket, informeret og specifikt, stilles ikke til 
kontraktindgåelsen. Endvidere er samtykket til enhver tid er tilbagekaldeligt. 
Det kan også anmærkes, at vurderingen af en kontrakt er civilretlig og der-
med forudsætter anvendelse af juridiske kompetencer, som ikke nødvendigvis 
findes hos Datatilsynet og nævnet. Det er derfor forståeligt, at nævnet ikke 
peger på denne mulighed, men det kunne dog have været nærliggende at kom-
mentere den. 

Alt i alt bør der ikke i ansættelsesforhold ske en mildere vurdering af fri-
villighedsbetingelsen, idet meget kan tale for, at samtykke her som udtrykt af 
artikel 29 gruppen er en «fall back position» (WP 48 p.23), når andre behand-
lingsgrundlag ikke kan benyttes. Her er samtykke således ikke en hovedregel. 
Problemstillingen vil givet vis være aktuel også i de kommende år. 



PersonoPlysningsloVens område5 

I dette afsnit omtales en række problemområder, hvor nævnets afgørelser bi-
drager til en klarlægning af dels hvad den persondataretlige regulering vedrø-
rer dels hvorledes nogle af de modifikationer, der er indbygget i den regulering, 
der fremgår af personoplysningsloven, skal finde anvendelse.

elektronisk behandling5.1 

Al elektronisk persondatabehandling er for en umiddelbar betragtning omfattet 
af personoplysningsloven, jfr. § 3, stk.1a. I nævnets afgørelse, PVN 2005/01, 
vedrørende en lydoptagelse, der er foretaget via en fritstående borddiktafon, 
med spørgsmål om oplysningspligt efter § 19, som dog ikke vurderes, fore-
tages en nærmere gennemgang af spørgsmålet. I forhold til anden form for 
behandling (stk.1b) tillægges genfindelighed betydning, men for elektronisk 
behandling konkluderer nævnet ud fra databeskyttelsesdirektivet, artikel 29 
gruppens tilkendegivelser, og udenlandsk ret, at genfindelighed ikke er et krav, 
hvilket kan tiltrædes. Genfindelighed er primært et relevant kriterie i forhold 
til manuelt behandlede data. 

På denne baggrund bliver det derfor ved en stillingtagen til konkrete pro-
blemstillinger et indledende hovedspørgsmål om der faktisk er tale om elek-
tronisk behandling. Denne problemstilling forekommer typisk på grænseom-
råder. I nævnets praksis har dette været tilfældet i forhold til tv-overvågning og 
til lydoptagelser, jfr. den ovenfor nævnte afgørelse, der danner udgangspunkt 
for de følgende bemærkninger. 

I afgørelsen, der ikke er særligt gennemskueligt formuleret, synes nævnet 
at foretage en opdeling mellem det apparatur, der danner grundlag for be-
handlingen, og den måde, hvorpå behandlingen finder sted. Konsekvensen af 
denne opdeling er, at selvom det anvendte apparatur benytter elektronisk tek-
nologi er persondatabehandlingen ikke nødvendigvis omfattet af personop-
lysningsloven. Det konkluderes i sagen, at da lydoptagelsen i dette konkrete 
tilfælde startes og sluttes manuelt er den ikke elektronisk selvom optageren er 
elektronisk og at dette endog er tilfældet uanset om optagelsen er digital eller 
analog. Denne opdeling mellem medie og anvendelse kan finde en vis støtte i 
udformningen af reglerne om tv-overvågning, jfr. under 3, medens opdelingen 
på andre områder end tv-overvågning må karakteriseres som en konstruktion, 
der medfører en indskrænkende fortolkning af lovens virkeområde.  
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Der kan være gode grunde for nævnets opfattelse, fordi såfremt man læg-
ger til grund, at personoplysningsloven er anvendelig så snart en eller anden 
form for elektronisk teknik i en eller anden udstrækning har været inddraget i 
et behandlingsforløb, medfører dette, at loven får et særdeles bredt område og 
muligvis et bredere område end lovgivningsmagten (og direktivudsteder) har 
intenderet. Det kan ligeledes diskuteres om enhver elektronisk teknologi er 
omfattet af de hensyn, der overordnet begrunder, at det i det hele taget er fun-
det påkrævet at fastsætte regler om elektronisk behandlede personoplysninger. 
Selvom man som nævnt antager, at genfindelighed ikke er et udslagsgivende 
kriterium er teknologiens egnethed hertil dog en væsentlig årsag til den gæl-
dende regulering. 

Heroverfor står dog for det første, at der ikke i loven («elektroniske hjelpe-
midler») eller direktivet er fastsat nogen begrænsning i forhold til hvilke for-
mer for elektronisk teknologi, der er omfattet af loven. I forhold til direktivet 
bemærkes særskilt, at det af nævnet tillægges for stor betydning, at der i den 
engelske udgave står «automatic means». Efter min opfattelse betyder dette 
ikke, at behandlingen skal være automatiseret hvis der hermed forstås, at men-
nesker ikke skal være impliceret i behandlingen, når denne først er igangsat. 
Computeren tændes og slukkes – på samme måde som lydoptageren – af et 
menneske, men det betyder ikke, at persondatabehandlingen ikke er omfattet. 
For det andet er det velkendt, også i relation til tv-overvågning og lydoptagel-
ser, at brug af digital teknologi ofte kan indebære en kvalitetsforbedring og 
dermed en mere intensiv persondatabehandling. Den almene begrundelse for 
særligt at interessere sig for elektronisk persondatabehandling er således til 
en vis grad også opfyldt her. For det tredje kan det anmærkes, at problemstil-
lingen som ovenfor nævnt typisk aktualiseres i forhold til persondatabehand-
ling, der ikke har tekstuel karakter. Den opstår altså i yderområderne, som 
ikke passer tvangfrit ind i lovgivningens paradigme, og valget af position kan 
derfor betragtes som en stillingtagen til hvor bredt eller offensivt personværn-
reglerne skal finde anvendelse. For det fjerde synes opdelingen mellem medie 
og behandling vel i for sig klar, men den er ofte også vanskelig at drage. Den 
forekommer en anelse tilfældig og kan blive ganske pragmatisk. Det er derfor 
min opfattelse, at nævnet på dette punkt har anlagt en for skarp distinktion og 
at meget kan tale for, at personværnet gives et noget bredere virkeområde. Det 
tilføjes, at dette ikke nødvendigvis betyder, at yderområderne skal reguleres i 
personoplysningsloven eller at Datatilsynet skal være tilsynsmyndighed for alt. 
Dette er et lovteknisk valg, jfr. yderligere om denne problemstilling nedenfor 
under 5.2. 
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Biologisk materiale5.2 

Reguleringen i personoplysningsloven angiver i overensstemmelse med direk-
tivet, at det kun er bestemte former for behandling, der falder ind under lo-
ven, men angiver til gengæld ikke nogen begrænsning i henseende til hvilke 
personoplysninger, som er omfattet af loven. Er der tale om en oplysning, der 
opfylder lovens definition af personoplysning, er den omfattet, hvilket indebæ-
rer, at der ikke som udgangspunkt stilles krav til den form hvori oplysningen 
foreligger. I mange tilfælde vil oplysningen være tekstuel, men den kan som det 
er fremgået ovenfor bl.a. også være en billed- eller lydoptagelse. 

Den omstændighed, at der som udgangspunkt ikke er nogen begrænsning i 
henseende til personoplysningens form, indgår som tema i den eneste afgørel-
se, PVN 2002/08, nævnet har truffet vedrørende biologisk materiale, in casu 
blod. Sagen vedrører overførsel af blodprøver til en forsker. Ved bedømmelsen 
af hvorvidt behandling af blod fra fysiske personer er omfattet af loven har det 
betydning, at en personoplysning også er en oplysning om en identificerbar per-
son, hvor det kræver en indsats at henføre oplysningen til en bestemt person, 
men hvor dette ikke er ressourcemæssigt uoverkommeligt for den potentielle 
behandlingsansvarlige. Ved vurderingen af om blod falder ind under begrebet 
personoplysning er det derfor som et udgangspunkt ikke afgørende, at blod 
ikke for de fleste umiddelbart afgiver nogen personhenførbar information. 

Ved bedømmelsen af på hvilken måde blodprøver skal forstås i forhold til 
personoplysningsloven er nævnet, som til brug for afgørelsen har indhentet 
en redegørelse om problemstillingen, delt i et flertal og et mindretal, der er 
enige om, at et reguleringsbehov foreligger og i øvrigt om den konkrete sags 
udfald.  Nævnets flertal anlægger en sondring mellem egenskab og oplysning. 
Ved sidstnævnte forstås optegnelser eller noget, der er skabt af mennesker i 
optegnelser eller er registreret i et system. Denne sondring indebærer, at selve 
blodet repræsenterer egenskaber ved en person, hvorimod en forskningsmæs-
sig eller medicinsk behandling af de informationer, der kan udledes af blodet, 
repræsenterer personoplysninger. Konsekvensen af denne indfaldsvinkel er, 
at det kun er denne behandling, som er omfattet af personoplysningsloven. 
Blodet falder dermed udenfor. 

Spørgsmålet er herefter om denne sondring er dækkende og hensigtsmæs-
sig. For så vidt angår sidstnævnte kan det anføres, at biologisk materiale sæd-
vanligvis skaber vanskeligheder for Datatilsynet, der ofte vil savne kompetence 
til at forstå materialets indhold, men dette pragmatiske hensyn kan dog ikke 
være afgørende. Datatilsynet må også indenfor sit hovedområde skaffe sig IT-
kundskab for at varetage sine opgaver. Det er dog ikke usædvanligt, at prag-
matiske betragtninger spiller en rolle. Det kan i denne forbindelse nævnes, 
at en af årsagerne til at biobanker i dansk ret anses for manuelle registre og 
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dermed er omfattet af personoplysningsloven er, at dette ansås mest hensigts-
mæssigt i forhold til arbejdsdelingen mellem sundheds- og personværnlovgiv-
ningen (Datatilsynets Årsberetning 2000 p.27). 

Det er et åbent spørgsmål om en sondring mellem egenskab og oplysning 
er tilstrækkelig klar. Overført til personværnets sædvanlige hovedområde, det 
tekstuelle, kunne dette betyde, at papiret eller bits på en skærm faldt uden 
for reguleringen, medens tekstens indhold faldt inden for. Dette forekommer i 
bedste fald tvivlsomt. Det ville kunne betyde, at det først er efter en analyse af 
tekstuel information, at denne udgør en personoplysning og at en umiddelbart 
uforståelig tekst derfor ikke ville være omfattet. Det bemærkes, at flertallet 
er opmærksom på dette. Et eksempel på, at dette ikke antages i gældende ret 
er, at krypterede tekster anses for personoplysninger, når nogen har krypte-
ringsnøglen. Parallellen hertil er at blodet er en oplysning, såfremt nogen (en 
behandlingsansvarlig) kan forstå blodets informationer, hvilket var tilfældet 
i den pågældende sag. I en vis forstand kan man som nævnets mindretal an-
føre, at intet er så identificerende som blod. Den omstændighed, at blodet som 
andet biologisk materiale er hentet direkte fra en persons krop betyder ud fra 
denne tankegang ikke, at det ikke kan være en oplysning. Denne opfattelse er 
ligeledes tilkendegivet af artikel 29 gruppen, der i WP 136/2007 p.6 fastslår, 
at blod repræsenterer «objektive» oplysninger, men dog p.9 tilføjer, at væv-
sprøver kan være reguleret i andre regelsæt, hvilket dog som nævnt ovenfor 
primært er et lovteknisk spørgsmål. 

I takt med at bioteknologien udvikler sig og tilvejebringer stadig større 
viden om det at være et menneske er det ønskeligt, at der også under et per-
sonværnsperspektiv er stor opmærksomhed om de risici for menneskets in-
tegritet anvendelsen af det biologiske materiale kan medføre. Som nævnet er 
opmærksom på betyder dette ikke nødvendigvis, at personoplysningsloven el-
ler helseregisterloven er egnede reguleringsinstrumenter eller at Datatilsynet er 
den bedste myndighed til at udøve tilsyn, men det betyder, at det er vigtigt at 
fastholde personværnet på dette område, hvilket nævnet da også fremhæver. 
Direktivet kan implementeres på mange måder og en specialregulering inden 
for dettes rammer er derfor en mulighed. 

Det er på sin vis ærgerligt, at denne problemstilling kun har været aktuel i 
en af de sager, som er blevet forelagt nævnet, men under alle omstændigheder 
er det forventeligt, at problemstillingen vil aktualiseres i personværnpraksis 
fremover. 
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Biometri5.3 

En af de teknologier, der har rejst vanskelige personværnspørgsmål, er biome-
trien, hvis anvendelse nævnet har taget stilling til i en række afgørelser (PVN 
2006/07 – 11). Biometri er en metode, hvor et fysisk kendetegn bliver anvendt 
til identifikation af en person. Det er ikke det fysiske kendetegn som sådan, 
men en på en matematisk formel (algoritme) baseret måling af dette kende-
tegn, som danner grundlaget for identificeringen. Det mest anvendte kende-
tegn er fingeraftrykket, som nævnets afgørelser udelukkende vedrører, men 
som teknologien har udviklet sig benyttes også en række andre kendetegn, 
f.eks. iris og kropsvarme. 

Indledningsvis kan konstateres, at identifikationen ved brug af fingeraftryk 
sker via den foretagne måling, der lagres på en såkaldt template, men at det 
sker ved at dette mål sammenstilles med det fysiske kendetegn. Fordelen ved 
biometri er, at metoden tilvejebringer stor, men dog ikke ufejlbarlig, sikkerhed 
for, at en person er den vedkommende udgiver sig for at være og at dette sker 
på en for personen let måde. Man identificerer sig via hvem man er og det er 
ikke nødvendigt at huske at medbringe dokumenter m.m. 

Nævnets afgørelser vedrører på hvilken måde brug af fingeraftryk skal be-
dømmes i forhold til personoplysningsloven, idet der som udgangspunkt ikke 
er nogen tvivl om, at der sker en behandling af personoplysninger. I alminde-
lighed anlægger nævnet i hovedparten af afgørelserne en mild linie og anerken-
der, at anvendelse af biometri i en række situationer kan være en hensigtsmæs-
sig fremgangsmåde. Det kan herved nævnes, at det ofte også internationalt 
fremhæves, at en forudsætning for brug af en biometrisk metode er, at dette 
er proportionalt i forhold til det konkrete formål, jfr. eksempelvis det franske 
datatilsyns (CNIL) afgørelse 10.7.2007 om brug af biometri i pas. Nævnet er 
i sine afgørelser opmærksom på denne grundforudsætning.  

Set udefra er det en hæmsko, der dog har været retlig nødvendig, at næv-
nets afgørelser i vidt omfang kredser omkring spørgsmålet om hvorvidt bio-
metri i form af fingeraftryk er omfattet af personoplysningslovens § 12, som er 
en særlig norsk regel, der regulerer fødselsnummer og andre entydige identifi-
kationsmidler. Hovedproblemet er således om en biometrisk metode, her brug 
af fingeraftryk, ligner fødselsnummeret. Nævnet fremhæver, at de to ikke er 
umiddelbart sammenlignelige, men ved sin stillingtagen til anvendelsen af § 12 
lægger nævnet megen vægt på om den pågældende oplysning således som det 
er tilfældet for fødselsnummeret kan bruges som identifikation i flere forskel-
lige systemer Nævnet antager at fingeraftrykket lever op til dette kriterium. 
Der er for så vidt tale om et entydigt identifikationsmiddel, jfr. herved også 
artikel 29 gruppen WP 80/2003 p.10 i tilknytning til databeskyttelsesdirekti-
vets artikel 8(7). 
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Hermed er der ikke givet et definitivt svar eftersom det yderligere anses for 
påkrævet at vurdere om et fingeraftryk benyttes til at identificere en person eller 
til at autentificere den pågældende, der i sidstnævnte tilfælde må forudsættes 
forudgående at have været identificeret. Årsagen til at denne overvejelse gøres er 
på ny § 12. Det kan diskuteres hvor stor en forskel, der er imellem identifikation 
og autentificering, og nævnets afgørelser må så vidt det ses forstås på den måde, 
at der ved brug af biometri sker begge dele på samme tid. Dette er efter mit skøn 
en fornuftig antagelse, der indebærer, at § 12 er anvendelig. Nævnet fremhæver 
dog, at reguleringen ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig, men flertallet lægger 
vægt på, at forarbejderne til § 12 udtrykkeligt nævner fingeraftryk. 

Efter at nævnet ved at spejle sin stillingtagen i § 12 har indkredset hvorledes 
biometri grundlæggende skal forstås opstår spørgsmålet om metoden kan benyt-
tes i de konkrete tilfælde, der er blevet forelagt nævnet. Svaret på dette er som 
nævnt differentieret, idet det er interessant at bemærke, at nævnet i god overens-
stemmelse med international opfattelse finder, at der skal noget særligt til for at 
benytte denne metode, som bliver opfattet som betænkelig under en integritets-
synsvinkel. Dette siges vel ikke helt tydeligt i de enkelte afgørelser, men kan op-
fattes som en underliggende forklaring på de overvejelser, som nævnet gør sig. 

Det kan diskuteres om der er nogen grund til at være særlig på vagt over-
for anvendelse af biometri. Lægges det til grund, at et biometrisk kendetegn 
medfører en entydig identifikation, der f.eks. svarer til fødselsnummeret, kan 
de samme velkendte argumenter med integritetsorienterede betænkeligheder i 
relation til dette nummer anføres overfor fingeraftrykket. Dette forudsætter 
dog, at et bestemt kendetegn bliver anvendt så udbredt eller tilnærmelsesvist så 
udbredt som tilfældet er med fødselsnummeret, hvilket ikke forekommer sand-
synligt allerede fordi det biometriske kendetegn ikke er nogen særlig anvendelig 
indgangsnøgle til tekstuel information. Det kan bemærkes, at medens den be-
handlingsansvarlige kan benytte fødselsnummeret uafhængig af personen synes 
den biometriske metode at forudsætte personens tilstedeværelse med henblik 
på matching. Det er da også karakteristisk, at biometri først og fremmest bliver 
anvendt til at skabe sikkerhed for identitet i forbindelse med forskellige former 
for adgangskontrol. Ses der bort fra § 12 bliver det på denne måde misvisende 
at basere vurderingen på en sammenligning med fødselsnummeret. 

Det enkelte biometriske kendetegn som eksempelvis fingeraftrykket re-
præsenterer utvivlsomt en personoplysning, hvorfor det må vurderes hvilken 
type oplysning, der er tale om. Kendetegnene kan være af forskellig karakter, 
hvorfor de ikke med sikkerhed alle repræsenterer den samme type oplysning, 
hvorfor det følgende vedrører fingeraftryk og kendetegn af samme karakter 
som dette. Spørgsmålet er om sådanne kendetegn kan kategoriseres som en 
følsom oplysning. Ses der på listen af oplysningstyper i personoplysningslo-
vens § 2 nr.8 må dette spørgsmål besvares benægtende. Ingen af disse op-
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lysningstyper passer til de biometriske kendetegn, der derfor er almindelige 
persondata omfattet af § 8, hvilket nævnet da også lægger til grund. Dette an-
tages sædvanligvis også i andre landes praksis. Det normale udgangspunkt er, 
at der er en begrænset integritetsrisiko knyttet til behandlingen af almindelige 
personoplysninger og dette udgangspunkt kunne tale for, at der ikke er grund 
til at anlægge en restriktiv linie i forhold til biometrien. Den omstændighed, at 
politiet benytter fingeraftryk fremhæves i PVN 2006/08 som et moment, der 
for nogen personer virker integritetstruende, hvilket givet er rigtigt, men som 
dog ikke i almindelighed kan begrunde en særlig streng regulering. 

Det kan dog i denne forbindelse overvejes om biometriske kendetegn skal 
betragtes som fortrolige persondata. Dette er en overvejelse, der er mest natur-
lig i forhold til den offentlige forvaltning eftersom fortrolighed er en fremtræ-
dende figur i den forvaltningsretlige lovgivning. Det er nærliggende at antage, 
at der er tale om en fortrolig oplysning med den følge, at kendetegnet er under-
lagt tavshedspligt og at det derfor bør være særligt sikkert, at behandlingsbe-
tingelserne i § 8 er opfyldt. I den retlige regulering af den private sektor er for-
trolighedsbegrebet ikke en så indarbejdet figur og det er derfor ofte ikke muligt 
at bestemme om en personoplysning er fortrolig eller ej. Dette kan i hvert fald 
kun ske på enkelte lovgivningsområder som f.eks. i den finansielle sektor. 

I almindelighed er det vanskeligt at se, at der skulle være noget specielt pro-
blematisk i forbindelse med brugen af biometri, men dette kan alligevel være 
tilfældet ud fra den sammenhæng, hvori biometrien indgår. Dette synes også at 
være nævnets indfaldsvinkel, der forklarer de differentierede afgørelser, der er 
truffet. Det er fra andre områder velkendt, at en oplysning kan skifte karakter 
ud fra den sammenhæng, som den indgår i. En almindelig oplysning kan af 
denne grund blive til en følsom oplysning. Det er derfor naturligt, at den til-
svarende betragtningsmåde anlægges i forhold til biometrien og det er i øvrigt 
også naturligt, at der er en vis tøven i forhold til denne nye teknologi. Det kon-
krete udfald af nævnets sager giver derfor for så vidt ikke anledning til bemær-
kninger, men det bør fremhæves, at de ikke nødvendigvis bør danne skole for 
fremtidige afgørelser. Biometriske løsninger kan i en del tilfælde være et godt 
svar på sikkerhedsproblemer især når der tages hensyn til personværnet.

journalistik – publicering på nettet5.4 

Personværn eller databeskyttelse indebærer bl.a., at den enkelte person gives 
en vis kontrol med sine personoplysninger og dette har som en af sine konse-
kvenser, at disse oplysninger ikke må offentliggøres af andre. Et udgangspunkt 
er, at offentliggørelse er en kvalificeret form for videregivelse som følge af at 
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oplysningerne bliver spredt til en ubestemt kreds af personer. Sådan offentlig-
gørelse på internettet kan være særligt krænkende som følge af nettets spred-
ningskraft, jfr. PVN 2006/01. I denne forbindelse kan yderligere fremhæves, at 
nævnet i PVN 2006/02 vedrørende læserindlæg på et netforum, der er tilknyt-
tet en avis, fremhæver, at det er uundgåeligt, at Google (og andre søgemaski-
ner) opfanger sådanne indlæg og dermed gør dem mere tilgængelige. 

Det er velkendt, at personværnet i denne henseende ikke er enerådende, 
men afbalanceres af hensynet til informationsfriheden med forbuddet imod 
censur, som medfører væsentlige modifikationer. Informationsfrihed er på 
grundlag af menneskerettighedskonventionens artikel 10 anerkendt i databes-
kyttelsesdirektivets artikel 9 og i personoplysningslovens § 7, der medfører 
undtagelse fra hovedparten af lovens regler, når persondatabehandlingen sker 
udelukkende med henblik på et journalistisk, herunder opinionsdannende, 
formål. I en parentes bemærkes, at opinionsdannende formål ikke indgår i 
direktivets artikel 9, men passer godt til menneskerettighedskonventionen. 
For anvendeligheden af § 7 er det afgørende, at der udelukkende er tale om 
et sådant formål, hvilket nævnet har taget stilling til i en række sager. Det er 
karakteristisk for de trufne afgørelser, at de i alle tilfælde når den konklusion, 
at den omtvistede publicering er omfattet af § 7.  

I PVN 2005/03, der angår en art «hadeside» vedrørende hovedsageligt of-
fentligt ansattes medvirken i barneværnssager, finder nævnet, at der er tale om 
opinionsdannende information, der ganske vist er polemisk, men ikke bør cen-
sureres. En tilsvarende afgørelse findes i PVN 2007/05 om offentliggørelse af 
oplysninger om fosterforældre. Disse afgørelser, der ikke vedrører publicering 
knyttet til traditionelle massemedier, karakteriseres ved, at nævnet i sin vurde-
ring tager stilling til indholdet af de pågældende ytringer. I denne forbindelse 
kan nævnes, at Datatilsynet i sidstnævnte sag pålagde sletning af oplysninger 
og billede af de pågældende børn, hvilket ikke var indbragt for nævnet. Disse 
sager illustrerer, at der er tale om et delikat område, der som udgangspunkt 
ikke er let at håndtere for en myndighed, der har ekspertise i personværn, men 
ikke i informationsfrihed. Spørgsmålet er dermed hvor langt man skal gå med 
hensyn til at vurdere ytringernes indhold og hvilken vægt dette indhold skal 
tillægges. En sådan vurdering er nok efter formuleringen af § 7 uundgåelig, 
men det er forståeligt, at der udvises tilbageholdenhed. 

Nævnets praksis synes at indebære, at der er en formodning for, at der er 
tale om journalistisk eller opinionsdannende publicering og at temaet reelt er 
om den formodning kan afkræftes. Er dette en korrekt læsning af nævnets 
praksis kan den give anledning til en vis skepsis. Det kan være lige så naturligt 
at formode at loven finder anvendelse og således forudsætte, at det må være 
rimeligt klart, at lovens undtagelsesregel skal anvendes. 
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I PVN 2005/14 antages en karateklubs offentliggørelse af navne og range-
ring at være journalistisk virksomhed og nævnet fremhæver herved, at en slet-
ning af disse oplysninger ville indebære en redigering af historien. Afgørelsen 
forekommer rigtig om end det kan bemærkes, at enhver sletning redigerer 
historien og at sletning er et af de virkemidler, som personværnet benytter 
til at sikre datakvalitet eller til at sikre imod en for langvarig opbevaring af 
personoplysninger. 

Et særligt spørgsmål angår hvorvidt enhver offentliggørelse, der foretages 
af et massemedie, uden videre skal betragtes som journalistisk eller det kan 
tænkes, at medierne producerer produkter, der ikke har denne karakter. Dette 
spørgsmål har interesse, fordi det umiddelbart kunne være fristende at fore-
tage en slutning fra medie til journalistisk, eftersom dette operationelt ville af-
grænse lovens område. I PVN 2007/03 vedrørende en database med i forvejen 
offentligt tilgængelige oplysninger om ejendomsoverdragelser lægger nævnet 
til grund, at der ikke er en sådan automatisk sammenhæng, idet man må vur-
dere det enkelte produkt. Det betones i denne forbindelse, at den omstæn-
dighed, at publicering er kommerciel ikke i sig selv udelukker, at der kan være 
tale om et journalistisk formål. I den konkrete sag synes der for en umiddelbar 
betragtning ikke at være tale om en publicering, der er båret af de grundsyns-
punkter, som begrunder ytringsfriheden. I denne forbindelse bør dog nævnes, 
at der i menneskerettighedspraksis synes at være en tendens til i større omfang 
end hidtil at anerkende den kommercielle ytringsfrihed. Synspunktet om at alt, 
der offentliggøres af et massemedie ikke automatisk er omfattet af § 7, svarer i 
øvrigt til det grundsynspunkt, der er anført af artikel 29 gruppen i WP 1/1997. 
Det kan dog tilføjes, at der ofte vil være en formodning for, at et massemediets 
produkter vil være omfattet.   

forskning5.5 

Forskningen er givet en særstilling i personværnsreguleringen. Både i direkti-
vet og i lovgivningen er der åbnet mulighed for, at personoplysninger i videre 
omfang end det er sædvanligt kan behandles til forskningsmæssige formål, 
jfr. især § 9h. Denne regulering skyldes, at der er en almen samfundsinteresse 
knyttet til, at der bedrives forskning og at en del forskning er betinget af ad-
gang til personrelaterede oplysninger. Forskningen er dog ikke undtaget fra 
reguleringen og især den forskning, der gør brug af følsomme persondata, 
med sundhedsforskningen som hovedeksempel, giver tit anledning til vanske-
lige spørgsmål. Nævnet har truffet afgørelse i en række sager om sundheds-
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forskning og man kan i almindelighed karakterisere nævnet som forholdsvis 
forskningsvenligt. 

I PVN 2002/06 (dissens 4–3), 2004/01 og 2004/04 samt 2005/08 er et ho-
vedtema på hvilken måde, der kan ske genbrug eller en forlænget anvendelse af 
oplysninger, der på et tidligere tidspunkt er indhentet med henblik på et andet, 
men dog beslægtet, forskningsformål. Afgørelserne vedrører således register-
forskning. Det specifikke spørgsmål er om et sådant genbrug skal forudsætte, 
at der indhentes et samtykke eller at der som det mindre gives information med 
en indsigelsesmulighed, eller om genbruget uden videre kan finde sted begrun-
det i, at der ikke foreligger en integritetsrisiko, som modsvares af den samfunds-
mæssige interesse, som den konkrete forskning varetager. Problemstillingen 
vedrører således hvilken betydning, som grundlæggende personværnsfigurer 
såsom informationskontrol, transparens og til en vis udstrækning formåls-
bestemthed (§ 11c) skal tillægges. Nævnet finder gennemgående, at den al-
mene samfundsinteresse i disse tilfælde, hvor der er tale om registerforskning, 
overstiger personværnsulempen. I denne forbindelse fremhæves med rette, at 
den omstændighed, at et forskningsprojekt er offentligt/politisk støttet ikke i 
sig selv betyder, at der klart er tale om en almen samfundsinteresse, hvorfor 
der i alle tilfælde må foretages en selvstændig bedømmelse. Hovedsynspunktet 
er, at de pågældende oplysninger allerede er indsamlet og at et krav om, at der 
skal indhentes et samtykke, kan forringe forskningens kvalitet, ved at ikke 
alle giver samtykket således at populationen ikke bliver dækkende, og at der 
i øvrigt ikke er specifikke ulemper forbundet med en sådan forskning. Denne 
vurdering er for nogle af projekternes vedkommende baseret på forskningsem-
nets sensitive karakter (f.eks. selvmordsforsøg), der begrunder at det vil være 
ubehageligt for de registrerede såfremt samtykke indhentes.  

Denne holdning til registerforskningen kan diskuteres fordi det ganske vist 
i de konkrete tilfælde, som nævnets afgørelser vedrører, forekommer velbe-
grundet at antage, at risikoen for konkrete integritetskrænkelser er lav, men 
selvom dette er tilfældet kan den begrænsede transparens og selvbestemmelses-
ret, som dataanvendelsen implicerer, give anledning til at der opstår en tilbage-
holdenhed i forbindelse med deltagelse i forskningsprojekter. Når der åbnes en 
relativ vid mulighed for, at indsamlede oplysninger kan benyttes i forskning, 
der ikke er dækket af det oprindelige indsamlingsformål, og såfremt der som 
i PVN 2002/06 gøres undtagelse fra oplysningspligten (§ 20), er en væsent-
lig forudsætning for samtykket til indsamlingen bristet. Selvom det lægges til 
grund, at der er begrænsede personværnrisici forbundet med dette genbrug 
(eller den forlængede opbevaring), er der en risiko for, at man gør forskningen 
en bjørnetjeneste ved at acceptere en for imødekommende praksis. 

I PVN 2004/01 tilkendegiver nævnet, at det ikke er en generel ulempe for 
de registrerede at lade deres data indgå i et forskningsprojekt. Selvom dette 
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er tilfældet kan der alligevel være personværnsmæssige betænkeligheder og 
derfor bør der udvises forsigtighed i forhold til en set fra de registreredes syns-
vinkel skjult udvidelse af rammerne for registrerforskningen. 

I en enkelt af sagerne vedrørende forskning, PVN 2003/02 (dissens 5–2), 
kommer nævnet ind på spørgsmålet om i hvilken udstrækning indsamlede 
forskningsdata kan få deres liv forlænget ved, at de identificerende momen-
ter i oplysningerne fjernes. Nævnet anfører, at den behandlingsansvarlige ikke 
ensidigt kan fjerne disse momenter og ved en sådan anonymisering føre op-
lysningerne ud af loven. I det konkrete tilfælde anses oplysningerne fortsat 
for at være belastende for de registrerede. Denne opfattelse, der tiltrædes, har 
generel interesse eftersom den fremhæver, at anonymisering er en behandling, 
der derfor må have hjemmel i loven. Dette, der kan finde støtte i databeskyt-
telsesdirektivet, fremtræder måske ikke uden videre som åbenbart, eftersom 
personværnet tager sigte på identificerbare oplysninger, men er begrundet i, at 
anonymisering kan medføre, at de registrerede i nogle tilfælde får deres rets-
position forringet ved at databehandlingen ikke kan dokumenteres. På denne 
baggrund kan man ikke uden videre, f.eks. i forskningsmæssige sammenhæn-
ge, benytte denne udvej.    





den almene samfundsinteresse6 

Personværnsreguleringen er en del af den samlede retlige regulering, hvis helt 
overordnede formål er at sikre et velfungerende samfund i overensstemmelse 
med de demokratiske værdier. Denne i sig selv banale konstatering får betyd-
ning ved bedømmelsen af situationer, hvor der skal tages stilling til om en 
almen samfundsinteresse har en sådan styrke, at den kan begrunde, at person-
værnet indrettes på en måde, der er mindre restriktiv i forhold til de behand-
lingsansvarlige end det ellers ville have været tilfældet. Til illustration af denne 
problemstilling, der også er nævnt ovenfor under 5.5., omtales i det følgende 
to typer af sager, som nævnet har taget stilling til, idet for udvælgelsen ikke har 
været afgørende om behandlingsgrundlaget har været §§ 8d og 9h.

registrering af lån og lånere6.1 

I en enkelt sag, PVN 2007/02, har nævnet beskæftiget sig med biblioteks-
sektoren. Sagen vedrører spørgsmålet om der kan oprettes en såkaldt korre-
lationsdatabase, som indeholder oplysninger om hvilke personer, der har lånt 
hvilke bøger med henblik på at identificere en sammenhæng mellem disse bø-
ger. Registerets formål er at optimere den vejledning, som gives på biblioteker 
i forbindelse med udlån, idet lånerne vil kunne henvises til andre bøger, der er 
beslægtede med dem, som de hidtil har lånt. Efter sit formål er der således tale 
om en ordning, der ligner den, som anvendes af kommercielle netboghandler, 
og som er til gavn for den enkelte låner, men problemet i sagen er, at databasen 
ønskes realiseret uden at der opnås samtykke fra låneren og uden, at låneren 
har mulighed for at gøre indsigelse. 

Oplysningerne lagres ikke umiddelbart identificerende, men derimod rela-
teret til pseudonymer. I denne henseende lægger nævnet med rette til grund, 
at kan der knyttes en forbindelse mellem pseudonym og person er der tale 
om persondata. Ud fra ordningens formål må dette jo være tilfældet. Nævnet 
finder dog at når der kun lagres pseudonymer er personværnstruslen ikke stor. 
I denne situation er dette en nærliggende antagelse, men er pseudonymet iden-
tificerende (f.eks. kunstnernavne) er dette ikke tilfældet. 

Nævnet antager endvidere, at der vil være tale om almindelige persondata. 
Selvom der lånes bøger om følsomme emner (helbred, politik og sex) viser det-
te ifølge nævnet kun en interesse, men derimod ikke en oplysning om det føl-
somme emne som knyttet til personen. Dette er f.eks. også opfattelsen i dansk 
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ret, men det er dog ikke en opfattelse, der er hævet over enhver tvivl. Det kan 
således ikke afvises, at specifikke låneprofiler kan udgøre en følsom oplys-
ning. Problemet svarer til vurderingen af hvorvidt en oplysning om at person 
besøger bestemte hjemmesider på nettet kan være følsom. Det er forsvarligt at 
bedømme en ordning som den her drøftede således at den vedrører almindelige 
persondata, men man bør dog være opmærksom på, at den i enkelte tilfælde 
kan angå følsomme data. 

Det er velkendt, at identificering af hjemlån i almindelighed berører et føl-
somt område med tilknytning til informationsfriheden. Kendskab til en per-
sons låneprofil kan give viden om den pågældendes interesser og holdninger, 
og i en eventuel fremtidig situation danne grundlaget for tankekontrol. På 
denne baggrund er det forståeligt, at korrelationsdatabasen giver anledning til 
betænkeligheder. Nævnet fremhæver da også, at bibliotekerne ikke bør opbe-
vare lånehistorik efter at lånet er afviklet. 

Nævnet lægger til grund, at denne ordning varetager en almen samfunds-
interesse ved at fremme brugen af biblioteker. Der er næppe nogen, som bet-
vivler, at bibliotekerne har en væsentlig betydning i det demokratiske sam-
fund og det kan også være nærliggende, at dette i nogle tilfælde kan begrunde 
en særlig anvendelse af personværnsreglerne. Bestemmelsen i § 8d kunne på 
denne baggrund for så vidt være anvendelig, men nævnet lægger alligevel vægt 
på, at samtykke er det primære behandlingsgrundlag og konkluderer derfor, 
at der skal indhentes et samtykke. Det kan herved bemærkes, at det efter be-
skrivelsen af ordningen ikke er klart hvorfor registreringen behøver at være 
komplet og dermed ikke klart hvorfor kvaliteten skulle falde afgørende i den 
situation, hvor lånere, som ikke har givet deres samtykke, ikke er medtaget. 
Afgørelsen er nuanceret ved ganske vist at fremhæve den almene samfundsin-
teresse forbundet med bibliotekssektoren, men desuagtet at fastholde lånernes 
informationskontrol ved kravet om samtykke. 

trafikregistrering6.2 

Brug af moderne personrelateret teknologi til styring og kontrol af vejtrafik-
ken vinder frem på mange områder, jfr. PVN 2007/04 vedrørende et rejsekort. 
Af miljø- og enegimæssige årsager er det væsentligt, at der på dette område 
er en sådan styring, men under perspektivet personværn er det ligeledes væ-
sentligt, at de gennemførte foranstaltninger ikke udløser risici for krænkelser 
af privatlivet. Overordnet er det ønskeligt, at det man kan kalde trafikkens 
anonymitet i videst mulige omfang bliver fastholdt. I det hele taget er spørgs-
målet om retten til at være anonym i det offentlige rum og i samfundet generelt 
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et centralt personværnspørgsmål, der ikke har fodfæste i bestemte lovregler, 
og som fremhævet af nævnet i den nedenfor omtalte sag er det ønskeligt, at 
denne problemstilling, der ganske vist kan anskues forskelligt på forskellige 
samfundsområder, vurderes samlet og ikke opsplittes i enkeltsager, hvilket na-
turligvis er svært at undgå for nævnet.

Spørgsmålet om anonymitet i trafikken har foreligget for nævnet i en sag, 
PVN 2005/11, vedrørende automatiseret opkrævning af bompenge, hvor ho-
vedspørgsmålet er hvilken af flere løsningsmodeller, der bør foretrækkes ud 
fra personværnhensynet. Alternativerne i dette tilfælde er enten en ihænderha-
verbrik knyttet til det konkret anvendte køretøj, eller en brik, der er erhvervet 
via aftale mellem bilejer og bomselskab, hvorved et særligt spor kan anvendes. 
Nævnet foretrækker den sidstnævnte løsning, idet der lægges betydelig vægt 
på, at oplysninger om passage her slettes hurtigt, og at der er tilstrækkelig sik-
kerhed hermed. Umiddelbart giver ihænderhaverbrikken større anonymitet, 
men heroverfor står at denne ordning i større omfang kan misbruges, hvilket 
er et hensyn, der henhører under hvad man kan betegne som det pragma-
tiske personværn. Nævnets resultat, der er baseret på at der årligt sker en 
gennemgang (revision) af systemet, er ikke utvivlsomt, da en del taler for, at 
ihænderhaverbrikken bedst sikrer en ønskelig anonymitet, men spørgsmålet er 
komplekst, idet økonomiske hensyn ikke er illegitime i denne sammenhæng. 
I det hele taget er der tale om en problemstilling, der forekommer egnet til at 
blive løst politisk, og bedst ved lovgivning.  





det kommercielle PersonVærn7 

Den almindelige virkning af regler om personværn således som de fremgår 
af personoplysningsloven er, at den behandlingsansvarliges mulighed for at 
anvende og udnytte personoplysninger bliver begrænset. I den private sektor 
medfører disse begrænsninger, at den økonomiske værdi eller betydning, som 
personoplysninger har, bliver reduceret og det er derfor til stadighed et spørgs-
mål med hvilken styrke personværnet skal virke i den egentlige private sektor. 
Spørgsmålet er hvor stærkt personværnet skal begrænse markedet. Det er i 
norsk ret antaget, at personværnsinteressen er særlig stærk sammenholdt med 
kommercielle interesser, men den nærmere udmøntning af dette udgangspunkt 
kan selvsagt overvejes i konkrete sager. Nævnet har kun i ganske få sager haft 
lejlighed til at tage stilling til denne problemstilling og det er i sig selv interes-
sant at bemærke, at i den samlede sagsmængde er der forholdsvis få sager, der 
vedrører kommerciel brug af personoplysninger. En mulig formodning om, at 
det netop er her, at klagetilbøjeligheden ville være stor, er dermed afkræftet.

markedsføring m.v.7.1 

I det følgende omtales tre sager, PVN 2004/03, 2004/07 og 2005/10. Det er 
fælles for disse sager, at de vedrører adgangen til at behandle almindelige per-
sonoplysninger. Herved aktualiseres spørgsmålet om hvor stærkt personværnet 
behøver at være i forhold til sådanne persondata. Nævnets praksis kan læses 
således, at der er en tilbøjelighed til at være positiv overfor den behandlings-
ansvarlige i denne situation og det er da også nærliggende her at antage, at 
det er situationen frem for de behandlede data, der betinger hvor indgribende 
personværnet bør være. 

I PVN 2004/03 er temaet om Posten kan udbyde et eget reservationsre-
gister, der vaskes imod det centrale register, hvorved adresselister bliver solgt 
(adressemægling). Nævnet antager, at dette register ikke kan rummes indenfor 
princippet om formålsbestemthed (§ 11c), hvorfor spørgsmålet er om der kan 
være hjemmel hertil i interesseafvejningsreglen i § 8f. I dette tilfælde lægger 
nævnet vægt på, at der er tale om en kommerciel interesse, og besvarer spørg-
smålet benægtende, idet det tillægges betydning, at Posten har en monopol-
position og endvidere at det vil give besvær for de registrerede, som vil være 
nødt til at reservere sig to steder. Sidstnævnte virker som et spørgsmål, der 
vil kunne løses i praksis, og umiddelbart forekommer det ikke særligt tru-
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ende, at Posten vil følge en sådan praksis. Grundet monopolstillingen er det 
dog forståeligt, at nævnet anfører, at problemstillingen bør finder sin løsning 
i postlovgivningen. 

I PVN 2004/07 er spørgsmålet om et mobiltelefonselskab kan opbevare 
oplysninger om tidligere kunder for hurtigt at kunne genetablere et kundefor-
hold. Nævnet finder (§ 8f), at dette er en berettiget interesse og da der ikke er 
tale om brug af oplysningerne til markedsføring accepteres dette. Afgørelsen 
forekommer rigtig.

I PVN 2005/10 er temaet om bilforhandlere kan videregive kundeoplysnin-
ger til bilimportøren, der efterfølgende vil videregive disse oplysninger til nye 
forhandlere. Nævnet finder ud fra § 8f at dette er muligt, idet den nye forhand-
ler dog kun ved markedsføring må bruge oplysninger om navn og adresse samt 
den oplysning, at vedkommende har været kunde. Også her er nævnet lydhør 
overfor praktiske behov.

I sidstnævnte afgørelse, og i enkelte andre afgørelser, lægger nævnet vægt 
på, at der kun kan ske videregivelse når modtageren har et behandlingsgrund-
lag. Dette er principielt et naturligt udgangspunkt, men det kan alligevel over-
vejes hvor store krav, der i denne henseende bør stilles til den, der videregiver. 
Skal det være sikkert, at modtageren lovligt kan persondatabehandle eller skal 
dette være sandsynligt eller er det tilstrækkeligt, at der ikke foreligger noget, 
der viser at modtageren ikke kan behandle? Så vidt det ses har nævnet ikke 
haft lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål, og det skal ikke uddybes 
her, idet det blot påpeges som en problemstilling, der må håndteres ud fra den 
enkelte behandlingssituation.  

kreditvurdering7.2 

Et område, der tit har haft stor bevågenhed fra personværnet, er kreditvur-
dering, der ofte foretages på grundlag af indhentede kreditoplysninger. Dette 
skyldes, at anvendelsen af persondata til dette formål kan have umiddelbare 
negative konsekvenser for den enkelte person eksempelvis ved at den pågæl-
dende ikke kan opnå kredit eller ved at den pågældende ikke kan opnå en 
ydelse eller et gode. Det er for så vidt bemærkelsesværdigt, at der kun har 
været tre sager vedrørende denne problemstilling samt tre sager, PVN 2004/05 
om en række spørgsmål i tilknytning til kreditoplysningsbureauers virksom-
hed, PVN 2008/05 om brancheanalyser, og PVN 2008/04 om brug af tidligere 
adresseoplysninger (dissens 4–3). I sidstnævnte sag antager nævnet så vidt det 
ses, at det ikke kan tage stilling om en bestemt variabel er anvendelig til at 
bedømme kreditværdighed. Denne prøvelsesbegrænsning bør anvendes med 
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forsigtighed, da den kan begrænse en tilstrækkelig intensiv personværnsvurde-
ring på dette område. 

De øvrige sager, der inddrages i det følgende, angår adgangen til i særlige 
situationer at foretage kreditvurdering, og dermed indirekte, uanset at dette 
ikke er sagernes tema, til at indhente kreditoplysninger.  

Det alment interessante spørgsmål i disse sager er om der skal bestå en 
kreditrelation mellem den, der vil kreditvurdere, og den, som skal vurderes. 
Spørgsmålet er om dette er påkrævet for at persondatabehandlingen er sag-
lig (personoplysningsforskriften 4–3). I PVN 2004/08 vedrørende forsikrings-
branchen lægges det til grund, at der må et element af en kreditrisiko på det 
tidspunkt, hvor kreditoplysninger indhentes, hvorfor dette kun kan ske, når 
forsikringsaftalen er gældende inden der skal ske betaling. I dette tilfælde an-
tog nævnet, at indhentningen ikke er saglig (§ 11b). De to øvrige sager ved-
rører boligsektoren. I PVN 2006/03, hvor nævnet er delt (4–3) vedrørende 
saglighed, antages i forhold til potentielle lejere, hvor muligheden for fremtidig 
misligholdelse begrunder en risiko, at et kreditelement ikke altid er påkrævet 
for at kreditvurdering er saglig. Ved en lav risiko for et tab er kreditelementet 
ikke tilstrækkeligt, medens det ved en høj risiko ikke behøver at være nødven-
digt. I PVN 2008/01 vedrørende en lejemægler, der handler på vegne af udlejer, 
indtager nævnet, der antager at behandlingsgrundlaget er § 8a, samme stand-
punkt, idet det specielt bemærkes, at når udlejer er en privat person antages 
dennes risiko sædvanligvis at være høj. 

I dansk ret er det lagt til grund (Datatilsynsafgørelse 20.juli 2007), at en 
udlejer inden for den almene boligsektor ikke kan indhente oplysninger om 
potentielle lejeres skyldforhold, idet denne opfattelse er baseret på en vurde-
ring fra Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet), idet det bemærkes, at denne 
afgørelse ikke direkte er baseret på om et kreditelement foreligger. 

Det er derimod eksempelvis antaget, at en arbejdsgiver kan indhente kre-
ditoplysninger om særligt betroede medarbejdere og dansk praksis er således 
på linie med nævnets afgørelser. Et aktualiseret kreditelement behøver ikke 
at foreligge. Det forekommer også nærliggende, at er der en saglig interesse i 
at have disse data, f.eks. ved høj risiko, og har den registrerede ikke af andre 
grunde et berettiget krav på, at oplysningerne ikke indhentes, bør dette kunne 
ske. Man bør dog være opmærksom på, at en sådan praksis skærper behovet 
for tilsyn, eftersom det er nærliggende, at mange behandlingsansvarlige vil 
opfatte deres behov som sagligt. Risiko er en retlig standard, der let vil kunne 
udfyldes på flere måder. Retstilstanden bliver ved anvendelse af en sådan stan-
dard mindre gennemskuelig og det bør i almindelighed fastholdes, at der skal 
være et klart behov for at kreditvurdere og at indhente kreditoplysninger, der 
ganske vist ikke er følsomme, men dog med rette af mange registrerede bliver 
opfattet som private. 
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Det kan tilføjes, at nævnets afgørelser er pragmatiske og illustrerer, at næv-
net i mange af dets afgørelser har god sans for de praktiske konsekvenser, der 
er forbundet med alternative personværnafgørelser. 



sammenfatning8 

I almindelighed er nævnets afgørelser præget af høj kvalitet. Nævnet demon-
strerer stor indsigt i den retlige regulering og ligeledes i de hensyn, der har 
begrundet denne regulering. I det omfang det er hensigtsmæssigt gives der lige-
ledes en instruktiv omtale af de tekniske forhold, hvilket er en kommunikativ 
kvalitet ved afgørelserne. Det kan ligeledes konstateres, at der gennemgående 
er god konsistens i de trufne afgørelser. Dette er væsentligt eftersom det be-
tyder, at de behandlingsansvarlige og de registrerede (samt Datatilsynet) kan 
indrette deres adfærd i overensstemmelse med nævnets praksis, selvom der 
selvfølgelig ikke er nogen garanti for, at den ikke på et senere tidspunkt æn-
dres. Eksempler herpå er så vidt det ses ikke forekommet endnu.

Nævnets afgørelser kan i et vist omfang karakteriseres som pragmatiske.  
Der udvises således i mange afgørelser forståelse for, at en for håndfast gen-
nemførelse af de gældende regler kan have uheldige konsekvenser i forhold til 
aktiviteter, der af andre grunde anses for samfundsmæssigt væsentlige. Dette 
betyder ikke, at nævnet negligerer eller ikke varetager personværnsinteres-
sen. Ved siden af den pragmatiske indfaldsvinkel kan der således også spores 
en vis konservatisme forstået på den måde, at personværnsreglerne i nogle 
tilfælde anvendes en anelse ufleksibelt og især bliver tillagt en virkning, der 
ikke nødvendigvis modsvarer den almindelige opfattelse i det norske samfund. 
Vurderingen af tv-overvågning er hovedeksemplet herpå. 

Der kan alt i alt spores mange generelle personværnsopfattelser i de trufne 
afgørelser og dermed en påvirkning af på de områder af personværnet, som 
nævnet har haft lejlighed til at tage stilling til. Den generelle konklusion er på 
denne baggrund, at Personvernemnda med sine afgørelser i den undersøgte 
periode har ydet et godt bidrag til udviklingen af personværnet og på denne 
måde efter mit skøn herved dokumenterer sin eksistensberettigelse.





PersonVernnemndas Vedtak 2001–2008
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klagesak 2001/01: sletting av personopplysninger

1. saksgang
Klager henvendte seg 25.9.2000 til Datatilsynet med krav om at tilsynet skulle pålegge 
sletting av personopplysninger hos Statoil. Etter en omfattende korrespondanse fat-
tet Datatilsynet 10.7.2001 vedtak om at det ikke var grunnlag for å pålegge sletting. 
Datatilsynets vedtak ble påklaget av klager 26.7.2001 i rett tid, jfr forvaltningsloven § 
29. Saken ble oversendt til Personvernnemnda ved brev av 13.9.2001. Klagesaken er 
den første som behandles i Personvernnemnda, og saksbehandlingen har derfor tatt noe 
lenger tid enn man normalt vil forvente.

2. sakens faktiske forhold
Klager har vært ansatt i bedriften siden 1977. I 1999 inngikk partene en «forliksav-
tale» som innebar at klager skulle avvikle sitt ansettelsesforhold og motta en engangs-
erstatning og samtidig få rett til en tidligpensjon. I udatert brev, etter det opplyste 
sendt til arbeidsgiver 1.2.2000, forteller klager at da han skulle besøke bedriften tors-
dag 27.1.2000, ble han nektet adgang ved resepsjonen. Arbeidsgiver har konsesjon 
fra 1988 til et adgangskontrollsystem. I dette systemet står det anført i merknadsru-
brikken: «Skal ikke slippes inn på Statoils kontorer. Ref...» Meldingen er registrert 
26.1.2000. Det foreligger en omfattende korrespondanse i saken. Klager har også rettet 
henvendelser til Norske Sivilingeniørers Forening i anledning saken.

3. anførslene 
Klager hevder at Statoils pensjonister har adgang til lokalene i vanlig kontortid, uten at 
man behøver å angi noen spesiell grunn for besøket. Han mener at hans arbeidsforhold 
ble avviklet med overgang «til tidligpensjon på lik linje med andre tidligpensjonister i 
Statoil, som gir helt andre rettigheter i forhold til Statoil enn om man skulle ha sluttet 
i selskapet». Klager påberoper seg avtale om overgang til tidligpensjon av 16.12.1999, 
som er et standard formular og ikke inneholder noen bestemmelser om tilgang til loka-
lene. Klager hevder da også, f eks i brev av 1.2.2000 til Statoil, at spørsmål om «adgang 
til Statoil aldri [var] noe tema» i forhandlingene som ledet frem til avtalen, og at om 
«det fra Statoils side hadde vært ønskelig med en særordning for undertegnede vedrø-
rende adgang til Statoil, skulle dette vært nedfelt i avtalen». Klager oppfatter nektelsen 
av adgang som at Statoil fremme er nytt krav, og hevder at det «er for sent å fremme 
nye krav og betingelser etter at avtalen forlengst har trådt i kraft». Statoil har et annet 
syn på tolkningen av avtalen I brev av 18.2.2000 fra Statoil heter det bl a at: 
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Statoils hovedpoeng ved forliksavtalen av 16. desember -99 var at du skulle 
fratre din stilling og slutte i Statoil. At en har valgt å benytte tidligpensjonering 
som del av det økonomiske oppgjøret med deg, gir deg ikke noe grunnlag for å 
kunne hevde rett til alminnelig tilgang til Statoils lokaler som tidligpensjonist. 
Ved framtidige henvendelser til Statoil vil du derfor bli behandlet på lik linje 
med andre besøkende til selskapet.

I brev (udatert, journalført av Datatilsynet 31.5.2001) sies bl a: «Det er vårt klare 
standpunkt at forliket også omfattet at han ikke skal ha noen form for tilgangsstatus 
til bedriftens lokaler.»

4. datatilsynets vedtak
Datatilsynet tar opp spørsmålet etter hvilken lov saken skal avgjøres. Datatilsynet pe-
ker på at Statoil har konsesjon til sitt adgangskontrollsystem fra 1988, og at den be-
handling av personopplysninger som systemet forutsetter, ennå ikke er meldt etter per-
sonopplysningsloven § 31. Dette antar Datatilsynet at må føre til at overgangsreglene 
i personopplysningsloven § 51 nr 1 kommer til anvendelse, og at saken må behandles 
etter bestemmelsene i personregisterloven, nærmere bestemt personregisterloven § 8, 
2.ledd. I vedtaket av 10.7.2001 antar Datatilsynet at det 

faller . utenfor Datatilsynets mandat å vurdere hvorvidt meldingen som be-
grenser Deres tilgang til Statoils lokaler er i strid med forliksavtalen/tidlig-
pensjonistavtalen mellom Dem og Statoil. Dette er en konflikt av avtalerettslig 
art som må løses før Datatilsynet eventuelt kan pålegge sletting. De må således 
dokumentere at det her foreligger en uriktig opplysning.

I oversendelsesbrevet til Personvernnemnda av 13.8.2001 henvises det i hovedsak til 
denne vurderingen, og gjentas at Datatilsynet allerede i brev av 15.11.2000 hadde gjort 
oppmerksom på det syn 

at det ikke er opp til tilsynet å vurdere hvorvidt meldingen som begrenser (NN›s) 
tilgang til Statoils lokaler er i strid med forliksavtalen mellom Statoil og (NN).

Avslutningsvis heter det i Datatilsynets brev: 

Etter Datatilsynets oppfatning er det avgjørende at man i denne saken får 
klarlagt de faktiske forholdene rundt (NN›s) tilgang til Statoils lokaler. Tilsynet 
mener at dette er et spørsmål av avtalerettslig art som må vurderes av andre 
enn Datatilsynet før det eventuelt kan fattes pålegg om sletting. Datatilsynets 
kompetanse til å pålegge sletting i medhold av personregisterlovens regler 
forutsetter at det foreligger en uriktig eller ufullstendig opplysning, jf. lovens 
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§ 8. Tilsynet finner ikke dette tilstrekkelig dokumentert. På bakgrunn av 
ovennevnte finner Datatilsynet ikke grunnlag for å kunne omgjøre sitt vedtak 
og opprettholder derfor avslaget.

5. Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering av at saken må bli å avgjøre 
etter personregisterloven, jfr personopplysningsloven § 51 nr 1. Personregisterloven § 
8 krever at opplysninger «rettes, slettes eller suppleres» dersom opplysningene er «urik-
tige eller ufullstendige», om det ikke er adgang til å ta inn opplysningene i registeret, 
eller opplysningene ikke lenger har betydning. Etter personregisterloven § 8, 2.ledd kan 
Datatilsynet, hvis vilkårene er oppfylt, gi pålegg om «retting, sletting eller supplering». 
Personvernnemnda konstaterer at det her er registrert en opplysning som angir at klage-
ren ikke har tilgang til «Statoils kontorer». Det er uten videre klart at Statoil står fritt til 
å bestemme hvem som i alminnelighet skal ha adgang til deres kontorer og andre loka-
ler. Som arbeidsgiver vil Statoil også gjennom instruks innen svært vide grenser kunne 
bestemme hvilke deler av virksomhetens lokaler den enkelte ansatte skal ha tilgang til. 
Klager hevder imidlertid – og denne delen av klagers påstand er det nemnda kan se, 
ikke motsagt – at tidligpensjonister har en vid adgang til lokalene hos deres tidligere 
arbeidsgiver. Klageren hevder derfor at avtalen om tidligpensjon gir han et selvstendig 
grunnlag for å få tilgang til lokalene. Hvis man legger til grunn at avtalen gir en slik rett, 
vil derfor opplysningene være uriktige. Statoil har imidlertid hevdet en annen tolkning av 
avtalen. Slik nemnda forstår det, anser Statoil tidligpensjonistavtalen som del av et større 
forlik, som ikke er blitt dokumentert i alle sine detaljer. Selskapet mener, slik nemnda 
forstår det, at det av sammenhengen fremgår at hensikten med forliket var å avslutte 
klagerens ansettelsesforhold, og at det derfor også var klart at denne formen ble valgt av 
hensiktsmessighetsgrunner snarere enn for å sikre klageren de rettigheter som tidligpen-
sjonister ellers måtte ha. Hvis man legger denne forståelsen til grunn, vil registreringen 
være et utslag av Statoils frihet til å regulere hvem som får tilgang til selskapets lokaler, 
og dermed ikke være en opplysning som kan slettes med hjemmel i personregisterloven § 
8. Datatilsynet har avvist klagen fordi en avgjørelse forutsetter at Datatilsynet må ta stil-
ling til tvisten om tolkningen av avtalen. I vedtaket er dette formulert dit hen at det faller 
utenfor Datatilsynets «mandat» å ta stilling til dette forholdet, og i oversendelsesbrevet 
at «dette er et spørsmål av avtalerettslig art som må vurderes av andre enn Datatilsynet». 
Personvernnemnda ser det slik at for å ta stilling til hvorvidt man kan gi pålegg etter 
personregisterloven § 8, må man prejudisielt tolke avtalen. Personvernnemnda anser at 
man har kompetanse til å velge en slik fremgangsmåte. Tolkningen ville da selvsagt ikke 
være bindende for noen av partene, men pålegget ville få de rettsvirkninger som følger av 
loven. Hver av partene ville imidlertid ved fastsettelsesdom kunne fastlegge tolkningen 
av avtalen. Selv om personvernnemnda har kompetanse til å gi pålegg, følger det imid-
lertid av personregisterloven § 8, 2.ledd at man står fritt med hensyn til hvorvidt man vil 
velge å benytte denne kompetansen. Dvs at selv om man antar at det foreligger uriktige 
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opplysninger, er det opp til personvernnemndas skjønn hvorvidt den velger å bruke sin 
kompetanse. I dette tilfellet beror vurderingen for det alt vesentlig på tolkningen av avta-
len. Som det fremgår av sakens dokumenter, inngår avtalen i et mer sammensatt forhold 
mellom partene. En strid om tolkning av avtaler vil normalt finne sin endelige løsning for 
en domstol. Her vil partene muntlig selv kunne fremføre sitt syn for retten, og de vil også 
kunne føre vitner som opplyser saken, også de forhold som ikke har nedfelt seg skriftlig. 
Saksbehandlingsreglene etter forvaltningsloven, som Personvernnemnda følger, gir ikke 
samme rom for opplysning av saken. På denne bakgrunn slutter Personvernnemnda seg 
til Datatilsynets vurdering at det tema som tolkning av avtalen representerer, er uegnet for 
en prejudisiell avgjørelse av Personvernnemnda. Personvernnemnda kommer derfor til at 
den ikke vil nedlegge noe påbud om sletting eller retting av de opplysninger som er innført 
i Statoils system for adgangskontroll. 

Personvernnemnda henleder oppmerksomheten på spørsmålet om de registrerte 
opplysninger er gitt en videre spredning enn nødvendig idet sakens dokumenter etter-
later tvil om hvilken krets som er gitt tilgang til opplysning om at klager ikke skal gis 
tilgang; og om formulering av tilgangsnektelse kunne utformes mindre belastende. 

For ordens skyld nevnes at vedtaket ikke er en avvisning av saken. I korrespondan-
sen fra Datatilsynet er uttrykket «avvisningsvedtak» benyttet, og det kan forstås dit hen 
at man ikke anser seg for å ha kompetanse til å prøve saken. Personvernnemnda har tatt 
stilling til sakens realitet, og kommer i praksis til samme resultat som Datatilsynet.

Personvernnemnda har etter dette fattet slikt vedtak: 
Klagen tas ikke til følge.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2002/01: klage på datatilsynets avslag om forlenget 
lagring av billedopptak

1. saksgang 
A-møbler as sendte 16. februar 2001 søknad til Datatilsynet om forlenget lagring av 
billedopptak etter personopplysningsforskriftens § 8–4, 5. ledd. Søknaden ble sendt 
sammen med melding etter personopplysningslovens (POL) § 31 og ble ikke regis-
trert som søknad før Datatilsynet høsten 2001 valgte A-møbler as som tilsynsobjekt. 
Søknaden om forlenget lagringstid ble avslått av Datatilsynet ved vedtak 10.12.2001. 
Avslaget om dispensasjon fra lagringstiden på 7 dager ble påklaget av A-møbler as den 
17.12.2001, og dette rettidig, jfr. forvaltningslovens § 29.

2. sakens faktum 
A-møbler ber om dispensasjon fra lagringstiden for billedopptak gjort i så vel 
Møbelhuset i Strømsveien 29 som driftsenheten i Smalvollveien i Oslo. Datatilsynet har 
ved saksbehandlingen behandlet stedene under ett. A-møbler anfører at det i stigende 
grad er tyverier, eller forsøk på tyverier, som etter klagers oppfatning kun kan bevises 
med bilder/video. Begrunnelsen for ønsket på 30 dager er lang revisjonstid fra bankene. 
Hvis det benyttes stjålne eller ugyldige bankkort kan det ta tid å få tilbakemelding om 
dette. Dette gjelder spesielt hvis forholdet ikke oppdages på dagen i kassafunksjon.I 
brev av 10.12.2002 med Datatilsynets avslag peker Datatilsynet på at dispensasjon fra 
7-dagers fristen kan tillates hvis det foreligger et «særlig behov». Datatilsynet så det 
slik at de anførte omstendigheter ikke gjør at A-møbler har et særlig behov for lengre 
oppbevaring av billedopptak sammenlignet med andre overvåkere. Lang behandlings-
tid i bankene er et problem for alle typer næringsvirksomheter. Datatilsynet peker i sitt 
avslag også på at det i forskriftens § 8–4, 2. ledd, er gjort unntak fra 7-dagers fristen 
dersom det er sannsynlig at billedopptak vil bli utlevert politiet i forbindelse med et-
terforskning av straffbare handlinger f.eks. ved svindelforsøk. I disse tilfellene kan opp-
takene oppbevares i inntil 30 dager. 

3. klagers anførsler
I brev av 17.12.01 grunngir A-møbler sin klage. Det anføres at 7-dagers fristen ikke tar 
hensyn til behovet som foreligger i varehandel/ salg av kapitalvarer. Kundene handler ofte 
for mer enn kr. 2.500,-, en grense som får betydning for inndekning av tap. Bankene dekker 
tap som oppstår ved kundemislighold under dette beløpet, mens klager i dette tilfellet må 
dekke tap over dette beløpet. Det tar minimum 2–4 uker før bankene greier å gi tilbakemel-
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ding om mislighold av sjekker. Klager kommenterer Datatilsynets grunngiving for avslaget 
og fremholder at det forhold at «bankproblemet» gjelder mange, nettopp skulle tilsi at 
man burde endre regelen til å gjelde utover 7 dager. Klager mener å ha erfart at Datatilsynet 
oppfatter kameraovervåkning mer som et spørsmål om å hindre overvåkning av ansatte 
enn hva som er den reelle begrunnelse for overvåkningen: hindre å oppklare misbruk fra 
kunder. Det anføres at ingen kunder føler seg overvåket ved en passering gjennom et kassa-
system selv om denne sekvensen tas opp og lagres i 30 dager i stedet for 7. A-møbler as har 
ca. 500.000 besøkende hvert år eller mer enn 40.000 kunder måned gjennom sine kasser. 
Det sier seg selv at en overvåkning av disse er en umulighet og om de tar vare på 10.000 
eller 40.000 før sletting foretas, mener klager er fullstendig irrelevant. Opptakene brukes 
kun når det skal bevises forhold for å få avgjort hendelsesforløpet. Klager er avhengig av 
kunnskap om både dag og cirkatid for å kunne hente frem relevante bilder. Videre anfører 
klager at 7-dagers-regelen er allment kjent, og at kunden av den grunn kan vente i 8–10 
dager og deretter gå inn i trygg forvissning om at eventuelt bildebevis er sletter for alltid. 
Det opplyses at det er en rekke tilfeller gjennom året hvor denne situasjonen er aktualisert, 
og at dette kan tyde på at enkelte kan begynne å spekulere i dette forhold. 

Klager har store vansker med å forstå hvorfor Datatilsynet nekter å godta en lag-
ringsperiode som kun begrunner seg i praktiske forhold. Man kan ikke på den ene side 
erkjenne at kameraovervåkning godtas for å hindre kriminelle handlinger, og samtidig 
sette så knappe frister at det blir umulig å bruke overvåkning for bevis for det samme. 
Det er investert store beløp i teknisk utstyr for overvåkning fordi dette er nødvendig for 
å få redusert et stadig større problem. Det er også opplyst at andre forebyggende tiltak 
selvfølgelig for lengst er iverksatt. 

Videre anføres det at ovenstående ikke er hovedargumentet for å søke om dispensa-
sjon fra 7-dagers regelen. Når Datatilsynet i sitt avslag viser til at bilder for etterfors-
kningsøyemed kan oppbevares lenger, er det slik at klager ikke vet hvilke bilder og 
tidspunkter politiet eventuelt er på jakt etter. Man vet aldri hvorfor politiet spør eller 
når de kommer til å spørre.

I sin konklusjon anfører klager at man står i en særstilling hva angår muligheten 
for å oppdage forhold innen 7-dagers fristen, og at denne aldri har vært vurdert ut fra 
kapitalvaresalg i varehandelen og de spesielle problemstilling som disse salg medfører. 
På bakgrunn av stort antall besøkende mener klager at «frykt» for individuell overvåk-
ning er minimal og at forbrukerne nå er vant til kameraovervåkning. Videre er det pekt 
på at klager har hatt «godkjent kameraovervåkning av Datatilsynet fra 1991». Pr. dato 
er det ikke mottatt en eneste klage når det gjelder overvåkning. 

4. datatilsynets syn på klagen
Datatilsynets syn på klagen fremgår av oversendelsesbrevet til Personvernnemnda av 
05.02.2002. Datatilsynet presiserer at det i tidligere omtalte konsesjon av 20.02.91 
ikke ble fastsatt noen 30-dagers lagringsperiode, men en oppbevaringstid på 24 timer. 
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Datatilsynet kan ikke se at A-møbler har fått tillatelse til utvidet lagring etter personre-
gisterlovens forskrift om fjernsynsovervåkning § 5. 

Til klagers anførsel om at Datatilsynet tolker 7-dagers regelen strengt, svarer tilsy-
net at det forvalter et regelverk som i forskriftens § 8–4, 1. og 2. ledd, klart sier at det i 
utgangspunktet skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring, senest 
etter 7 dager. Datatilsynet kan etter bestemmelsens 5. ledd gjøre unntak fra disse slette-
bestemmelsene hvis det foreligger «særlig behov». Datatilsynet kan se at bestemmelsen 
slik den er utformet ikke tar hensyn til varehandelens behov. Særlig gjelder det der den 
behandlingsansvarlige er avhengig av faktorer uten forholdskontroll. Dette kan f.eks. 
være lang revisjonstid fra bankene. Lang revisjonstid vil gjelde for alle virksomheter der 
kunden har muligheter til å betale med kort. Datatilsynet har derfor ikke ansett lang re-
visjonstid som en særlig omstendighet for overvåker som tilsier utvidet lagringsadgang. 
Dette har vært Datatilsynets holdning i lignende søknader om forlenget oppbevaring 
av billedopptak.

Datatilsynet har videre vurdert det slik at et eventuelt unntak etter forskriftens § 
8–4, 5. ledd, for virksomheter som har problemer med lang revisjonstid, vil være å fatte 
et vedtak som strekker seg for langt i forhold til kompetansen tilsynet er tillagt. Det er 
Datatilsynets oppfatning at det er lovgiver som må ta vurderingen av om virksomheter 
innenfor dette relativt store området har behov for lengre lagringstid.

Datatilsynet omtaler klagers anførsel om at det store antall besøkende gjør «fryk-
ten» for individuell overvåkning minimal og at forbrukeren er vant til overvåkning og 
at ingen reagerer negativt på slik overvåkning. Datatilsynet ser det slik at dette nettopp 
gjør det nødvendig med en relativ streng oppbevaringsfrist. Lagring av store mengder 
informasjon er uheldig. Med kort oppbevaringstid ønsker man å redusere informa-
sjonsflyten om individene.

Klagers anførsel om at 7-dagers regelen ble allment kjent og at enkelte kunder kan 
spekulere i dette når de ønsker å misligholde kundeforholdet, avvises av Datatilsynet 
som grunnløst i forhold til ønsket om forlenget oppbevaringstid av billedopptakene. 
Datatilsynet fremholder også at det er grunnløst når A-møbler hevder at det er in-
konsekvent å godta fjernsynsovervåkning som et preventivt middel mot kriminalitet 
samtidig som man setter knappe frister for oppbevaring som gjør det praktisk umulig 
å bevise kriminaliteten. Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å benytte 
fjernsynsovervåkningen som et preventivt redskap for kriminalitetsbekjempelse og be-
nyttelse for oppklaring av lovbrudd. 

Endelig foretar Datatilsynet en oppklaring når det gjelder forståelsen av forskriftens 
§ 8–4, 2. ledd, som sier at slettefristen utvides til 30 dager det er sannsynlig at opptaket 
vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av en straffbar handling eller 
ulykke. Dette vil være aktuelt der man i den ordinære 7-dagers perioden har mistanke 
om et straffbart forhold, og vurderer å anmelde eller har anmeldt forholdet til politiet. 
Dersom det viser seg at opptaket likevel ikke skal utleveres, skal det slettes. Politiet har 
etter dette heller ikke adgang etter opptakene i etterretningsøyemed.
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5. Personvernnemndas vurderinger 
Lovgiver har i personopplysningsloven, som i den tidligere personregisterloven, åpnet 
for at fjernsynsovervåkning kan skje på visse vilkår. Det vises til POL § 37 følgende. § 
41 gir hjemmel for at Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om fjern-
synsovervåkning og billedopptak i forbindelse med slik overvåkning, herunder om sik-
ring, bruk og sletting av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåkning. Som det fremgår 
av ovenstående er slike forskrifter gitt.

Den alminnelige bestemmelse om oppbevaringstid innebærer sletting innen 7 dager. 
Denne fristen ble videreført fra tidligere lovgivning, der bl.a. oppbevaringsfrist fremgår 
av Kgl. resolusjon av 1. juli 1994, se § 5, sletting. Av merknadene til denne følger: 

3. ledd, 1. punktum, setter en eksakt grense for hvor lenge billedopptakene kan la-
gres før de slettes. Bestemmelsen er – ved siden av 1. ledd – utformet som en hovedregel 
og fastsetter at billedopptakene skal slettes innen en bestemt tid etter at billeddoppta-
kene er gjort. I utkastet til forskrift, som var ute til høring, var det foreslått en 48-timers 
frist for sletting. Flere høringsinstanser mente dette var for kort, bl.a. i tilknytning 
til helge- og høytidsdager. Departementet har tatt hensyn til dette, og utvidet fristens 
lengde til 7 dager. 

Når det gjelder forholdet mellom den generelle slettingsplikten i 1. ledd (personre-
gisterloven § 37, 2. ledd) og den slettingsplikten som foreslås i forskriften her, ville det 
være den korteste fristen av disse to som er avgjørende. Er det ikke saklig grunn til å 
oppbevare billedopptakene så lenge som 7 dager, inntrer slettingsplikten når den sak-
lige grunn for å oppbevare dem ikke lenger er til stede. På samme måte vil forskriften 
inntre dersom 7-dagers fristen før den saklige grunnen for oppbevaring bortfaller.» 

Videre er det inntatt:

Det kan tenkes situasjoner det vil være behov for å lagre billedopptak utover 
det som er fastsatt i § 5, 2. og 3. ledd, og uten at dette vil gå på bekostning av 
viktige personvernhensyn. For sikre en viss fleksibilitet, foreslås det derfor i 6. 
ledd at Justisdepartementet skal kunne gjøre unntak fra slettingsreglene i 2. og 
3. ledd dersom det foreligger særlige behov for oppbevaring i lengre tid enn det 
som ellers følger av forskriften. Det forutsettes at det både skal kunne gjøres 
individuelle og generelle unntak.

Nemnda anser ikke at betraktninger om at endringer av fristen i dette tilfelle skulle 
kreve forskrifts form, kan tillegges noen avgjørende vekt. 

Det må etter dette vurderes om det er grunnlag for å gjøre unntak fra 7-dagers re-
gelen etter forskriften § 8–4, 5. ledd.

Etter denne bestemmelsen kan det gjøres unntak fra 7-dagers fristen i andre ledd 
dersom det foreligger et særlig behov for oppbevaring i lengre tid. Det avgjørende er 
hvorvidt det foreligger et særlig behov som etter en totalvurdering av de ulike hensy-
nene begrunner en utvidet lagringstid. Totalvurderingen må bestå i en avveining av 
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personverninteresser, forbrukerinteresser og andre interesser. Vurderingen av om det 
foreligger særlig behov og interesseavveiningen som deretter skal gjøres vil således gli 
noe over i hverandre. 

Personvernnemnda viser til POL § 28 hvor det heter at «den behandlingsansvarlige 
skal ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre 
formålet med behandlingen.» Denne bestemmelsen gjelder også for fjernsynsovervåking 
når billedopptakene lagres på en måte som gjør det mulig å finne igjen opplysninger om en 
bestemt person, jf POL § 37, 2.ledd. Det forhold at det innen området for billedopptak er 
fastsatt en særskilt frist og loven hjemler at dette gjøres i forskrift må anses mer som et ut-
trykk for behov for en alminnelig veiledende norm enn at risikoen for integritetskrenkelse 
nødvendigvis øker vesentlig om fristen er noe lengre. Det må på denne bakgrunn foretas 
en konkret vurdering av det reelle behovet og de hensynene som gjør seg gjeldende.

Nemnda ser det slik at det ikke foreligger samme behov for kontroll ved fjernsyns-
overvåkning og langvarig oppbevaring av opptak, så lenge kassabetjening eller andre 
medarbeidere er til stede ved bruk av kort eller sjekk. Det skjer en manuell kontroll som 
ikke finner sted ved ubetjente betalingsterminaler eller bankautomater.

Overvåkningen og ønsket om lengre lagringstid er i dette tilfellet primært begrun-
net i behovet for å avdekke kriminelle handlinger og således sikre økonomiske interes-
ser hos virksomheten. Slike interesser kan også langt på vei ivaretas på annen måte. 
Personvernnemnda kan ikke se at det her gjør seg gjeldende vesentlige individinteresser 
som kan begrunne lengre lagringstid. Overvåkningen innebærer også at ansatte kan risi-
kere å bli med på billedopptak. Dette tilsier større varsomhet med å gjøre unntak fra den 
fastsatte slettefristen fordi den potensielle faren for økt integritetskrenkelse blir større.

Selv om økt lagringstid kan bidra til en bedre ivaretakelse av forbrukerinteresser er 
ikke dette forhold som alene er tilstrekkelig til å begrunne lengre lagringstid.

Personvernnemnda finner etter en totalvurdering av det behovet og de hensynene 
som gjør seg gjeldende at det ikke bør gis adgang til en økt lagringstid i dette tilfellet. 

6. Vedtak
Klagen tas ikke til følge. 
Vedtaket er enstemmig.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2002/02: klage på datatilsynets avslag om forlenget 
lagring av billedopptak

1. saksgang 
Posten Norge BA (Posten) søkte 17. september 2001 om forlenget lagring av billed-
opptak til personopplysningsforskriftens § 8–4, 5. ledd. Søknaden ble delvis avslått av 
Datatilsynet i vedtak av 24. november 2001. Avslaget på søknad om dispensasjon fra 
lagringstiden ble påklaget av Posten 19.12.2001 og dette rettidig, jfr. forvaltningslovens 
§ 29. Klagesaken ble oversendt fra Datatilsynet til Personvernnemnda 26.02.2002. 

2. sakens faktum
Posten ønsket i brev av 7. juni 2001 avklaringer på noen spørsmål i forhold til person-
opplysningsloven (POL). Spørsmålene gjaldt bl.a. slettefristen ved fjernsynsovervåk-
ning. På bakgrunn av Datatilsynets svar søkte Posten om forlenget lagringstid for bil-
ledopptak i brev av 17. september 2001. Posten ønsket å få utvidet lagringstiden fra de 
i forskriften fastsatte 7 dager til 3 måneder. Søknaden gjaldt forlenget oppbevaringstid 
både for opptak av ekspedisjoner ved minibanker utenfor postlokaler og for billed-
opptak gjort ved steder der store postmengder flyter gjennom systemet. I brev av 24. 
november 2001 fattet Datatilsynet vedtak om å gjøre unntak fra slettefristen i person-
opplysningsforskriftens § 8–4, 5. ledd, for opptak gjort ved steder der store postmeng-
der flyter gjennom systemet. I vedtaket ble det avslått å dispensere for forlenget lagring 
for opptak gjort ved minibanker på utsiden av postlokalet.

Posten utfører finansielle tjenester på vegne av DnB / Postbanken og er å anse som 
den behandlingsansvarliges representant. På vegne av DnB / Postbanken har Posten 
klaget på vedtaket om avslaget om forlenget lagringstid for opptak gjort ved miniban-
ker på utsiden av lokalet. 

3. datatilsynets vedtak
Av Datatilsynets vedtak av 24.11.01 fremgår det at det etter personopplysningsfor-
skriften § 8–4, 3. ledd, er slik at billedopptak gjort i «i post- og banklokaler» har en 
slettefrist på 3 måneder. Datatilsynet viser til at det i sitt brev av 20. juli 2001 til klager 
har uttalt at ordlyden i bestemmelsen må forstås slik at den ikke dekker oppbevaring 
av billedopptak gjort av minibanker utenfor postens lokale. Regelen om sletting av bil-
ledopptak i personopplysnings-forskriften § 8–4, er en videreføring av de tilsvarende 
reglene om sletting etter personregister-loven. Datatilsynet fastholder at henvisningen 
til «i post- og banklokaler» skal fortolkes bokstavelig.
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Forskriften til personopplysningsloven § 8–4, 5. ledd, åpner for at oppbevaring ut-
over 7-dagers fristen kan tillates hvis det foreligger et «særlig behov». Hva som ligger i 
kravet til særlig behov er av Datatilsynet i lignede saker tolket strengt. Det må foreligge 
særlige omstendigheter som gjør at overvåker har behov for utvidet lagringsadgang. 
Postens begrunnelse for utvidet lagringstid er revisjonstiden. Etter Datatilsynets opp-
fatning er dette ikke omstendigheter som gjør at Posten har et særlig behov for lengre 
oppbevaring av billedopptak sammenlignet med andre overvåkere i samme situasjon. 

Det er forøvrig i forskriftens § 8–4, 2. ledd, gjort unntak fra 7-dagers fristen dersom 
det er sannsynlig at billedopptak vil bli utlevert politiet i forbindelse med etterforskning 
av straffbare handlinger, f.eks. svindelforsøk. I disse tilfellene kan opptakene oppbeva-
res i inntil 30 dager. Dette innebærer at Posten noen ganger kan oppbevare opptakene 
lenger enn 7 dager, slik at det ikke er behov for en tillatelse til å oppbevare alle oppta-
kene i en lengre periode.

På denne bakgrunn fant Datatilsynet at det ikke kunne sies å foreligge et særlig 
behov. Søknad om utvidet lagringstid for billedopptak gjort av minibanker utenfor 
postlokalet ble derfor avslått.

4. klagers anførsler
Posten anfører i sin klage av 19.12.2002 at Datatilsynets definisjon av post- og banklo-
kaler neppe er helt i samsvar med næringens egen vurdering. Det er også kommentert 
at Datatilsynet i et tidligere brev har grunngitt 3 måneders lagringstid for opptak i 
post- og banklokaler med at det er behov for å gå tilbake i tid ved etterforskning av 
f.eks. ran. Klager anfører at banksamordningen leder til at alle bankers kortkunder kan 
benytte minibank til kontantuttak. Det har således ingen praktisk betydning hvem som 
eier selve minibanken.

Klager anfører at minibanken er en integrert del av bankenes betalingssystemer, 
heving av kontant fra konto i minibank har vesentlig større volum enn uttak over 
skranke. Hvorvidt minibanken er plassert utendørs eller inne i bankens lokaler, har 
ingen betydning for bruken av banken og behovet for overvåkning.

Klager er enig i at det neppe vil være korrekt å benytte benevnelsen postlokale på 
en utendørs minibank, og i denne sammenheng er det etter klagers oppfatning korrekt 
å definere en utendørs minibank som et banklokale.

Klager beskriver formålet med ITV-overvåkning av minibanker slik: 
Forebygge bedragerier (kortmisbruk) 1. 
Oppklare bedragerier 2. 
Avdekke feilaktige reklamasjoner 3. 
Avdekke hvitvasking av penger (dokumentasjon i forbindelse med den lovpålagte 4. 
plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner) 
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Klager redegjør videre for erfaringen med overvåkning av minibanker og peker på at 
kortmisbruket er stadig økende. I motsetning til andre bedragerisaker, etterlater gjernings-
personen seg få spor med kortmisbruk. Dette har ført til mange henleggelser og stadig 
større tap både for bankene og den enkelte kunde. Dette har bedret seg vesentlig etter 
hvert som bankene har etablert videoovervåkning av minibankene. Over halvparten av 
mer en 3.000 bedragerisaker i 2001 gjaldt kortmisbruk, hvorav de største sakene rent be-
løpsmessig er kontantuttak i minibanker. Tapene ved disse sakene er betydelige, ikke bare 
for banken, men også for de berørte kundene. Klager har den siste tiden sett at stadig flere 
saker vedrørende kortmisbruk blir oppklart av politiet, med påfølgende dom. Dermed får 
både kunden og banken mulighet til å kreve tilbakebetaling fra gjerningspersonen. 

De siste månedene har norske banker vært utsatt for internasjonal, organisert 
kortkriminalitet. 

Etter hvert har videobildene også vist seg å være viktige og nyttige i forbindelse 
med oppklaring av saker om hvitvasking av penger. I en hvitvaskingsoperasjon skjer 
det bl.a. kontantuttak av penger. 

Klager anfører at de fleste bankbedragerier avdekkes først når en kunde reklamerer 
på transaksjoner. Selv om kunden etter hvert får stadig bedre oversikt over sine bruks-
konti, bl.a. ved bruk av kontofon og nettbankløsning, er det de månedlige eller kvar-
talsvise kontoutskriftene som oppdaterer kundene på plasseringskonti hvor de store 
innskuddene befinner seg. Uansett kontotype tar reklamasjonsbehandlingen så pass 
lang tid selv om kunden reklamerer umiddelbart at en lagringsfrist på 7 dager ofte vil 
medføre at ITV-opptaket er slettet før dokumentasjonsinnhentingen kan påbegynnes. 

Uten utvidet lagringsfrist vil ITV-overvåkning av minibanker ha begrenset betyd-
ning og minibankene i stedet bli et godt tilbud til de kriminelle miljøene. 

Klagers konklusjon er at en utvidet lagringstid vil styrke rettssikkerheten til bank-
kundene og bidra til et tryggere samfunn. 

Klager viser også til at det er lang revisjonstid, som innebærer at det var behov for 
å oppbevare opptakene lengre. 

5. datatilsynets vurdering av klagen 
Datatilsynet viser til sitt brev av 20. juli 2001 der det sies følgende om hensynet bak 
forlenget lagringstid av billedopptak i post- og banklokaler:

Hensynet bak bestemmelsen om forlenget lagringstid av billedopptak i post- og 
banklokaler er behovet for å kunne gå tilbake i tid ved etterforskning av f.eks. 
ran. På denne måten kan personer som har vært på befaring før den kriminelle 
handlingen avsløres. Etter Datatilsynets oppfatning gjør ikke de samme hensyn 
seg gjeldende ved billedopptak av minibanker utenfor postlokalene. En eventuell 
befaring kan her lettere skje utenfor overvåkningskameraenes rekkevidde.



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 51

Datatilsynet påpeker at Posten er uenig i denne begrunnelsen. Posten viser til et brev fra 
Samferdselsdepartementet til Justisdepartementet av 14. oktober 1996. Posten mener 
brevet viser at hensynet bak den forlengede lagringstiden for billedopptak i post- og 
banklokaler var lang revisjonstid. Justisdepartmentet ga i brev av 16. oktober 1995 
Samferdselsdepartementet midlertidig tillatelse til lagring av billeddopptak gjort av 
Posten i 6 måneder. Vilkåret for tillatelsen var at Posten skulle forbedre sine rutiner slik 
at revisjonstiden kunne reduseres. 

I brev av 14. oktober 1996 fra Samferdseldepartementet mottok Justis departementet 
ny søknad om dispensasjon for Posten. Kompetanse til å avgjøre slik søknad lå nå hos 
Datatilsynet, og Datatilsynet avslo søknaden 16. april 1997. Dette avslaget ble ikke på-
klaget av Posten. Datatilsynet anfører at verken personopplysningsloven, forarbeidene 
til person-opplysningsloven eller personopplysningsforskriften sier noe om begrunnel-
sen for den utvidete lagringstiden av billedopptak gjort i post- eller banklokaler. 

Siden bestemmelsen i personopplysningsforskriften om fjernsynsovervåkning i det 
store og hele er en videreføring av reglene i forskrift til personregisterloven, er det na-
turlig å se hen til forarbeidene i forskriften som regulerte skilting av billedopptak etter 
personregisterloven. I foredraget til Kgl. resolusjon av 1.juli 1994 om billedopptak 
gjort ved fjernsynsovervåkning på side 9 og 10, er det til forskriftens § 5, 3. ledd, ut-
talt at høringsinstansen hadde fremhevet viktigheten av en romslig oppbevaringstid for 
billedopptak gjort i post- og banklokaler. Begrunnelsen er bl.a. at gjerningsmenn forut 
for forbrytelser foretar befaringer av lokalene for å kunne undersøke sikringstiltak osv. 
Det nevnes også at billedopptak har betydning for å kunne gå tilbake i tid i forhold til 
bedragerier. Lang revisjonstid er altså en del av begrunnelsen for forlenget lagringstid 
av billedopptak gjort i post- og banklokaler. 

Datatilsynet er enig i at det er naturlig å se heving av kontanter fra minibanker 
som en integrert del av bankenes betalingssystemer. Ordlyden i personopplysningsfor-
skriftens § 8–4, 3. ledd, sier klart at slettefristen er 3 måneder for billedopptak gjort i 
post- og banklokaler. Den naturlige forståelsen av ordet «lokale» er at dette er et rom 
eller et værelse. Ordlyden tilsier etter Datatilsynets mening at 3 måneders slettefrist 
gjelder billedopptak gjort i selve post- eller banklokalet som sådan. Selv om ordlyden 
i sammenheng med formålet med bestemmelsen, som fremhever viktigheten av å fange 
opp «befaringer» forut for forbrytelser, blir det naturlig å skille post- og banklokaler i 
ytre og indre sone. Dette innebærer at opptak som er gjort i sammenheng med det som 
skjer i lokalet, typisk opptak ved inngangspartiet, omfattes av 3-måneders slettefrist, 
mens opptak i forbindelse med det som skjer utenfor faller utenfor personopplysnings-
forskriften § 8–4, 3- ledd.

Datatilsynet ser at det kan være behov for lengre oppbevaringstid for opptak gjort 
av minibankene utenfor lokalet. Lang revisjonstid gjelder uavhengig av om minibanken 
er plassert i selve lokalet eller utenfor. Å tenke på en minibank rett utenfor banklokalet 
som en del av selve lokalet, kan være naturlig på grunn av den nære «geografiske» 
tilknytningen. Problemet, slik Datatilsynet ser det, er at utviklingen viser at minibanker 
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i stor grad plasseres der de ikke har samme geografiske tilknytning som nevnt. I dag 
finner man minibanker i kiosker eller på ulike steder i kjøpesentre. Man må anta at 
denne utviklingen vil fortsette. Også ved disse terminalene vil det bli behov for for-
lenget lagringstid på grunn av lang revisjonstid. I disse tilfellene vil det ikke være like 
naturlig å tenke på terminalene som en del av post- eller banklokalet på samme måte 
som de terminaler som faktisk har en tilknytning til selve lokalet. Behovet for forlenget 
lagringstid på bakgrunn av lang revisjonstid vil gjelde alle virksomheter som tilbyr 
kunden bruk av betalingsterminal. Slik Datatilsynet ser det, står derfor ikke bankene i 
en særstilling når det gjelder dette argumentet. 

Datatilsynet peker videre på at det vil være en forskjell i forventningene til publi-
kum. Over-våkningskameraene utenfor et lokale vil fange inn områder allmennheten 
normalt ferdes og hvor man i utgangspunktet ikke forventer at overvåkning skjer, mens 
overvåkning i post- eller banklokale skjer på et begrenset område der publikum også 
har en forventning om at det overvåkes. 

Datatilsynet drøfter deretter om det kan sies å foreligge «særlig behov». 
Datatilsynet viser igjen til at «særlig behov» har vært tolket strengt og at det må 

foreligge særlige omstendigheter som gjør at overvåker har behov for utvidet lagrings-
tid. Datatilsynet peker på at lang revisjonstid vil gjelde for alle virksomheter der kun-
den har muligheter til å betale med kort og ser ikke dette som en særlig omstendig-
het for overvåker, som tilsier utvidet lagringsadgang. Det vises til at dette har vært 
Datatilsynets holdning i lignende søknad om forlenget oppbevaring av billedopptak. 

Datatilsynet har videre vurdert det slik at et eventuelt unntak etter forskriftens § 
8–4, 5. ledd, for virksomheter som har problemer med lang revisjonstid, vil være å fatte 
et vedtak som strekker seg for langt i forhold til kompetansen tilsynet er tillagt. Etter 
Datatilsynets oppfatning er det lovgiver som må vurdere hvorvidt virksomheter innefor 
dette relativt store området har behov for lengre lagringstid. 

Datatilsynet fant på denne bakgrunn ikke å omgjøre sitt vedtak, og oversendte 
saken til Personvernnemnda. Klager ble gjort kjent med dette. Klager er orientert om 
behandlingen i nemnda, og det er ikke mottatt ytterligere merknader. 

6. Personvernnemndas vurderinger
Lovgiver har i personopplysningsloven (POL), som i den tidligere personregisterloven, 
åpnet for at fjernsynsovervåkning kan skje på visse vilkår, jfr POL § 37 følgende. POL 
§ 41 gir hjemmel for at Kongen kan gi forskrifter ved nærmere bestemmelser om fjern-
synsovervåkning og billedopptak i forbindelse med slik overvåkning, herunder om sik-
ring, bruk og sletting av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåkning. Som det fremgår 
foran er slike forskrifter gitt. 

Fristen for sletting av opptak i bank- og postlokaler er tre måneder, mens den ge-
nerelle frist er 7 dager. Dersom det er sannsynlig at opptak vil bli utlevert til politiet i 
forbindelse med en straffbar handling eller ulykke, er fristen satt til 30 dager. Posten 
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ønsker samme slettefrist som i post- og banklokaler, tre måneder. Dette enten ved at 
forskriften tolkes slik at denne regel gjelder eller ved at dispensasjon blir gitt. 

Personvernnemnda er kommet til at tolkning av begrepet «i post- og banklokaler» 
etter sin ordlyd ikke favner om minibanker på utsiden av lokalet. Personvernnemnda 
er enig med Datatilsynet i deres vurdering av dette spørsmålet og viser til tilsynets 
begrunnelse. 

Det må etter dette vurderes om det er grunnlag for å gjøre unntak fra 7-dagers re-
gelen etter forskriften § 8–4, 5. ledd. 

Etter denne bestemmelsen kan det gjøres unntak fra 7-dagers fristen i andre ledd 
dersom det foreligger et særlig behov for oppbevaring i lengre tid. Personvernnemnda 
finner ikke holdepunkter for at «særlig behov» i utgangspunktet skal tolkes strengt og at 
det i dette ligger et krav om at det må foreligge særlige omstendigheter slik Datatilsynet 
legger til grunn. Det avgjørende, slik Personvernnemnda ser det, er hvorvidt det foreligger 
et særlig behov som etter en totalvurdering av de ulike hensynene begrunner en utvidet 
lagringstid. Totalvurderingen må bestå i en avveining av personverninteresser, forbruker-
interesser og andre interesser. Vurderingen av om det foreligger særlig behov og interes-
seavveiningen som deretter skal gjøres vil således gli noe over i hverandre. 

Personvernnemnda viser til at personopplysningslovens alminnelige slettingsregel i 
§ 28 gir anvisning på at «den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysnin-
ger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.» 
Denne bestemmelsen gjelder også for fjernsynsovervåking når billedopptakene lagres på 
en måte som gjør det mulig å finne igjen opplysninger om en bestemt person, jf POL § 
37, 2.ledd. Nemnda anser at den konkret fastsatte slettefristen ikke kan være så lite fra-
vikelig som Datatilsynet synes å legge til grunn. Det vil være i dårlig overensstemmelse 
med loven å tolke forskriftens unntaksbestemmelse strengt uten å gå inn på en konkret 
vurdering av det reelle behovet som gjør seg gjeldende. Det forhold at det innen området 
for billedopptak er fastsatt en særskilt frist og loven hjemler at dette gjøres i forskrift må 
anses mer som et uttrykk for behov for en alminnelig veiledende norm enn at risikoen 
for integritetskrenkelse nødvendigvis øker vesentlig om fristen er noe lengre. 

Datatilsynet fremholder at det kan se at det foreligger behov for en lengre slettefrist. 
Nemnda deler dette syn. Så vel lang revisjonstid som behov for å avsløre spaning som 
har funnet sted mer enn 7 dager før en hendelse tilsier dette. Behovet er ikke vesensfor-
skjellig fra behovet i lokalet, og Personvernnemnda finner at det bør gjøres unntak fra 
den fastsatte slettefristen. Personvernnemnda har i vurderingen sett hen til at det dreier 
seg om overvåking av et område hvor det ikke befinner seg mennesker som kan foreta 
manuell kontroll slik at muligheten for annen kontroll er svært begrenset.

Faren for integritetskrenkelser oppstår i det øyeblikk overvåking tillates og ved 
mangelfull avgrensing av formål. Med en tilstrekkelig varsling om at området rundt 
bankautomaten er overvåket kan ikke Personvernnemnda se at lengre lagringstid med-
fører en integritetskrenkelse som tilsier at de øvrige interessene som gjør seg gjeldende i 
denne saken må vike. Nemnda har ved vurderingen lagt vekt på at økt lagringstid kan 
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sikre en bedre ivaretagelse av forbrukerinteressene og at overvåkingen gir økt trygghet 
til publikum ved at muligheten for oppklaring av urettmessige handlinger bli bedre. 

Personvernnemnda er etter dette kommet til at lengre slettefrist kan innrømmes og 
setter denne til 3 måneder som for post-/banklokale. Dette i overensstemmelse med 
klagen.Vedtaket gjelder ikke for minibanker på andre steder uten samlokalisering med 
post-/banklokale. 

Personvernnemnda finner i likhet med Datatilsynet at et unntak som det omsøkte, i 
konsekvens vil kunne favne vidt. Men nemnda anser ikke at dette avskjærer adgangen 
til å gi dispensasjon ved enkeltvedtak i denne saken. 

7.Vedtak
På denne bakgrunn har Personvernnemnda fattet følgende vedtak:

Posten Norges klage tas til følge. Slettefristen for billedopptak gjort ved fjernsyns-
overvåkning settes til inntil 3 måneder.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2002/03: anmodning om at Personvernnemnda skal gi 
pålegg til datatilsynet i sak om innsyn i den norske Bank asa

Personvernnemnda (PVN) mottok fra Klager brev 3.6.2002, se vedlegg 1, med an-
modning om å pålegge Datatilsynet « å gjøre jobben sin med å være et kontrollerende 
organ slik at klager får innsyn i sine og sin datters konti i Den norske Bank slik loven 
foreskriver.» 

Saken ble 7.6.02 oversendt Datatilsynet som førsteinstans. Klagen skal fremsettes 
overfor førsteinstansen, som også vil ta stilling til spørsmålet om avvisning eller ikke. 
Datatilsynet har etter purringer fra Klager og henvendelse fra PVN›s sekretær meddelt 
at saken er oversendt Nemnda. Det er innkommet ytterligere dokumenter som har inn-
gått i saken, se bl.a. kopi av brev av brev av 27.1.99 fra DnB til Klager.

saksgangen
Klager henvendte seg til Datatilsynet 10.8.01. Klager ba Datatilsynet uttale seg «om 
klager har rettslig krav på at banken fremlegger maskinelle datautskrifter av konti.» 
Dette etter at Bankklagenemnda hadde reist tvil om klagers rett til ønsket innsyn. 

Tvisten om innsyn hadde pågått siden januar 1997 og er knyttet opp til innsynsrett 
etter personregisterloven § 7, som gjaldt på det tidspunkt. Etter overgangsreglene for 
Personopplysningsloven skal saken fortsatt behandles etter tidligere lovgivning. 

Datatilsynet har i brev av 25.1.02 besvart henvendelsen og redegjort for retten til 
innsyn i personopplysninger som er lagret elektronisk. Datatilsynet legger til grunn at 
DnB har oppfylt sin plikt til å gi innsyn i elektronisk lagrede opplysninger og viser til at 
DnB i brev til tilsynet har bekreftet at innsyn er gitt ved kopier av bevegelser på de ulike 
konti. Datatilsynet presiserte «at en tvist om disponeringen av midler og berettigelsen 
av ulike utgifter i forbindelse med realisasjonen må løses etter vanlige privatrettslige 
regler, og faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde. Datatilsynet anser saken som 
avsluttet fra vår side.» 

Etter ny henvendelse fra klager tilskrev Datatilsynet v/ direktør Georg Apenes kla-
ger den 14.5.02 og redegjorde for Datatilsynets saksbehandlings rutiner, og at saken 
er behandlet på samme måte som andre saker. I brevet avslås anmodning om et møte 
under henvisning til at det ikke foreligger grunnlag for et møte. 

Datatilsynet viser til at klager kan ta spørsmålet opp med Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet som administrativ foresatt, idet spørsmålet neppe kan anses som en 
forvaltningsavgjørelse som er gjenstand for ordinær forvaltningsrettslig klagebehand-
ling. Videre viser tilsynet til at klager står fritt til å bringe saken inn for domstolsappa-
ratet, herunder Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Datatilsynet anså saken 
som ferdigbehandlet. 
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klagers anførsler
Klagers anførsler må forstås slik at Datatilsynet ikke har gjennomført tilstrekkelig kon-
troll med om innsynsretten er imøtekommet, og om alle registrerte opplysninger er 
fremlagt fra bankens side. 

Datatilsynets vurdering. 
Datatilsynet anser at forsvarlig saksbehandling er gjennomført, og at saken ikke 

dreier seg om overprøving av noe enkeltvedtak, men mer om tilsyn med virksomheten, 
noe som ikke tilligger Personvernnemnda, men eventuelt AAD. 

Personvernnemndas vurdering
Nemnda ser at det kan reises spørsmål om en beslutning om å avstå fra ytterligere un-
dersøkelser er å anse som et enkeltvedtak, se nedenfor. 

For Datatilsynet vil det være et ressursspørsmål hvor langt organet som tilsynsmyn-
dighet skal gå i en enkelt sak. I den aktuelle sak er det foretatt en utredning av rettslig 
grunnlag og forespurt om innsyn på vegne av klager. Henvendelsen er besvart av ban-
ken og på en måte som Datatilsynet finner tilfredstillende. De opplysninger det er bedt 
om innsyn i, ligger langt tilbake i tid, og banken fremholder at det nå er gitt innsyn i de 
opplysninger som foreligger i dag. 

Datatilsynet har etter personregisterloven ikke hjemmel til å pålegge en register-
ansvarlig å gi den registrerte innsyn. Tilsynet kan fastslå at det mener rett til innsyn 
foreligger. (I saker om retting, sletting og supplering av opplysninger, jf pregl § 8, har 
derimot Datatilsynets kompetanse til å gi pålegg.). Dersom innsyn ikke blir gitt, er den 
registrerte henvist til å forfølge forholdet selv. Unnlatelse av å gi innsyn som fastsatt i 
lov og forskrifter er straffbart, jf pregl § 38, første ledd nr. 5. 

Tilsynet kan kreve fremlagt opplysninger som ledd i sin kontrollvirksomhet. Dette 
for eksempel for å vurdere om sletting, retting eller supplering skal pålegges. En beslut-
ning om ikke å nytte adgangen til gi pålegg eller ikke å nytte kontrolladgang kan etter 
omstendighetene være å anse som enkeltvedtak. 

Ettersom Datatilsynet ved vurdering av saken i klageomgangen ikke avviser saken, 
har nemnda besluttet å vurdere sakens realitet. 

Etter personregisterloven kan det i registre i den private sektor bare kreves innsyn i 
datamaskinbaserte registre, og ikke i registre som måtte føres manuelt på papir, mikro-
form eller lignende. I tillegg er det i lovens forarbeider antatt at det ikke på grunnlag av 
loven kan kreves innsyn ubegrenset tilbake i tid, jf Ot.prp nr 2 (1977–78) s 75. 

I dette tilfellet slutter Personvernnemnda seg til Datatilsynets vurdering, som 
fastslår at det foreligger full rett til innsyn i de datamaskinbaserte registrene, en rett 
som følger direkte av loven, og som kan forfølges av den registrerte som angitt oven-
for. Personvernnemndas kompetanse er begrenset til å prøve de rettslige sidene av 
Datatilsynets saksbehandling og vedtak. 
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Personvernnemnda kan ikke se at det er godtgjort noen mangel ved Datatilsynets 
saksbehandling. 

Nemnda fattet etter dette slikt vedtak: 
Klagen tas ikke til følge.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2002/04: klage på vedtak om ikke å rette eller slette 
opplysninger i styreprotokoll

innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 18.6.02 fra Datatilsynet mottatt klage 
fra advokat Odd A. Drevland. Etter noe avklaring har Datatilsynet kommet til at 
Personvernnemnda og ikke Justisdepartementet er rette klageinstans og at personregis-
terloven og ikke personopplysningsloven får anvendelse. Saken gjelder krav om retting, 
sletting eller supplering av opplysninger i styreprotokoll ved Senter mot etnisk diskri-
minering (SMED). Datatilsynet har ved vedtak av 27.7.01 avslått anmodning om å 
pålegge retting, sletting eller supplering, jf pregl § 8, og dette vedtak er påklaget.

saksgang
Klager henvendte seg til Styret i SMED 9.8.2000 i tilknytning til en konkret sak med an-
modning «om en avklaring av hvilken betydning de mandatbestemte rammer for Senterets 
virksomhet i den aktuelle sak ville ha ved en henvendelse til Sivilombudsmannen». I 
styreprotokollen fra møte 24.8.01 ble dette benevnt «klage». Klager fremholdt at det 
ikke er noen saklig grunn til at protokollatet skal inneholde opplysning om avvist klage. 
Dette er potensielt skadelig for klientens sak. Klager fremholdt at det ikke forelå noen 
klage, men et ønske om kompetanseavklaring mellom SMED og Sivilombudsmannen. 
SMED avslo å endre eller innta suppleringer til protokollatet.Klager henvendte seg 
deretter til Datatilsynet ved brev av 15.2.01 med anmodning om at Datatilsynet skulle 
pålegge SMED å rette protokollen. Datatilsynet innhentet nærmere opplysninger fra 
SMED, se SMEDs brev av 27.7.01 til tilsynet. SMED refererer her protokollatet og 
kommenterer klagers anførsler. SMED viser til at advokatens navn er nevnt, men ikke 
klientens. Det er klienten som har krav på beskyttelse av sitt navn. SMED anfører at 
begrepet «klage» ikke er brukt i forvaltningsmessig forstand. Styret oppfattet en hen-
vendelsen som en protest relatert til SMEDs synspunkter. Datatilsynet har i sitt vedtak 
av 27.7.01 vist til at pregl § 8 får anvendelse dersom det foreligger et personregister, jfr 
pregl § 1. Tilsynet viser til at det gjennom praksis «har lagt til grunn at styreprotokoller 
kan være personregistre selv om de ikke er systematisert etter de 2 registrertes navn. 
Siden tilsynet ikke vil pålegge retting, sletting eller supplering, går vi ikke nærmere inn 
på dette her.» Datatilsynet kom til at det ikke ville være uriktig å benevne henvendelsen 
til SMED som en klage. Videre kom tilsynet til at det ikke forelå ufullstendige opp-
lysninger. Hvorvidt de registerte opplysninger er ufullstendige må ses i sammenheng 
med registreringen og formålet med denne. Tilsynet mente den aktuelle registrering i 
styreprotokollen er tilstrekkelig til formålet.Datatilsynet vurderte videre om registre-
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ringen kunne være til unødig ulempe for den registrerte, og konkluderte med at det 
i forhold til klientens sak ville være av liten betydning om den aktuelle formulering i 
styreprotokollen ble stående. Ved videre saksbehandling hos Sivilombudsmannen eller 
domstolene vil styreprotokollen uansett måtte ses i sammenheng med øvrige sakspapi-
rer. Datatilsynet anså at det ikke ville være unaturlig å betegne henvendelsen til SMED, 
om at SMED skulle gå fram på en annen måte, som klage i alminnelig språkbruk. 
Datatilsynet avslo etter dette å gi pålegg til SMED. 

klagers anførsler
Klager sendte sin klage til Justisdepartementet 15.8.01. Supp lerende merknader er gitt 
i brev av 27.6.02. Klager anfører at Datatilsynet skulle ha tatt stilling til om styrepro-
tokollen er å anse som et personregister og ikke latt være å gjøre dette under henvis-
ning til at konklusjonen likevel ble at pålegg ikke ville bli gitt. Videre presiseres det at 
det ikke foreligger noen klage til SMED. Klager refererer konklusjonen i sitt brev til 
SMEDs styre, se brev av 27.6.02, klagen side 2, der det videre redegjøres i detalj for hva 
saken gjelder. Klager oppfatter ikke ordet «klage» som SMED og fremholder at det er 
forskjell på uenighet om en fremgangsmåte og en klage. Ordet «klage» i den aktuelle 
sammenheng må oppfattes som klage i forvaltningslovens forstand. 

Personvernnemndas vurdering
Klagesaken gjelder forhold som reguleres av den tidligere personregisterloven og ikke 
den någjeldende personopplysningsloven, som trådte i kraft 1.1.01. Så lenge kravet 
om endring av de registrerte opplysninger ble fremsatt før 1.1.01, gjelder personregis-
terloven. Hjemmelen til å pålegge retting, sletting og supplering, jf pregl § 8, får kun 
anvendelse dersom de opplysninger det gjelder finnes i et personregister, jf pregl § 1. 
Datatilsynet har vist til at styreprotokoller kan være personregistre selv om de ikke er 
syetematisert etter de registertes navn. 3 Klager anfører at det er en saksbehandlingsfeil 
av Datatilsynet å ikke klart ta stilling til spørsmålet om det foreligger et personregister 
eller ikke. Nemnda kan ikke se at det er nødvendig å ta stilling til dette spørsmål så 
lenge Datatilsynet har valgt å ikke bruke sin kompetanse. Dersom Datatilsynet hadde 
valgt å gi pålegg, måtte spørsmålet om loven fikk anvendelse selvsagt ha vært vurdert 
nærmere. Klager har anført at gjenfinning av hans navn knyttet opp mot bruken av 
begrepet «klage» er et grunnlag for kravet om endring. Nemnda har notert at så vel 
SMED som Datatilsynet gir uttrykk for at bruken av ordet «klage» ikke er i forvalt-
ningsmessig forstand. Dersom det skulle vise seg at noen uriktig legger til grunn at det 
er fremmet en klage på enkeltvedtak ved klagers henvendelse til SMEDs styre, forelig-
ger det skriftlig dokumentasjon om at så ikke er tilfelle. Ved eventuell senere forfølg-
ning kan det vises til dette. I og med at klagers henvendelse til SMED om den påståtte 
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feil også er behandlet vil dette ventelig også fremgå av styreprotokoll fra senere møte. 
Nemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering. 

Nemnda fattet etter dette slikt vedtak: 
«Klagen tas ikke tilfølge».

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 61

klagesak 2002/05: klage på pålegg om opphør av 
fjernsynsovervåkning m.v

1.innledning
Personvernnemnda behandlet i sitt møte 26.8.02 ovennevnte sak. Klagen ble oversendt 
fra Datatilsynet ved ekspedisjon av 16.7.02, vedlagt sakens dokumenter. Det har ikke 
innkommet ytterligere merknader. Klagen er rettidig. 

2.saksgang
Datatilsynet gjennomførte varslet kontroll på Plaza Hotell, Oslo, 21.02.2001, se sa-
kens vedlegg 1, varsel om tilsyn av 12.2.02. Dette for å kontrollere om virksomheten 
oppfylte lovbestemte plikter i forbindelse med fjernsynsovervåkning. Kontrollen ledet 
til varsel om vedtak, se sakens vedlegg 2, brev av 1.3.02. (Vedlagt fulgte rapport fra 
kontrollen). Varslet pålegg gjaldt fire forhold:

Stansning av fjernsynsovervåkning av baren, jf POL § 8. Stansing av billedopp-
tak i forbindelse med overvåkning av basseng/treningslokale, jf POL § 8. Varsling av 
fjernsynsovervåkning, jf POL § 40.  Angivelse av behandlingsansvarlig, jf POL § 40.  
Rettingsfrist ble satt til tre uker.  Plaza Hotell kommenterte varslet ved udatert brev, 
se sakens vedlegg 3. Hotellet innrettet seg etter varslet pålegg nr. 3 og 4.  Datatilsynet 
fattet deretter vedtak som angitt i pkt 1 og 2, se vedlegg 5, brev av 18.4.02.

3. datatilsynets vurdering
Datatilsynet opplyser i utgangspunktet å være skeptisk til overvåkning av bar- og re-
staurantlokaler idet folk som oppholder seg der vil ha en ekstra forventning om, eller 
ønske om, diskresjon. Datatilsynet mener derfor at personverninteressen til den enkelte 
overstiger virksomhetens interesse i å bruke fjernsynsovervåkning for å ivareta de an-
gitte formålene. Overvåkning på dagtid, når baren er stengt, mener DT kan skje uten 
å komme i konflikt med lovens krav. Datatilsynet uttrykker usikkerhet med hensyn til 
om overvåkning av bassenget og trimapparatene oppfyller lovens krav. Datatilsynet ga 
derfor pålegg om at opptak ikke skulle finne sted, mens ren monitorering kunne opp-
rettholdes. Etter å ha fått innrømmet forlenget klagefrist innga klager rettidig klage den 
13.6.02, se vedlegg 8. Klager innrettet seg etter påleggene, men påklaget disse.
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4. klagers anførsler
I klagen av 13.6 anfører klager at gjestene er tjent med overvåkning også i den tid 
baren er åpen, forutsatt behørig varsling. I motsetning til Datatilsynet har hotellet ikke 
mottatt klager på overvåkning av baren. Tvert i mot fremholdes det at utenlandske 
forbindelser ofte ber om ytterligere sikkerhetstiltak. Klager mener overvåkning er til 
beste for den enkelte gjest og kan ikke se at dette skulle være problematisk for den 
enkelte gjest. Det er videre vist til at opptak ikke er tilgjengelig for andre enn ved straff-
bare handlinger. Hva angår opptak ved svømmebasseng og treningsrom påpeker klager 
at monitorering uten opptak vil fordre kontinuerlig overvåkning. Det ble videre vist 
til følsomhet overfor frynsete rykte knyttet til drukninger, matforgiftninger med mer. 
Datatilsynet har opprettholdt vedtaket. 

5. Personvernnemndas vurdering
Klagegrunnen er uriktig skjønnsutøvelse ved avveining av interesser, jf personopplys-
ningsloven § 8. I barens åpningstid er denne betjent og gjestenes behov for sikkerhet 
vil langt på vei bli ivaretatt ved dette. En fjernsynsovervåkning med opptak vil lett 
kunne bli oppfattet som krenkende i forhold til gjestenes ønske om diskresjon, slik 
Datatilsynet har anført. Dette må veies opp mot hensynet til gjestenes sikkerhet og 
hotellets behov for dokumentasjon av og forebyggelse mot straffbare handlinger. Det 
nødvendige sikkerhetsbehov skulle være ivaretatt ved at baren er betjent. Det er ikke i 
saksfremlegget vist til noen forvaltningspraksis. Ved henvendelse til Datatilsynet er det 
opplyst at det ikke foreligger noen vesentlig praksis for saker om fjernsynsovervåkning 
på dette området. Saken må derfor vurderes uten at det foreligger noen presedenser 
som det kunne være naturlig å se hen til. Nemnda har intet å bemerke til Datatilsynets 
vurdering og tar ikke klagen til følge hva angår baren. 

I likhet med Datatilsynet anser nemnda at monitorering av basseng/treningsrom er 
akseptabelt, og at dette ivaretar gjestenes behov for sikkerhet. Nemnda tar heller ikke 
klagen til følge på dette punkt.

6. konklusjon
Nemnda fattet etter dette slikt vedtak: 
«Klagen tas ikke til følge». 

Oslo, 03.10.02. 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2002/06: klage på datatilsynets vedtak i sak om 
delvis avslag på konsesjonssøknad fra statens institutt for 
rusmiddelforskning (sirus)

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 7.10.02 fra Datatilsynet mottatt klage fra 
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Saken gjelder delvis avslag på konse-
sjon for forskningsprosjektet «Narkotikadødsfall blant sprøytemisbrukere – en oppføl-
gingsstudie av personer rekruttert ved sprøytebussen». 

2. saksgang
SIRUS v/ Anne Line Bretteville-Jensen søkte 20.11.2001 om konsesjon for forsknings-
prosjektet «Narkotikadødsfall blant sprøytemisbrukere – en oppfølgingsstudie av per-
soner rekruttert ved sprøytebussen». Prosjektet er et oppfølgingsstudie av et tidligere 
samtykkebasert prosjekt «Injiserende narkotikamisbruk i Oslo», som fikk konsesjon 
4.12.1996. Det ble i forbindelse med det opprinnelige prosjektet innhentet uttalelser fra 
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), 
Justisdepartementet og medlemmer av faglig-etisk komité ved institutt for medisinske 
atferdsfag. Datatilsynet rettet henvendelse til Den nasjonale forskningsetiske komité 
(NEM) 7.3.2002, hvor de ba om at prosjektets etiske aspekter ble vurdert. NEM svarer 
på henvendelse i brev av 7.6.2002. Datatilsynet fattet vedtak om delvis avslag på kon-
sesjonssøknaden i brev av 21.6.2002. SIRUS klaget på vedtaket i brev av 29.8.2002. 
Datatilsynet opprettholdt vedtak og sendte 7.10.2002 klagesaken til Personvernnemnda 
for behandling. Personvernnemnda har ikke mottatt ytterligere dokumenter i saken.

3. faktum
Forskningsprosjektet som det søkes konsesjon for er «Narkotikadødsfall blant sprøy-
temisbrukere – en oppfølgingsstudie av personer rekruttert ved sprøytebussen» det er 
en oppfølgingsstudie av et tidligere samtykkebasert prosjekt «Injiserende narkotika-
misbruk i Oslo». Dette prosjektet omfattet 172 personer. Det ble foretatt en oppføl-
ging av prosjektet ved at man gjentok intervjuet etter 12 – 18 måneder ved å oppsøke 
respondentene.

Det SIRUS nå søker konsesjon for er å bruke de sensitive personopplysningene fra 
det opprinnelige prosjektet, «Injiserende narkotikamisbruk i Oslo», og koble disse opp 
mot Dødsårsaksregisteret, Statens rettstoksikologisk institutt, Ambulansetjenestens ut-
rykningsstatistikk for overdoser og Soningsregisteret, uten å innhente samtykke fra 
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respondentene. Datatilsynets vedtak går ut på at det må innhentes samtykke fra re-
spondentene for å koble opplysningene mot Ambulansetjenestens utrykningsstatistikk 
for overdoser og Soningsregisteret.

Selve koblingen vil bli foretatt av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD). 
Dataene overleveres til forskerne i anonymisert form, og koblingsnøkkel oppbevares 
utilgjengelig for prosjektleder og medarbeidere. Datafaglig sekretariat har avgitt en 
innstilling hvor de finner opplegget for gjennomføringen av prosjektet tilfredsstillende, 
og anbefaler at det gis konsesjon.

Det er innhentet etisk vurdering av prosjektet fra Den nasjonale forskningsetiske 
komité for medisin (NEM) som anbefaler Datatilsynet å akseptere gjenbruk av data 
uten å innhente nytt samtykke.

Formålet med prosjektet er først om fremst og se nærmere på enkelte av de hypote-
sene som er blitt fremsatt som mulige forklaringer på den dramatiske økningen i antall 
narkotikadødsfall det siste tiåret.

4. anførslene 
SIRUS anfører at det er vanskelig å gjennomføre prosjektet hvis man innhenter sam-
tykke fra de registrerte i utvalget som lever, da dette vil være i strid med Helsetilsynets 
dispensasjon fra taushetsplikten, hvor det settes som vilkår at de personene det gjelder 
ikke blir kontaktet.

SIRUS hevder at det vil være praktiske vansker med å gjenfinne respondentene 
da mange er uten fast bopel og ikke er registrert med rett adresse i folkeregisteret. 
Dessuten vil det oppleves som en belastning for den enkelte å bli kontaktet igjen etter 
så vidt lang tid.

Kravet om innhenting av samtykke fører til at prosjektet kun vil avdekke den årlige 
dødelighetsraten hos hele utvalget, samt visse opplysninger om de avdøde. Dette vil 
sterkt redusere verdien av studien da data kun for de avdøde medfører at man ikke kan 
sammenligne interessant informasjon med tilsvarende informasjon om de som fortsatt 
lever. 

Det vises til NEMs vurdering av prosjektet hvor det fremgår at respondentenes 
velferd ivaretas, og at interessene for gruppen narkomane overstiger ulemper for den 
enkelte respondent, og hvor det er gitt en grundig begrunnelse for hvorfor det er etisk 
forsvarlig å koble opplysninger fra det opprinnelige prosjektet til angitte registre uten 
at det innhentes nytt samtykke. 

SIRUS er av den oppfatning at det er av svært stor samfunnsinteresse å få gjennomført 
prosjektet for å søke å finne årsaker til den store økningen i antall narkotikadødsfall.

NSD har avgitt en uttalelse som et vedlegg til klagen, her anføres det i hovedsak 
at det er rettslig grunnlag for unntak fra samtykkeprinsippet generelt, og det vises til 
Europarådets rekommandasjon nr R(83)10 artikkel 1(2), EUs personverndirektiv art 
11(2), personopplysningsloven § 8 litra d og § 9 litra h. Det vises til forarbeidene, 
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Ot.prp. nr 92 (1998–99) for hvordan personopplysningslovens §§ 8 litra d og 9 litra 
h er å forstå. 

SIRUS understreker at data kun skal foreligge i anonymisert form for forskerne slik 
at misbruk av data ikke skal kunne forekomme.

5. datatilsynets vurdering
Datatilsynet legger ikke særlig vekt på at krav om samtykke vil være i strid med vilkår 
fra Helsetilsynet om at respondentene ikke blir kontaktet, da dette vilkåret ikke lenger 
vil bli stilt som følge av at personopplysningsloven trådte i kraft.

Datatilsynet viser til at det for det opprinnelige prosjektet ble argumentert for at 
det var forsvarlig å foreta et nytt intervju 12 – 18 måneder etter første intervju, og at 
de fleste ble gjenfunnet. SIRUS vurderte det da ikke som en belastning å bli kontaktet 
igjen.

Etter en avveining kommer Datatilsynet til at den enkeltes kontroll over opplysnin-
ger om seg selv må være avgjørende, og konkluderer med at samtykke må innhentes. 
Det legges vekt på opplysningens svært sensitive karakter.

6. Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda tar som utgangspunkt at det dreier seg om sensitive personopplys-
ninger (jfr personopplysningsloven § 2 nr 8 litra c). Disse opplysningene er innhentet på 
grunnlag av samtykke i henhold til konsesjon fra Datatilsynet, jfr personregisterloven § 
9 for bruk i prosjektet «Injiserende narkotikamisbruk i Oslo». Det er disse opplysnin-
gene som det er spørsmål om å gjenbruke. En betingelse for gjenbruk uten samtykke fra 
den registrerte etter personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra c er at gjenbruken ikke er 
«uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen». Personvernnemnda slut-
ter seg til Datatilsynet i vurderingen av at gjenbruket i dette tilfellet har samme formål 
som det opprinnelige prosjektet. 

Etter personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra a er det et grunnkrav til behand-
lingen av personopplysninger – også gjenbruk av opplysninger som i dette tilfellet – at 
vilkårene for behandling av personopplysninger i personopplysningsloven §§ 8 og 9 er 
tilfredsstilt. Som Datatilsynet, tar Personvernnemnda utgangspunkt i at senere behand-
ling som hovedregel bør bygge på samtykke fra den enkelte, også der hvor den senere 
behandling ikke er uforenelig med det opprinnelige formål. Men fra dette utgangs-
punktet gir personopplysningsloven §§ 8 og 9 anvisning på at det kan gjøres avvik der 
samfunnsinteresser klart tilsier dette. I dette tilfellet anser Personvernnemda at man kan 
bygge behandlingen på personopplysningsloven § 8 litra d, nemlig at prosjektet er en 
oppgave av allmenn interesse, og det alternative tilleggsvilkår i personopplysningsloven 
§ 9 litra h hvoretter behandlingen kan finne sted når den «er nødvendig for historiske, 
statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner 
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sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte». Personvernnemnda 
må da ta stilling til denne avveiningen. Hvis man finner at en slik klar overvekt av 
samfunnets interesse foreligger, vil vilkårene i personopplysningsloven § 9 kunne til-
fredsstilles, og Datatilsynet vil da kunne gi konsesjon til den gjenbruken det er søkt om 
i oppfølgingsprosjektet, jfr personopplysningsloven § 33, 1.ledd, 1.pkt.

I denne vurderingen har Personvernnemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
Flertallet (medlemmene Bjurstrøm, Lenth, Pedersen og Rogde) er kommet til at kla-

gen tas til følge. Flertallet viser bl a til den vurderingen som er gjort av NEM i saken, 
hvor det angis at det aktuelle prosjektet vil kunne ha stor nytteverdi, og også komme 
den gruppen de registrerte tilhører – sprøytemisbrukere – til gode.

Prosjektet er et oppfølgingsprosjekt, og innebærer ikke at det skal innhentes nye 
opplysninger om de personene som var omfattet av det tidligere prosjektet utover de 
opplysninger som vil fremkomme ved koblingen til de på forhånd angitte registre. Ved 
denne koblingen, er det truffet tiltak for å sikre at prosjektmedarbeiderne bare får 
direkte tilgang til anonymiserte opplysninger. Formålet med oppfølgingsprosjektet er 
dessuten sammenfallende med formålet i det prosjekt det tidligere er innhentet sam-
tykke fra de samme personene til å gjennomføre.

Flertallet antar at det vil kunne medføre en personlig belastning for de det gjelder å 
kontakte dem på nytt for å innhente samtykke. Dette vil også kunne gi inntrykk av at 
det dreier seg om innhenting av nye opplysninger om disse personene. Flertallet legger 
også vekt på opplysningene som fremkommer i uttalelsen fra NESH, om at det erfa-
ringsmessig kan være vanskelig å komme i kontakt med de aktuelle personer og sikre 
et samtykke.

Flertallet er derfor samlet sett kommet til at et nytt samtykke ikke er nødvendig. 
Man finner at prosjektets nytteverdi klart overstiger de mulige ulemper – som flertallet 
vurderer til å være minimale – prosjektet vil påføre den enkelte deltaker i prosjektet. 

Flertallet er også kommet til at man i dette tilfellet kan gjøre unntak fra infor-
masjonsplikten i personopplysningsloven § 20 med hjemmel i personopplysningsloven 
§ 20, 2.ledd litra b ettersom slik varsling etter forholdene vil være uforholdsmessig 
vanskelig.

Mindretallet (nemndas leder Bing, Hillestad Thune og Stalheim) har for sin del fun-
net at nytteverdien ikke så vidt klart overstiger mulige ulemper for den enkelte at man 
vil fravike kravet til samtykke, og slutter seg til Datatilsynets vurdering.

7. Vedtak
Klagen tas til følge. Saken sendes tilbake til Datatilsynet, som har kompetanse til å gi 
konsesjon for oppfølgningsprosjektet «Narkotikadødsfall blant sprøytemisbrukere – 
en oppfølgingsstudie av personer rekruttert ved sprøytebussen», personopplysningslo-
ven § 33, 1.ledd, 1.pkt, jfr personopplysningsloven § 9 sml personopplysningsloven § 8 
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litra d og personopplysningsloven § 9 litra h. Ved tildeling av konsesjon gjøres unntak 
fra informasjonsplikten, jfr personopplysningsloven § 20, 2.ledd litra b.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2002/07: klage på datatilsynets vedtak om opphør av 
bruk av fødselsnummer

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 13.09.02 fra Datatilsynet mottatt klage fra 
Norskespill.no AS representert ved advokat Per Schrader-Nielsen i Cee. Tv AS . Saken 
gjelder pålegg til Norskespill AS om at bruk av fødselsnummer på nettstedet www.
tivoli.no opphører. Vurderingen er om vilkårene for bruk av fødselsnummer i person-
opplysningsloven § 12 er oppfylt.

2. saksgang
Datatilsynet har mottatt klager pr telefon og e-post på at Norske Spill AS avkrever kun-
dene fødselsnummer. Datatilsynet henvendte seg til Lotteritilsynet pr telefon 07.02.02 
for å få redegjørelse for de vilkår som Lotteritilsynet har stilt overfor Norske Spill AS. 
Lotteritilsynet ga slik redegjørelse i brev av 13.02.02, vedlegg 1. Datatilsynet henvender 
seg til Norskespill AS i brev av 15.04.02 hvor de ba om en redegjørelse for bakgrunnen 
for Norskespill.no AS sitt krav om bruk av fødselsnummer, vedlegg 3. Norskespill.no 
AS ga redegjørelse i brev av 06.05.02, vedlegg 4. Datatilsynet sendte varsel om vedtak 
i brev av 31.05.02, vedlegg 5. Norskespill.no AS redegjorde ytterligere for nødvendig-
heten av bruk av fødselsnummer i brev av 04.06.02, vedlegg 6.

Datatilsynet fattet vedtak om pålegg i brev av 25.06.02, vedlegg 7. 
På vegne av Norskespill.no AS klager advokat Per Schrader-Nielsen i Cee Tv AS på 

Datatilsynets vedtak i brev av 11.07.02. Datatilsynet avholdt møte med Lotteritilsynet 
medio august 2002 for ytterligere å belyse saken. 

13.09.02 oversendte Datatilsynet klagen for behandling i Personvernnemnda. 
Personvernnemnda har mottatt supplerende opplysninger fra klager i brev av 25.09.02, 
vedlegg 14. Personvernnemnda mottok 01.10.02 brev fra Rolf Scheen hvor han mener å 
gi eksempler på at norskespill.no kun kontrollerer at de oppgitte personnumrene angir 
at spilleren har fylt 18 år, vedlegg 15. E-post fra klager mottatt 8.10.02 med kommenta-
rer til brev fra Rolf Scheen, vedlegg 16.

3. faktum
Norskespill.no AS avkrever kundene fødselsnummer for å benytte seg av spilltjenes-
tene på nettstedet www.tivoli.no. Norskespill.no AS er operatør for en sammenslutning 
av 10 samfunnsnyttige organisasjoner som av Lotteritilsynet er gitt tillatelse til lotteri 
på Internettet. Den som ønsker å spille på nettstedet www.tivoli.no må oppgi navn, 
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adresse, e-post adresse, telefon, fødselsnummer, bank og bankkontonummer se vedlegg 
15 bilag 2. I sin tillatelse har Lotteritilsynet stilt vilkår for identifisering og betalingsløs-
ninger, se vedlegg 1. Spillerne som deltar må være over 18 år og registrert med bosted 
i Norge, de må være forhåndsregistrert som spiller og ha opprettet en spillekonto som 
er tilknyttet en bankforbindelse i Norge. Samme spiller tillates kun å ha en spillekonto, 
og spillekontoen kan maksimalt inneholde kr 1.500 pr uke.

Klager redegjør for sin bruk av fødselsnummeret i brev av 6 mai 2002, vedlegg 4 
hvor det fremgår at de sjekker de første seks sifrene i fødselsnummeret for å verifisere 
at spilleren er over 18 år. For å forsikre seg om at man ikke lyver på alderen bes det om 
at spillerne oppgir de siste fem sifrene. Disse numrene kontrolleres matematisk for å se 
om de oppfyller kravet til et korrekt fødselsnummer. Klager bruker ikke banknummer 
eller oppgitt bankforbindelse som verifisering av identitet, imidlertid foretas det en va-
lidering av gyldigheten av bankkontonummeret som et sikkerhetstiltak.

4. anførslene
Klager anfører at det er nødvendig å bruke fødselsnummer for å kunne oppfylle de av 
Lotteritilsynets fastsatte vilkår. Klager hevder at man ved å ha fødselsnummeret kan 
påse at spilleren er over 18 år, og avsløre forsøk på å etablere flere spillekonti for å 
omgå regelen om at ingen kan spille for mer enn kr 1.500 pr uke. I brev av 4 juni 2002, 
vedlegg 6 anfører klager at uten bruk av fødselsnummer vil sikkerheten for at vilkårene 
i prøvetillatelsen er oppfylt være ca 40 %, samt at det i dag ikke finnes systemer som 
gir 100 % sikkerhet for at vilkårene overholdes.

I klage over vedtak, vedlegg 8 hevder klager at personopplysningslovens § 12 må 
tolkes slik at klager har adgang til å bruke fødselsnummer, da det er nødvendig fordi 
andre identifikasjonsmidler ikke er tilfredsstillende, samt at samfunnets behov for å 
stoppe uønsket adferd må tillegges vekt. Videre fremholdes det at det ikke fremgår av 
Datatilsynets vedtak at disse forhold har blitt vurdert. Klager anfører at Datatilsynets 
vedtak harmonerer dårlig med folkeregisterlovens § 13 første ledd at opplysning om 
fødselsnummer ikke regnes som private forhold og kan derfor med hjemmel i § 13 an-
dre ledd utleveres til personer og private institusjoner når opplysningene er nødvendige 
for å ivareta lovmessige rettigheter og plikter. Klager anfører også at vedtaket innebæ-
rer en urimelig og usaklig forskjellsbehandling av klager. 

I brev av 25.09.02 hevder klager at de bruker fødselsnummer som forutsatt i per-
sonopplysningslovens § 12, som et identifikasjonsnummer for å skille ulike identite-
ter fra hverandre. Videre hevdes det at Datatilsynets vedtak er fattet på feil faktisk 
grunnlag da Datatilsynet i sitt vedtak ikke har forstått hvordan systemet og rutiner hos 
Norskespill.no AS er bygget opp.
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5. datatilsynets vurdering
Datatilsynet er av den oppfatning at det gjennom bruken av fødselsnummer ikke opp-
nås noen garanti for at vilkårene gitt av Lotteritilsynet er oppfylt. Datatilsynet kan 
ikke se at vilkårene for bruk av fødselsnummer nedfelt i personopplysningsloven § 12 
er oppfylt. Bruk av fødselsnummer er ikke berettiget når bruken er begrunnet med et 
ønske om identifikasjon. Fødselsnummer er et identifikasjonsnummer laget for å skille 
ulike identiteter fra hverandre, og ikke egnet for å legitimere en person som sitter foran 
sin pc og benytter seg av ulike tjenester på internett.

I oversendelsesbrev til Personvernnemnda av 13.09.02 redegjør Datatilsynet 
for situasjonen i forhold til Norsk Tipping AS og Norsk Rikstoto AS. Det fremgår 
at Datatilsynet har vurdert de to andre operatører og kommet til at Norsk Tippings 
bruk av fødselsnummer ikke er i strid med personopplysningslovens § 12, mens Norsk 
Rikstotos bruk av fødselsnummer vil være i samme stilling som klager og dermed un-
derlegges samme praksis som Datatilsynet legger opp til i sak med klager. Pålegg av-
ventes til klagers sak er ferdigbehandlet av Personvernnemnda. På grunnlag av ovenfor 
nevnte mener Datatilsynet at det ikke foreligger en usaklig og urimelig forskjellsbe-
handling av klager.

Datatilsynet er av den oppfatning at man ved hjelp av en annen persons fødsels- 
og bankkontonummer kan delta i spillet selv om vilkårene ikke er oppfylt for dennes 
vedkommende.

6. Personvernnemndas vurderinger
Personopplysningslovens §12 regulerer bruk av fødselsnummer. Det følger av bestem-
melsen at fødselsnummer bare kan brukes når det er saklig behov for sikker identifise-
ring, og at man ikke kan foreta slik identifisering ved andre metoder. I vurdering av om 
det foreligger saklig behov er det i forvaltningspraksis sett hen til hvilken betydning det 
har for databehandleren og for den registrerte at identiteten er riktig. Dette følger også 
av forarbeidene til Personopplysningsloven Ot prp nr 92, (1998–99) side 114. Som 
eksempel kan nevnes at feil registrering i kunderegister ikke anses som kritisk, mens 
feil i en leges pasientjournal vil kunne være svært kritisk og få alvorlige konsekvenser. 
Klagers behov for sikker identifisering er grunnet i Lotteritilsynets vilkår for spilltjenes-
ten. Lotteritilsynet har imidlertid ikke stilt som vilkår at klager bruker fødselsnummer. 
For den enkelte spiller vil det ikke få alvorlige konsekvenser hvis han/hun blir forvekslet 
med en annen. Det er ikke opplyst overfor Personvernnemnda hvor mange spillere som 
er registrert, men det antas at det ikke er en så vesentlig del av befolkningen at det vil 
oppstå stor fare for forveksling ved at flere spillere har samme navn og fødselsdato.

I forarbeidene Ot prp nr 92, (1998–99) side 114 i kommentarene til § 12 utdypes hva 
som ligger i nødvendighetskravet. Dette kravet anses bare oppfylt dersom andre mindre 
sikre identifikasjonsmidler som f eks navn, adresse og kundenummer ikke er tilstrekke-
lig. For klager vil navn, fødselsdato, adresse og kundenummer etter Personvernnemndas 
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oppfatning gi en like god identifikasjon som bruk av fødselsnummer slik dette brukes 
i dag. Det er opplyst at klager ikke sjekker fødselsnummer opp mot navn, adresse eller 
bankkontonummer, slik at det ikke er noe element av legitimasjon i bruken av fød-
selsnummeret. Klager sjekker kun at det oppgitte fødselsnummer er et gyldig fødsels-
nummer og at spilleren er over 18 år, samt at det oppgitte kontonummer er et gyldig 
kontonummer. Denne metoden innebærer at det er fullt mulig for en person å opprette 
flere spillekonti hvis man oppgir gyldige fødselsnummer. Det er ikke nødvendig å en-
dre navn, adresse eller kontonummer. Etter Personvernnemndas vurdering oppnår ikke 
klager sikker identifisering ved bruk av fødselsnummer slik metoden praktiseres i dag. 
Personvernnemnda går derfor ikke inn på vurderingen om sikker identifisering kan opp-
nås ved andre metoder. 

Klager viser til forarbeidene hvor det uttales at samfunnets behov kan tillegges 
vekt. Personvernnemnda kan ikke se at samfunnets behov tilsier den aktuelle bruk av 
fødselsnummer. Klagers bruk av fødselsnummer er ikke på langt nær egnet til å avsløre 
alle forsøk på omgåelse av vilkårene for spill på internett gitt av Lotteritilsynet.

Klager anfører at Datatilsynets vedtak harmonerer dårlig med folkeregisterlovens § 
13 første og andre ledd. Til dette bemerker Personvernnemnda at bruken av opplysnin-
ger i denne saken ikke er nødvendige for å ivareta lovmessige rettigheter og plikter.

Når det gjelder anførselen om usaklig og urimelig forskjellsbehandling viser 
Personvernnemnda til Datatilsynets redegjørelse i oversendelsesbrev av 13.09.02, og 
slutter seg til denne. 

Personvernnemnda har etter dette kommet til at klager ikke oppfyller vilkårene for 
bruk av fødselsnummer i personopplysningslovens § 12.

Personvernnemnda har etter dette fattet slikt vedtak: 
«Klagen tas ikke til følge.» 

For Personvernnemnda 
 

Ingvild Mestad  
personlig vara for nestleder
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klagesak 2002/08: klage på datatilsynets vedtak om overføring 
av biologisk materiale fra ullevål sykehus til forskeren. 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 16.09.02 fra Datatilsynet mottatt klage fra 
Ullevål universitetssykehus. Saken gjelder pålegg om sletting av biologisk materiale og 
tilhørende maskinlesbart materiale innsamlet i tilknytning til et forskningsprosjekt om 
hypo- og hyperkolesterolemi og familiær hyperkolesterolemi. Materialet oppbevares 
ved Ullevål, og har tidligere vært brukt i et forskningsprosjekt. Datatilsynet har pålagt 
materialet overført fra Ullevål til forskeren.

2. saksgang
Forskeren fikk i vedtak av Datatilsynet 18.5.1999 konsesjon til føring av to registre på 
nærmere bestemte vilkår i tilknytning til to prosjekter: (1) Kartlegging av molekylærge-
netisk årsak til hypo- og hyperkolesterolemi, og (2) Kartlegging av molekylærgenetisk 
årsak til familiær hyperkolesterolemi. Etter at forskeren forlot sin stilling ved Ullevål 
våren 1998 oppsto det uenighet om disposisjonsrett til materiale. Mesteparten av ma-
terialet tok forskeren med seg da han sluttet i sin stilling, men materialet på 392 (eller 
402) blodprøver ble «gjenglemt» ved Ullevål.

Forskeren begjærte midlertidig forføyning for overføring av det «gjenglemte» mate-
rialet ved Oslo namsrett, som forkastet begjæringen i kjennelse av 3.1.2001. Kjennelsen 
ble påkjært til Borgarting lagmannsrett, som stadfestet namsrettens kjennelse i sin kjen-
nelse av 8.6.2001. Oslo kommune (på vegne av Ullevål) anla sak ved Asker og Bærum 
herredsrett om tilbakelevering av prøvematerialet og dokumentasjon, og om erstat-
ning. I dom av 29.11.1999 ble forskeren frifunnet for tilbakeleveringskravet, men dømt 
til å betale Oslo kommune en erstatning på 12 464 kr. 

Så vidt Personvernnemnda er kjent med, verserer ikke saken for retten. Datatilsynet 
vurderte på dette grunnlag å pålegge Ullevål å overlevere det «gjenglemte» materia-
let til forskeren. Varsel om vedtak er datert 22.1.2002. Datatilsynet påla i vedtak av 
30.4.2002 Ullevål å overføre det «gjenglemte» materialet til forskeren. Frist for oppfyl-
lelse ble satt til tre uker, jfr eget brev av 2.5.2002. Ullevål søkte forlengelse av klagefrist 
og frist for å oppfylle pålegget i brev av 8.5.2002, søknaden ble godtatt av Datatilsynet 
i brev av 16.5.2002 og 2.7.2002. Sykehuset påklaget pålegget i brev av 21.6.2002, 
klagen anses rettidig fremmet.

Personvernnemnda innhentet på grunnlag av de spørsmål saken reiste, en betenk-
ning om «Forholdet mellom ‹biologisk materiale› og ‹personopplysning›» av dr juris Lee 
Bygrave. Denne betenkningen forelå 22.12.2002, og følger som vedlegg til dette ved-
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taket. Under arbeidet med saken, innhentet Personvernnemnda ytterligere dokumenta-
sjon av konsesjon av 22.12.1982 gitt Institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i 
Oslo, oversendt fra Datatilsynet ved brev av 31.3.2003. Partene ble orientert om hen-
vendelsen fra Personvernnemnda til Datatilsynet i forbindelse med denne konsesjonen, 
og klager ga i brev av 28.3.2003 synspunkter på spørsmålet.

3. faktum
Faktum er i en viss grad berørt under 2.

I 1990 startet forskeren to forskningsprosjekter med det felles mål å kartlegge den 
genetiske årsak til unormale variasjoner i kolesterolinnholdet i blodet til et stort antall 
personer. Det ene tar sikte på å kartlegge genetiske defekter som medfører unormalt 
lavt eller høyt kolestrolinnhold (hypo- og hyperkolesterolemi), mens det andre tar sikte 
på å kartlegge genetiske defekter knyttet til arvelig betinget høyt kolesterolinnhold 
(familiær hyperkolesterolemi). 

Til bruk som forskningsmateriale ble det innsamlet blodprøver fra 2 727 personer 
gjennom et samarbeid forskeren hadde med flere leger, både ved Ullevål og andre insti-
tusjoner. Det ble tatt 2 249 prøver ved Lipidklinikken, Rikshospitalet, i det vesentlige 
fra pasienter som mottok klinisk behandling for forhøyet kolesterol. Ytterligere 68 prø-
ver ble tatt av behandlende leger ved ulike andre institusjoner, i tillegg ble det innsamlet 
omtrent 410 prøver ved Ullevål sykehus. Omtrent halvparten var fra personer som ved 
en tidligere rutineundersøkelse for 40-åringer hadde fått avdekket forhøyet kolesterol-
innhold i blodet, og prøvene ble i det vesentlige tatt av forskeren og hans medarbeidere. 
Selve forskningen foregår på det DNA-materialet som er ekstrahert fra blodprøvene. Et 
sentralt hjelpemiddel var syntetisk fremstilte reagenser (oliginukleotider eller primere) 
produsert ved Ullevål ved hjelp av sykehusets utstyr av en universitetstilsatt tekniker 
knyttet til Ullevål. I tilknytning til prosjektet fører forskeren et register med personopp-
lysninger om de som avga prøvene – opplysningene omfatter bl a navn, fødselsdato, 
adresse, høyde, vekt, navn på behandlende lege, resultat av kolesterolmåling og resul-
tater av genteknologiske undersøkelser. Opplysningene ble lagret separat på forskerens 
datamaskin.

I 1995 oppsto det visse samarbeidsvanskeligheter i forhold til en prosjektmedar-
beider som også var lege. Konflikten ble løst ved at flere blodprøver fra prosjektet ble 
fordelt mellom de to legene med sikte på videre undersøkelser foretatt av dem separat. 
Våren 1998 sa forskeren opp sin stilling for å tiltre ny stilling ved Rikshospitalet. Til 
tross for protester fra Ullevål, tok forskeren med seg de prøvene han mente å ha rett 
(og plikt) til å disponere over. Dette førte til en tvist og til den avgjørelse av Asker og 
Bærum herredsrett som det er henvist til ovenfor under pkt 2, og som fastslo at for-
skeren var berettiget til å disponere over materialet. I forbindelse med tvisten tilskrev 
Rikshospitalet i juni 1999 de pasientene som tidligere hadde tatt del i undersøkelser 
gjennomført i regi av leger tilsatt ved Rikshospitalet. Pasientene ble bedt om å avgi et 
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positivt samtykke til fortsatt undersøkelse av prøvene, i motsatt fall ville materialet 
bli destruert. De ble også bedt om å samtykke til varig oppbevaring av opplysningene 
i pasientjournal etter prosjektets avslutning. Brorparten av disse pasientene ga slikt 
samtykke.

I løpet av rettssaken for Asker og Bærum herredsrett ble det klart at forskeren ikke 
hadde fått med seg 402 blodprøver fra Ullevål som ble oppbevart i en separat fryser, 
selv om han var i besittelse av DNA ekstrahert fra samtlige prøver. De «gjenglemte» 
prøvene omfattes ikke av dommen fra Asker og Bærum herredsrett. Ullevål motsetter 
seg å utlevere dette materialet. Forskeren forsøkte å få materialet ved hjelp av midlerti-
dig forføyning, men denne begjæring – som nevnt ovenfor – førte ikke frem.

4. anførslene 

4.1. Ullevåls anførsler

Ullevål anfører primært at det er lagt feil faktum til grunn for Datatilsynets vedtak. 
Dette gjelder hvorvidt materialet er innhentet som ledd i et forskningsprosjekt. Ullevål 
mener at innkallingsbrevet ikke klart gir uttrykk for at prøvene skulle brukes i fors-
kning eller klinisk behandling. Ullevål påpeker at de personer som avla blodprøve med 
sikte på senere analyse, også fikk tilbud om å bli meddelt resultatet av prøvene. Det 
ble også sørget for oppfølging der dette var nødvendig. Ullevål påpeker også tilknyt-
ning til det såkalte MED-PED-tiltaket (MED-PED er en forkortelse for «Make early 
diagnosis – prevent early death»), et internasjonalt forskningssamarbeid omkring fa-
miliær hyperkolesterolemi som Ullevål mener fører til en rett og plikt til oppbevaring 
av personidentifiserbar informasjon og blod eller DNA-prøver. Dernest anfører Ullevål 
at det foreligger materiell kompetansemangel. Det fremheves at helseregisterloven § 32 
gir Datatilsynet en hjemmel til å gi pålegg i forhold til «helseopplysninger», og at dette 
ikke omfatter biologisk materiale. På samme måte mener Ullevål at personopplysnings-
loven bare omfatter «personopplysninger», og altså ikke biologisk materiale.

Ullevål anfører også at det foreligger personell kompetansemangel fordi Datatilsynet 
i realiteten fungerer som et «tvisteløsningsorgan» i forhold til den uenighet som er opp-
stått mellom forskeren og Ullevål.

I denne forbindelse viser Ullevål til at det i Datatilsynets vedtak av 18.5.1999, som 
gir konsesjon til forskeren, innledningsvis er tatt et forbehold om at konsesjonen ikke 
tar stilling til konflikten mellom forskeren og Ullevål, og ikke er avgjørende med hen-
syn til «opphavsrett» til opplysningene. Man mener at pålegget er i strid med dette 
forbeholdet.
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5. datatilsynets vurdering
Datatilsynet henvendte seg i brev av 24.8.2001 til Ullevål for en redegjørelse, og Ullevål 
svarte i brev av 4.9.2001 at materialet var innsamlet både til bruk i forskning og kli-
nisk behandling, og at nedtegnelsene ble ført i pasientjournal og oppbevart som dette. 
Datatilsynet ba deretter om en vurdering av Statens helsetilsyn, som besvarte henven-
delsen i brev av 14.12.2001. Datatilsynet oppfattet svaret slik at Helsetilsynet mente 
at materialet ikke var omfattet av journalen etter helsepersonelloven §§ 39 og 40 med 
tilhørende forskrift om pasientjournal.

Datatilsynet legger vesentlig vekt på dommen fra Asker og Bærum herredsrett. Selv 
om dommen ikke direkte omhandler det saken gjelder, omtaler retten det samme fors-
kningsprosjektet. Datatilsynet mener at Ullevål ikke har godtgjort at det «gjenglemte» 
materialet er innhentet for annet formål enn det som omhandles i dommen, og påpeker 
at dommen finner at prosjektene «i det vesentlige» må karakteriseres som forsknings-
prosjekt. Dommen omhandler også Ullevåls eventuelle oppbevaringsplikt, og finner at 
det må skilles mellom behandling av pasientene og forskningen som sådan. Retten fant 
at forsvarlighetskravet i helselovgivningen ikke var til hinder for at forskeren brakte 
med seg det materialet dommen omhandlet.

Datatilsynet fremhever at det vanligvis skilles mellom forskningsprosjekter som fin-
ner sted i sykehusets lokaler og helsehjelp i sykehusets regi. Datatilsynet forutsetter 
derfor at samarbeidende leger har sikret seg nødvendige data og prøver for utføring 
av forsvarlig helsehjelp. Man støtter seg til dels også til brev fra leger som deltok i 
prosjektet.

Når det gjelder materiell kompetanse anser Datatilsynet at biologisk materiale som 
direkte eller indirekte er identifiserbart, alltid vil være personopplysninger, og dermed 
regulert av personopplysningsloven.

Når det gjelder anførselen med hensyn til personell kompetanse, mener Datatilsynet 
at det ikke har påtatt seg en tvisteløsningsfunksjon. Ettersom Datatilsynet anser det 
biologiske materialet som person- og helseopplysninger, må innsamling og bruk ha 
hjemmel i lov. Mangler slik hjemmel, følger det av personopplysningsloven § 28 og hel-
seregisterloven § 27 at unødvendige opplysninger ikke skal lagres. Datatilsynet anser at 
Ullevål mangler hjemmel for å oppbevare eller benytte materialet.

På dette grunnlag mener Datatilsynet at det kan kreve opplysningene som det bio-
logiske materialet representerer, destruert. Forskeren har imidlertid konsesjon, og opp-
bevarer det resterende materialet. Datatilsynet anser et pålegg om overføring mindre 
inngripende enn destruksjon, og finner dermed å ha hjemmel til dette.
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6. Personvernnemndas vurderinger

6.1. Saksbehandlingsfeil

Klager anser at Datatilsynet har lagt feil faktum til grunn, og argumenterer med at 
blodprøvene ikke utelukkende er til forskningsformål, men også grunnlag for behand-
ling av de pasienter prøvene refererer seg til.

Personvernnemnda viser – som Datatilsynet – til den vurdering som er gjort av 
Asker og Bærum herredsrett. Det er riktignok slik at dommen ikke direkte angår de ca 
400 prøvene som er sentrale i denne sak. Men slik Nemnda forstår saken, er årsaken til 
at disse prøvene ikke ble tatt med av forskeren da han forlot Ullevål at de ble oppbevart 
separat. Nemnda forstår det også slik at denne separate oppbevaring ikke skyldtes at 
prøvene hadde en annen karakter, eller var tatt for annet formål, enn de prøver som 
forskeren faktisk tok med seg. Det er naturlig for Nemnda – i likhet med Datatilsynet 
– å legge vekt på den vurdering herredsretten gjør i sin dom i forhold til det resterende 
materiale, som karakteriseres som i det vesentlige å tjene forskningsformål.

Nemnda vil også – i likhet med Datatilsynet – anse det som både normalt og sterkt 
anbefalelsesverdig å opprettholde et skille mellom forskningsprosjekter som foretas ved 
et sykehus eller lignende institusjon, og det materiale eller de opplysninger som innsam-
les med sikte på behandling av pasienter.

Nemnda finner ikke at det foreligger slik saksbehandlingsfeil som klager hevder.

6.2. Materiell kompetanse

Personvernnemnda konstaterer at Institutt for medisinsk genetikk i konsesjon 
22.12.1982 har fått tillatelse til føring av et «Arvelighetsregister». Denne konsesjonen 
inneholder i pkt 3.1 en omfattende oppregning av typer av personopplysninger som 
kan registreres, og har in fine en bestemmelse som sier:

I tillegg kan registreres opplysninger som er fremkommet i forbindelse med 
laboratorieprøver, røntgenundersøkelser og tilleggsopplysninger fra den 
registrerte selv.

Datatilsynet kommenterer konsesjonen i brev av 31.3.2003, og sier bl a at «konsesjo-
nens ordlyd kan fremstå som noe uklar på dette punket», men fremhever at den ikke 
gir grunnlag for å starte det prosjekt som i dette vedtaket står sentralt, og henviser her 
til «en mangeårig og ensartet forvaltningspraksis». Personvernnemnda legger dette til 
grunn, og slutter seg også til det syn som Datatilsynet fremholder, nemlig at denne 
konsesjonen var gitt til en annen institusjon enn Ullevål sykehus, og allerede av denne 
grunn ikke kan være relevant for vurderingen i denne saken.

Personvernnemnda legger derfor til grunn at forskerens prosjekt startet uten at det 
på forhånd var innhentet nødvendig konsesjon fra Datatilsynet. Først etter at tvis-
ten var brakt inn for retten (jfr ovenfor), søkte forskeren om konsesjon som ble gitt 
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18.5.1999. Dermed blir det springende punkt for Nemnda i denne saken spørsmålet 
om hvorvidt biologisk materiale skal anses som personopplysninger. Datatilsynet sier i 
sitt oversendelsesbrev til Nemnda at det anser biologisk materiale «som er direkte eller 
indirekte identifiserbart» alltid å være en personopplysning i personopplysningslovens 
forstand, og også en helseopplysning i helseregisterlovens forstand. Nemnda anså dette 
spørsmålet som så vidt viktig at Nemnda innhentet en egen utredning som belyser dette 
spørsmålet prinsipielt uavhengig av den aktuelle sak. Utredningen følger som vedlegg 
til vedtaket.

Det finnes to alternative tolkninger.
Det ene alternativ tar utgangspunkt i en skarp sondring mellom personlige «egen-

skaper» på den ene side, og «opplysninger» på den annen side. I henhold til dette alter-
nativet, er «opplysninger» alltid noe som er skapt av mennesker i form av nedtegnelser 
mv eller registrert ved hjelp av systemer (typisk datamaskinbaserte transaksjonsorien-
terte systemer som registrerer «elektroniske spor»). Det annet alternativ bygger på den 
observasjon at det vil fremstå som kunstig i grensetilfeller – som nærværende sak kan 
være et eksempel på – å sondre mellom en identifiserbar blodprøve, som gjennom selv 
enkle analyser kan gi opplysninger om den aktuelle person – og et register hvor disse 
opplysningene er nedtegnet. På en måte trekkes analogien mellom det biologiske mate-
rialet og andre bærere av opplysninger, som f eks en magnetplate med et personregister. 
Heller ikke de opplysninger som magnetplaten bærer, kan leses direkte, men forutsetter 
bruk av et utstyr for at opplysningene skal kunne utnyttes.

Personvernnemnda mener denne siste observasjonen klart gjør det nødvendig å ko-
ordinere reguleringen av bruk av biologisk materiale med reguleringen av personopp-
lysninger. Som det bl a er påpekt i utredningen, fører den teknologiske utviklingen til at 
man får systemer som direkte utnytter biologisk materiale eller på annen måte utnytter 
egenskaper ved en person (fingeravtrykk, retinamønstre) i forbindelse med bruk av 
personopplysninger.

Etter Personvernnemndas syn, er det også et klart reguleringsbehov for bruk og 
oppbevaring av biologisk materiale. Et reguleringsbehov er imidlertid ikke tilstrekke-
lig til å anta at den mest hensiktsmessige regulering av biologisk materiale vil kunne 
skje innenfor rammene av personopplysningsloven. Personvernnemnda mener det lett 
kan gis eksempler på at en kvalifikasjon av alt identifiserbart biologisk materiale som 
personopplysninger vil kunne gi personopplysningsloven et anvendelsesområde som er 
videre enn ønskelig. 

Nemndas flertall (Bing, Bjurstrøm, Elgesem, Pedersen og Rogde) mener derfor at 
man bør tolke personopplysningsloven i henhold til det første alternativ, og opprett-
holde et så skarpt skille som mulig mellom personopplysninger og biologisk eller orga-
nisk materiale. Et mindretall (Stalheim, Thune) slutter seg til den tolkning som er angitt 
som annet alternativ, og som er lagt til grunn av Datatilsynet. Denne uenigheten om 
tolkningen av bestemmelsen, får i dette tilfellet ikke virkning på resultatet av nemndas 
vedtak. Etter mindretallets oppfatning kan det ikke være riktig å skjelne mellom et 
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utvalg blodprøver og den informasjon som er lagret i disse prøvene. Hele poenget med 
å samle inn blodprøver, er jo å utnytte den informasjon de samme prøvene gir. Noe 
mer personlig identifikasjon enn den som ligger i en blodprøve kan vanskelig tenkes. 
Mindretallet deler derfor Datatilsynets oppfatning av at blodprøver må anses å være 
personopplysninger. De avgrensningsproblemer dette skaper i forhold til personopplys-
ningsloven, vil neppe være vanskeligere enn avgrensningsproblemer bioteknologien i 
alle tilfelle skaper for lovgiverne.

Selv om Personvernnemnda er delt i synet på den aktuelle tolkningen, mener en 
samlet nemnd at man ved tolkningen bør legge grunnlaget for en hensiktsmessig av-
grensning mellom den biobankloven (2003:12) og personopplysningsloven. Nemnda 
forstår nærmest departementet dit hen at departementet støtter den første tolkningen 
(Ot prp nr 56 (2001–2002) Om lov om biobanker (biobankloven) i vurdering av ut-
valgets forslag til definisjon av biobank, jfr proposisjonens pkt 6.3.3). Imidlertid har 
biobankloven § 2, 2.ledd en definisjon av «forskningsbiobank» som også omfatter 
opplysninger utledet av det biologiske materialet. Dette omtales i tilknytning til merk-
nadene til utkastet § 2, 2.ledd (proposisjonen s 47). Personvernnemnda tar til etterret-
ning at departementet anser denne typen opplysninger som utilfredsstillende regulert i 
dagens lovgivning. Men etter Nemndas syn er det helt klart at personopplysningsloven 
etter gjeldende rett kommer til anvendelse på denne typen opplysninger, og man derfor 
burde søke en bedre avklaring på samvirket mellom de to lovene.

Personvernnemnda peker på at definisjonen av personopplysning i personopplysnings-
loven omfatter både identifiserende element som knytter opplysninger til et bestemt 
individ (typisk navn, registreringsnummer eller lignende), og de opplysninger som 
gjennom det identifiserende element videre er knyttet til personen. En liste som bare 
inneholdt navn ville utvilsomt være av liten praktisk verdi, men ville likevel være per-
sonopplysninger etter definisjonen i personopplysningsloven § 2 nr 1, navnet kan knyt-
tes til enkeltperson – selv om opplysningene i seg selv er ytterst marginale (stavemåte, 
mellomnavn).

Man antar at det ofte vil være tilfellet – som i nærværende sak – at biologisk mate-
riale typisk er lagret med identifikasjon av de personer materialet er knyttet til. Da vil 
identifikasjonen, og enn mer de analysedata mv som er knyttet til personer gjennom 
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identifikasjonen, være personopplysninger. Dette vil også typisk være sensitive opplys-
ninger etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra c, og behandlingen faller inn under 
personopplysningsloven – også om biobanken skal tjene forskningsformål. Dette viser 
at selv om man tolker «personopplysning» etter første alternativ, vil det i tilknytning 
til det biologiske materialet typisk registreres personopplysninger som faller inn under 
personopplysningsloven.

Personvernnemnda forfølger ikke disse prinsipielle synspunktene, men det illustrerer 
at avgjørelsen har konsekvenser utover nærværende sak. Etter dette er Nemnda kommet 
til at de omtrent 400 blodprøvene som oppbevares av Ullevål sykehus ikke i seg selv 
representerer personopplysninger. Imidlertid vil de opplysninger som er registrert om de 
personer som prøvene stammer fra, være personopplysninger, inklusive identifiserende 
elementer som navn eller referansenummer. Dette er personopplysninger som forskeren 
fikk rett til å registrere og behandle etter konsesjon fra Datatilsynet, og som klager man-
gler tilsvarende rett i forhold til. Det er også etter Personvernnemndas syn klart at selv 
om prøvene i seg selv ikke er personopplysninger, kan Datatilsynet i forbindelse med en 
konsesjon stille betingelser knyttet til oppbevaring, sikring, behandling eller destruksjon 
av slikt materiale – på samme måte som det kan knyttes andre saklige betingelser til 
konsesjonen, jfr personopplysningsloven § 35.

Etter dette er Personvernnemnda kommet til at klager mangler grunnlag for å lagre 
eller bruke de personopplysninger som er knyttet til prøvene.

Datatilsynet anfører at når klager mangler et rettslig grunnlag, kan Datatilsynet 
kreve at den urettmessige behandlingen av personopplysningsloven opphører, jfr 
personopplysningsloven § 46. I dette tilfellet vil det innebære et pålegg om sletting. 
Datatilsynet anfører videre at når Tilsynet har hjemmel til å kreve sletting, må det også 
kunne påby et mindre inngripende tiltak, i dette tilfellet overføring til en behandlings-
ansvarlig som har tillatelse til å behandle opplysningene, dette nærmest som en slutning 
fra det mer til det mindre.

Personvernnemnda finner at sletting og overføring er kvalitativt forskjellige tiltak, 
spørsmålet blir om det kan anses etter personopplysningsloven § 46 som et «vilkår som 
må oppfylles for at behandlingen skal være i samsvar med loven». Personvernnemnda 
tolker personopplysningsloven § 46 slik at dette må være vilkår som retter seg mot den 
som faktisk behandler personopplysningene (den behandlingsansvarlige), i dette tilfel-
let tiltak som kan gjennomføres av klager, og at krav om overføring til en tredjepart 
ikke kan hjemles i personopplysningsloven § 46. Nemnda mener altså at den mangler 
kompetanse til å påby overføring av materialet. 

Personvernnemnda er derfor kommet til at klager må slette opplysningene i tilknyt-
ning til de aktuelle prøvene. Dette hindrer selvsagt ikke at klager av eget tiltak velger å 
overføre materialet for å unngå at opplysninger går tapt.
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7. Vedtak
Personvernnemnda finner at klager må slette alle personopplysninger, inklusive iden-
tifiserende elementer, som klager oppbevarer i tilknytning til de såkalte «gjenglemte» 
blodprøvene.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder

Vedlegg: Utredning av dr. juris Lee Bygrave:
Forholdet mellom «biologisk materiale» og «personopplysning» av 22.12.2002.
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klagesak 2003/01: klage på datatilsynets vedtak i sak om avslag 
på konsesjonssøknad for opprettelse av sentralt låneregister

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 22.01.03 fra Datatilsynet mottatt klage fra 
Kreditnett AS. Saken gjelder avslag om konsesjon for opprettelsen av et sentralt lånere-
gister. Klagen er fremmet rettidig 

2. saksgang
Kreditnett AS, tidligere Bivo AS søkte 19.1.2000 om konsesjon for opprettelse av et sen-
tralt låneregister. Datatilsynet avslo søknaden i brev av 9.6.2000. Bivo AS klaget ikke 
på avslaget, men ba om en ny vurdering på bakgrunn av nye opplysninger. Datatilsynet 
opprettholdt avslaget i brev av 5.7 2000. Kreditnett AS klaget 8.1.2002 dette avslaget 
inn for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Klagen ble oversendt Datatilsynet 
for behandling 21.1.2002. Datatilsynet avviste i brev av 12.3.2002 å behandle kla-
gen som en klagesak under henvisning til forvaltningsloven § 31,3.ledd, i samme brev 
vurderte Datatilsynet konsesjon for Kreditnett AS på bakgrunn av ny søknad som var 
innsendt 13.2.2002, Søknad om konsesjon ble avslått. Datatilsynet AS opprettholdt 
avsalget i brev av 28.6.2002, og Kreditnett AS klaget på vedtaket 19 6.02. 

Før Datatilsynet behandlet klagen oversendte Kreditnett AS 9.9.2002 nye opp-
lysninger. Datatilsynet vurderte på bakgrunn av de nye opplysningene saken på nytt. 
Avslag på konsesjonssøknad ble opprettholdt i brev av 19.12.2002. Kreditnett AS på-
klaget avslaget i brev av 2.1.2003. Personvernnemnda har mottatt ytterligere doku-
menter i saken, faks fra Kreditnett AS av 18.2.2003 og kopi av e-postutveksling mel-
lom Datatilsynet og Kreditnett AS av 12.12.2002 sendt per faks fra Kreditnett AS til 
Personvernnemnda 21.02.03, samt faks av 6.06.03 kopi av patentsøknad. 

3. de faktiske forhold
Kreditnett AS har søkt om konsesjon for å opprette et sentralt register for låneporteføl-
jen i landets kredittinstitusjoner. Formålet med behandlingen er å sørge for at kredittin-
stitusjonene til enhver tid har oversikt over hva en lånesøker har av løpende lån, slik at 
de kan gi en riktig betjeningsvurdering av en lånekunde. Innhenting av opplysninger er 
basert på samtykke fra den enkelte lånekunde. Registeret tar sikte på å være oppdatert 
slik at databasen vil fange opp alle bevegelsene på låneengasjement som er registrert. 
Det forutsettes at registeret benyttes av alle landets låneinstitusjoner. Det er det er søkt 
patent for informasjonssystemet. 
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4. anførslene 
Kreditnett AS klager på Datatilsynets saksbehandling. Det anføres at Datatilsynet skul-
le ha oversendt saken direkte til behandling for Personvernnemnda etter behandlingen 
av klagen 19.7.2002. Kreditnett AS hevdet at det ikke er fremkommet nye momenter 
i saken.

Kreditnett AS klager på at Datatilsynet avstår fra å møte virksomheten til en 
dialog.

Kreditnett AS hevder at Datatilsynet skulle forespørre virksomheten og innhente 
nødvendige opplysninger før søknaden avslås.

Kreditnett AS klager på Datatilsynets avslag om konsesjon for opprettelsen av sen-
tralt låneregister uten at det gis en nærmere begrunnelse for klagen. 

5. datatilsynets vurdering

Saksbehandlingen

Datatilsynet beklager den svært lange saksbehandlingstiden.
Datatilsynet har ikke funnet grunn til et møte da Tilsynet mener å ha nødvendige 

opplysninger i saken.
Datatilsynet vurderer de opplysningene som ble gitt i brev av 9.9.2002 som nye, og 

behandlet på denne bakgrunn hele saken på nytt.
En eventuell saksbehandlingsfeil vil ikke ha betydning for vedtaket da saken nå er 

oversendt Nemnda for behandling.

Materielle regler

Etter Datatilsynets vurdering vil ikke et samtykke slik Kreditnett legger opp til, være 
i samsvar krav til samtykke i personopplysningsloven § 2 nr 7. Skal det pålegges en 
slik plikt til registrering antar Datatilsynet at dette i henhold til legalitetsprinsippet 
må skje med hjemmel i lov. Velger Kreditnett likevel å registrere opplysninger i basen 
basert på et samtykke i samsvar med loven, vil databasen etter Datatilsynets vurdering 
sannsynligvis bli ufullstendig. Datatilsynet antar også at formålet med behandlingen av 
personopplysningene neppe kan oppnås.

Datatilsynet legger også til grunn at det i dag ikke er tillatt for noe kreditopplys-
ningsforetak å registrere den totale gjeldsbyrden til enkeltpersoner.
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6. Personvernnemndas vurderinger

Saksbehandlingen

Personvernnemnda tar til etterretning at Datatilsynet beklager den lange saksbehand-
lingstiden. Nemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering at eventuelle saksbehand-
lingsfeil ikke har betydning for vedtaket.

Fullstendighet og samtykke 

Det er ikke av betydning for vurderingen etter personopplysningsloven at det er søkt 
om patent på informasjonssystemet.

I denne saken står to grunnleggende krav i personopplysningsloven mot hverandre. 
For det første krever personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra d og e at opplysnin-
gene er tilstrekkelige, relevante for formålet, korrekte og oppdaterte. Hvis man baserer 
seg på samtykke fra låntaker, vil dette føre til at låntakere som ønsker å unndra sitt 
gjeldsforhold fra den oversikt som registeret skal gi, nekter å gi et slikt samtykke. 
Personvernnemnda vurderer det derfor slik at man ikke kan tilfredsstille kravet til full-
stendighet ved å bygge på samtykke fra låntaker. 

Som en slags løsning på dette foreslår Kreditnett i sitt brev av 9.9.2002 at kreditt-
institusjonene kan «legge inn i sin lånebehandling at en låntaker må samtykke i en re-
gistrering i registeret ved en eventuell innvilgelse hvis de ønsker sin søknad behandlet». 
Dette forutsetter, så vidt Personvernnemnda forstår, at kredittinstitusjonene må få plikt 
til å bruke registeret som vilkår i konsesjon fra Kredittilsynet.

Personvernnemnda har ikke vurdert hvor realistisk det vil kunne være å etablere 
en slik plikt til bruk av et sentralt register som antydet av klager. Nemnda finner det 
tilstrekkelig å understreke kravet til samtykke i personopplysningsloven § 2 nr 7 om at 
det skal være «en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at 
han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv». Kravet til frivillighet er 
særlig presisert i lovens forarbeider, jfr Or prp nr 92 (1998–99) s 103–104, og innebæ-
rer at det «ikke må være avgitt under noen form for tvang fra den behandlingsansvar-
lige eller andre». Jfr også Michal Wiik Johansen, Knut-Brede Kaspersen og Åste Marie 
Bergseng Skullerud Personopplysningsloven – Kommentarutgave (Universitetsforlaget, 
Oslo 2001:77), som diskuterer kravet til frivillighet. Som eksempel på en situasjon 
hvor dette kravet ikke er oppfylt, nevnes «en person som søker på en stilling og bes om 
samtykke til at det skal foretas en psykologtest».

Personvernnemnda ser det slik at når samtykke stilles som betingelse for å få et 
gode av betydning for den registrerte, vil som hovedregel samtykket ikke kunne anses 
å være avgitt frivillig. Det er åpenbart at hvis samtykke stilles som vilkår for at en låne-
søknad skal behandles, vil det ikke være avgitt med det krav til frivillighet som stilles i 
personopplysningsloven. Dermed vil man ikke kunne oppfylle de grunnleggende krav 
til persondatabehandling etter personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra a jfr § 8.
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Personvernnemnda kan for sin del vanskelig se at et register som omhandlet i kon-
sesjonssøknaden kan etableres uten hjemmel i lov. 

7. Vedtak
Klagen tas ikke til følge.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2003/02: krav om sletting i sentralkartoteket for 
alvorlig sinnslidende – «Psykoseregisteret» 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 2.04.03 fra Datatilsynet mottatt klage på 
Datatilsynets vedtak av 14.03.03. Saken gjelder krav om sletting i Sentralkartoteket for 
alvorlig sinnslidende – psykoseregisteret. 

2. saksgang
Klagers advokat henvendte seg til Riksarkivet i brev av 23.07.01 med krav om slet-
ting av klager fra psykoseregisteret. På denne bakgrunn henvendte Riksarkivaren seg 
til Datatilsynet i brev av 29.08.01. Datatilsynet svarte på Riksarkivarens henvendelse 
i brev av 10.12.2001. Datatilsynet henvendte seg til Sosial- og helsedepartementet i 
brev av 10.12.2001 med forespørsel om nærmere redegjørelse om meldeplikten til 
psykoseregisteret. Helsedepartementet svarer på Datatilsynets henvendelse i brev av 
20.062002. 

Saken ble brakt inn for Datatilsynet av klagers advokat i brev av 31.07.02. 
Datatilsynet avslo kravet om sletting i brev av 2.12.2002. Avslaget ble påklaget i brev 
av 23.12.2002. Datatilsynet behandlet saken på nytt etter personopplysningslovens § 
27 flg, og fattet nytt vedtak 14.03.2003 som delvis omgjorde tidligere vedtak ved at kla-
gers navn ble slettet fra registeret. Vedtaket ble påklaget av klager i brev av 23.03.2003. 
Datatilsynet opprettholdt vedtaket, og saken ble oversendt Personvernnemnda for be-
handling i brev av 2.04.2003. Personvernnemnda mottok ytterligere dokumentasjon i 
saken i brev datert 28.04.03 fra klagers advokat, mottatt Nemnda 10.06.03. 

3. faktum
Saken gjelder krav om sletting av opplysninger i Sentralkartoteket for alvorlig sinnsli-
dende – «Psykoseregisteret». Psykoseregisteret er et epidemiologisk register, og gir opp-
lysninger som bl a viser utbredelsen av psykiske lidelser. Registeret ble opprettet i 1935 
etter initiativ fra det daværende Medisinaldirektoratet og i samarbeid med Statistisk 
sentralbyrå. Registeret synes å ha vært opprettet blant annet for å få et bedre statis-
tisk materiale og et bedre materiale til epidemiologisk forskning. Registeret inneholder 
opplysninger fra psykiatriske sykehus, psykiatriske klinikker og psykiatriske avdelinger 
ved andre sykehus. De psykiatriske sykehus synes å ha gitt fullstendige meddelelser 
mens det for enkelte psykiatriske klinikker og psykiatriske avdelinger ved andre syke-
hus har vært mangler ved innrapporteringen. Registeret inneholder opplysninger om 
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cirka 300.000 psykiatriske pasienter. Det inneholder opplysninger om navn, fødsels-
dato, føde- eller hjemsted, oppholdskommune, yrke, ektestand, antall barn, diagnose 
og inn- og utskriving fra sykehus. Registeret er i hovedsak ført på kartotekkort, men 
enkelte deler er lagret elektronisk. Det har ikke vært innført nye opplysninger i regis-
teret de siste 20 årene. Registeret er ikke i aktivt bruk. Psykoseregisteret ble konse-
sjonsregulert i 1990, konsesjon ble gitt til Riksarkivet som i dag besitter arkivet. Etter 
1.1.2003 er ikke registeret lenger konsesjonspliktig, jf personopplysningsloven § 33, 
4.ledd, jf arkivloven.

Klager ble oppført i psykoseregisteret i 1969. Registreringen antas å ha sin bak-
grunn i frivillig innleggelse på sykehus 10.03.1969. Klager ble klar over registreringen 
i psykoseregisteret i 2001. I følge registreringskortet i psykoseregisteret var diagnosen 
«depressiv nevrose». Klager ble ikke på noe tidspunkt informert om at registrering i 
psykoseregisteret ville finne sted. Forut for innleggelsen i 1969 var klager utsatt for 
grove overgrep, noe som også var bakgrunnen for innleggelsen. Klager er i dag 100 % 
arbeidsufør. 

4. anførslene
Klager krever å bli slettet fra psykoseregisteret. 

Klager anfører at det er et vilkår at det skal foreligge sinnssykdom eller at man skal 
anses for alvorlig sinnslidende for å være registrert i psykoseregisteret. Klager anfører 
at diagnosen «depressiv nevrose» ikke er å anse som sinnssykdom eller en alvorlig 
sinnslidelse, og at registreringen av klager i psykoseregisteret derfor er kvalitativt feil. 
Derfor har klager krav på at opplysningene slettes. 

Registreringen føles spesielt belastende da det er myndighetene som er ansvarlig for 
den urett som ble begått mot klager forutfor innleggelse, og som foranlediget innleg-
gelse på sykehus. Når myndighetene følger opp ved å foreta en registrering i psykosere-
gisteret, oppleves det som en fortsettelse av det rettsbrudd som har funnet sted og som 
en stein til byrden for klager. Ved vurderingen av om registreringen er sterkt belastende 
må registreringsårsaken stå sentralt.

Klager ble ikke på noe tidspunkt orientert om at registrering i psykoseregisteret 
ville skje, og det stilles spørsmål om det finnes hjemmel for å registrere mennesker som 
alvorlig sinnssyke på grunnlag av en frivillig innleggelse på et psykiatrisk sykehus. 

Videre anføres det at registreringen er en så stor belastning for klager at person-
vernhensynet må gå foran hensynet til forskning. Det er uaktuelt for klager å delta i 
eventuelle forskningsprosjekt. Klager viser til Rt 1994:692 (psykoseregisterdommen) 
hvor det fremgår at psykoseregisterets betydning for historisk og vitenskaplig forskning 
i fagkretser er vurdert som tvilsom, og anfører at hensynet til forskning derfor ikke kan 
veie tungt.

Meldeplikten til registret ble praktisert ulikt av de forskjellige institusjoner. Av psy-
koseregisterdommen går det frem at de psykiatriske klinikkene kun sendte meldinger 
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når det forelå en psykosediagnose, mens de psykiatriske sykehusene sendte meldinger 
om alle som ble innlagt. Meldingen ble ikke sendt inn av legene, men av kontorperso-
nalet som ikke hadde den nødvendige kompetanse til å skille mellom ulike diagnoser. 
Disse forhold rundt meldingene til registeret svekker verdien av registeret, og registre-
ringen ansees som vilkårlig.

Det anføres også at Datatilsynet ikke har oppfylt sin undersøkelses- og utrednings-
plikt da det ikke er forsøkt utredet forskjellen mellom depressiv nevrose og psykose, 
samt hva som er å anse som en alvorlig sinnslidelse. Videre at Datatilsynet ikke i til-
strekkelig grad har avklart direktiver eller registreringskriterier for psykoseregisteret. 

5. datatilsynets vurdering
Datatilsynet legger til grunn at det ikke var et vilkår for registrering i psykoseregisteret 
at man led av en alvorlig sinnslidelse, og at registerets navn såledels kan være misvi-
sende. Imidlertid er det Datatilsynets oppfatning at det av historiske årsaker vil være 
feil å endre navnet. Datatilsynet finner det uansett vanskelig å ta stilling til hva som, 
den gang registreringen fant sted, ble betegnet som en alvorlig sinnslidelse. Og kan 
derfor ikke konkludere med at navnet på det tidspunkt registreringen fant sted faktisk 
var misvisende. 

Datatilsynet finner ikke at det er holdepunkter for at registreringen var uriktig, jf 
personopplysningslovens § 27.

Datatilsynet har etter en vurdering av personopplysingslovens § 28 tredje ledd 
kommet til at klager ikke kan gis medhold i sitt krav om sletting. Datatilsynet har i 
vurderingen tatt hensyn til Riksarkivarens vurderinger om eventuelle risiko for prese-
densvirkning, samt at Justisdepartementet fant at registeret var av en slik betydning at 
det skulle bestå. Datatilsynet mener også at mange andre som står oppført i registeret 
kan vise til lignede belastninger som klager, og at man derfor ved å tillate sletting av 
opplysninger om klager kan risikere at registeret slettes i sin helhet. Det er tatt hensyn 
til at tilgangen til registeret er strengt regulert.

For å gjøre belastningen mindre for klager har Datatilsynet kommet til å kunne 
slette klagers navn fra registeret.

Datatilsynet mener å ha oppfylt sin undersøkelses- og utredningsplikt da de har 
vært i kontakt med Helsedepartementet. 

6. Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda legger til grunn at det forelå hjemmel for å etablere Sentralkartoteket 
for alvorlig sinnslidende – «Psykoseregisteret» – etter sinnssykloven av 1848, jfr Rt 
1994:691. Man antar derfor at det var adgang til å behandle opplysningene, uten 
nærmere å etterprøve rutinene som i sin tid førte til at opplysninger om klager ble 
registrert. 
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I dette tilfellet ble klager innlagt frivillig, og fikk diagnosen «depressiv nevrose». 
Sett i sammenheng med registrets offisielle betegnelse – Sentralkartoteket for alvor-
lig sinnslidende – impliserer det at klageren ikke bare hadde et psykisk problem, men 
at dette problemet hadde en karakter som må betegnes som «alvorlig». Datatilsynet 
opplyser også i sitt oversendelsesbrev av 2.4.2003 at det neppe var noe vilkår for re-
gistrering at man hadde en «alvorlig» sinnslidelse, og antar at «registerets navn således 
kan være misvisende». For klager fører dette til at klager misvisende er beskrevet som 
«alvorlig sinnslidende». 

Personvernnemnda må først ta stilling til etter hvilken lov registeret skal behand-
les. Det er ikke tvilsomt at man har å gjøre med et «register» i den betydning som 
personopplysningsloven § 2 nr 3 definerer uttrykket. Det er heller ikke tvilsomt at 
opplysningene angår de registrertes helse, og at det derfor er et «helseregister» etter hel-
seregisterloven § 2 nr 6. Etter helseregisterloven § 36 gjelder personopplysningsloven 
med mindre noe annet følger av helseregisterloven. Helseregisterloven trådte i kraft fra 
1.1.2002 i henhold til kongelig resolusjon ifølge resolusjon av 2001:502. Etter helsere-
gisterloven § 3 fremgår det at det saklige virkeområdet for loven er «helseforvaltningen 
og helsetjenesten». Psykoseregisteret administreres i dag av Riksarkivet, med riksarki-
varen som behandlingsansvarlig. Registeret er åpenbart ikke del av helseforvaltning el-
ler helsetjenester. Etter 3.ledd kan det i forskrifts bestemmes at loven også for virkning 
utenfor dette området, men i forhold til psykoseregisteret er det ikke slik forskriftsbes-
temmelse. Etter Personvernnemndas oppfatning er det derfor ikke tvilsomt at saken må 
behandles etter bestemmelsene i personopplysningsloven.

Hovedregelen etter personopplysningsloven § 28, 1.ledd er at opplysninger ikke 
skal lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behand-
lingen. Etter dette tidspunkt skal opplysningene slettes hvis de ikke skal «oppbevares 
i henhold til arkivloven eller annen lovgivning». Som nevnt oppbevares psykosere-
gisteret i dag ved Riksarkivet. Videre kan etter personopplysningsloven § 28, 2.ledd 
opplysninger oppbevares uhindret av hovedregelen i 1.ledd for 

… historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, dersom samfunnets interesse 
i at opplysningene lagres klart overstiger de ulempene den kan medføre for den 
enkelte. Den behandlingsansvarlige skal i så fall sørge for at opplysningene ikke 
oppbevares på måter som gjør det mulig å identifisere den registrerte lenger enn 
nødvendig.

Høyesterett har lagt til grunn at Psykoseregisteret har betydning for forskning, jfr Rt 
1994:691:

Psykoseregisteret synes å ha betydning for forskning på to måter. For det første har 
det betydning hvor tilstrekkelige opplysninger for det aktuelle forskningsprosjekt 
finnes i registeret, for eksempel geografisk fordeling av sinnslidelser. Dernest har 
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Psykoseregisteret betydning som nøkkel for å lette arbeidet med å finne frem til 
de personer der sykehusjournalene vil kunne gi opplysninger av interesse. Det 
må legges til grunn at den betydning Psykoseregisteret på disse måter kan ha 
for forskningen kan være vesentlig. Betydningen ligger ikke minst i at det er 
registrert opplysninger om et stort antall personer gjennom meget lang tid, fra 
1916 til 1988.

Etter den vurdering som fremkommer i Høyesteretts dom, antar Personvernnemnda at 
Psykoseregisteret må kunne oppbevares uhindret av hovedregelen i personopplysnings-
loven § 28, 1.ledd for bl a vitenskapelige formål på grunn av den betydning registeret 
vil kunne ha for forskning. 

Sletting av opplysningene kan imidlertid i dette tilfellet kreves på grunnlag av per-
sonopplysningsloven § 28, 3. og 4.ledd:

Den registrerte kan kreve at opplysninger som er sterkt belastende for ham 
eller henne skal sperres eller slettes dersom dette a) ikke strider mot annen 
lov, og b) er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av bl.a. andres behov for 
dokumentasjon, hensynet til den registrerte, kulturhistoriske hensyn og de 
ressurser gjennomføringen av kravet forutsetter. Datatilsynet kan – etter at 
Riksarkivaren er hørt – treffe vedtak om at retten til sletting etter tredje ledd 
går foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 §§ 9 og 18.

Også der hvor opplysninger oppbevares i medhold av personopplysningsloven § 28, 
2.ledd på grunn av hensynet til forskning, vil altså den registrerte kunne kreve opplys-
ninger slettet. Vilkårene er da (1) at opplysningene er sterkt belastende for den regis-
trerte, (2) at slettingen ikke strider mot annen lov, og (3) at slettingen er forsvarlig ut fra 
en samlet vurdering hvor en rekke hensyn veies mot hensynet til den registrete.

I dette tilfellet vil ikke slettingen stride mot annen lov (om forholdet til arkivloven, 
se personopplysningsloven § 28, 4.ledd sitert ovenfor).

For Nemnda blir det derfor en vurdering på den ene side av hvor sterkt belastende 
opplysningene er for den registrerte, mot på den annen side samfunnsmessige hensyn 
(behov for dokumentasjon, kulturhistoriske hensyn mv), og de ressurser som gjennom-
føringen av slettingen krever.

Som Datatilsynet legger Nemnda til grunn at opplysningene oppfattes som sterkt 
belastende av klager. Klager har selv demonstrert dette, som Datatilsynet uttrykker det 
i brev av 2.4.2003: Den «… iherdighet i forbindelse med å få opplysningene slettet gir 
et sterkt vitnemål om dette».

I brev av 2.4.2003 nevner Datatilsynet at man i vedtak av 14.3.2003 har omgjort 
tidligere vedtak slik at klagers navn fjernes fra registeret. Riksarkivaren har i brev 
av 1.3.2003 bekreftet at dette vil bli gjennomført. Klager anser imidlertid ikke dette 
tilstrekkelig.
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Slik Nemnda oppfatter sin kompetanse, vil Nemnda kunne vedta at alle opplysnin-
gene knyttet til klager, slettes i sin helhet. 

Personopplysningsloven § 28, 2.ledd gir anvisning på at opplysningene ikke bør 
oppbevares «på måter som gjør det mulig å identifisere den registrerte lenger enn nød-
vendig». Ved å gi pålegg om å stryke klagers navn, har Datatilsynet søkt å redusere eller 
helt fjerne belastningen av opplysningene for klager.

Hvis det mangler identifiserende elementer i den aktuelle innførselen i registeret, 
vil det ikke være mulig å knytte opplysningene til en enkeltperson. I dette tilfellet har 
den behandlingsansvarlige fulgt det prinsipp som er angitt i personopplysningsloven § 
28, 2.ledd. Resultatet kan være at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til 
en enkeltperson, i dette tilfellet klager. Etter definisjonen av «personopplysninger» i 
personopplysningsloven § 2 nr 1 har man da ikke lenger å gjøre med slike opplysninger 
i lovens forstand, og det kan da argumenteres for at de aktuelle opplysningene (som 
ikke lenger er «personopplysninger») faller utenfor lovens saklige virkeområde, og at 
den (tidligere) registrerte ikke lenger kan kreve innførselen slettet etter personopplys-
ningsloven § 28, 3. og 4.ledd.

Etter Personvernnemndas vurdering kan ikke loven tolkes på denne måten. 
Den behandlingsansvarlige kan ikke ensidig ved sletting av identifiserende elemen-
ter oppnå at innførselen føres ut av personopplysningslovens saklige virkeområde. 
Personvernnemnda innser at loven på dette punkt må tolkes i forhold til den aktuelle 
situasjonen, og at man ikke kan bygge på en helt fast regel, men må tolke lovens be-
stemmelser i forhold til sammenhengen. I dette tilfellet forstår Personvernnemnda det 
slik at det er gjort fysiske inngrep i et manuelt register ved sladdig eller overstryking 
av navn. Personvernnemnda antar at den registrerte fremdeles har i behold sin rett til 
å kreve full sletting – at hele innførselen fjernes eller overstrykes i registeret – etter per-
sonopplysningsloven § 28, 3. og 4.ledd.

En samlet nemnd slutter seg til denne tolkningen. Når det gjelder konklusjonen i 
den foreliggende sak, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Per Anders Stalheim, Tore Andreas 
Hauglie, Sidsel Rogde) finner at belastningen for den registrerte overstiger de sam-
funnsmessige hensyn. Selv om identifiserende elementer slettes, så vil klager kunne føle 
det som en belastning at detaljene som har vært knyttet til klager, fremdeles er del 
av registeret. Flertallet finner grunn til å ta hensyn til et slikt ubehag, og den belast-
ning dette representerer for klager, og finner også at denne belastningen overstiger de 
samfunnsmessige hensyn som kan tale for å beholde den anonymiserte innførselen. 
Flertallet mener også at en så omfattende anonymisering som foreslått av mindretallet, 
langt på vei vil gjøre innførselen uten verdi for eventuell senere bruk. Når den omfat-
tende anonymserien gjør at innførselen i stor grad mister verdi for senere bruk, mener 
flertallet at det er grunn til å legge vekt på klagers ubehag ved at også opplysningene i 
anonymiserte form fortsatt vil være registrert, og finner derfor at hele innførselen bør 
slettes.
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Flertallet innser at slettingen vil redusere registerets verdi som grunnlag for fors-
kning, men at denne reduksjonen er marginal i forhold til registeret som sådan.

Flertallet har vurdert hvorvidt avgjørelsen vil kunne ha virkninger utover denne 
enkelte sak, og om faren for en slik presedensvirkning bør føre til et annet resultat. 
Flertallets vurdering bygger på en aveining av interessene til den registrerte i forhold til 
en rekke samfunnsmessige hensyn. Denne avveiningen må foretas i den enkelte sak på 
bakgrunn av de konkrete omstendighetene. I så måte er vedtaket helt konkret, og vil 
ikke kunne antas å ha særlig betydning for den avveining som ville måtte skje i forhold 
til eventuelle senere klager knyttet til Psykoseregisteret. 

Mindretallet (Hanne Bjurstrøm og Dag Elgesem) finner at klagers interesser vil bli 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte gjennom en presisering av Datatilsynets vedtak 
av 14.3.2003 ved at klagerens navn, og alle andre identifiserende elementer, dvs navn 
på alle personer (leger, sakkyndige, pårørende) og alle steds- og institusjonsnavn, blir 
slettet fra registeret. De opplysninger som er tilbake vil da ikke representere «person-
opplysninger» i personopplysningslovens forstand, og vil ikke kunne tilbakeføres til 
klager. Mindretallet finner at dette fullt ut vil ivareta hensynet til klagers personvern. I 
sin avveining har mindretallet lagt særlig vekt på registerets verdi som dokumentasjon 
på hvordan samfunnet har behandlet denne gruppen mennesker. Mindretallet innser at 
også en full anonymisering i noen grad vil redusere registerets verdi for forskning, men 
i mindre grad enn flertallets løsning.

Etter dette blir vedtaket å utforme etter flertallets syn.

7. Vedtak
Datatilsynets vedtak av 14.3.2003 omgjøres slik at hele innførselen angående klager i 
Sentralkartoteket for alvorlig sinnslidende («Psykoseregisteret») skal slettes.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2003/03: klage på datatilsynets vedtak om opphør av 
behandling av opplysninger samt sletting av registre – stavanger 
kommune

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 28.04.03 fra Datatilsynet mottatt klage på 
Datatilsynets vedtak av 22.01.03 med rettelse av 31.01.03. Datatilsynet vedtok at 
Stavanger kommunes behandling av opplysninger innhentet i forbindelse med boliga-
dresseprosjektet måtte opphøre, og at eventuelle registre over ulovlige boliger registrert 
på denne bakgrunn måtte slettes. 

2. saksgang
I september 2001 mottok Datatilsynet de første klagene på Stavanger kommunes bruk 
av opplysninger registrert i forbindelse med boligadresseringsprosjektet. På bakgrunn 
av klagene henvendte Datatilsynet seg til Stavanger kommune i brev av 10.10.01 hvor 
det ble bedt om en redegjørelse. Datatilsynet mottok svar fra Statens kartverk i brev 
av 11.01.02, og Stavanger kommune i brev av 25.02.02. Datatilsynet sendte brev til 
Stavanger kommune av 05.07.02 hvor det påpekes at saken reiser personvernproble-
mer. Stavanger kommune svarer på henvendelsen i brev av 20.08.02. I brev av 27.11.02 
fra Eiendomsmegler 1 blir Datatilsynet gjort oppmerksom på at Stavanger kommune 
tar kontakt med eiere av boliger registrert som «ikke godkjent», og det hevdes at det er 
inngått avtale med Stavanger ligningskontor om utlevering av informasjon. Datatilsynet 
henvender seg til Stavanger ligningskontor i brev av 31.01.03, og Stavanger lignings-
kontor svarer i brev av 03.02.03. Datatilsynet vedtok 22.01.03 med rettelse av 31.01.03 
at Stavanger kommunes behandling av opplysninger innhentet i forbindelse med boli-
gadresseprosjektet måtte opphøre, og at eventuelle registre over ulovlige boliger regis-
trert på bakgrunn av disse opplysningene måtte slettes. Stavanger kommune påklaget 
vedtaket i brev av 30.01.03. Datatilsynet mottok klage på Stavanger kommunes bruk 
av opplysninger i e-post av 14.02.03. Datatilsynet kontaktet øvrige parter i saken og 
ba om redegjørelser. Statistisk sentralbyrå oversendte redegjørelse i notat av 12.03.03, 
Skattedirektoratet oversendte redegjørelse i brev av 14.03.03, og Statens kartverk ga 
redegjørelse i brev av 28.03.03. Datatilsynet opprettholdt vedtaket og oversendte sa-
ken til behandling i Personvernnemnda 24.04.03. Personvernnemnda mottok brev av 
12.05.03 fra Stavanger kommune hvor Datatilsynets oversendelsesbrev kommenteres.
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3. faktum
Saken gjelder Stavanger kommunes behandling av opplysninger innhentet i forbindelse 
med boligadresseprosjektet i forkant av Folke- og boligtellingen i 2001. 

I 2000 vedtok Stortinget at det skulle iverksettes et boligadresseprosjekt i samar-
beid mellom Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk og Skattedirektoratet i nær kontakt 
med kommunene. Formålet med boligadresseprosjektet og folke- og boligtellingen var 
å samle data slik at man kunne lage best mulig statistikk om levevilkår og boforhold i 
Norge, samtidig som prosjektene ville bidra til en heving av kvaliteten i de to sentrale 
basisregistrene, folkeregisteret og registeret over grunneiendom, adresse og bygning 
(GAB).

Boligadresseprosjektet medførte behov for endring av delingsloven (1978:70) og 
forskrift om GAB-registeret (1987:369). Datatilsynet avga først en negativ høringsut-
talelse, men endret siden sitt syn på bakgrunn av opplysninger og orientering gitt i 
møte med Statistisk sentralbyrå, hvor det blant annet ble understreket at opplysningene 
som ble samlet inn ikke skulle benyttes for å pålegge de registrerte nye avgifter eller 
lignende. Det ble videre presisert at opplysninger som ble samlet inn fra andre enn eier 
og rettighetshaver, og som skulle utleveres fra Statistisk sentralbyrå til GAB-registeret, 
kun skulle være tilgjengelig for statistikk og for planleggingsformål.

Boligadresseprosjektet innebar en innføring av bolignummer som en del av offisiell 
adresse. Bolignummer ble i GAB registrert i adressedelen av registeret. Dette var en 
endring i forhold til tidligere hvor bolignummeret kun var registrert i bygningsdelen 
av registeret. Opplysinger om den enkelte bolig ble samlet inn fra den enkelte beboer. 
I de tilfelle beboeren ikke var eier eller rettighetshaver til boligen, ble opplysningene 
innsamlet med hjemmel i statistikkloven og ikke i delingsloven. 

Statens kartverk vedtok 22.6.2000 å utvide informasjonen i GAB til også å gjelde 
boligtype. Bakgrunnen for utvidelsen var at man måtte forholde seg til tilfeller der an-
tall boliger og eksisterende bygningstype ikke harmoniserte. Kommunene ønsket ikke 
uten videre å endre bygningstypen ved å tilpasse antall boliger, da dette er saker som 
normalt behandles i bygningsavdelingen og krever dokumentasjon og egen saksbehand-
ling. På grunn av tidsfrister og økonomiske rammer for prosjektet, var det ikke aktuelt 
å gjennomføre en slik saksbehandling i hvert enkelt tilfelle. Dessuten var GAB sperret 
slik at man ikke kunne registrere flere boliger på rene eneboliger. Statens kartverk opp-
lyser at registreringen i GAB av boliger som ikke er godkjent skal skje under kode I og 
presiserer at det i utgangspunktet ikke er noen sammenheng mellom I («ikke godkjent 
bolig») – og «ulovlig» bolig. Det er kun etablert et skille mellom byggegodkjente og 
ikke byggegodkjente boliger. I veiledningen til boligadresseprosjektet fremgår det at 
alle boliger i flerboligbygg skal identifiseres og merkes så fremt de tilfredsstiller kravet 
til bolig. Boligene trenger ikke å være godkjent som bolig av kommunen. Det viser bare 
at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom boliginformasjon i GAB og tilsvarende 
bygningsinformasjon. GAB inneholder ikke navn på de som bor i de boligene som står 
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registrert under kode I «ikke godkjent bolig», det er kun navn på eier av boligen som 
fremgår av registeret.

Stavanger kommune har på bakgrunn av utvidelsen i GAB registrert boliger eller 
boenheter som ikke er byggegodkjent av kommunen som ikke godkjente boliger eller 
boenheter, og etter kommunens syn ansees disse som ulovlige. Det ble utarbeidet lister 
til bruk for kommunene i forbindelse med boligadresseprosjektet ved at man koblet fol-
keregisteret med GAB. Av listene fremgikk det hvor mange hovedpersoner som bodde 
på hver enkelt adresse, og hvilken type bygning denne adressen var knyttet til i GAB. På 
denne bakgrunn anså Stavanger kommune seg forpliktet til å sjekke om det fantes flere 
boenheter enn bygningstypen i GAB tilsa. Dette ble sjekket ved at Stavanger kommune 
koblet opplysninger i folkeregisteret og telefonkatalogen. Dersom disse registrene tilsa 
at det måtte finnes flere boenheter, ble eier eller beboer kontaktet på telefonen. Dersom 
det ble avdekket boenheter hvor dokumentasjonen av godkjenning manglet, ble boen-
heten registrert som ikke byggegodkjent. Stavanger kommune hadde pr 25.02.02 regis-
trert 1975 ikke byggegodkjente boenheter i KomGAB (Stavanger kommunes GAB). Det 
er ikke nødvendig med kobling mot andre registre for å finne eier av disse boenhetene. 

Datatilsynet mottok henvendelse fra Eiendomsmegler 1 hvor det ble opplyst at 
Stavanger kommune tar kontakt med eiere av boliger registrert som «ikke godkjent» 
i KomGAB, og det påstås at Stavanger kommune har inngått en avtale med folkere-
gisteret om at de skal undersøke hvor folk som melder flytting, skal bo på det angitte 
innflyttningsstedet, samt at dersom det blir oppgitt at de skal bo i eksempelvis kjeller 
eller loft, og byggesakssjefen finner at det ikke er byggemeldt noen selvstendig boenhet 
der, så oversendes brev til eier av eiendommen. Datatilsynet henvendte seg til Stavanger 
folkeregister som opplyste at opplysninger gitt til Stavanger kommune hadde bakgrunn 
i flyttemeldinger sendt folkeregisteret hvor det for eksempel er meldt flytting til en bo-
lig med et bolignummer eller leilighetsnummer som ikke eksisterer i folkeregisteret. 
Folkeregisteret skal foreta registrering av adresse, herunder leilighetsnummer jf folke-
registerlovens § 1 med forskrift. For å avklare om det er feil i folkeregisteret, og om 
det eventuelt skal opprettes et nytt bolignummer i folkeregisteret, tar man kontakt med 
kommunen. Det utleveres ikke personopplysninger i forbindelse med henvendelsen til 
kommunen. Videre opplyses det at det ikke er inngått noen avtale om utlevering av 
opplysninger i flyttemeldinger, og at det således ikke foreligger noen systematisk over-
levering av opplysninger.

Datatilsynet har ikke mottatt klager på andre kommuner og er ikke kjent med at 
andre kommuner følger samme praksis som Stavanger kommune. 

4. anførslene
Da opplysningene om de ikke byggegodkjente boligene er registrert i KomGAB anfø-
rer Stavanger kommune at de er forpliktet til å gripe fatt i ulovlighetene, jf plan- og 
bygningslovens §§ 10–1, 1 ledd og 92b), og at kommunen ved å unnlate å gripe inn vil 
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kunne bli stilt ansvarlig for ikke å ha utført sin tilsynsplikt. Stavanger kommune mener 
seg forpliktet til å ta kontakt med eier for å få avklart om det foreligger forhold som 
er i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene. Stavanger 
kommune legger særlig vekt på kravene i byggeforskriftene om sikkerhet for liv og 
helse.

Stavanger kommune avviser at den har handlet i strid med personopplysningsloven 
eller annet lovverk, og hevder at de kun har gjennomført boligadresseprosjektet i hen-
hold til instrukser fra Statistisk sentralbyrå og Statens kartverk. I følge prosjektinstruk-
sen fra Statens Kartverk skulle alle boliger kartlegges og gis sitt unike bolignummer i 
kommunens GAB-register. Dersom det ble oppdaget boliger som ikke var registrert i 
GAB-registeret fra før, skulle de legges inn i registeret med egen kode med betegnelsen 
«ikke godkjent bolig». I denne sammenheng ber Stavanger kommune avklart hvem de 
skal motta instrukser fra, og hvordan de skal forholde seg. 

Videre anføres det at Stavanger kommune før boligadresseprosjektet ble startet, 
gjorde oppmerksom på at de ville måtte følge opp «ikke godkjente boliger» etter be-
stemmelsene i plan- og bygningsloven og byggeforskriften for å kunne avgjøre om de 
skulle godkjennes eller avslås. Forholdet ble avklart av Statens kartverk som bestemte 
at disse boligene skulle inn i GAB-registeret med egen kode. Stavanger kommune hev-
der at hele ideen med boligadresseprosjektet var at en til enhver tid skulle kunne ha et 
oppdatert register over alle boliger i landet, og at dette registeret var GAB-registeret. 
Hvis man skulle fjerne opplysningene om ikke godkjent bolig fra GAB, ville hele boli-
gadresseprosjektet være bortkastet og Statistisk sentralbyrå ville fortsatt måtte gå ut og 
foreta boligtelling manuelt til sine statistikker.

Stavanger kommune reiser også spørsmålet hvorvidt man ved senere tilsyn skal 
kunne gripe fatt i saker vedrørende ikke godkjente boliger, og hvordan man skal 
kunne dokumentere at opplysningene om de ikke godkjente bolig ikke er hentet fra 
GABKOM. 

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet begrunner sitt vedtak i at Stavanger kommune benytter opplysningene til 
formål som er andre og uforenlige med det opprinnelige formålet for innsamlingen, jf 
pol § 11, 1.ledd litra c. Det legges videre til grunn at det ikke er gitt opplysninger til den 
registrerte i tråd med pol § 20.

Datatilsynet opplyser at de har mottatt en klage i e-post datert 14.02.03, hvor det 
hevdes at kommunen per telefon driver undersøkelser knyttet opp mot eventuelle ikke 
byggegodkjente boliger. Klageren opplyser at han ble informert om at opplysningene 
han ga fra seg om boligens beskaffenhet kun skulle benyttes til statistikk. Klageren 
opplevde imidlertid senere at de opplysningene ble brukt mot ham av kommunen.

Videre bemerkes det at deltagelse i folke- og boligtelling ikke var frivillig, og at den 
enkelte borger var forpliktet til å gi opplysninger.
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Datatilsynet viser for øvrig til uttalelser fra andre involverte etater. Statistisk sen-
tralbyrå er av den oppfatning at en videre oppfølging av om boliger skal godkjennes 
eller ikke, klart ligger utenfor boligadresseprosjektet, og må skje i egen regi av kom-
munen etter annet regelverk (plan- og bygningsloven). 

Datatilsynet viser til at de ikke har mottatt klager på andre kommuners behandling 
av opplysningene, og antar derfor at øvrige kommuner ikke oppfatter at plan- og byg-
ningsloven pålegger dem en plikt til å gå videre med opplysningene på en slik måte som 
Stavanger kommune har valgt. 

Datatilsynet bemerker at det faktum at GAB ikke skulle utvides til å omfatte flere 
opplysninger enn tidligere var et viktig moment for dets vurdering av endringene i de-
lingsforskriften og GAB-forskriften, og at Datatilsynet ikke ble hørt i forbindelse med 
at man valgte å utvide antall opplysninger. Datatilsynet er av den oppfatning at utvidel-
sen av GAB er i strid med det som ble opplyst i forbindelse med forskriftsendringen, og 
at det ikke forlå hjemmel for utvidelsen. 

6. Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda viser til at boligadresseprosjektet ble startet for å utarbeide sta-
tistikk om levevilkår og boforhold i Norge, samtidig som prosjektet ville bidra til en 
heving av kvaliteten i bl a GAB. Opplysningene er til dels innsamlet med hjemmel i 
delingsloven, dels i statistikkloven. Når beboeren ikke var eier eller rettighetshaver til 
boligen, ble opplysningene innhentet etter statistikkloven. 

I statistikkloven § 2–5 nr 1 heter det at opplysninger som er innhentet etter «fastsatt 
opplysningsplikt, eller som er gitt frivillig, kan bare nyttes ved utarbeiding av offisiell 
statistikk, eller til annen bruk som er godkjent av Datatilsynet». Det følger derfor di-
rekte av loven at opplysningene ikke kan benyttes til kontrollformål.

Etter plan- og bygningsloven § 10–1, 1.ledd skal kommunen «utføre de gjøremål 
som er lagt til den i denne lov, forskrift og vedtekt, og føre tilsyn med at plan- og byg-
ningslovgivningen holdes i kommunen». Dette er en generell bestemmelse, og gir intet 
selvstendig grunnlag for å innhente personopplysninger fra andre registre i forhold til 
personopplysningsloven § 5.

Statens kartverk vedtok å utvide boligopplysningene i GAB med et nytt attributt, 
boligtype (type lokale), iverksatt fra 22.6.2000. I brev av 11.1.2002 forklarer Statens 
kartverk at årsaken er forholdet mellom attributtet «bygningstype» og antall boliger 
dersom det er et boligbygg. Særlig for bygninger oppført før 1983 var kvaliteten «bety-
delig … variabel». Det kunne derfor oppstå inkonsistens mellom det antall boliger som 
den registrerte bygningstypen forutsatte, og det antall boliger som faktisk var i bygnin-
gen. Som nevnt ovenfor, ønsket ikke kommunene å bruke de nødvendige ressurser for å 
korrigere denne inkonsistensen, og av tekniske årsaker kunne det ikke registreres flere 
boliger enn det definerte attributtet «boligtype» tillot. Løsningen ble altså å innføre et 
nytt attributt. 
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Dette attributtet ble innført uten at det synes som om det er reflektert i en endring 
av GAB-forskriften § 1–2, som inneholder en oversikt over de opplysninger registeret 
kan inneholde. Man vil i tabellen som er del av denne bestemmelsen finne attributtet 
«bygningstype» under «bygningsregister» (rad 6), men ikke attributtet «boligtype». 
Attributtet «bolignummer» er innført i rad tre ved endringsforskift 2000:1548, den 
endring som foranlediget Datatilsynets kommentarer ved høringen, omtalt ovenfor. 
Personvernnemnda antar at Statens kartverk av eget tiltak vil vurdere dette forholdet, 
og eventuelt ta initiativ til en endring av forskriften for å gi eksplisitt hjemmel til bruk 
av attributtet «boligtype».

Personvernnemnda konstaterer at endringen i registeret var begrunnet i praktiske 
og tekniske hensyn, og ikke på noen måte representerte en endring av formålet med 
boligadresseregisteret. Det er ikke tvilsomt at kontrollformål er uforenlig med prosjek-
tets formål om å tjene til utarbeidelse av statistikk over boforhold og kvalitetshevning 
av bl a GAB. Etter personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra c kan ikke opplysninger 
«brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med inn-
samlingen» uten samtykke av den enkelte, jfr også Ot prp nr 92 (1998–1999) Om 
lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og St meld nr 32 
(2002–2003) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2002 s 29.

Naturligvis berører ikke Nemndas vedtak kommunens plikt etter plan- og bygnings-
loven til å føre tilsyn med boliger, bare utnyttelsen av GAB i slik tilsynsvirksomhet. 

Kommunen peker i brev av 12.5.2003 på problemer som kan oppstå ved at man på 
annen måte blir kjent med forhold som krever reaksjon fra kommunens side, men hvor 
kommunen blir kritisert for å urettmessig ha benyttet GAB for å planlegge tilsyn mv. 
Personvernnemnda har forståelse for kommunens synspunkt, men antar at kommunen 
i det enkelte tilfellet vil kunne redegjøre for bakgrunnen for tilsyn eller reaksjon. 

Nemnda opprettholder etter dette Datatilsynets påbud av 22.1.2003 om opphør av 
kommunens behandling av personopplysninger innhentet i boligadresseringsprosjektet 
til kartlegging av ulovlige boliger i kommunen, og sletting av eventuelle registre over 
ulovlige boliger som måtte være etablert på grunnlag av disse opplysningene. 

7. Vedtak
Datatilsynets vedtak opprettholdes

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2003/04: krav om sletting av personopplysninger i 
barnevernjournal 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse 26.06.03 fra Datatilsynet mottatt klage på 
Datatilsynets vedtak av 12.12.02. Datatilsynet fant ikke å kunne vedta sletting av per-
sonopplysningene fra barnevernjournalen slik klager krevde. 

2. faktum
Saken gjelder krav om sletting av opplysninger om klager nedfelt i en barnevernjour-
nal. Opplysningene som kreves slettet finnes i barnevernjournalen til klagers barne-
barn. Inntil tidspunktet for innsendelse av klagesaken hadde ikke klager partsstatus 
i barnevernsaken. Datatilsynet har tidligere behandlet krav om sletting både fra kla-
ger og barnets far. Datatilsynet har avholdt møte med klager for å bringe klarhet i 
saken som en del av saksbehandlingen. Datatilsynet har gått igjennom dokumentene 
ved barnevernsenteret. Etter henvendelse fra Datatilsynet har Barnevernsenteret uttalt 
seg i saken, herunder gjort en vurdering av opplysningene som er registrert om klager 
er nødvendige for Barnevernsenteret. Datatilsynet fant ikke å kunne vedta sletting av 
opplysninger om klager, det vises til Datatilsynets vedtak av 12.12.02. Vedtaket ble 
påklaget, og oversendt Personvernnemnda for behandling. Klagen gjelder kun en av 
barnets besteforeldre, og ikke barnets far. 

Klager ba om utvidet frist for å fremsette kommentarer i saken, dette ble etterkom-
met samtidig som klager ble gjort oppmerksom på at saken da først kunne behandles 
i Personvernnemndas møte i oktober måned 2003. Klager har oversendt tilleggskom-
mentarer i brev av 20.08.03 og 11.09.03. Klager har også flere ganger henvendt seg til 
sekretariatet pr telefon og redegjort for saken. 

Nemndas sekretariat og nestleder foretok innsyn i den aktuelle barnevernjournalen 
for å danne seg et bilde av hva slags opplysninger som finnes om klager. Klager krever 
at alle opplysninger om klager i barnevernjournalen skal slettes, klager har imidlertid 
ikke spesifisert alle opplysningene som kreves slettet. Nemnda gikk ikke i detalj inn 
på alle opplysninger som var registrert om klager. Barnevernjournalen er registrert på 
barnets navn og fødselsdato. Dokumentene er sortert kronologisk i seks mapper (dok 
1 – 381). Opplysninger om klager fremkommer sporadisk enten ved at klager har vært 
deltager i møter, i telefonsamtaler eller ved henvendelser pr brev, eller ved vurderinger 
av forholdet for barnet. Et journalnotat kan for eksempel inneholde enkelte opplysnin-
ger om klager, om barnet og andre personer. Alle dokumentene er papirbaserte. 
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Datatilsynets vedtak av 12.12.02 ga som nevnt ikke klager medhold i sletting av 
opplysningene, men Datatilsynet vedtok at barnevernjournalen skulle suppleres med 
klagers brev hvor klagers innsigelser i saken fremgikk. Etter nemndas innsyn i barne-
vernjournalen har Datatilsynet sett behov for en presisering av sitt vedtak av 12.12.02. 
Presisering av vedtak ble oversendt Barnevernstjenesten 23.09.03.

3. anførslene
Klager legger vekt på at vedkommende ikke er part i saken, og derfor bør holdes uten-
for saksdokumentene. Videre anføres det at det gjentatte ganger er inntatt usaklige og 
usanne opplysninger i journalen. Dette gjelder rent faktiske opplysninger som hvem 
klager har hatt telefonkontakt med, eller snakket med, og opplysninger om tidspunkt 
og klokkeslett for hendelser. Klager mener også at observasjoner og skjønnsmessige 
vurderinger av sinnstilstand mv er usanne og uriktige. Det anføres også at barnevern-
journalen inneholder opplysninger om klager som ikke er relevante. Klager anser en-
kelte av opplysningene som krenkende og stigmatiserende. 

4. datatilsynets vurdering
Datatilsynet har forståelse for at klager ønsker å holdes utenfor saksdokumentene, og 
er enige i at klager på klagetidspunktet ikke hadde rettslig status som part. Imidlertid 
legger Datatilsynet betydelig vekt på at klager har hatt en meget aktiv rolle i saken 
slik at Barnevernsenteret har oppfattet klager som en faktisk part. Dette støttes av det 
faktum at flere av dokumentene i saken er brev innsendt av klager. Datatilsynet finner 
det ikke unaturlig at det er registrert opplysninger om klager ettersom hun har opptrådt 
såpass aktivt i saken, og til dels på eget initiativ. 

Datatilsynet finner det ikke mulig å foreta en vurdering av hva som er korrekt fak-
tum i de ulike situasjoner. I henhold til Datatilsynets tidligere praksis er det et avgjøren-
de moment i vurderingen av om vilkårene for sletting er oppfylt at barnevernsaken har 
versert for flere rettsinstanser og offentlige etater, og derigjennom har dannet grunnlag 
for en rekke tiltak og avgjørelser.

En gjennomføring av sletting/makulering vil dessuten vanskelig la seg gjøre da flere 
av dokumentene som inneholder opplysninger om klager også inneholder opplysninger 
om andre personer, og er relevante i barnevernsaken. 

Datatilsynet har vurdert hvorvidt sperring av opplysninger om klager kan være 
hensiktsmessig og kommet til at det ikke er aktuelt da saken ikke er avsluttet ved at 
klager nylig har søkt om samvær med barnet. 
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5. Personvernnemndas vurderinger
Klager krever personopplysninger om seg slettet fra en barnevernjournal. For at per-
sonopplysningsloven skal komme til anvendelse må det dreie seg om personopplysnin-
ger jf personopplysningslovens § 1 jf § 2 nr 1. Etter Nemndas vurdering er det klart at 
de opplysingene som er registrert i barnevernjournalen om klager er å anse som per-
sonopplysninger. Personopplysningslovens § 27 regulerer retting av mangelfulle opp-
lysninger. Sletting er en av formene for retting som loven gir anvisning på. Etter første 
ledd skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak, eller på begjæring fra den registrerte 
rette personopplysninger som er mangelfulle. Vilkåret for at personopplysningene skal 
anses som mangelfulle er at de er uriktige eller ufullstendige. Etter annet ledd skal 
retting av uriktige eller ufullstendige personopplysninger som kan ha betydning for 
dokumentasjon skje ved at opplysningene tydelig markeres og suppleres med korrekte 
opplysninger. Etter tredje ledd kan det bestemmes at retting skal skje ved at de man-
gelfulle personopplysningene slettes eller sperres uten hinder av bestemmelsen i annet 
ledd. Vilkåret for sletting etter tredje ledd er at det foreligger tungtveiende personvern-
hensyn. Nærmere fremgangsmåte ved sletting følger av fjerde ledd.

Personvernnemnda mener i likhet med Datatilsynet at det er nærmest umulig å 
foreta en vurdering av hva som faktisk er korrekte opplysninger i saken. Det er for 
eksempel ikke mulig for Nemnda å ta stilling til om klager virket opprørt eller ikke 
på et møte ved barnevernkontoret. Opplysinger som det i teorien kan være mulig å et-
terprøve vil være tidspunkter for møter, telefoner mv. Nemnda ser imidlertid det ikke 
som formålstjenlig at slike omfattende undersøkelser foretas, da det ikke vil foreligge 
tungtveiende personvernhensyn i forhold til eventuelle uriktige angivelser av tidspunk-
ter, samt at slike undersøkelser vil være svært resurskrevende. Det vises for øvrig til 
Justisdepartementets klagevedtak F 16/85 A-T JME/Id av 04.10.1985 (Saken ble av-
gjort på bakgrunn av personregisterloven § 8, personopplysingsloven § 27 er en vi-
dereføring av bestemmelsen i personregisterloven § 8 og praksis er derfor relevant). 
Sammendrag av saken er inntatt i Lee A. Bygrave, Personvern i praksis (1993) side 200 
flg. Klager ble gitt medhold i krav om sletting/retting av opplysninger i notatjournal 
og sosialrapport ved kommunal avdeling for helsevern og sosialomsorg. Datatilsynet 
uttalte at det vanligvis ikke har grunnlag for å ta stilling til innholdet i en sosialrap-
port, men i dette tilfellet forelå det et godkjent referat fra barnevernnemndas møte 
som viste at mange av opplysningene i rapporten og notatjournalen var «lite presise, 
ukorrekte og til dels uriktige». Datatilsynet la også vekt på at opplysningene stort sett 
var hentet fra personer som i utgangspunktet hadde en kritisk holdning til klager, og 
at det i sosialrapporten og notatene ikke var inntatt eksisterende positive uttalelser om 
barnas forhold. Nemnda konstaterer at det ikke finnes grunnlag for å vurdere riktig-
heten av opplysningene. Det foreligger ikke holdepunkter for Nemnda å kunne fastslå 
at opplysningene i barnevernjournalen er lite presise, ukorrekte eller til dels uriktige. 
Vilkåret i personopplysningslovens § 27 første ledd om at personopplysningene må 
være mangelfulle kan dermed ikke anses som oppfylt. Etter Nemndas vurdering er det 
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ikke forhold som tilsier at barnevernjournalen har en ensidig negativ fremstilling av 
opplysninger om klager. Dessuten skal klagers innsigelser være journalført i barnevern-
journalen merket supplering av journal, jf Datatilsynets vedtak av 12.12.02 med presi-
sering av 23.09.03. Dette innebærer at vedkommende som ser barnevernjournalen vil 
kunne gjøre seg kjent med klagers fremstilling av saken. Personvernnemnda vektlegger 
at gjennomføring av sletting vanskelig lar seg gjennomføre. For det første vil det rent 
faktisk ikke være mulig å skille opplysninger om klager fra andre opplysninger som 
kan være relevante i saken. For det andre legger Nemnda som Datatilsynet også vekt 
på at barnevernsaken har versert for flere rettsinstanser og offentlige etater, og derigjen-
nom har dannet grunnlag for en rekke tiltak og avgjørelser. Videre anser Nemnda det 
som avgjørende at barnevernsaken ikke er avsluttet og at klager nylig har søkt samvær 
med barnet. Nemnda er av den oppfatning at opplysningene kan ha betydning for 
dokumentasjon jf personopplysningslovens § 27 andre ledd, og at det ikke foreligger 
tungtveiende personvernhensyn som skulle tilsi sletting jf personopplysningslovens § 
27 tredje ledd. Etter dette er Nemnda kommet til at klager ikke gis medhold i krav om 
sletting av opplysninger fra barnevernjournal, men at barnevernjournalen suppleres 
med klagers brev til Personvernnemnda av 20.08.03 og 11.09.03 med synspunkter i 
saken forutsatt at klager samtykker i dette. 

6. Vedtak
Datatilsynets vedtak av 12.12.02 med presisering av 23.09.03 opprettholdes. 
Barnevernjournalen suppleres ytterligere med klagers brev av 20.08.03 og 11.09.03 
forutsatt at klager samtykker. 

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2003/05: klage på datatilsynets vedtak om at det ikke 
gis konsesjon til at konsernkunderegister skal kunne innholde 
opplysninger om produkttype – gjensidige nor sparebank asa 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 07.05.03. Saken gjelder spørsmålet om det i Datatilsynets konsesjon til kla-
ger skal kunne stilles vilkår om at det ikke uten kundenes samtykke skal tillates at et 
konsernkunderegister innholder opplysninger om hvilke type tjenester og produkter 
kunden har avtale om hos de ulike selskaper i konsernet.

2. saksgang
Gjensidige Nor Sparebank ASA (GNS) søkte 29.12.2001 Datatilsynet om konsesjon 
etter konsesjonsbestemmelsen i personopplysningsforskriften § 7–3. Datatilsynet ga 
konsesjon i vedtak av 16.12.2002 for deler av konsesjonssøknaden. GNS klaget på 
vedtaket i brev av 10.02.2003. Datatilsynet foretok en fornyet behandling av saken 
den 07.05.2003 som resulterte i at tre av klagers fire anførsler delvis ble etterkommet. 
I brev av 03.06.2003 opprettholder GNS klagen for den del som ikke ble omgjort av 
Datatilsynet og akseptert av GNS. Saken ble oversendt Personvernnemnda 11.08.03 i 
brev av 06.08.03. Personvernnemnda har mottatt brev fra GNS av 27.08.2003 med 
ytterligere kommentarer i saken.

Gjensidige Nor Sparebank ASA ble 19.01.2004 formelt fusjonert med Den norske 
Bank ASA. Den nye bankenhetens navn er DnB NOR Bank ASA.

3. faktum
Konsesjonsplikten for banker og andre finansinstitusjoner følger av personopplysnings-
forskriften § 7–3 som er gitt med hjemmel i personopplysningsloven § 33 andre ledd, 
jf § 3 fjerde ledd. Konsesjonsområdet som er nærmere beskrevet i forskriftsbestemmel-
sen, er « ... behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og 
gjennomføring av banktjenester .». Datatilsynet ga konsesjon for deler av søknaden. 
Vedtaket ble påklaget, og Datatilsynet foretok en fornyet behandling som resulterte i at 
tre av klagers fire anførsler delvis ble etterkommet. For Nemnda behandles bare kravet 
om at konsesjon til GNS konsernkunderegister skal kunne inneholde opplysninger om 
produkttype.

Datatilsynet begrenser konsesjonen til å gjelde overføring av opplysninger om 
produktkategori, det tillates ikke at det overføres opplysninger om produkttype. 
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Produktkategorien er delt i tre; betalingsformidling, spare- og innskuddsprodukter, lån 
og kredittgivning. Datatilsynets vedtak innebærer for eksempel at opplysninger om at 
kunden har lån tillates registrert, men at det ikke tillates overført opplysninger om type 
lån (for eksempel fastrentelån). 

GNS er behandlingsansvarlig for konsernkunderegisteret. Her er alle opplysningene 
i registeret tilgjengelig for alle selskapene uten tilgangsbegrensning selskapene i mel-
lom. I det eksisterende system blir opplysninger om produkttype automatisk generert 
til konsernkunderegisteret når en avtale registreres i bankens kunderegister. Endring 
av systemet til ikke å inneholde produkttype, vil forutsette bruk av betydelige res-
surser. Det er i dag registrert over en million kunder på konsernbasis, og det er enda 
flere produkttyperegistreringer. Alle kundene som er registrert i dag har mottatt brev 
om konsernkunderegisteret og retten til å reservere seg mot direkte markedsføring. I 
løpet av en periode på flere år opplyser GNS å ha mottatt ca 10 klager fra kunder på 
at opplysninger om kundeforholdet er del av konsernregisteret, og at noen hundre har 
reservert seg mot direkte markedsføring. 

Bankkommisjonen har utarbeidet forslag til lovregulering av informasjonsutveks-
ling mellom selskaper i finanskonsern, jf NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet 
(lovutkastet § 13–8). Forslaget er nå til behandling i Finansdepartementet. Datatilsynet 
finner ikke å kunne utsette sitt vedtak fram til forslaget er behandlet i Stortinget.

4. anførslene 
Grunnlaget for utlevering av opplysninger til felles konsernkunderegister er etter 
GNS oppfatning personopplysningsloven § 8 bokstav f, avveiningen av behandlings-
interessen mot den enkeltes personvern, og tolkninger av taushetsplikten anvendt i 
konsernforhold. GNS anfører derfor at den praksis som er etablert ved blant annet 
Justisdepartementets vedtak i CBK-saken i 1995 må legges til grunn. Vedtaket tillot 
Christiania Bank- og Kreditkasse (CBK) å registrere opplysninger om produkttype. 
Ved tolkningen av personopplysningslovens § 8 bokstav f skal den enkeltes kontroll 
med egne personopplysninger vektes mot behandlers berettigede interesse i bruk. Det 
fremgår ikke av Datatilsynets begrunnelse at en slik interesseavveining er foretatt. 
Konsesjonene som er gitt for etablering av konsernkunderegistre etter gammel lovgiv-
ning, bygger på en slik avveining og tillater registrering av produkttype. Datatilsynet 
har ansett etablert praksis uproblematisk i egen konsesjonspraksis inntil nylig, også i ti-
den etter at personopplysningsloven trådte i kraft. I personopplysningsloven er person-
vernet styrket ved at loven introduserte nye krav ved blant annet skjerpet innsynsrett, 
informasjonsplikter og det forhold at manuelle behandling som hovedregel omfattes. 
Dette taler ikke for Datatilsynets tolkning. 

Det anføres at Datatilsynets tolkning strider mot Kredittilsynets vurdering og prak-
tisering av taushetspliktbestemmelser i finanslovgivningen, jf rundskriv 11/2000 og 
brev av 27.04.2001 med presiserende fortolkninger. Kredittilsynet tillater at opplys-
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ninger om produkttype utleveres eller registreres. GNS kan ikke se at personopplys-
ningsloven fordrer en ytterligere innstramming av grensene for bankenes utlevering 
konsernkunderegister, jf Ot.prp. nr 92 (1998–99) s 63. 

GNS bemerker at Datatilsynets tolkning er i utakt med Banklovkommisjonens for-
slag til ny lovregulering av informasjonsutveksling i finanskonsern. I forslaget gis det 
adgang til å registrere både produkttype og omfang i konsernkunderegister. Det er ikke 
praktisk gjennomførbart for GNS å innhente samtykke fra kundene om å registrere 
produkttype i konsernkunderegisteret.

Forbud mot å registrere produkttype vil innebære at et register med over en million 
registrerte kunder på konsernbasis, og mangfoldige flere produkttyperegistreringer må 
undergis en totalrevisjon. Ressursbruken vil være høy fordi et meget stort antall pro-
dukter og et stort antall avtaler må segmenteres på produktkategori og installeres på 
nytt. GNS anser forbud mot å registrere produkttype som unødvendig da alle kunder 
som omfattes har fått personlig brev om konsernkunderegisteret og sin rett til å reser-
vere seg mot direkte markedsføring. Erfaringen er at det store flertall av kundene setter 
pris på at det på konsernbasis foreligger en viss kunnskap mht hva kundeforholdet i 
GNF totalt omfatter, og at de fleste også forventer dette. Dessuten har GNF i årenes løp 
mottatt svært få klager. 5. Datatilsynets vurdering 

Datatilsynet mener at overføring av opplysninger om produkttype til konsernkun-
deregisteret vil være i strid med prinsippet om at enhver skal ha kontroll med egne per-
sonopplysninger. Ved å tillate overføring av opplysninger om produkttype vil en utvidet 
mengde personopplysninger overføres, og alle i konsernet vil få tilgang til svært mye 
informasjon om den enkelte kunde. Forbudet mot å overføre informasjon om produkt-
type til konsernregister gjelder uavhengig av formål.

Datatilsynet er av den oppfatning at innføringen av personopplysningsloven inne-
bærer et skifte i personvernretten. Herunder at personopplysningslovens fokus på den 
registrertes rett til kontroll med egne personopplysninger og samtykke som rettslig ho-
vedgrunnlag medførte en innskrenkning av etablert praksis på enkelte områder. Dette 
begrunnes i at lovgiver i forarbeidene tydelig ga uttrykk for at den enkeltes selvbe-
stemmelsesrett skulle håndheves i størst mulig grad, jf Ot.prp. (1998–99) nr 92 s.108. 
Denne tolkning innebærer at Datatilsynet ikke rutinemessig legger tidligere praksis og 
uttalelser fra Justisdepartementet til grunn. Vedtaket fra Justisdepartementet i CBK-
saken av 1995 er derfor av mindre betydning da det bygger på personregisterloven.

Datatilsynet har i høringsuttalelse til Finansdepartementet vedrørende 
Banklovkommisjonens delutredning 6 kritisert store deler av forslaget, herunder 
den omfattende informasjonsflyten det legges opp til. Datatilsynet ser derfor ikke at 
Banklovkommisjonens oppfatning er et argument for endring av tilsynets standpunkt. 
Datatilsynet finner ikke å kunne utsette vedtaket frem til at Banklovkommisjonens 
arbeid ferdigstilles fordi tilsynet mener at iverksettelse av vedtaket trolig får mindre 
konsekvenser enn forutsatt av GNS da registrering av produkttype gjelder registeret 
som helhet og ikke kun for bruk av opplysninger til markedsføringsformål. 
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I forhold til Kredittilsynets tolkning av taushetspliktbestemmelser i finanslovgiv-
ningen mener Datatilsynet at personvernhensyn tilsier at interesseavveiningen i person-
opplysningsloven § 8 bokstav f ikke kan strekkes så langt til fordel for kommersielle 
interesser hos den behandlingsansvarlige på bekosting av den enkelte kundes kontroll 
med egne personopplysninger. 

6. Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda vil innledningsvis bemerke at Datatilsynets opprinnelige konse-
sjonsbrev av 16.12.02 inneholder flere unøyaktigheter når det gjelder regelverkshen-
visninger, henvisninger til konsesjonsgrunnlag og gjengivelse av konsesjonsområdet et-
ter personopplysningsforskriften § 7–3, uten at dette har hatt betydning for nemndas 
vurdering av klagen. 

Datatilsynet skriver i omgjøringsvedtaket av 07.05.2003 (pkt 4 og 4.2) at tilsy-
net ikke har funnet grunnlag for å endre vilkåret i konsesjonsvedtaket fra desember 
2002 om at opplysninger om produkttype ikke skal kunne registreres konsernkun-
deregisteret til GNS. Personvernnemnda kan vanskelig se at Datatilsynet i det opp-
rinnelige konsesjonsvedtaket tilstrekkelig presist nedla et generelt forbud (uavhengig 
av formål) mot å tillate registrering av produkttyper i konsernkunderegisteret. Slik 
Personvernnemnda leser det opprinnelige konsesjonsvedtakets pkt 4 («Utlevering») og 
Datatilsynets tolkningsuttalelse i merknadene pkt 3, ble krav om kundens samtykke til 
registrering av produkttype begrenset til det formål at opplysningene skulle brukes til 
markedsføring. Datatilsynets vilkår og merknader må etter Personvernnemndas vurde-
ring kunne oppfattes slik at registrering av dybdeopplysninger i konsernkunderegisteret 
til bruk for andre formål enn markedsføring, ville kunne skje med grunnlag i person-
opplysningsloven § 8. Nemnda mener således at det opprinnelige konsesjonsvilkåret i 
pkt 4 («Utlevering») ikke begrenset GNSs adgang til å registrere dybdeopplysninger i 
konsernkunderegisteret, men satte kun et forbud mot bruk av registrerte opplysningene 
i markedsføringsøyemed. Etter Personvernnemndas oppfatning innebærer omgjørings-
vedtaket av 07.05.2003 at Datatilsynet har skjerpet vilkårene i forhold til det opprin-
nelige konsesjonsvedtaket av 16.12.2002 som er påklaget av GNS. Et vedtak kan som 
hovedregel ikke endres til skade for klageren, jf forvaltningsloven § 34 tredje ledd. 

Personvernnemnda konstaterer at Datatilsynets vedtak 07.05.2003 i spørsmålet 
om produkttype innskrenker tidligere praksis som ble nedfelt av Justisdepartementet 
i den såkalte CBK-saken og Datatilsynets senere konsesjonspraksis. Denne praksis er 
også blitt vektlagt av Kredittilsynet gjennom uttalelser om rekkevidden av finansinsti-
tusjoners taushetsplikt ved utlevering av kundeopplysninger til andre konsernselskaper. 
Personvernnemnda er i utgangspunktet enig med Datatilsynet i at personopplysnings-
loven i sterkere grad enn etter tidligere regime skal vektlegge betydningen av den re-
gistrertes kontroll over egne personopplysninger, men vil fremheve at tilfredsstillende 
egenkontroll ikke nødvendigvis må innebære et krav om uttrykkelig samtykke til be-
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handlingen så fremt andre virkemidler på en betryggende måte ivaretar den registrer-
tes personverninteresser. Produkttype er ikke en sensitiv opplysning etter lovens § 2 
nr 8, og så lenge GNS benytter et behandlingsgrunnlag hjemlet i lovens § 8, jf § 10, 
kombinert med andre lovbestemte virkemidler og personvernfremmende tiltak, så som 
informasjonsplikt i §§ 19 og 20 og reservasjonsretten etter § 26 andre ledd ved direkte 
markedsføring, vil registrering av produkttype etter Nemndas vurdering ikke krenke 
tungtveiende personverninteresser. 

Personvernnemnda er kjent med at Finansdepartementet er i ferd med følge opp 
Banklovkommisjonens forslag i NOU 2001:23 Finansforetakenes virksomhet til egne 
lovbestemmelser vedrørende utveksling av kundeopplysninger mellom konsernsel-
skaper (utk § 13–8). Finansdepartementet har i brev 19.12.03 til Finansnæringens 
Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen i Norge varslet en lovproposisjon 
i løpet av vårsesjonen 2004. Personvernnemnda tar her ikke stilling til de materielle 
vilkår som Banklovkommisjonen har foreslått for utveksling av kundeopplysninger 
innenfor et finanskonsern, men nøyer seg med å konstatere at Finansdepartementets 
varslede lovinitiativ vil kunne medføre en relativ rask avklaring innenfor det rom som 
følger av personopplysningsloven § 5. 

For GNS (og den nye sammenslåtte bankenheten DnB NOR Bank ASA) vil en 
omlegging av konsernkunderegisteret til kun å inneholde opplysninger om produkt-
kategori, kreve betydelige ressurser. Bruk av slike omleggingsressurser tett opp til en 
relativt nær forestående lovavklaring av et spørsmål som frem til i dag har vært i over-
ensstemmelse med myndighetenes konsesjoner og praksis, vil etter Personvernnemndas 
vurdering ikke være i tråd med samfunnets interesse i forsvarlig ressursbruk. 

Personvernnemnda mener at det i denne saken ikke foreligger tilstrekkelig sterke 
personvernmessige grunner for å endre rettstilstanden før det foreligger en generell 
lovavklaring om adgangen til å utveksle kundeopplysninger innenfor finanskonsern. 

7. Vedtak
Klagen tas tilfølge. Opplysninger om produkttype tillates inntatt i konsern registeret.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2003/06: klage på datatilsynets vedtak om opphør av 
bruk av fødselsnummer – norsk rikstoto as

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 31.03.03. Saken gjelder pålegg om opphør av bruk av fødselsnummer. 

2. saksgang
Datatilsynet mottok flere enkelthenvendelser angående Norsk Rikstotos krav om fød-
selsnummer for å benytte spilletjenestene på nettstedet rikstoto.no. Datatilsynet hen-
vendte seg til Norske Rikstoto i brev av 02.07.02 hvor selskapet ble bedt om å rede-
gjøre for bruken av fødselsnummer. Norsk Rikstoto svarer i brev av 9.07.02. I brev av 
16.09.02 meddeler Datatilsynet at den videre behandling i saken utsettes til vedtak i 
Personvernnemnda foreligger i tilsvarende sak. Datatilsynet sender varsel om vedtak i 
brev av 31.10.02. Norsk Rikstoto svarer i brev av 14.12.02 hvor det bes om en bredere 
redegjørelse. 

Datatilsynets fatter vedtak i brev av 31.03.03. I brev av 10.04.03 gis Norsk 
Rikstoto forlenget klagefrist. Norsk Rikstoto påklager vedtaket i brev av 18.06.03. 
Personvernnemnda mottok klagesaken 19.08.03. Det er ikke innkommet ytterligere 
dokumenter i saken. 

3. faktum
Norsk Rikstoto avkrever kundene fødselsnummer for å benytte seg av spilletjenestene 
på nettstedet www.rikstoto.no, totalisatorspill på nett. I prøveperioden er det kun gitt 
tillatelse til maksimalt 30.000 spillere. Norsk Rikstoto opplyser at de på klagetids-
punktet har over 120.000 registrerte kunder i sitt kunderegister, og at 12.000 av disse 
har registrert seg for spill via Internett, og som dermed deltar i «Prøveprosjektet for 
spill via Internett». Tillatelse til prøveprosjektet ble gitt av Landbruksdepartementet, 
og var først avgrenset til 01.07.01. Landbruksdepartementet forlenget prøveperioden 
til 31.12.01, og ga siden i brev av 01.02.02 forlengelse inntil videre. Bakgrunnen for 
prøveprosjektet var Norsk Rikstotos ønske om å kunne tilby spill via Internett, og 
Landbruksdepartementets ønske om å sanke erfaringer vedrørende spill på hest via 
Internett og andre elektroniske medier, for senere å kunne utarbeide et permanent re-
gelverk. I påvente av utarbeidelse av et slikt regelverk og koordinasjon med tilsvarende 
regelverk for andre spill, forlenget Landbruksdepartementet prøveperioden inntil vi-
dere. Datatilsynet ble ikke gjort kjent med at prøveperioden ble forlenget. Datatilsynet 



108 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

utvidet gjeldende konsesjon til også å omfatte registrering av fødselsnummer for kun-
der i prøveprosjektet i brev av 05.12.00, hvor det også gis uttalelser på en del forhold 
i forbindelse med prøveprosjektet. Norsk Rikstoto opplyser å ha brukt 20 millioner 
kroner på utviklingen av Internettjenesten. 

Den som ønsker å spille på nettstedet www.rikstoto.no må oppgi navn, adresse, e-
post adresse, telefon, bankkontonummer og fødselsnummer. Av registreringsskjemaet 
under kolonnen fødselsnummer angis det: «Det er kun av sikkerhetsmessige grunner 
til at vi ber deg om å oppgi fødselsnummer». Spillerne som deltar må være over 18 år, 
norsk statsborger bosatt i Norge og ha konto i norsk bank. Norsk Rikstoto kontrol-
lerer at fødselsnummeret som oppgis er gyldig, og at spilleren er over 18 år. Det er ikke 
opplyst om Norsk Rikstoto foretar kontroll av identitet opp mot oppgitte opplysninger 
som for eksempel bankkontonummer. Spillerne må ved registrering legge inn et spørs-
mål med svar som skal brukes til autentisering ved eventuelle senere endringer. Når 
spilleren er registrert blir det opprettet en NR-konto for den enkelte spiller.

4. anførslene
Norsk Rikstoto anfører at vilkårene for å benytte fødselsnummer som identifikator 
er oppfylt, fordi bruk av fødselsnummer er en viktig nøkkel for å kunne identifisere 
kunder, samt å vedlikeholde kunderegisteret, og at fødselsnummer er den eneste sikre 
identifikator av kunder. Ved å registrere fødselsnummer vil spilleren kun får ett regis-
trert kundeforhold hos Norsk Rikstoto. Videre begrunnes behovet for bruk av fødsels-
nummer med at tvil om eierskap til pengepremier elimineres, og at samarbeidet med 
Økokrim i «hvitvaskingssamarbeidet» kan gjennomføres. På generelt grunnlag anføres 
det at bruk av fødselsnummer medfører en sikkerhet for kunden.

Norsk Rikstoto anfører videre at Datatilsynet i brev av 05.12.00 allerede har god-
kjent ordningen, også sett i lys av den nye personopplysingsloven.

5. datatilsynets vurdering
Datatilsynet mener at vilkårene i personopplysningsloven § 12 ikke er oppfylt. 

Datatilsynet bestrider ikke at det foreligger et saklig behov for sikker identifisering. 
Datatilsynet er imidlertid av den oppfatning at identifiseringen kan oppnås tilfredsstil-
lende ved bruk av navn, fødselsdato, et konstruert konto- eller kundenummer (eller en 
kombinasjon av overnevnte), og at bruken derfor ikke er nødvendig. 

Datatilsynet mener at Norsk Rikstotos bruk av fødselsnummer er begrunnet i be-
hovet for legitimasjon, og bemerker at fødselsnummer alene ikke er å anse som gyldig 
legitimasjon, og at legitimeringen derfor uansett må skje på andre måter enn ved at 
spilleren oppgir fødselsnummer. Det foreligger derfor ingen grunn til at selskapet ikke 
skal kunne benytte annen identifikasjon enn fødselsnummer. 
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Datatilsynet viser til Personvernnemndas avgjørelse av 17.10.02, sak 07/2002, hvor 
bruken av fødselsnummer var nær identisk som Norsk Rikstotos bruk. Nemnda kon-
kluderte med at bruken ikke var hjemlet i personopplysningslovens § 12. 

Det avvises at Datatilsynet i brev av 05.12.00 har godkjent Norsk Rikstotos bruk 
av fødselsnummer. Dette begrunnes i at personopplysningsloven ikke var trådt i kraft, 
og at Datatilsynet ikke kan forventes å ha oversikt over hvordan de enkelte bestemmel-
sene ville slå ut i praksis og hvordan rettstilstanden ville endre seg over tid. Videre at 
uttalelsene var gitt under forutsetning av at det var et prøveprosjekt av meget kort va-
righet, og at tillatelsen var vurdert og gitt med grunnlag i personregisterloven. Dessuten 
at det i brevet ikke var foretatt en vurdering av lovligheten av bruk av fødselsnummer, 
men at Datatilsynet ønsket å gi generell veiledning i hvordan forholdene ville komme 
til å bli vurdert i forhold til personopplysingsloven.

6. Personvernnemndas vurderinger
Bruk av fødselsnummer må enten hjemles i konsesjon, personopplysningsloven § 12 el-
ler annen lov. Norsk Rikstoto har ikke konsesjon for bruk av fødselsnummer, det finnes 
ikke hjemmel for bruken av fødselsnummer i annen lov, personopplysningsloven § 12 
kommer derfor til anvendelse.

Etter personopplysningsloven § 12 første ledd kan fødselsnummer nyttes når det 
er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik 
identifisering.

Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering om at det foreligger et 
saklig behov for sikker identifisering, og drøfter derfor ikke dette vilkåret nærmere. 

Nødvendighetskravet anses bare oppfylt dersom andre mindre sikre identifikasjons-
midler som for eksempel navn, adresse, og kundenummer ikke er tilstrekkelig, jf for-
arbeidene Ot prp nr 92, (1998–99) side 114. For klager vil navn, fødselsdato, adresse 
og kundenummer etter Personvernnemndas oppfatning gi en like god identifikasjon 
som bruk av fødselsnummer slik dette brukes i dag. Klager sjekker at det oppgitte fød-
selsnummer er et gyldig fødselsnummer og at spilleren er over 18 år. Denne metoden 
innebærer at det er fullt mulig for en person å opprette flere spillekonti hvis det oppgis 
gyldige fødselsnummer. Selv om fødselsnummeret blir kontrollert mot oppgitt navn og 
adresse eller eier av bankkontonummer, vil det ikke verifisere at vedkommende faktisk 
er den han eller hun utgir seg for å være. Dette fordi metoden ikke innehar noe element 
av legitimasjon.

Når det gjelder klagers anførsel om at Datatilsynet har godkjent bruken av fødsels-
nummer i brev av 05.12.00, viser Nemnda til Datatilsynets argumentasjon og slutter 
seg til denne. Personvernnemnda viser for øvrig til Personvernnemndas vedtak i kla-
gesak 07/2002.Personvernnemnda har etter dette kommet til at klager ikke oppfyller 
vilkårene for bruk av fødselsnummer i personopplysningsloven § 12.



110 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

7. Vedtak
Personvernnemnda har etter dette fattet slikt vedtak:
«Klagen tas ikke til følge» 

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2003/07: klage på datatilsynets vedtak om nektelse 
av konsesjon for regelmessige overføringer av data fra udi til 
tuberkuloseregisteret – nasjonalt folkehelseinstitutt 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 18.07.03. Saken gjelder konsesjon til en rutinemessig kvalitetssikring 
av opplysingene i tuberkuloseregisteret, ved regelmessige påføringer av data fra 
Utlendingsdirektoratet.

2. saksgang
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) søkte i brev av 17.04.02 om 
konsesjon til rutinemessig å kvalitetssikre data i Tuberkuloseregisteret ved regelmes-
sig påføring av data fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Datatilsynet fattet vedtak om 
avslag på søknaden i brev av 01.07.03. Folkehelseinstituttet påklaget vedtaket til 
Datatilsynet i brev av 13.08.03. Datatilsynet opprettholdt sitt vedtak og klagen ble 
oversendt Personvernnemnda 15.09.03. Personvernnemnda mottok 20.11.03 brev fra 
Folkehelseinstituttet med merknader til Datatilsynets vedtak.

3. faktum
Tuberkuloseregisteret er et sentralt helseregister med hjemmel i helseregisterloven § 8. 
I dette registeret kan det registreres opplysninger om navn, fødselsnummer og andre 
direkte personidentifiserende kjennetegn uten å innhente samtykke fra den registrerte i 
den utstrekning det er nødvendig for å nå formålet med registeret. Tuberkuloseregisteret 
innholder personidentifiserbare opplysninger om personer i Norge som er smittet med 
tuberkulose, personer som får forebyggende behandling mot tuberkulose eller personer 
som oppdages som omslagere (person som er tuberkulosesmittet, og derved Pirquet-
positiv, men ikke syk) i tuberkulinundersøkelse i grunnskolens 10. klasse. Registerets 
formål er å overvåke tuberkulose i Norge for å beskrive og kartlegge forekomsten av 
tuberkulose i Norge over tid, oppdage og oppklare årsaken til utbrudd av sykdom-
men, samt bruk av informasjon for å planlegge vernetiltak og evaluere vikninger av 
igangsatte behandlingstiltak. Kongen i Statsråd har fastsatt nærmere bestemmelser for 
Tuberkuloseregisteret i MSIS- og Tuberkuloseforskriften som sist ble endret 20.06.03.

Folkehelseinstituttet ønsker å supplere Tuberkuloseregisteret med data fra UDI for 
å sikre kvaliteten i Tuberkuloseregisteret. I dag innhentes opplysninger fra behandlende 
lege. Folkehelseinstituttet angir at to tredeler av nye tuberkulosetilfeller i Norge er blant 
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personer født i utlandet. Den behandlende lege har sjelden tilgang til all den informa-
sjon som Folkehelseinstituttet trenger. Videre medfører det vanskeligheter å kontakte 
pasienten da denne pasientgruppen har høy flyttehyppighet ved at de blir overført til 
nye asylmottak eller sendt ut av landet. 

Opplysningene som Folkehelseinstituttet særlig trenger er ankomsttid i Norge, fød-
selsdato, personnummer eller annet personidentifiserende nummer (FK-nummer), føde-
land, kategori utlending og eventuelt utreisedato. Disse opplysningene benyttes blant an-
net til å identifisere grupper av utledninger med økt risiko for tuberkulose, sikring av at 
enkeltpasienter blir fulgt opp ved at de gjenfinnes i behandlingssystemet, unngåelse av 
dobbeltregistreringer, og for å sikre at eventuelle tidligere behandlingsperioder blir kjent.

4. anførslene
Folkehelseinstituttet anfører at Datatilsynets vurdering bygger på feil premisser. 
Folkehelseinstituttet har ikke bedt om at denne kvalitetssikringsrutinen skulle inngå 
i tuberkuloseregisterforskriften. Verken Folkehelseinstituttet eller Helsedepartementet 
vurderte om denne sammenstillingen skulle være med i den nye tuberkuloseforskriften 
da man på dette tidspunktet ikke var klar over at den behandlende lege ikke nødven-
digvis var i besittelse av alle opplysningene.

Folkehelseinstituttet hevder at Datatilsynet har hjemmel til å gi konsesjon til sam-
kjøring med UDIs register. Folkehelseinstituttet opplyser å ha vært i kontakt med en 
underdirektør i Helsedepartementet. Vedkommende bekrefter at problemstillingen ikke 
ble vurdert i arbeidet med den nye forskriften, og at Helsedepartementet ikke ser det 
som hensiktsmessig at samkjøringer mot UDIs register skal omfattes av tuberkulosefor-
skriften fordi denne i § 2–6 hovedsakelig regulerer samkjøringer mot andre registre som 
er under Helsedepartementets myndighetsområde. Helsedepartementet er for øvrig enig 
i at det er ønskelig å foreta en rutinemessig sammenstilling av registrene for kvalitets-
sikring. Samkjøring med UDIs register må derfor tillates ved konsesjon fra Datatilsynet 
jf tuberkuloseforskriften § 4–5 som gir Datatilsynet kompetanse til å gi tillatelse til 
behandling (sammenstilling, utlevering, etc) av personidentifiserende opplysninger. 

Det er viktig å kvalitetssikre registeret. Ved å koble Tuberkuloseregisteret med UDIs 
register vil man spare tid og bedre kvaliteten i overvåkning av tuberkulose i Norge. 
Dagens innsamlingsmetode vanskeliggjør Folkehelseinstituttets arbeid med å ivareta sine 
plikter i henhold til Tuberkuloseregisterforskriften og Tuberkulosekontrollforskriften. 
Det understrekes at det kun dreier seg om en tillatelse til å følge en enklere rutine for å 
innhente opplysninger som skal registreres i henhold til Tuberkuloseforskriften, det er 
ikke snakk om å innhente andre typer opplysninger. 

Helseregisterlovens nødvendighetsvilkår er oppfylt. Tuberkuloseregisteret skiller seg fra 
andre helseregistre ved at pasienter som meldes, må følges gjennom hele behandlingsforlø-
pet, som strekker seg over seks måneder helt opp til to år. Folkehelseinstituttet anfører at tre 
fjerdedeler av tuberkulosepasientene i Norge i dag er utenlandsfødte personer og denne an-
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delen øker for hvert år. Pasientidentifiserbar informasjon endrer seg gjennom behandlings-
forløpet. Både navn, fødselsdato og personnummer endres og for noen opp til flere ganger. 
Asylsøkere flytter fra mottak til mottak, slik at stadig nye leger overtar behandlingen av 
den samme pasienten. Erfaring viser at den behandlende lege ikke alltid har informasjon 
om tidligere personalia eller opplysninger som er endret. Tuberkuloseregisteret har derfor 
ofte ikke fått meldt disse endringene når kontrollskjemaer på den enkelte pasient sendes til 
behandlende lege. Korrekt registrering og oppdatering av personalia i Tuberkuloseregisteret 
er nødvendig, ikke minst av hensyn til oppfølgning av den enkelte pasient.

Personopplysningsloven §§ 8c og 8d hjemler utlevering av opplysninger fra UDI. 
Hensikten med utleveringen er å sikre at pasienten får korrekt og fullstendig behandling 
for en potensielt dødelig og smittsom sykdom, noe som kan sies å vareta den registrertes 
vitale interesser. Forebyggelse av tuberkulosesmitte i samfunnet kan også sies å være å 
utføre en oppgave av allmenn interesse. Disse sensitive opplysningene kan behandles 
dersom behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk di-
agnose, sykepleie, eller pasientbehandling eller behandling er nødvendig for historiske, 
statistiske eller vitenskaplige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted 
klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte, jf §§ 9 g og h. Grunnkravene 
til behandling av personopplysninger i § 11 må sies å være oppfylt i denne saken.

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet tolker helseregisterloven § 8 dit hen at den setter grenser for Datatilsynets 
kompetanse til ved enkeltvedtak å gi tillatelse til behandlinger av opplysninger i sen-
trale helseregistre, herunder etablering av faste rutiner for kvalitetssikring av opplys-
ningene. Kongen i statsråd har, med hjemmel i helseregisterloven og smittevernloven, 
gitt forskriftsbestemmelser om etablering av Tuberkuloseregisteret om behandling av 
opplysninger i registeret. I forskriftens § 2–6 er det angitt positivt hvilke andre regis-
tre Tuberkuloseregisteret kan samkjøre mot for å sikre kvaliteten på opplysningene i 
registeret. Datatilsynet kan ikke se at det har kompetanse til å reparere en påstått man-
gel ved den helt nye forskriften ved å gi konsesjon til omsøkte kvalitetssikringsrutine. 
Datatilsynet forventer at lovgiver har vurdert hvilke kvalitetssikringsrutiner som er 
nødvendige og ønskelige, og at forskriften gjenspeiler resultatet av denne vurderingen. 

For det tilfelle at Datatilsynet har kompetanse til å gi konsesjon til innehenting av 
opplysningene fra UDI anføres det at helseregisterlovens nødvendighetsvilkår uansett 
ikke er oppfylt i dette tilfellet, jf helseregisterloven § 11 første ledd annet pkt. Datatilsynet 
mener at opplysningene skal innhentes fra den opplysningene gjelder – altså pasienten. 
Datatilsynet er av den oppfatning at opplysningenes kvalitet kan sikres forsvarlig ved 
eksisterende innhentingsmetode, og at Folkehelseinstituttet bør etablere rutiner for å 
sikre at alle relevante opplysninger fremkommer under legens samtale med pasienten. 
Datatilsynet finner ikke at det foreligger saklig behov for en regelmessig påføring av 
opplysninger fra UDI, og lovens vilkår for nevnte behandling er såledels ikke oppfylt.
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Datatilsynet anfører at personopplysningslovens grunnkrav til behandlingen uan-
sett ikke er oppfylt hva angår UDIs utlevering av opplysningene, jf personopplysnings-
loven § 11 første ledd litra a, jf §§ 8 og 9. Datatilsynet kan ikke se at det pr i dag fore-
ligger et behandlingsgrunnlag for utleveringen. I henhold til personopplysningsloven § 
11 litra c skal personopplysningene ikke benyttes senere til formål som er uforenlige 
med det opprinnelige formålet med behandlingen, uten at den registrerte samtykker. 
Datatilsynet finner det ikke sannsynliggjort at overvåkning av smittsomme sykdommer 
er forenlig med det opprinnelige formålet med UDIs innsamling av nevnte opplysninger. 
Under enhver omstendighet er Datatilsynet av den prinsipielle oppfatning at utlevering 
av opplysninger fra UDI, til dette formålet, må hjemles i lov.

6. Personvernnemndas vurderinger
Tuberkuloseregisteret er et sentralt helseregister som er opprettet med hjemmel i lov. 
Personvernnemnda mener derfor at eventuell bestemmelse om at Tuberkuloseregisteret 
regelmessig skal påføres data fra UDIs register må foretas i henhold til denne loven. 
Det følger av helseregisterloven § 8 fjerde ledd at Kongen i forskrift kan gi nærmere 
bestemmelser om behandlingen av helseopplysningene i helseregistrene. I dette tilfel-
let må det eventuelt skje gjennom en endring i tuberkuloseregisterforskriften (for-
skrift 20. juni 2003 nr. 740). Slik regulering er skjedd i forhold til andre registre som 
Tuberkuloseregisteret kan samkjøres mot. Av tuberkuloseregisterforskriften § 2–6 an-
net ledd fremgår det at Tuberkuloseregisteret, som ledd i en kvalitetskontroll, kan sam-
kjøres mot Det sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret og Rikshospitalets apoteks 
lister over pasienter som har fått foreskrevet legemidler mot tuberkulose. 

Nemnda anser spørsmålet om en regelmessig påføring av data fra UDIs register til 
Tuberkuloseregisteret som et spørsmål av prinsipiell karakter, som Helsedepartementet 
må vurdere. 

Personvernnemnda tar etter dette ikke stilling til hvorvidt Datatilsynet har kompe-
tanse til å gi konsesjon til slik samkjøring. Nemnda finner det heller ikke nødvendig 
å ta stilling til vilkårene for innhenting av opplysninger etter helseregisterloven, eller 
utlevering av opplysninger etter personopplysningsloven. 

7. Vedtak
Klagen tas ikke tilfølge.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004/01: klage på datatilsynets vedtak om vilkår 
om samtykke for konsesjon for delstudie 1 og 2 – statens 
arbeidsmiljøinstitutt – stami

1. innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 24.10.03. Saken gjelder konsesjon til å gjennomføre prosjektet «Prevalence 
and causal factors of lung fibrosis among employees in the Norwegian Silicon Carbide 
Industry» uten betingelse om innhenting av frivillig og utrykkelig informert samtykke.

2. saksgang
STAMI søkte 11.09.02 via Norsk samfunnvitenskaplig datatjeneste (NSD) om konsesjon 
for prosjektet «Prevalence and causal factors of lung fibrosis among employees in the 
Norwegian Silicon Carbide Industry». Datatilsynet ga konsesjon på nærmere bestemte 
vilkår i brev av 09.01.03. STAMI sendte11.07.03 via NSD ny konsesjonssøknad for 
tildels samme prosjekt til Datatilsynet som behandlet søknaden som ny søknad og ikke 
som klage. I brev av 24.10.03 ga Datatilsynet på nytt konsesjon og opprettholdt krav 
om informert samtykke for delstudie 1 og 2. Det ble avholdt møte mellom forskere, re-
presentant for Kreftregisteret og Datatilsynet 18.11.03 STAMI ble gitt endelig klagefrist 
til 09.12.03. STAMI påklaget vedtaket i brev av 08.12.03, samt oversendte uttalelse 
vedrørende vedtaket fra personombudet NSD. Datatilsynet opprettholdt vedtaket og 
klagen ble oversendt Personvernnemnda 14.04.04. Personvernnemnda oversendte brev 
til klager 20.04.04 med frist for eventuelle merknader. Personvernnemnda har ikke mot-
tatt ytterligere dokumenter eller henvendelser i saken.

3. faktum
STAMI ønsker å gjennomføre studier i forskningsprosjektet «Eksponerings relatert fore-
komst av kreft og lungesykdommer blant ansatte i norsk silisium karbidindustri». Formålet 
med studiet er å kartlegge forekomsten av lungefibrose blant tidligere og nåværende ansatte 
i silisiumkarbidindustrien i Norge og studere den mulig dose-respons-sammenhengen mel-
lom fibrose og eksponering for forskjellige støvkomponenter i silisiumkarbidindustrien. 
Utvalget består av ca 2000 – 2500 personer. Prosjektet er delt inn i 5 delprosjekter. Det ble 
søkt om konsesjon for databehandling for fire av delprosjektene. For delprosjektene 1 og 2 
søkte STAMI om vilkårfri konsesjon til å behandle sensitive dataopplysninger jf vilkårene 
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i personopplysningsloven §§ 8 d) og 9 første ledd litra h. Det påklagede vedtak gjelder 
registerstudier hvor deltagerne ikke skal inngi nye opplysninger. Opplysningene hentes 
fra røntgenbilder, røykedata fra Kreftregisteret og bedriftshelsetjenesten, samt informasjon 
om jobbeksponering som hentes fra Kreftregisteret. Det er utarbeidet informasjonsskriv 
som er planlagt sendt ut til alle registrerte, og hvor det gis anledning til å reservere seg fra 
deltagelse i prosjektet. 

Datatilsynets vedtak av 24.10.03 gir delvis avslag på konsesjonssøknad av 11.07.03. 
Datatilsynet fant å tildele konsesjon for prosjektets delstudier 1–3 og 5 med vilkår om 
at det innhentes et frivillig og utrykkelig informert samtykke. Vilkåret har kun betyd-
ning for delstudiene 1 og 2 da delstudie 3 er samtykkebasert og delstudie 5 kun omfat-
ter døde personer. Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse som det er gitt tilslutning 
til fra Storting og Kommunal- og regionaldepartementet i henholdsvis Stortingsvedtak 
nr 78, 7.12.1999 og uttalelse av 23.8.2000. Det ble gitt tilsagn om midler til pro-
sjektet i statsbudsjett 2000. Prosjektet er for øvrig finansiert med midler fra Norges 
forskningsråd, Sosial- og helsedepartementet, Næringslivets hovedorganisasjon og 
silisiumkarbidindustrien.

Prosjektet er vurdert og anbefalt av Regional etiske komiteer (Rek), og Norsk sam-
funnsvitenskaplig datatjeneste (NSD). 

4. anførslene 
STAMI påklager Datatilsynets vedtak på grunn av feil lovanvendelse og skjønnsutø-
velse, jf personopplysningslovens § 42, 4. ledd. 

STAMI anfører at behandling av sensitive personopplysninger i delprosjektene 1 og 
2 er tillatt etter personopplysningsloven § 9 første ledd litra h, og at det også vil inne-
bære en oppfyllelse av § 8 litra d samt at det da ikke kan, skal eller bør oppstilles vilkår 
om samtykke i medhold av personopplysningsloven § 35 eller helseregisterloven § 5.

STAMI hevder at Datatilsynets praksis er langt strengere enn det loven og forar-
beidene gir grunnlag for, og at Datatilsynet ikke forankrer egen praksis i lovtekst og 
forarbeider. STAMI anfører at Datatilsynet i utgangspunktet har en sterk skepsis til 
forskere, og spesielt medisinske forskere, og at forskeres behov for å søke om fritak fra 
samtykkekravet har noe suspekt over seg per se.

Det hevdes videre at Datatilsynet har unnlatt å foreta den brede interesseavveinin-
gen som følger av personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra h, og i stedet etablert en 
selvbestaltet hovedregel uten hjemmel i lov. STAMI argumenterer med at samfunnets 
interesse klart overstiger personverninteressene. Samfunnet har et stort behov for å få 
gjennomført eksponeringskartlegging. Dette underbygges ved at Stortinget har bedt 
Sosial- og helsedepartementet om å iverksette tiltak. Departementet har gitt oppga-
ven til STAMI og Kreftregisteret i samarbeid. Det er STAMIs oppfatning at registre-
ringen ikke vil innebære en ulempe for den enkelte registrerte. Dataene foreligger i 
Kreftregisteret og i røntgenbilder og behandles på et overordnet gruppeanalysenivå. 
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Datasikkerheten ivaretas gjennom at helsedata avidentifiseres og kodenøkkel oppbe-
vares nedlåst. Forskningen vil kun innebære fordeler for de registrerte, for eksempel i 
form av muligheter for yrkesskadeerstatning etc. Ved påvisning av faktorer i arbeids-
miljøet som utløser sykdom vil man kunne iverksette målrettede, forebyggende tiltak. 
Det er utarbeidet informasjonsskriv som er planlagt sendt til alle registrerte. Den en-
kelte gis her mulighet til å reservere seg fra deltagelse i prosjektet. Personvernet for den 
enkelte er dermed i varetatt. 

Prosjektet er anbefalt av Sosial- og helsedepartementet, Den regionale, etiske ko-
mité for medisinsk forskning og NSD. Datatilsynet samarbeider med disse organisasjo-
nene, og bør derfor følge anbefalingene som er gitt.

STAMI viser til tidligere erfaring med spørreundersøkelser hvor svarprosent er mel-
lom 40 og 50 %. Innhenting av aktivt samtykke vil derfor vesentlig forringe prosjekt-
deltagelsen og dermed gi ufullstendighet i dataene. 

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet legger til grunn at lovens hovedregel etter personopplysningsloven §§ 8 
og 9 er samtykke. Det vises til helseregisterlovens § 5, 3.ledd hvor det uttales eksplisitt 
at samtykke fra den registrerte skal foreligge før opplysninger behandles. Behandling 
av sensitive data må hjemles i både personopplysningsloven §§ 8 og 9. Merknadene til 
personopplysningsloven § 9 må leses i sammenheng med merknadene til personopplys-
ningsloven § 8. Av Ot.prp 1998–99 nr 92 side 108 fremgår det at samtykke skal være 
det primære behandlingsgrunnlag. Disse merknadene har også avgjørende betydning 
for tolkningen av personopplysningsloven § 9. 

Datatilsynets praksis er relevant i forhold til hvordan lovverket skal fortol-
kes. Dette er et viktig forvaltningsrettslig prinsipp blant annet for å unngå usaklig 
forskjellsbehandling.

Datatilsynets primære oppgave er å ivareta individets personverninteresse blant an-
net gjennom å sikre at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopp-
lysninger blir fulgt. Datatilsynet samarbeider med flere etater, men dette samarbeidet 
er ikke ensbetydende med at Datatilsynet alltid kommer til samme konklusjoner som 
disse. Det dreier seg om ulike etater og sammenslutninger som alle har ulike, men be-
slektede oppgaver. I enkelte tilfeller vil det være naturlig at man kommer til forskjellige 
løsninger nettopp fordi oppgavene er forskjellige, og at man tillegger de samme argu-
menter forskjellig vekt.

Datatilsynet ser at prosjektet er av interesse for samfunnet, men mener at støtte fra 
staten ikke er ensbetydende med at gjennomføringen av prosjektet oppfyller de krav 
som stilles i personopplysningsloven § 9 litra h. Det at gjennomføring av prosjektet er 
ønsket fra politisk hold er ikke avgjørende, da Storting og departement er henvist til å 
følge gjeldende rett. Datatilsynet er av den oppfatning at det forhold at den registrerte 
ikke selv aktivt å få bestemme hvorvidt man skal delta i et forskningsprosjekt i seg selv 
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er en ulempe. I tillegg kommer ulempen ved å være objekt for et forskningsprosjekt. Et 
negativt samtykke, som STAMI legger opp til, vil kunne medføre et moralsk påtrykk, 
ved at mange vil synes det er vanskelig eksplisitt å avslå og være gjenstand for fors-
kning. Informasjonsskrivet vil ikke kunne avhjelpe dette. Det er ikke av avgjørende be-
tydning at den enkelte ikke blir direkte berørt av prosjektet. Dessuten kan det oppleves 
som illojalt at informasjon hentes fra bedriftslegen uten at man har gitt samtykke til 
dette. Datatilsynet mener at hensynet til den registrertes personvern overstiger samfun-
nets interesse. Datatilsynet ser heller ikke at en lavere deltagerprosent i prosjektet på 
grunn av innhenting av samtykke er ødeleggende for prosjektet, og finner ikke at dette 
alene er en grunn som kan medføre at samfunnets interesse klart overstiger hensynet til 
den enkeltes personvern – det må mer til. 

6. Personvernnemndas vurderinger

6.1. Innledning

Etter personopplysningsloven § 11 litra a skal den behandlingsansvarlige sikre seg at 
behandlingen av personopplysninger er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 9. I 
dette tilfellet dreier det seg om sensitive personopplysninger, jfr personopplysningsloven 
§ 2 nr 8 litra d. Behandlingen av slike opplysninger faller inn under personopplysnings-
loven § 9, behandlingen krever derfor konsesjon fra Datatilsynet, jfr personopplys-
ningsloven § 33, 1.ledd. Personopplysningsloven § 9 angir rammene for Datatilsynets 
kompetanse til å gi konsesjon for behandlingen av sensitive opplysninger. Gjennom 
henvisningen fra personopplysningsloven § 9 til personopplysningsloven § 8, endrer 
også personopplysningsloven § 8 karakter i et slikt tilfelle fra å være en pliktnorm som 
direkte regulerer den behandlingsansvarliges plikter, til å bli en kompetansenorm som 
setter grenser for Datatilsynets adgang til å gi konsesjon.

Grunnkravet er at konsesjon bare kan gis når betingelsene i personopplysningslo-
ven § 8 er oppfylt og dersom i tillegg minst ett av de ytterligere vilkårene i personopp-
lysningsloven § 9, 1.ledd litra a-h er oppfylt.

Etter personopplysningsloven § 8 er det tre alternative grunnlag for å gjennomføre 
behandling av personopplysninger. Ett av disse er samtykke fra den registrerte (jfr per-
sonopplysningsloven § 2 nr 7), ett annet av disse er en «nødvendighetsbegrunnelse» slik 
angitt i personopplysningsloven § 8 litra a-f. (Det tredje alternativet, lovhjemmel, er 
ikke aktuelt i denne saken.) Datatilsynet har understreket at hovedregelen er at behand-
lingen bygger på samtykke. STAMI fremhever personopplysningsloven § 8 litra d, som 
tillater at behandling av personopplysninger kan skje når behandlingen er nødvendig for 
«å utføre en oppgave av allmenn interesse». Det er i og for seg ikke omstridt at prosjek-
tet har allmenn interesse, jfr Datatilsynets oversendelsesbrev pkt 5, første kulepunkt.

Selv om man finner at behandlingen av personopplysninger er tillatt etter person-
opplysningsloven § 8, må – for å gi konsesjon – også ett av hensynene angitt i per-
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sonopplysningsloven § 9, 1.ledd litra a-h være oppfylt. Ett av alternativene (person-
opplysningsloven § 9, 1.ledd litra a) er igjen at den registrerte har samtykket, et annet 
(personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra h) at «behandlingen er nødvendig for histo-
riske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen 
finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte».

Slik Personvernnemnda ser saken, må den først ta stilling til forholdet mellom sam-
tykke og nødvendighetsbegrunnelse i personopplysningsloven § 8.

Bare dersom man finner at man i dette tilfellet kan bygge på nødvendighetsbegrun-
nelsen i personopplysningsloven § 8 litra d, kommer man til det andre spørsmålet, 
som da blir om samfunnets interesse i behandlingen av de aktuelle opplysningene klart 
overstiger ulempene behandlingen kan medføre for den registrerte etter personopplys-
ningsloven § 9, 1.ledd litra h. 

Personvernnemnda har vurdert hvorvidt personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra 
g kan være aktuell. Men selv om man må anta at resultater av prosjektet i neste om-
gang kan ha betydning for forebyggende helsearbeid, kan man ikke se forebyggende 
helsearbeid som er formål med prosjektet. Det vil derfor være personopplysningsloven 
§ 9, 1.ledd litra h som eventuelt kan begrunne at Datatilsynet har kompetanse til å gi 
konsesjon for behandling av de aktuelle opplysningene.

Personvernnemnda understreker 

6.2. Forholdet mellom samtykke og nødvendighetsbegrunnelse

I personopplysningsloven § 8 er de tre alternativene (samtykke, lovhjemmel, nødvendig-
hetsbegrunnelse) anført nærmest som likestilte. Situasjonen vil lett kunne være den at det, 
som i dette tilfellet, foreligger prinsipiell mulighet for å bygge på samtykke, men at den 
behandlingsansvarlige ønsker å bygge behandlingen på en av de angitte nødvendighets-
begrunnelsene. Som Datatilsynet fremhever i sitt oversendelsesbrev pkt 3, er lovbestem-
melsen ikke utformet slik at ordlyden direkte gir veiledning for denne prioriteringen. 
Datatilsynet viser imidlertid til lovens forarbeider, særlig Ot prp 1998–99 nr 92 s 108, 
som fremhever at behandling av personopplysninger først og fremst skal basere seg på 
samtykke av den registrerte. Dette synet styrkes av helseregisterloven § 5, 1.-3.ledd:

Helseopplysninger kan bare behandles elektronisk når dette er tillatt etter 
person opplysningsloven §§ 9 og 33, eller følger av lov og behandlingen ikke er 
forbudt ved annet særskilt rettsgrunnlag. Det samme gjelder annen behandling av 
helseopplysninger, dersom opplysningene inngår eller skal inngå i et helse register. 

Konsesjonsplikt etter personopplysningsloven § 33 gjelder ikke for behandling 
av helseopplysninger som skjer med hjemmel i forskrift etter §§ 6 til 8. 

Før helseopplysninger innhentes for behandling etter første ledd, skal 
samtykke fra den registrerte foreligge, hvis ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av lov.
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Det fremgår av helseregisterloven § 5, 3.ledd at samtykke «skal» foreligge «hvis ikke 
annet er bestemt i eller i medhold av lov». Ettersom § 5, 1.ledd henviser til person-
opplysningsloven §§ 33 og 9, innebærer ikke dette et tilleggskrav om samtykke utover 
det som følger av personopplysningsloven. Det bidrar imidlertid til å understreke at 
prinsippet om at behandling av personopplysninger som hovedregel skal baseres på 
samtykke.

Det forhold at samtykke er hovedregelen, betyr imidlertid ikke at man ikke kan 
avvike fra dette prinsippet, og i stedet bygge på en av nødvendighetsbegrunnelsene i 
personopplysningsloven § 8. Det betyr imidlertid at alternativet med nødvendighetsbe-
grunnelser ikke er likestilt med samtykke, slik at den behandlingsansvarlige står fritt til 
å velge en nødvendighetsbegrunnelse av rene hensiktsmessighetsbetraktninger fremfor 
å bygge på samtykke. På den annen side vil man i valget mellom samtykke og nødven-
dighetsgrunn ikke bare bygge på det rent prinsipielle og formelle syn at loven må forstås 
slik at samtykke skal prioriteres, man må også ta hensyn til de konkrete argumentene 
for å velge nødvendighetsbegrunnelsen, og hvor tungtveiende de er i den konkrete sak.

Samtykke må i personopplysningsloven ses i sammenheng med det syn at den en-
kelte skal kunne bestemme og kontrollere bruken av opplysninger om seg selv, og at 
denne muligheten anses å henge sammen med den enkeltes autonomi som borger i 
samfunnet, og å styrke den enkeltes mulighet til selv fritt å bestemme over sin egen 
situasjon. Personvernnemnda mener at dette er en endring i det grunnleggende syn på 
innholdet i personvern i forhold til det som lå til grunn for personregisterloven, og fin-
ner sin begrunnelse i den forståelse av personvernet som personverndirektivet bygger 
på, og som personopplysningsloven er den norske implementeringen av.

For at man skal kunne gjøre et avvik fra hovedprinsippet, må det derfor foreligge 
en begrunnelse. Denne begrunnelsen kan, som nevnt ovenfor, ikke bare være en ren 
hensiktsmessighetsbetraktning, f eks å unngå kostnader, spare tid eller lignende – selv 
om slike begrunnelser selvsagt også må vurderes konkret i forhold til den enkelte sak. 

I nærværende sak finner Personvernnemnda at den påberopte begrunnelsen først 
og fremst er metodisk. Det anføres at hvis undersøkelsen skal basere seg på samtykke, 
tilsier tidligere erfaring med spørreundersøkelser at svarprosenten blir mellom 40 og 
50 %. Dette anser man at vesentlig vil forringe verdien av undersøkelsen. Anførselen er 
altså at hvis prosjektet skal kunne realisere sin målsetning, vil dette forutsette at man 
kan bygge på en nødvendighetsbegrunnelse. Personvernnemnda finner ingen grunn til 
å trekke i tvil erfaringen med hensyn til svarprosenten, den synes å svare til erfaringer 
fra andre prosjekter som Nemndas medlemmer ellers er kjent med.

Personvernnemnda vurder det slik at man gjennom denne anførselen også trekker 
inn betydningen av prosjektets formål. Ettersom samtykke vil redusere muligheten for 
å realisere prosjektets formål, vil derfor avgjørelsen i en viss grad bero på vurderingen 
av det annet punkt, avveiningen mellom samfunnets interesser og ulempene for den 
enkelte, jfr nedenfor.
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6.3. Avveiningen mellom samfunnets interesser og ulempene for den enkelte

Etter personopplysningsloven § 9, 1.ledd er det ikke tilstrekkelig at man finner å kun-
ne bygge behandlingen av personopplysninger på nødvendighetsbegrunnelsen i per-
sonopplysningsloven § 8. I tillegg må en av de nevnte begrunnelsene i personopplys-
ningsloven § 9, 1.ledd foreligge. Som nevnt ovenfor krever personopplysningsloven § 
9, 1.ledd litra h at samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger 
ulempene den kan medføre for den enkelte. Det er altså ikke tilstrekkelig at samfunnets 
interesse overstiger ulempene for den enkelte, det kreves at dette overskuddet til for-
del for samfunnets interesser fremstår som «klart». I Datatilsynets oversendelsesbrev 
(«Konklusjonen») er det fremhevet at dette er understreket i kommentarer til person-
opplysningsloven § 9 i Ot prp nr 92 (1998–99), hvor det heter at det «må være en klar 
overvekt i favør av de samfunnsmessige fordelene».

Datatilsynet har i sitt oversendelsesbrev pkt 5, 2. kulepunkt anført at det må be-
traktes som en ulempe i seg selv ikke aktivt å få bestemme om hvorvidt man skal delta 
i et forskningsprosjekt. Dette er først og fremst en del av begrunnelsen for hvorfor 
alternativet «samtykke» må gis prioritet i forhold til personopplysningsloven § 8. 

I tillegg anfører Datatilsynet at det å være objekt for et forskningsprosjekt i seg 
selv er en ulempe. Personvernnemnda vil være forsiktig til helt generelt å slutte seg til 
seg til et slikt syn, men etter omstendighetene vil det kunne være en ulempe for den 
enkelte. Denne ulempen vil, etter Personvernnemndas syn være påvirket av hva slags 
opplysninger som utnyttes i prosjektet. I dette tilfellet er det lite sensitive opplysninger 
som utnyttes. Prosjektet har form av en registerstudie hvor den enkeltes identitet er 
pseudonymisert, noe man også antar at reduserer ulempene for den enkelte. 

Nemnda legger også vekt på at de registrerte får adgang til å nekte deltakelse i pro-
sjektet. Åpenbart tilfredsstiller ikke en slik negativ opsjon kravene til samtykke, men 
opplegget – slik det er angitt i søknaden – er likevel med på å styrke den registrertes 
personvern, og dermed redusere ulempene. Personvernnemnda legger vekt på at det i 
dette tilfellet ikke gjelder en aktiv innhenting av nye opplysninger, men en utnyttelse av 
opplysninger man allerede har tilgang til, og at det i denne situasjonen kan være noe 
mer nærliggende å bruke negativ opsjon.

Nemnda mener også at det har betydning i hvilken grad prosjektets formål sam-
menfaller med andre interesser enn personverninteresser man må anta at de personer 
som omfattes av prosjektet vil ha. I dette tilfellet er det et slikt sammenfall, prosjektet 
vil kunne bidra til forbedret arbeidsmiljø og helse for den gruppen med personer som 
omfattes – selv om dette bidraget ikke er sterkt nok til at man kan anse formålet å være 
forebyggende helsearbeid, jfr ovenfor. 

Nemnda viser i denne sammenheng til klagesak 2002:06 (Klage på Datatilsynets 
vedtak i sak om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Statens institutt for rusmid-
delforskning (SIRUS)), hvor dette hensynet ble fremhevet av Nemndas flertall. 
Personvernnemnda nevner i denne sammenheng at når Datatilsynet fremhever betyd-
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ningen av forvaltningspraksis for å sikre konsistens mellom vedtakene, så gjelder dette 
ikke minst Datatilsynets bruk av Personvernnemndas vedtak i klagesaker. 

Datatilsynet har i oversendelsesbrev pkt 5, 1.kulepunkt fremhevet at Tilsynets kom-
petanse ikke begrenses av de vurderinger av prosjektet som fremkommer gjennom f eks 
stortingsvedtak nr 78 av 7.12.1999, jfr Stortingsmelding nr 4 (2000–2001). Datatilsynet 
har en plikt til å håndheve personopplysningsloven, og dermed en lovbestemt plikt til 
på selvstendig grunnlag å foreta den aktuelle interesseavveining. Dette selvfølgelige ut-
gangspunktet hindrer imidlertid ikke at man i interesseavveiningen kan legge vekt på 
det syn som er kommet til uttrykk av Storting, departement eller andre organer.

Personvernnemnda ser det slik at forskning er ett av de formål som på mange måter 
står i en særstilling i personopplysningsloven. Man kan peke på flere bestemmelser, 
men kanskje særlig personopplysningsloven § 11, 2.ledd som angir at bruk av person-
opplysninger til « historiske, statistiske eller vitenskapelige formål» aldri anses som 
uforenlig med det opprinnelige formål opplysningene er innsamlet til. I dette finner 
man at loven selv fremhever den samfunnsmessige nytten av den behandling av person-
opplysninger som skjer til forskningsformål.

Personvernnemnda legger vekt på at Den regionale, etiske komité for medisinsk 
forskning har gjort metodisk vurdering av prosjektet. Man legger også vekt på den 
positive vurderingen til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Nemnda har også i 
klagesak 2002:6 lagt vekt på vurderinger fra slike organer.

Etter en samlet vurdering kommer derfor Personvernnemnda til at samfunnets in-
teresse i at behandlingen finner sted, i dette tilfellet klart overstiger ulempene behand-
lingen kan medføre for den enkelte.

Personvernnemnda understreker at avveiningen er skjedd helt konkret på grunnlag 
av de faktiske omstendigheter og særlige hensyn som fremkommer i denne saken. 

7. konklusjon
Etter dette kommer Personvernnemnda til at behandlingen av personopplysninger kan 
bygge på nødvendighetsbegrunnelsen i personopplysningsloven § 8 litra d, slik at det 
ikke er nødvendig å innhente samtykke fra den enkelte. Det forutsettes at den registrer-
te får informasjon om prosjektet, jfr personopplysningsloven § 20, og at den enkelte får 
adgang til å nekte deltakelse på grunn av informasjonstiltak som angitt i søknaden.

Personvernnemnda finner dessuten at samfunnets interesse i at behandlingen finner 
sted i dette tilfellet klart overstiger de ulemper behandlingen kan medføre for den enkel-
te. Betingelsene i personopplysningsloven § 9 litra h er derfor til stede. På dette grunn-
laget har Datatilsynet etter personopplysningsloven § 33 adgang til å gi konsesjon.

8. Vedtak
Klagen tas til følge. 
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Saken sendes tilbake til Datatilsynet, som har kompetanse til å gi konsesjon for 
oppfølgningsprosjektet «Konsesjon for delstudie 1 og 2 – Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
–STAMI», personopplysningsloven § 33, 1.ledd, 1.pkt, jfr personopplysningsloven § 9 
sml personopplysningsloven § 8 litra d og personopplysningsloven § 9 litra h..

For Personvernnemnda 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004/02: klage på datatilsynets vedtak om vilkår om 
samtykke for fortsatt lagring av opplysninger fra prosjektet «helse- 
og stressreaksjoner hos oljearbeidere i nordsjøen» – ntnu

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 11.03.2004. Saken gjelder konsesjon for fortsatt lagring av opplysninger fra 
prosjektet «Helse- og stressreaksjoner hos oljearbeidere i Nordsjøen» for bruk i oppføl-
gingsstudie uten innhenting av frivillig og utrykkelig informert samtykke.

2. saksgang
Datatilsynet mottok 13.01.2004 konsesjonssøknad fra Norsk samfunnsvitenskaplig 
datatjeneste AS (NSD) på vegne av NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelse ved 
prosjektleder Are Holen om fortsatt lagring av opplysninger fra prosjektet «Helse- 
og stressreaksjoner hos oljearbeidere i Nordsjøen» for bruk i oppfølgingsstudie uten 
innhenting av frivillig og utrykkelig informert samtykke. Datatilsynet fattet vedtak i 
brev av 11.3.2004 hvor det gis delvis avslag på konsesjonssøknaden. Prosjektleder på-
klaget vedtaket i brev av 31.3.2004. NSD har skrevet et støtteskriv til klagen i brev av 
31.3.2004. Klagesaken ble oversendt Personvernnemnda 21.4.2004 (Ved en inkurie er 
datoen angitt til 21.4.2003). Klager oversendte tilleggsdokumentasjon til Datatilsynet 
i brev av 6.5.2004. Personvernnemnda mottok tilleggsdokumentasjonen fra klager 
med Datatilsynets kommentarer i brev av 4.6.2004. Personvernnemnda ga i brev av 
8.6.2004 klager tillatelse til fortsatt lagring frem til vedtak foreligger.

3. faktum
Etter Alexander Kielland-ulykken (27.03.1980) ble det i perioden 1984–85 gjennom-
ført en undersøkelse blant de overlevende; «Helse- og stressreaksjoner hos norske ol-
jearbeidere i Nordsjøen». Undersøkelsen var basert på muntlig samtykke fra de over-
levende og skriftlig samtykke fra kontrollgruppen. Det ble ikke gitt informasjon eller 
innhentet samtykke fra utvalget av de overlevende for langtidslagring med tanke på 
en oppfølgingsundersøkelse. For kontrollgruppen ble det gitt skriftlig samtykke med 
tillatelse til å bruke opplysningene i forskning. Samtykket og informasjonen som ble 
gitt oppfyller ikke kravene etter personopplysningsloven. Totalt omfattet utvalget 167 
personer, 75 norske overlevende og 92 i kontrollgruppen. Opplysningene ble samlet 
inn gjennom intervju, spørreskjema og trygdedata. Det ble innhentet opplysninger om 
blant annet demografiske data, familie, barn og samliv, arbeidssituasjonen, livshende-



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 125

lser, helse, stimulatia, psykiske symptomer, personlighet og trygdedata (sykmeldinger, 
hospitalisering, eventuelt tidspunkt for uføretrygd eller dødsfall). Prosjektleder oppbe-
varer kun avidentifiserbare data. Et tresifret ID-nummer blir benyttet til pseudonym 
identifikasjon, og listen som knytter sammen ID-nummer og person oppbevares i bank-
boks som disponeres av NSD. 

Det er gjentatte ganger søkt om konsesjon for videre lagring fordi man ønsket å 
foreta en oppfølgingsundersøkelse, siste konsesjon var gitt etter personregisterloven § 9 
med gyldighet frem til 31.12.2002.Formålet med konsesjonssøknaden av 13.01.2004 er 
å sikre fortsatt tillatelse til videre lagring av data fra undersøkelsen foretatt i 1984–85, 
for å gjennomføre en oppfølgingsstudie hvor man får en langtidsoppfølging av norske 
overlevende fra «Alexander Kielland»-katastrofen, herunder studere helseutviklingen i 
livsløpet for de to populasjonene. Oppfølgingsundersøkelsen forventes igangsatt innen 
utløpet av 2005. Prosjektet er vurdert og anbefalt av NSD.

Datatilsynets vedtak av 11.3.2004 gir delvis avslag på konsesjonssøknad av 
13.1.2004. Datatilsynet gir konsesjon til fortsatt lagring av personopplysningene fra 
prosjektet under forutsetning av at det innen 1.6.2004 innhentes skriftlig samtykke fra 
den registrerte til fortsatt lagring av opplysningene for bruk i oppfølgingsundersøkel-
ser og kontakt i denne sammenheng. Konsesjonen er tidsbegrenset til 31.12.2005 og 
gjelder kun lagring av personidentifiserbare data i påvente av eventuell oppfølgingsun-
dersøkelse. Klager ønsker først å innhente samtykke i forbindelse med igangsettingen 
av oppfølgingsundersøkelsen, og at konsesjonen gis for et lengre tidsrom med mulighet 
for forlengelse. 

4. anførslene 
Prinsipalt anfører klager at det ikke blir satt vilkår om innehenting av skriftlig sam-
tykke uten kobling til ny oppfølgingsundersøkelse. Klager mener at Datatilsynet ikke 
har lagt tilstrekkelig vekt på verdien av å respektere privatlivets fred, samt på de mer 
allmenne og samfunnsnyttige sider ved Kielland-undersøkelsene som vitenskaplig pro-
sjekt. Dessuten har Datatilsynet ved gjentatte ganger å gi konsesjon til fortsatt lagring 
av dataene etablert en praksis som også må gjelde i dag.

Klager anfører at prosjektet har stor allmenninteresse og samfunnsinteresse fordi 
Norge som oljenasjon har et særlig ansvar for å sikre kunnskaper om følger for helsen 
blant dem som har arbeidet på oljeinstallasjoner. Kunnskapene må også omfatte lang-
tidseffektene av alvorlige ulykker og katastrofer. Endringer i det internasjonale terror-
bildet har gitt alvorlige hendelser på oljeinstallasjoner fornyet aktualitet. 

Langtidsstudier av katastrofepopulasjoner er få, både nasjonalt og internasjonalt, 
og enda færre undersøkelser har tatt utgangspunkt i ulykker eller katastrofer fra ma-
ritime miljøer eller offshorevirksomhet.Antall personer som inngår i en undersøkelse 
spiller alltid en stor rolle for styrken av de vitenskaplige konklusjoner som trekkes. Det 
er derfor viktig å sikre størst mulig deltakelse. Det finnes ingen mulighet til å øke stør-
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relsen på katastrofepopulasjoner, og det er lenge mellom hver gang alvorlige hendelser 
berører et stort nok antall personer til å muliggjøre longitudinelle katastrofestudier. 
En vesentlig ulempe ved innhenting av skriftlig samtykke uten kobling til en oppføl-
gingsstudie er at det kan gi et høyt tilfeldig frafall. Forespørselen får neppe den samme 
interesse som en oppfølgingsstudie. At årsakene til innhenting av samtykke skyldes 
endringer i lovverket, synes vanskelig å forklare de overlevende, basert på tilfeldige 
samtaler prosjektleder har hatt. Siden forrige undersøkelse er et uvisst antall registrerte 
døde. Derfor er det viktig å velge fremgangsmåter hvor tilfeldigheter ikke i unødig grad 
får redusere videre antallet med registrert samtykke. 

NSD anfører på vegne av klager at personopplysningsloven åpner for at personi-
dentifiserbare forskningsdata kan lagres for blant annet vitenskaplige formål dersom 
samfunnets interesse i at opplysningene lagres klart overstiger de ulempene det kan 
medføre for den enkelte. Prosjektleder har på en god måte beskrevet samfunnsnytten 
ved prosjektet. Datamaterialet fra de to populasjonene er sjeldent og et viktig under-
søkelsesgrunnlag til å belyse langtidseffekter av alvorlige livstruende hendelser eller 
katastrofer. Samfunnets interesse i datamaterialet anses som stor da resultatene av 
forskningen vil kunne gi et ganske unikt og longitudinelt bilde av hverdagen og livet 
til overlevende og pårørende fra Alexander Kielland- ulykken og tilsvarende alvorlige 
hendelser og katastrofer. NSD mener det er en risiko for at de som ellers ville samtykket 
til videre deltakelse og oppbevaring av data av ulike grunner ikke gir sitt samtykke til 
lagring i en overgangsperiode fordi dette virker fjernere og mindre relevant enn direkte 
deltagelse. Populasjonene kan dermed bli reduserte, og de vitenskaplige analysenes 
verdi forringes. Populasjonene er i utgangspunktet ikke store, og analysegrunnlaget er 
derfor sårbart ved mulig større frafall. Personvernet for den enkelte er godt ivaretatt da 
data oppbevares pseudonymisert, og listen som kobler navn og ID-nummer er oppbe-
vart i bankboks som disponeres av NSD. 

Subsidiært anfører klager at det gis en tidsfrist på minimum et halvår for innhenting 
av skriftlig samtykke fra tidspunktet for vedtaket. Dette begrunnes i at det må foreligge 
tilsagn om finansiering, og at det kan ta lang tid å finne frem til de registrerte, samt at 
undersøkelsesmateriale mv må foreligge. Det anførers også at konsesjonen for lagring 
kan forlenges etter søknad. Dette også grunnet uvissheten vedrørende finansiering og 
oppstart av prosjektet.

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet har vurdert prosjektet etter personopplysningsloven §§ 8 og 9. I vurde-
ringen er det særlig lagt vekt på at prosjektet i utgangspunktet var samtykkebasert, 
og at prosjektleder synes å legge til grunn at også eventuelle oppfølgingsprosjekter 
skal basere seg på samtykke. Det er Datatilsynets oppfatning at det skal mye til for å 
begrunne at behandlinger som i utgangspunktet (etter gammel lov) hadde sitt grunn-
lag i samtykke, ved innføring av ny lov skal overføres til et annet behandlingsgrunn-
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lag. Dette kan fremstå som illojalt i forhold til den som i første omgang samtykket 
til deltagelse i prosjektet.Samtykke gitt ved prosjektstart er ikke tilstrekkelige etter 
dagens lovverk, og det antas derfor at de registrerte ikke har mottatt informasjon 
om prosjektet i henhold til personopplysningslovens regler. Å gi tillatelse til lagring 
av opplysningene som ikke er basert på samtykke vil i realiteten innebære at man 
fratar de registrerte rettigheter de elles ville ha hatt etter personopplysningsloven. 
Datatilsynet antar at de fleste registrerte tror at opplysningene om dem er slettet 
eller anonymisert fordi det er gått så lang tid siden undersøkelsen ble gjennomført. 
Datatilsynet mener derfor at de således er avskåret fra å utøve sine rettigheter med 
hensyn til innsyn osv. Datatilsynet ser dette som en begrunnelse for at det er rimelig 
at det gjøres en ny henvendelse til de registrerte, og at nytt samtykke som oppfyller 
kravene i personopplysningsloven innhentes.

Datatilsynet har lagt vekt på at lagringstiden for de innsamlede opplysningene er 
forlenget gjentatte ganger, og at prosjektleder hver gang har fremholdt at et oppføl-
gingsprosjekt var nært forestående. Datatilsynet er derfor i tvil om oppfølgingsunder-
søkelse vil bli igangsatt innen utløpet av 2005. Datatilsynet stiller seg også tvilende til 
om prosjektleder ville fått konsesjon til forlenget lagringstid dersom det reelle tidsforløp 
før et oppfølgingsprosjekt ble igangsatt, var oppgitt i den første søknaden om lagring.

Gruppen registrerte er relativt liten, derfor vil det ikke medføre mye merarbeid å 
kontakte dem nå. Datatilsynet legger derfor ikke vekt på klagers anførsler om at det er 
merarbeid å kontakte de registrerte før en oppfølgingsundersøkelse. Datatilsynet legger 
heller ikke vekt på klagers argumentasjon om unødig tilfeldig frafall fordi en oppføl-
gingsundersøkelse burde vært igangsatt for lang tid tilbake. Datatilsynet mener at faren 
for at noen av de registrerte nå vil være døde tilsier at samtykke innhentes så snart som 
mulig, og at faren for frafall pga død øker jo lengre man venter.

Datatilsynet er uenig med klager i at fortsatt lagring av opplysningene har be-
handlingsgrunnlag i personopplysningslovens § 8 litra d og 9, 1.ledd litra h. Dersom 
Datatilsynet skulle legge prosjektleders vurdering av allmenn interesse og samfunns-
nytte til grunn, ville konsekvensen bli at knapt noe forskningsprosjekt ikke oppfylte 
vilkårene. Datatilsynet anser at prosjektet relaterer seg til en liten gruppe, og at re-
sultatene kun vil ha betydning for en relativ begrenset gruppe (andre som senere blir 
utsatt for lignede ulykker). Det er videre lagt vekt på at det har vært en stor utvikling 
innen både redningsmetoder og utstyr siden 1980, slik at resultatene nå vil være mindre 
oppdaterte. Av klagers vurdering av allmenn interesse vises det til at det ikke er foretatt 
forskningsprosjekter i etterkant av lignende katastrofer. Etter Datatilsynets oppfatning 
kan mangelen på lignende undersøkelser like gjerne tas til inntekt for at denne typen 
undersøkelser ikke har tilstrekkelige allmenn interesse. Dessuten vil det dessverre også 
senere oppstå katastrofer som kan egne seg for forskning innen samme område, og 
hvor forskningen kan foretas i tråd med personopplysningsloven.
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Datatilsynet har i vurderingen av hvorvidt konsesjon skal gis også lagt vekt på at 
reglene for tidligere konsesjon er brutt, ved at konsesjonssøknaden er kommet etter at 
overgangsordningene etter personopplysningsloven er løpt ut.

6. Personvernnemndas vurderinger

6.1. Innledning

Etter personopplysningsloven § 11 litra a skal den behandlingsansvarlige sikre seg at 
behandlingen av personopplysninger er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 9. 
I dette tilfellet dreier det seg om sensitive personopplysninger, jfr personopplysningslo-
ven § 2 nr 8 litra d. Behandlingen av slike opplysninger faller inn under personopplys-
ningsloven § 9, behandlingen krever derfor konsesjon fra Datatilsynet, jfr personopp-
lysningsloven § 33, 1.ledd. Personopplysningsloven § 9 angir rammene for Datatilsynets 
kompetanse til å gi konsesjon for behandlingen av sensitive opplysninger. Gjennom 
henvisningen fra personopplysningsloven § 9 til personopplysningsloven § 8, endrer 
også personopplysningsloven § 8 karakter i et slikt tilfelle fra å være en pliktnorm som 
direkte regulerer den behandlingsansvarliges plikter, til å bli en kompetansenorm som 
setter grenser for Datatilsynets adgang til å gi konsesjon.

Grunnkravet er at konsesjon bare kan gis når betingelsene i personopplysningslo-
ven § 8 er oppfylt og dersom i tillegg minst ett av de ytterligere vilkårene i personopp-
lysningsloven § 9, 1.ledd litra a-h er oppfylt.

Etter personopplysningsloven § 8 er det tre alternative grunnlag for å gjennomføre 
behandling av personopplysninger. Ett av disse er samtykke fra den registrerte (jfr per-
sonopplysningsloven § 2 nr 7). ett annet av disse er en «nødvendighetsbegrunnelse» 
slik angitt i personopplysningsloven § 8 litra a-f. (Det tredje alternativet, lovhjemmel, 
er ikke aktuelt i denne saken.) Datatilsynet har understreket at hovedregelen er at be-
handlingen bygger på samtykke.

6.2. Forholdet mellom samtykke og nødvendighetsbegrunnelse

Personvernnemnda har i ankesak 01–2004 STAMI diskutert forholdet mellom alter-
nativene samtykke og nødvendighetsbegrunnelse i personopplysningsloven § 8. I den 
aktuelle saken bygger det opprinnelige prosjekt på samtykke. Prosjektansvarlig har 
også, riktignok subsidiært, funnet at oppfølgingsstudien kan baseres på samtykke. 
Datatilsynet mener at slikt samtykke bør innhentes så raskt som mulig, uavhengig av 
tidspunktet for igangsettelsen av oppfølgingsstudien. Prosjektansvarlige ønsker å inn-
hente samtykket så nær opptil igangsettelsen som mulig, men innen en frist på seks 
måneder fra et eventuelt vedtak som tillater dette.

Datatilsynet synes å begrunne sitt syn med å påpeke at det samtykke som opprin-
nelig ble gitt, ikke tilfredsstiller kravene etter personopplysningsloven. Fortsatt lagring 
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uten samtykke anser man at fratar de registrerte rettigheter de elles ville ha hatt etter 
personopplysningsloven. 

Det nevnes her innsynsrett, imidlertid har den registrerte etter personopplysningslo-
ven § 18 ikke full innsynsrett dersom personopplysningene behandles utelukkende for 
vitenskapelige formål. Man har bare den generelle innsynsretten etter personopplys-
ningsloven § 18, 1.ledd, som tilkommer enhver, uavhengig av hvorvidt det behandles 
opplysninger om en selv. Det synes derfor ikke som om hensynet til utøvelse av innsyns-
rett er relevant i denne saken.

Det kan diskuteres om lovendringen utløser en informasjonsplikt etter personopp-
lysningsloven § 19. Imidlertid var det opprinnelige prosjekt basert på samtykke. Selv om 
dette ikke tilfredsstiller krav til samtykke etter personopplysningsloven, må man kunne 
gå ut fra at det er tilført den registrerte tilstrekkelige opplysninger til at personopplys-
ningsloven § 19, 2.ledd kommer til anvendelse, og at lovendringen i seg selv derfor ikke 
utløser noe krav til informasjon.

Etter dette er Personvernnemnda kommet til at fortsatt lagring av opplysningene i 
seg selv ikke i stor grad svekker de registrertes personverninteresser. Det legges her bl a 
vekt på at opplysningene oppbevares pseudonymisert, og at nøklene for identifikasjon 
er tilfredsstillende sikret ved at NSD disponerer disse. Personvernnemnda slutter seg 
imidlertid til Datatilsynet i den vurdering at et oppfølgingsprosjekt krever nytt sam-
tykke som tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven.

Personvernnemnda går inn for at det tillates en ytterligere lagring av opplysningene 
i seks måneder regnet fra vedtaket. Personvernnemnda forutsetter at behandling av per-
sonopplysninger for oppfølgingsprosjektet bygger på samtykke fra de registrerte, som 
tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. Når det gjelder tidspunktet for innhen-
ting av slikt samtykke, mener Personvernnemnda at dette i tid bør ligge nær den nye 
behandlingen slik at konsekvensene av samtykke fremstår som mest mulig aktuelle og 
reelle for den registrerte. Personvernnemnda slutter seg derfor i så måte til den prosjekt-
ansvarliges syn.

6.3. Avveiningen mellom samfunnets interesser og ulempene for den enkelte

Etter personopplysningsloven § 9, 1.ledd er det ikke tilstrekkelig at man finner å kunne 
bygge behandlingen av personopplysninger på nødvendighetsbegrunnelsen i personopp-
lysningsloven § 8. I tillegg må en av de nevnte begrunnelsene i personopplysningsloven 
§ 9, 1.ledd foreligge. Personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra h at samfunnets interesse 
i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte. 
I klagesak 02–2004 STAMI har Personvernnemnda gått nærmere inn på tolkningen av 
loven på dette punkt.

I dette konkrete tilfelle legger Personvernnemnda vekt på de argumenter som den 
prosjektansvarlige med tilslutning fra NSD har fremmet. Det er åpenbart at Alexander 
Kielland-katastrofen gir et unikt materiale som det vil ha betydning av å utnytte for å 
vinne innsikt i den virkning slike ulykker vil kunne ha på enkeltpersoner. 



130 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

Datatilsynet har fremmet kritiske synspunkter på den faglige vurderingen. 
Personvernnemnda finner grunn til å anføre at om man ønsket en vurdering av den 
faglige begrunnelsen av andre enn søker, ville det vært naturlig å søke råd hos en uav-
hengig faglig instans. Et forvaltningsorgan uten faglig kompetanse på området må være 
tilbakeholden med å fremme synspunkter på fritt grunnlag uten å sikre at de er faglig 
holdbare. Personvernnemnda føler seg ikke overbevist om at de kritiske momentene 
Datatilsynet her fremmer, er faglig holdbare. Dette gjelder f eks at Datatilsynet legger 
vekt på at det er skjedd en utvikling innen både redningsmetoder og utstyr siden 1980. 
Personvernnemnda ser ikke at dette berører oppfølgingsstudiens verdi.

Personvernnemnda understreker at avveiningen er skjedd helt konkret på grunnlag 
av de faktiske omstendigheter og særlige hensyn som fremkommer i denne saken.

6.4. Brudd på konsesjonsvilkår

Datatilsynet har i vurderingen om konsesjon skal gis også lagt vekt på at reglene for 
tidligere konsesjon er brutt, ved at konsesjonssøknaden er kommet etter at overgangs-
ordningene etter personopplysningsloven er løpt ut, det siktes her til personopplys-
ningsloven § 51 nr 1 som har frister for melding til Datatilsynet. Den aktuelle behand-
lingen er konsesjonspliktig etter personopplysningsloven § 33, og det fremgår da av 
personopplysningsloven § 51 nr 1 at det skal sendes melding til Datatilsynet i henhold 
til denne bestemmelsen innen ett år etter lovens ikrafttredelse. Når dette ikke gjøres, 
åpnes det for straffesanksjoner etter personopplysningsloven § 48, 1.ledd litra b. 

Personvernnemnda anser det som viktig at man følger opp personopplysningslo-
vens bestemmelser med sanksjoner der man anser dette påkrevd. Men sanksjonene må 
selvsagt være hjemlet i loven. Man kan ikke godta at det innføres andre sanksjoner 
enn dem som følger av loven. Datatilsynet har derfor ikke anledning til å legge vekt 
på at reglene for tidligere konsesjon er brutt som i dette tilfellet ved vurderingen av ny 
konsesjon. Mener Datatilsynet at bruddet krever en sanksjon, kan bruddet anmeldes til 
påtalemyndighetene under henvisning til straffehjemmelen.

7. konklusjon
Etter dette kommer Personvernnemnda til at lagring av personopplysningene kan til-
lates inntil seks måneder fra vedtakets dato. Før oppfølgingsprosjektet igangsettes, må 
samtykke som tilfredsstiller personopplysningsloven innhentes, jfr personopplysnings-
loven § 8. Dette samtykket kan innhentes når det anses hensiktsmessig i forhold til 
oppfølgingsprosjektet.

Personvernnemnda finner at samfunnets interesse i at behandlingen finner sted i 
dette tilfellet klart overstiger de ulemper behandlingen kan medføre for den enkelte. 
Betingelsene i personopplysningsloven § 9 litra h er derfor til stede. På dette grunnlaget 
har Datatilsynet etter personopplysningsloven § 33 adgang til å gi konsesjon.
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8. Vedtak
Klagen tas til følge. 

Saken sendes tilbake til Datatilsynet, som har kompetanse til å gi konsesjon for 
lagring og behandling for «Helse- og stressreaksjoner hos oljearbeidere i Nordsjøen», 
personopplysningsloven § 33, 1.ledd, 1.pkt, jfr personopplysningsloven § 9 sml per-
sonopplysningsloven § 8 litra d og personopplysningsloven § 9 litra h.

For Personvernnemnda 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004/03: klage på datatilsynets vedtak om 
at Postens utleie av adresselister ikke kan forankres i 
personopplysningsloven § 8 f) – Posten norge as

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 09.03.04. Saken gjelder klage på Datatilsynets vedtak om at Posten Norge 
AS (Posten) ikke kan forankre utleie av adresselister i personopplysningsloven § 8 litra 
f).

2. saksgang
Datatilsynet mottok henvendelse fra en privatperson 06.02.03 vedrørende Postens ut-
levering av opplysninger fra navn og adresselister. Datatilsynet tok kontakt med Posten 
i brev av 13.03.03 hvor det ble bedt om en redegjørelse for tjenesten. Posten svarte 
på henvendelsen i brev av 11.04.03. Datatilsynet sendte 06.06.03 brev til Posten hvor 
det ble bedt om et møte, og en skriftlig redegjørelse for hvordan oppfyllelsen av den 
behandlingsansvarliges plikter etter personopplysningsloven skjer i forhold til virk-
somheten. Avtalt møte ble avholdt 19.06.03, og Posten sendte redegjørelse i brev med 
bilag av 25.06.03. Datatilsynet henvendte seg til Samferdselsdepartementet i brev av 
30.07.03 hvor det ble bedt om departementets tolkning av taushetspliktbestemmel-
sen i postloven § 13 i forhold til tjenester knyttet til Postmottakersystemet (PMS). 
Samferdselsdepartementet svarte på henvendelsen i brev av 29.09.03, som ble fulgt av 
brev fra Samferdselsdepartementet til Datatilsynet av 13.01.04 vedrørende presisering 
av tolkning. Posten forfulgte saken i brev av av 04.03.04 til Datatilsynet om Postens 
tjenester. Datatilsynet fattet vedtak i brev av 09.03.04, om at utleie av Postens adres-
selister ikke kan forankres i personopplysningsloven § 8 litra f. Posten påklaget vedta-
ket i brev med bilag av 30.03.04. Datatilsynet opprettholdt sitt vedtak og oversendte 
saken til Personvernnemnda i brev av 10.04.04. Personvernnemnda mottok i brev av 
02.06.04 klagers kommentarer til Datatilsynets oversendelsesbrev. Personvernnemnda 
mottok ytterligere kommentarer fra klager i faks av 19.10.04. Tiden som klagebehand-
lingen har tatt, må ses i sammenheng med at de siste kommentarene fra Posten innkom 
til nemnda denne dato.

3. faktum
Posten har et register over de fleste privatpersoner boende i Norge (PMS). Posten øn-
sker å leie ut adresselister fra dette registeret. Opplysningene som ønskes utleid omfat-
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ter adressatens navn og adresse. Opplysninger om barn under 15 år, personer med 
hemmelig adresse eller som er døde, og personer som har reservert seg i det sentrale 
reservasjonsregisteret i Brønnøysund vil ikke bli utlevert. Opplysningene hentes fra 
PMS. Postmottakerne har ingen plikt til å registrere seg i dette. Registreringen skjer 
dels ved innrapportering fra postbud mv. som observerer at en person er utflyttet eller 
innflyttet, dels gjennom meldinger om adresseendring fra postmottaker, og dels ved 
utveksling av opplysninger med Det sentrale personregister hvor det skjer en gjensidig 
oppdatering. Posten vil gi de registrerte reservasjonsrett ved at registeret blir vasket mot 
det sentrale reservasjonsregisteret, i tillegg vil Posten utvide eget reservasjonssystem for 
å gi mulighet for å reservere seg mot at adresser leies ut i reklameøyemed. Posten vil 
informere om reservasjonsadgangen og de øvrige rettigheter forbruker har etter person-
opplysningsloven §§ 19 og 20. Kildemerking vil bli foretatt i henhold til personopplys-
ningsloven § 26. I reservasjonsregisteret i Brønnøysund var det per mars 2004 registrert 
420 482 personer som hadde reservert seg mot postforsendelser.Det finnes per i dag to 
sentrale aktører innenfor markedet for adressemekling, disse innhenter ikke samtykke 
fra adressatene. Datatilsynet har utarbeidet notat om retningslinjer for adressemekling 
av november 2003. Posten har vært i dialog med Datatilsynet vedrørende tjenesten 
siden sommeren 2001.

4. anførslene 
Posten anfører at Postens planlagte adressemekling ikke vil stride mot taushetsplikten 
i postloven § 13. Det vises til loveteksten «får kjennskap til» om blant andre «post-
sendingers … .mottakere», lovens forarbeider og historikk, sammenhengen med andre 
lover, samt at rimelighetshensyn tilsier at taushetsplikten ikke omfatter postmottakeres 
navn og adresse. Det må også legges betydelig vekt på at navn og postadresse er lite 
følsomme opplysninger som er tilgjengelige mange andre steder enn hos Posten, og at 
andre virksomheter som driver med direkte markedsføring, leier ut lister som omfatter 
mer enn navn og adresse, for eksempel telefonnumre og andre anropsnumre. Utleien vil 
ikke stride mot postlovens formålsparagraf.Spørsmålet om fortolkningen av postloven 
§ 13 er forelagt Samferdselsdepartementet som er overordnet regulatør, lovansvarlig 
og tilsynsmyndighet i forhold til postmarkedet og loven. Etter Postens forståelse me-
ner departementet at postloven § 13 ikke er til hinder for Postens planlagte tjeneste. 
Postloven gjelder formidling av landsdekkende postsendinger, jf postloven § 1. Hva 
som er å anse som formidling, er i postloven § 3, 1.ledd litra c definert som «innsam-
ling, sortering, transport og/eller utlevering». Utleie av adresselister er ikke formidling 
og dermed utenfor lovens anvendelsesområde. Posten mener at Datatilsyntes vedtak 
medfører urimelig forskjellsbehandling av Posten i forhold til de øvrige tilbydere av 
den samme tjenesten. De to sentrale aktørene i markedet er også å anse som postope-
ratører i postlovens forstand, jf postloven § 3, 1.ledd litra b. Begge aktørene tilbyr for-
midling av postsendinger og gjennomfører adressemekling uten at samtykke innhentes 
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på forhånd. Posten kan i forhold til postloven § 13 ikke behandles annerledes enn de 
to sentrale aktørene. Posten anfører at utleien har behandlingsgrunnlag i personopp-
lysningsloven § 8 litra f fordi Postens berettigede interesse overstiger ulempen for den 
registrerte. Det vises til kommentarutgaven til personopplysningsloven og Datatilsynets 
notat om adressemekling. Utleien er ikke uforenlig med de formål opplysningene er 
innsamlet for. Hensynet til postmottakerens personvern er etter Postens syn ikke spe-
sielt tungtveiende. Det anføres også at personvernhensynet bør tillegges mindre vekt 
ved postforsendelser enn ved andre henvendelser til forbrukerne på grunn av at tall fra 
reservasjonsregisteret i Brønnøysund viser at 99,5 % av de som er registrerte, har re-
servert seg mot telefonsalg, mens bare 59 % har reservert seg mot postforsendelser. Det 
fremgår av Datatilsynets notat med veiledning om adressemekling av november 2003 
at de aktuelle adresseopplysningen kan behandles med hjemmel i personopplysningslo-
ven § 8 litra f. Datatilsynet antar at Posten har landets mest oppdaterte adresseopplys-
ninger. Når Datatilsynet i vedtaket stiller andre og strengere vilkår for Postens utleie av 
adresselister enn for andre aktører, hindrer samtidig Datatilsynet i praksis at de beste 
og mest riktige adresse- og personopplysningene behandles. Et grunnleggende hensyn 
i personvernlovgivningen tilsier sikring av best mulig data under behandling. Dersom 
Posten ikke slipper til med sin planlagte tjeneste, vil dermed heller ikke ett av de grunn-
leggende hensyn ivaretas. I forhold til Datatilsynets argumentasjon om at den enkelte 
selv skal ha kontroll med egne opplysninger, mener Posten at dette er ivaretatt på en til-
fredsstillende måte gjennom eget reservasjonsregister og informasjon til de registrerte, 
samt informasjon på reklamesendingene om kilde. Posten mener at Datatilsynet ikke 
har lagt tilstrekkelig vekt på reservasjonsadgangen i behandlingen av saken.

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet fastholder at utleien ikke har behandlingsgrunnlag i personopplysningslo-
ven § 8 litra f fordi det er tilsynets oppfatning at personverninteressen overstiger Postens 
interesse i å tilby tjenesten.Utleie av personopplysninger fremstår i utgangspunktet ikke 
som spesielt personvernkrenkende fordi slike opplysninger ikke er sensitive, og fordi 
det eksisterer ulike reservasjonsordninger mot direkte markedsføring. Datatilsynet vur-
derer Postens utleie av adresser annerledes fordi Postens posisjon er særegen, jf postlo-
ven § 6 om enerett for utsendelse av adressert post innenfor nærmere angitte vekt- og 
prisgrenser. Alle personer som ønsker å motta post, må sørge for at Posten har opp-
datert informasjon om navn og adresse. Datatilsynet finner at det vil være i strid med 
den enkeltes integritet og rett til privatliv om opplysninger fra Postens register utleveres 
til alle som betaler Posten for tjenesten. De personvernmessige betenkelighetene vil bli 
begrenset ved at registeret vaskes mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund, samt at det 
opprettes et lokalt reservasjonsregister i Posten. Datatilsynet finner likevel at omfanget, 
det at så å si alle enkeltpersoner i Norge over 18 år er registrert i Postens register, med-
fører at begrensningene ikke vil være tilstrekkelige. Utgangspunktet er at den enkelte 
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skal bestemme hvem vedkommende ønsker å utlevere sine opplysninger til. Det vises 
her til forarbeidenes merknader til personopplysningsloven § 8 litra f i Ot prp nr 92 
(1998–99) side 109. Departementet uttaler at hensynet til privatlivets fred skal tillegges 
betydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interesser. Postens register er etablert for 
å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger. Datatilsynet ser det som 
sikkert at ikke alle registrerte vil bli klar over at opplysninger fra registeret utleveres, 
og vil derved ikke kunne benytte seg av retten til å reservere seg. Datatilsynet mener at 
postloven § 13 om taushetsplikt er til hinder for at Posten kan utlevere opplysningene. 
Etter en naturlig forståelse av ordlyden synes den å omfatte opplyninger om mottakers 
adresse. For øvrig vises det til Samferdselsdepartementets fortolkningsbrev.Datatilsynet 
har funnet å måtte gjøre unntak fra utgangspunktet om at adressemekling kan foretas 
med grunnlag i personopplysningsloven § 8 litra f. Sentralt har vært at Posten har 
det største registeret med kvalitativt oppdaterte opplysninger, og at Posten har et slik 
register på grunn av den enerett som er hjemlet i postloven § 6. Datatilsynet mener 
dette er saklige hensyn som begrunner forskjellbehandling, og at vedtaket derfor ikke 
innebærer urimelig forskjellsbehandling.

6. Personvernnemndas vurderinger

6.1. Innledning

Personvernnemnda vil innledningsvis fastslå at landsdekkende formidling av postsendin-
ger av Posten dekkes av postloven. Personvernnemnda må derfor først vurdere forhol-
det til postloven og deretter forholdet til personopplysningsloven. Personvernnemnda 
tar ikke stilling til om postloven gjelder for adressemekling i sin alminnelighet, her-
under om andre aktører som tilbyr tjenesten adressemekling omfattes av postloven.
Personvernnemnda tar heller ikke stilling til anførslene knyttet til de konkurranserettsli-
ge spørsmål da nemnda anser dette for å ligge utenfor nemndas kompetanse. Eventuelle 
skjevheter og vilkår konkurrentene i mellom tilligger lovgiver, Konkurransetilsynet el-
ler Post- og teletilsynet å vurdere.

6.2. Postloven

Posten har en enerett for formidling av postsendinger innenfor visse vektklasser jf post-
loven § 6. Hovedformålet ved adresseregisteret til Posten er bruk for formidling av 
slike postsendinger. Adresseregisteret faller således inn under postlovens virkeområde. 
Ved eventuell adressemekling benytter Posten adresseregisteret til et annet formål enn 
det adresseregisteret er innhentet for. Navn og adresser er innhentet av Posten for å 
drive landsdekkende postformidling, og er samlet i PMS. Posten ønsker å tilby utleie 
av disse adresselistene. Personvernnemnda vil først ta stilling til om postlovens bestem-
melse om taushetsplikt er til hinder for utleie av disse adresselistene. Postloven § 13 
lyder:«Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for en postoperatør har varig taushets-
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plikt om det vedkommende gjennom virksomheten får kjennskap til om postsendingers 
avsendere, mottakere og innhold. Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi 
opplysninger etter bestemmelse i lov.  Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at po-
litiet undersøker om postsending inneholder narkotika uten å åpne den. De som foretar 
slike undersøkelser har taushetsplikt etter første ledd når det gjelder forhold som ikke 
angår oppdraget.» Etter en naturlig forståelse av ordlyden vil taushetsplikten omfatte 
mottakers navn og adresse. Navn og adresse er opplysninger om mottakere av post-
sendinger som Posten har fått kjennskap til gjennom virksomheten. Av forarbeidene 
Ot. prp. nr 64 (1995–96) side 20 fremgår det at bestemmelsen tar sikte på å forebygge 
at uvedkommende får kjennskap til andres personlige forhold eller forretningsforhold 
gjennom bruk av tilbud som går inn under lovens virkeområde. Spørsmålet er om 
navn og adresse kan ansees som «personlige forhold». Forvaltningsloven § 13 har en 
lignende bestemmelse om taushetsplikt. Navn og adresse er utrykkelig unntatt fra taus-
hetsplikten så fremt opplysningene ikke røper et klientforhold eller andre forhold som 
må anses som personlige, jfr forvaltningsloven § 13, 2.ledd:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre 
at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet 
får vite om: 

1) noens personlige forhold, eller 
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold 

som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den 
som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, stats-
borgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger 
røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan el-
lers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om 
hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran 
og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å 
gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet 
tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne pa-
ragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.» Navn og adresse er i ut-
gangspunktet ikke personlige forhold. Opplysninger om navn og adresse kan imidlertid 
representere personlige forhold ved at noen har hemmelig adresse. Disse opplysningene 
vil i henhold til Postens anførsler uansett ikke bli utlevert. Det kan ikke regnes som per-
sonlig forhold at andre får vite at den enkelte er kunde hos Posten. Forvaltningsloven 
§ 13 annet ledd setter en slags nedre grense for opplysninger vedrørende personlige 
forhold som normalt ikke vil være så ømtålige at de underlegges taushetsplikt, jf Norsk 
Lovkommentar note 254 til forvaltningsloven § 13 2.ledd.Samferdselsdepartementet 
har i brev av 29.09.03 gitt uttalelse om sin forståelse av postloven § 13 i forhold til 
utlevering av adresseopplysninger. Det konkluderes med at tjenester som gjelder salg 
av adresseinformasjon, som ikke baserer seg på et allerede registrert kundeforhold, vil 
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omfattes av postlovens bestemmelse om taushetsplikt, og at Posten må innehente et 
forutgående samtykke fra kunden hvis de ønsker å selge adresseinformasjon. I brev av 
25.07.02 uttaler Samferdselsdepartementet at de er enige i Postens tolkning av postlo-
ven § 13 om taushetsplikt. Tolkningen går ut på at man kan legge til grunn en praktisk 
tilnærming, noe som innebærer at opplysninger som er offentlige tilgjengelige andre 
steder, i for eksempel Folkeregisteret eller hos teleoperatørene, kan utleveres av Posten.I 
Ot. prp. Nr. 64 (1995–96) pkt. 1.2 om proposisjonens hovedinnhold uttaler departe-
mentet bl a: «Utviklingen på postområdet, både nasjonalt og internasjonalt, tilsier at 
det nå bør gis en generell lov om post, og ikke bare en lov om Postverkets virksomhet 
og dets forhold til kundene. Lovforslaget tar sikte på å sikre husstander og bedrifter 
over hele landet basistjenester. Loven vil i særlig grad være et styringsredskap for å 
sikre tilfredsstillende tilbud i distriktene. 

I utkastet til loven er lovens virkeområde avgrenset til landsdekkende postsendin-
ger. Dette er definert som brevpost, aviser og blad i abonnement eller lettgods inntil 25 
kilo. ...

... Samferdselsdepartementet mener det er behov for å opprettholde et enerettsom-
råde som gir inntekter som kan bidra til opprettholdelse av basistjenester med et godt 
servicenivå også i områder hvor slik formidling ikke er lønnsom ut fra en bedriftsøko-
nomisk vurdering. ...»

Personvernnemnda mener at dette taler for å tolke postloven § 13 i samsvar med 
forvaltningsloven § 13. I en postlov som skal gjelde generelt for samtlige aktører i 
markedet, og ikke bare for forvaltningsbedriften Postverket, er det naturlig å ta inn en 
alminnelig taushetsbestemmelse. Det vil etter nemndas oppfatning være nærliggende at 
denne utformes i samsvar med forvaltningsloven § 13, og at den skal tolkes på samme 
måte som denne bestemmelsen.

I innledningen til kommentaren til postloven § 13 står det også:

I gjeldende postlov § 8 finnes en bestemmelse om taushetsplikt. I lovutkastet 
er taushetsplikten foreslått videreført men bestemmelsen er omformulert for å 
omfatte enhver postoperatør som går inn under lovens virkeområde …

For forvaltningsbedriften Postverkets tilsatte gjelder også straffeloven § 121 
og taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven § 13.

Etter Personvernnemndas mening gir det god sammenheng å tolke postloven § 13 over-
ensstemmende med forvaltningsloven § 13, slik at taushetsplikten ikke omfatter navn 
eller adresse fordi navn og adresse ikke er personlige forhold som naturlig bør beskyttes 
gjennom taushetsplikt. Nemnda ser ikke at en slik tolkning svekker den enkeltes per-
sonvern nevneverdig, samt at tolkningen harmonerer med øvrige regler om taushets-
plikt, særlig i forvaltningsloven. Konklusjon: Postlovens bestemmelser om taushetsplikt 
er ikke til hinder for at Posten kan tilgjengeliggjøre adresser ved adressemekling.
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6.3. Personopplysningsloven § 11, særlig om gjenbruk

Personopplysningsloven § 11 er utgangspunkt for behandling av person opplysninger. 
Alle grunnkravene som er opplistet må være oppfylt.Etter personopplysningsloven § 
11, 1.ledd litra c skal den behandlingsansvarlige sørge for at personopplysningene ikke 
brukes senere til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet med inn-
samlingen, uten at den registrerte samtykker. Posten har innhentet opplysningene som 
er samlet i PMS for å drive postformidling. Opplysningene i PMS ønskes nå brukt 
til adressemekling. Spørsmålet er om bruken av opplysningene til adressemekling er 
«uforenlig» med det opprinnelige formålet med innsamlingen – som er å drive postfor-
midling. Et nytt formål vil normalt ikke være uforenlig med det opprinnelige dersom 
det nye formålet ligger innenfor de registrertes rimelige forventninger om hva opplys-
ningene ville kunne brukes til. I merknaden til lovutkastet Ot.prp. nr. 92 (1998–1999) 
side 113 har Justisdepartementet illustrert hvor langt det forenlige strekker seg ved 
et eksempel. En banks opplysninger innsamlet i forbindelse med en lånesøknad kan 
brukes som grunnlag for markedsføring av bankens produkter eller tjenester uten at 
det ansees som uforenlig. Ved adressemeklingstjenesten vil Posten selge opplysingene 
til andre. Dette er prinsipielt forskjellig fra eksempelet ovenfor i og med at Posten ikke 
skal bruke opplysingene til markedsføring av egne produkter, men i en ny tjeneste som 
innebærer utlevering av opplysningene til en utenforstående tredjepart. Når den regis-
trerte har gitt fra seg opplysninger for å motta post, er det ikke naturlig å regne med 
at opplysningene skal utleveres til andre for at de skal kunne sende adressert reklame 
til den registrerte. På denne bakgrunn mener Personvernnemnda at en slik utlevering 
av opplysninger ligger utenfor det den registrerte med rimelighet kan forvente, og at 
det opprinnelige formålet er uforenlig med det nye bruken av opplysningene. For at 
personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra c skal være oppfylt, må det derfor foreligge 
samtykke fra den registrerte. I personopplysningsloven finnes det ikke unntak fra denne 
bestemmelsen om samtykke ved gjenbruk.Dette betyr at bestemmelsene om gjenbruk 
ikke kan begrunne den bruk som Posten argumenterer for. Det er – som nevnt – heller 
ikke noe unntak fra kravet om samtykke ved gjenbruk. Dette i motsetning til hva som 
er tilfellet om den behandlingsansvarlige innsamlet opplysningene første gang eller på 
nytt, da åpner personopplysningsloven § 8 for alternativer til samtykke, bl a såkalt 
«nødvendighetsbegrunnelse». Personvernnemnda antar at loven ikke kan tolkes slik 
at det stilles strengere krav til gjenbruk enn til bruk av opplysninger innsamlet første 
gang. Bestemmelsen om gjenbruk må ses på som en lemping av kravene i personopp-
lysningsloven §§ 8 og 9. Når vilkårene for anvendelse av denne mer lempelige bestem-
melsen ikke er oppfylt, må man falle tilbake til lovens hovedregel, og vurdere om kra-
vene er oppfylt etter personopplysningsloven § 8. Etter en slik tolkning vil man kunne 
gjenbruke opplysninger hvis gjenbruket tilfredsstiller de samme krav som bruk av før-
stegangs innsamlede opplysninger. Tolkningen støttes av Norsk Lovkommentar note 
43 til personopplysningsloven og Dag Wiese Schartum og Lee A Bygrave Personvern 
i informasjonssamfunnet (Fagbokforlaget, Oslo 2004 s. 137).En må derfor begynne 
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på nytt og anse behandlingen av opplysningene som en ny behandling med et nytt 
formål. Dette er nødvendig på grunn av personopplysningslovens oppbygning. Ved å 
anse behandlingen som en ny behandling er grunnkravene i personopplysningsloven § 
11 oppfylt i og med at Posten har angitt formålet med behandlingen, og behandlingen 
er saklig begrunnet i Postens virksomhet, jf personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra b. 
Videre at personopplysningene er tilstrekkelige og relevante for formålet med behand-
lingen og de er korrekte og oppdaterte, jf personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra d 
og e. Hvorvidt behandlingen er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 9, jf § 11, 
1.ledd litra a, drøftes nedenfor.

6.4. Personopplysningsloven § 8 litra f

Den aktuelle bestemmelse er § 8 litra f, i og med at Posten ikke ønsker å hjemle be-
handlingen i registrertes samtykke, jf § 8 litra a. Om forholdet mellom samtykke og 
nødvendighetsbegrunnelse vises det til Personvernnemndas vedtak i klagesak 2004/01 
– STAMI.Etter personopplysningsloven § 8 litra f kan det gjøres unntak fra kravet 
om samtykke hvis behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller 
tredjepersoner som opplysningene utleveres til, kan vareta en berettiget interesse, og 
hensynet til den registretes personvern ikke overstiger denne interessen. Posten har en 
berettiget interesse i å tilby tjenesten adressemekling ved at de har en kommersiell inter-
esse. I forarbeidene Ot.prp. nr 92 (1998–99) side 109 uttaler departementet at hensynet 
til privatlivets fred skal tillegges betydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interes-
ser. Datatilsynet har i notat med retningslinjer for adressemekling gitt uttrykk for at 
det er adgang til å behandle personopplysningene, navn og adresse, uten å innehente 
samtykke fra den registrerte. Datatilsynet mener likevel at Posten ikke kan gis slik ad-
gang blant annet fordi Posten er i en særstilling. Posten har monopol til å drive lands-
omfattende postformidling innenfor visse vektgrenser, jf postloven § 6. PMS innholder 
opplysninger om navn og adresse på alle som mottar post. Dette gjør at Posten er i en 
særstilling. Ingen andre aktører har tilsvarende register eller posisjon i markedet. PMS 
henter opplysninger blant annet fra Folkeregisteret. Frivilligheten til å registrere seg i 
PMS er dermed indirekte i og med at det ikke er frivillig å registrere navn og adresse i 
Folkeregisteret (jf folkeregisterloven § 7). PMS er opprettet for å drive postformidling, 
og det har ikke vært påtenkt en tjeneste som adressemekling da registeret ble etablert. 
For den registrerte vil det fremstå som upåregnelig at opplysningene skal utleveres 
til andre for at de skal kunne sende adressert reklame til den registrerte, jf drøftelsen 
ovenfor i forbindelse med personopplysningsloven § 11.Posten foreslår å opprette et 
eget reservasjonsregister i tillegg til at registeret blir kjørt mot reservasjonsregisteret i 
Brønnøysund. Dette vil være med på å ivareta den enkeltes personverninteresser, men 
nemnda mener at det også vil innebære en ulempe for den enkelte i og med at den 
registrerte må foreta en aktiv handling ved å registrere seg to ganger for ikke å motta 
adressert reklame.Personvernnemnda har etter en samlet vurdering kommet til at hen-
synet til den enkeltes personvern overstiger Postens interesse, det vises her særlig til 



140 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

forarbeidene Ot.prp. nr 92 (1998–99) side 109 om at hensynet til privatlivets fred skal 
tillegges betydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interesser, samt den konkrete 
interesseavveiningen som er foretatt. Personvernnemnda vil ikke unnlate å nevne at for-
holdet som ligger til grunn for denne saken vil kunne fortjene lovgivers oppmerksom-
het ved en eventuell revisjon av postloven, og at man også ved en slik revisjon kunne 
klargjøre forholdet mellom taushetspliktbestemmelsene i postloven og forvaltningslo-
ven.Konklusjon: Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets konklusjon, og finner 
at det ikke er behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven § 8 litra f.

7. Vedtak
Klagen har ikke ført frem. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

For Personvernnemnda

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004/04: klage på datatilsynets vedtak om å nekte 
konsesjon for ferdigstillelse av forskningsprosjektet «suicidal 
atferd i Bergensområdet» 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 5.4.2004. Saken gjelder klage på Datatilsynets vedtak om å nekte konsesjon 
for ferdigstillelse av forskningsprosjektet «Suicidal atferd i Bergensområdet»

2. saksgang
9.1.2004 sendte Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste (NSD) på vegne av prosjekt-
leder inn konsesjonssøknad til Datatilsynet. Datatilsynet behandlet søknaden og fattet 
vedtak i brev av 15.4.2004, hvor det gis avslag på søknad samt varsel om pålegg. 

Prosjektleder påklaget vedtaket i brev med bilag av 10.5.2004. Datatilsynet opp-
rettholdt sitt vedtak og oversendte saken til Personvernnemnda i brev av 4.6.2004. 
Personvernnemnda gir i brev av 27.8.2004 klager utsatt frist for tilsvar og tillatel-
se til oppbevaring av personopplysninger inntil nemnda har truffet vedtak i saken. 
Personvernnemnda mottok klagers kommentarer i saken i brev med vedlegg av 
20.10.2004. Personvernnemnda mottok dokumenter til støtte for klagers prosjekt i 
brev av 18.10.2004 fra professor dr med Lars Mehlum ved Universitetet i Oslo, og brev 
av 20.10.2004 fra professor dr med Ole Danbolt Mjøs ved Universitetet i Tromsø.

3. faktum
Forskningsprosjektet «Suicidal atferd i Bergensområdet», hvor det søkes konsesjon for 
innhenting av supplerende informasjon og fortsatt lagring av personopplysninger, har 
pågått i ca 20 år og er forventet ferdigstilt om ca 4 år.

Formålet med prosjektet er å finne ut mer om hva som karakteriserer denne pasi-
entgruppen. Prosjektansvarlige, som også er klager, har fulgt pasientgruppen forut for 
og under prosjektet.

Opplysningene ble innhentet fra personer innlagt ved Haukeland Sykehus og 
Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass i perioden 1985 – 1986. Det opprinnelige 
utvalget besto av 470 personer som alle var innlagt for selvpåført skade. Opplysningene 
ble samlet inn gjennom intervju med pasientene, blodprøver og journalopplysninger. 
Alle deltakerne ble muntlig informert om prosjektet ved rekruttering og samtykket 
skriftlig til deltagelse i prosjektet. I tillegg ble det informert om, og samtykket til at pro-
sjektleder kunne registrere andre eventuelt fremtidige innleggelser. Prosjektleder mot-
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tok frem til 2003 opplysninger om innleggelser i somatiske og psykiatriske avdelinger 
i Bergen for de 470 personene som var med i prosjektet. Totalt er det registrert om lag 
11.000 innleggelser, varierende fra 1 til 350 innleggelser pr person. Av de 470 var 43 
døde ved innkomst.

Den opprinnelige konsesjonen av 29.8.1983 er gitt under rammekonsesjon for 
NAVF (daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd) etter personregisterlo-
ven. Konsesjonen forutsatte at gjenpart av Sosialdepartementets dispensasjonsskrivelse 
jf forvaltningslovens § 13, eller kopi av samtykkeerklæring ble oversendt Datatilsynet. 
Konsesjonene er ikke tidsbegrenset, og det ble ikke tatt stilling til arkivering.

De opprinnelige opplysningene ble i 1987 koblet til dødsårsaksregisteret, konsesjon 
for koblingen ble innvilget av Datatilsynet 5.2.1997. Etter 10 års observasjon var det 
80 døde blant de 427, dette utgjør 18,7 % av gruppen og representerer en voldsom 
overdødelighet i forhold til kjønn og alder sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Prosjektet er anbefalt av NSD, og det foreligger støtteerklæringer fra Bjørg Njå, le-
der i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LLP), og fra professor dr med Lars 
Mehlum ved Seksjon for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo.

4. anførslene 
Klager mener at Datatilsynet ikke kan benytte avslag på konsesjon som sanksjon for 
manglende melding i overgangsperioden til ny lov. Det vises til Personvernnemndas 
vedtak i sak 2004/02 NTNU. 

Etter klagers oppfatning baserer Datatilsynets vurdering seg på konkrete misforstå-
elser og feil, av både rettslig og faktisk art. Videre har Datatilsynet endret oppfatning, 
og søker å iverksette denne med tilbakevirkende kraft. 

Klager mener at behandlingen kan skje med hjemmel i personopplysingslovens §§ 
8 og 9. Det er uholdbart at Datatilsynet konkluderer, nærmest uten drøftelse, med at 
ingen av vilkårene er oppfylt.

Krav om samtykke var ikke berørt i Datatilsynets vedtak av 15.4.2004. Kritikk 
for manglende innhenting av samtykke ble fremsatt i oppfølgingsbrevet av 4.6.2004. 
For klager fremstår Datatilsynets begrunnelse som uforankret, fragmentarisk og 
varierende. Ved oppstart av forskningsprosjektet var det ikke krav om samtykke. 
Datatilsynets krav om samtykke synes knyttet opp mot behandling av opplysninger fra 
Dødsårsaksregisteret, opplysningene angår dermed pasienter som er avgått ved døden, 
og det er ikke mulig å innhente samtykke. Man måtte i så tilfelle kontakte eventuelle 
pårørende for innhenting av samtykke, noe som naturligvis ikke er ønskelig, dessuten 
har Helsedirektoratet i brev av 17.1.1992 nedlagt forbud mot ytterligere kontakt med 
de registrerte eller deres pårørende. Til tross for at det ikke var satt som krav at samtyk-
ke skulle innhentes ved oppstart, ble dette gjort. Det anføres at innhenting av samtykke 
tilfredsstilte kravene som den gang gjaldt. Det reageres på at Datatilsynet anvender de 
nye samtykkeregler i personopplysningsloven med tilbakevirkende kraft. Datatilsynets 
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krav om nye samtykker fremstår som rettslig ufundert. I tilfelle det opprinnelige sam-
tykke ikke skulle tilfredsstille nye krav, vil den registrerte ha blitt tilført tilstrekkelige 
opplysninger til at personopplysningslovens § 19, 2. ledd kommer til anvendelse.

Det anføres at rammekonsesjon og fritak fra taushetsplikt klart foreskriver at pro-
sjektet skal fortsette inntil det anses avsluttet. Prosjektleder anser ikke prosjektet som 
avsluttet. Det er i konsesjonen ikke satt frist for avslutning av prosjektet. Det frem-
kommer av meldeskjema og konsesjonssøknad at prosjektet var ment å ha et lang-
varig forløp. Datatilsynets bemerkning om at det fant «prosjektleders innvendig om 
at prosjektet ikke er å anse som avsluttet som lite holdbar», fremstår for klager som 
uforståelig. Det er på det rene at prosjektet ikke er avsluttet. Vilkåret i Datatilsynets 
brev av 5.2.1997, i forbindelse med kobling mot Dødsårsaksregisteret, om sletting av 
opplysninger så snart prosjektet var gjennomført, kan ikke forståes som at prosjektet 
var avsluttet når koblingen var foretatt. 

Datatilsynet har ikke villet foreta vurdering om anvendelse av personopplysnings-
loven, og begrunner dette med at konsesjonsvilkårene er brutt. Hvorvidt personopplys-
ningslovens §§ 8 og 9 kommer til anvendelse skal vurderes. Sentralt vurderingstema er 
om prosjektet har allmenn interesse. Det anføres at prosjektet har stor betydning både 
for enkeltpersoner og for samfunnet. Prosjektet har som fokus å avhjelpe situasjonen 
for en gruppe av sterkt lidende og hjelpetrengende mennesker. Det foreligger støtteer-
klæringer fra Bjørg Njå, leder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LLP), 
og fra professor dr med Lars Mehlum ved Seksjon for selvmordsforskning og forebyg-
ging, Universitetet i Oslo. Prosjektet har også fått støtte fra NAVF og Helsedirektoratet. 
Denne brede støtten gir uttrykk for at prosjektet er vurdert som viktig og samfunnsnyt-
tig av sentrale aktører. Prosjektet vil også kunne ha stor nytteverdi for de registrerte om 
den gruppen de tilhører.

5. datatilsynets vurdering 
Samtykket som ble benyttet ved rekruttering av deltakere oppfyller ikke dagens krav til 
samtykke, jf personopplysningslovens § 2 nr 7.

Konsesjon for lagring ble berørt i tilknyting til søknad om utvidelse av prosjek-
tet ved kobling til Dødsårsaksregisteret i 1997. Det ble stilt som vilkår for utvidel-
sen at data skulle anonymiseres straks etter kobling. Vilkåret ble satt som følge av 
at Helsedirektoratet i sitt vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten hadde satt som 
vilkår at personidentifiserbare opplysninger skulle slettes så snart prosjektet var gjen-
nomført. Datatilsynet finner prosjektleders innvending om at prosjektet ikke er å anse 
som avsluttet, som lite holdbar. De fleste forskningsprosjekter vil være interessante å 
videreføre i lang tid for å belyse langtidsvirkninger med mer. Denne videreføringen 
kan imidlertid ikke anses som del av prosjektet med mindre det fremgår klart av den 
opprinnelige søknaden at man ønsker å foreta en analyse over lang tid, og nettopp 
derfor søker om en konsesjon som strekker seg over tilsvarende lang tid. Det bemerkes 



144 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

at vilkåret i konsesjonen i 1997 ikke er knyttet til prosjektslutt, men til at den omsøkte 
koblingen er gjennomført. Datatilsynet mener derfor at prosjektleders oppfatning med 
hensyn til prosjektets varighet ikke kan tillegges noen betydning i forhold til det avslag 
som er gitt. Datatilsynet legger derfor til grunn at opplysningene har vært oppbevart i 
strid med gitt konsesjon i tiden etter at kobling til Dødsårsaksregisteret fant sted. 

Søknad om ny konsesjon ble mottatt hos Datatilsynet 12.1.2004, mer enn ett år 
etter at samtlige overgangsordninger etter personopplysningsloven er løpt ut.

På bakgrunn av overnevnte har Datatilsynet ikke funnet grunn til å vurdere pro-
sjektet etter reglene i personopplysningsloven §§ 8 og 9. Datatilsynet vil likevel kort 
bemerke at prosjektet ikke ville ha tilstrekkelig behandlingsgrunnlag dersom man 
vurderte prosjektet etter disse bestemmelsene. Bakgrunnen for dette er at man ønsker 
å bygge videre på et samtykkebasert prosjekt uten at det innhentes nytt samtykke. 
Datatilsynet anser dette for å uthule prinsippet som ligger bak kravet til samtykke – at 
den enkelt skal ha kontroll med hvilke opplysninger om vedkommende som til enhver 
tid behandles. I vurderingen etter personopplysningslovens §§ 8 og 9 vil det også måtte 
tillegges vekt at vilkårene i tidligere gitt konsesjon er brutt og at søknaden kommer 
svært lenge etter at overgangstiden etter personopplysningsloven er løpt ut. En vurde-
ring etter personopplysningslovens § 8 litra f, ville etter dette falle ut til fordel for den 
registrerte. Det er Datatilsynets oppfatning at det ikke er gitt opplysninger som tilsier 
at prosjektet oppfyller kravet til at det er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn 
interesse jf personopplysningsloven § 8 litra d eller at samfunnsinteressen overstiger 
hensynet til den enkelte jf personopplysningsloven § 9 litra h.

6. Personvernnemndas vurderinger

6.1. Innledning

Datatilsynet og klager synes å ha ulike oppfatninger av faktum i saken. Derfor vil 
Personvernnemnda først angi hvilket saksforhold nemnda legger til grunn ved tolkning 
av den opprinnelige konsesjon (29.8.1983) og andre dokumenter i saken. Nemnda me-
ner at uenighet om hva som tidligere er skjedd under saksgangen, ikke er av avgjørende 
betydning. Som nemnda kommer tilbake til, må saken vurderes som en ny søknad om 
konsesjon. Selve prosjektbeskrivelsen av prosjektet som sådan vil være viktig i vurde-
ringen av hvorvidt konsesjon bør gis.

Datatilsynet sier i sitt oversendelsesbrev at tilsynet ikke har funnet grunn til å vur-
dere prosjektet etter reglene i personopplysningsloven §§ 8 og 9. Etter nemndas opp-
fatning har Datatilsynet i realiteten allikevel foretatt en slik vurdering, jfr oversendel-
sesbrevet (s 2) hvor det etter at tilsynet har angitt at det ikke finner grunn til å vurdere 
prosjektet etter reglene i personopplysningsloven §§ 8 og 9, heter:
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Vi vil likevel kort bemerke at prosjektet etter vårt syn ikke ville ha tilstrekkelig 
behandlingsgrunnlag dersom man vurdere prosjektet etter disse paragrafene.

Denne vurderingen blir så gitt en kortfattet begrunnelse.
Personvernnemnda vurderer det slik at tilsynet med dette har tatt et standpunkt, og 

nemnda behandler derfor sakens realitet i stedet for å sende den tilbake til Datatilsynet. 
Personvernnemnda anser dermed klagen som en søknad om å få konsesjon for fortsatt 
behandling av opplysningene, og behandler saken på dette grunnlag. 

Personvernnemnda legger til grunn det faktum som fremkommer av opprinnelige 
rammekonsesjon av 29.8.1983. Det fremkommer av meldeskjema og den prosjektbe-
skrivelse som var vedlegg til søknaden, at innhenting av opplysninger fra de registrerte 
skulle skje i en tidsbegrenset periode på ca ett år. Prosjektet er gitt rammekonsesjon 
under NAVF som tillater at man innhenter opplysninger fra innlagte ved somatiske 
og psykiatriske sykehus i 1982, og opprettelse av et personregister hvor de innhentede 
personopplysninger i prosjektet skulle lagres. I vedlegg til kvitteringen for denne ram-
mekonsesjonen pkt 18 «Sletting av data» opplyses: «Det foreligger ikke planer om 
sletting av opplysningene.»

Det ble ikke tatt stilling til arkivering, dette skulle Datatilsynet komme tilbake til 
«når dette er nærmere utredet», jfr Datatilsynets brev av 29.8.1983. Ut fra dokumen-
tene i saken, kan nemnda imidlertid ikke se at Datatilsynet er kommet tilbake til spørs-
målet om arkivering. 

Det er ikke satt som vilkår i konsesjonen at det foreligger samtykke fra den regis-
trerte. Prosjektet kan dermed ikke sies å være samtykkebasert. I konsesjonen er det satt 
som vilkår at Datatilsynet mottar gjenpart av Sosialdepartementets dispensasjonsbeskri-
velse jf forvaltningslovens § 13d eller kopi av samtykkeerklæring. Forvaltningslovens 
§ 13d lyder:

§ 13d. (opplysninger til bruk for forsking).Når det finnes rimelig og ikke 
medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet 
bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for 
forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13. 

Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi 
bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal 
ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om 
tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende 
seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, 
og om bruken av opplysningene for øvrig. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf. 

Vilkåret som er satt i konsesjonen, henspiller på Sosialdepartementets dispensasjon el-
ler kopi av samtykkeerklæring fra Sosialdepartementet i henhold til forvaltingslovens 
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§ 13d, og Personvernnemnda tolker dette ikke som et krav om samtykkeerklæring fra 
den registrerte.

6.2. Behandlingsgrunnlag

Etter personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra a skal den behandlingsansvarlige si-
kre seg at behandlingen av personopplysninger er tillatt etter personopplysningsloven 
§§ 8 og 9. I dette tilfellet dreier det seg om sensitive personopplysninger, jf person-
opplysningsloven § 2 nr 8 litra c. Behandlingen av slike opplysninger faller inn under 
personopplysningsloven § 9, behandlingen krever derfor konsesjon fra Datatilsynet, jf 
personopplysningsloven § 33, 1.ledd. Personopplysningsloven § 9 angir rammene for 
Datatilsynets kompetanse til å gi konsesjon for behandlingen av sensitive opplysninger. 
Gjennom henvisningen fra personopplysningsloven § 9 til personopplysningsloven § 8, 
endrer også personopplysningsloven § 8 karakter i et slikt tilfelle fra å være en plikt-
norm som direkte regulerer den behandlingsansvarliges plikter, til å bli en kompetan-
senorm som setter grenser for Datatilsynets adgang til å gi konsesjon.

Grunnkravet er at konsesjon bare kan gis når betingelsene i personopplysningslo-
ven § 8 er oppfylt, og dersom i tillegg minst ett av de ytterligere vilkårene i personopp-
lysningsloven § 9, 1.ledd litra a-h er oppfylt.

Etter personopplysningsloven § 8 er det tre alternative grunnlag for å gjennomføre 
behandling av personopplysninger. 

Ett av disse er samtykke fra den registrerte (jf personopplysningsloven § 2 nr 7). 
Samtykke er ikke aktuelt i denne saken da det vil være i strid med vilkårene i tillatelse 
fra Helsedirektoratet av 17.1.1992 i forbindelse med søknad om tilgang til blant annet 
Dødsårsaksregisteret. 

I denne forbindelse nevner Personvernnemnda at opplysninger om avdøde knapt an-
ses som personopplysninger i personopplysningslovens forstand, jf Johansen, Kaspersen 
og Skullerud Personopplysningsloven – Kommentarutgave (Universitetsforlaget, Oslo 
2001) s 69 med henvisning til forarbeidene. Av denne grunn er det ikke aktuelt å inn-
hente samtykke fra etterlatte for så vidt det gjelder opplysninger om avdøde personer.

Uansett mener nemnda at innhenting av samtykke i dette prosjektet ikke bør være 
behandlingsgrunnlag på grunn av hensynet til de registrerte. Denne gruppen registrerte 
bør ikke belastes med ytterligere kontakt i forbindelse med at de har vært innlagt for 
selvpåført skade. 

Et annet alternativt grunnlag er en «nødvendighetsbegrunnelse» slik angitt i per-
sonopplysningsloven § 8 litra a-f. Det tredje alternativet, lovhjemmel, er ikke aktuelt i 
denne saken.

6.3. Nødvendighetsbegrunnelse – personopplysningsloven § 8 litra d

Om forholdet mellom samtykke og nødvendighetsbegrunnelse vises det til 
Personvernnemndas vedtak i klagesak 2004–01 – STAMI.
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Etter personopplysningsloven § 8 litra d, kan personopplysninger behandles uten 
samtykke når behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse. 
I merknadene til bestemmelsen i Ot prp nr 92 (1998–99) side 109 nevnes vitenskaplig 
virksomhet som eksempel på oppgaver som kan være av allmenn interesse. Hvorvidt 
det enkelte forskningsprosjekt tilfredsstiller dette kravet, vil bero på en konkret vurde-
ring av i hvilken grad behandlingen av de aktuelle personopplysninger i prosjektet er 
av allmenn interesse. 

Etter nemndas oppfatning er forskningsprosjektet om selvskading av stor allmenn 
interesse fordi det er en viktig samfunnsmessig oppgave å yte bistand til denne gruppen. 
Nemnda er av den oppfatning at forskningsprosjektet vil kunne føre til bedre behand-
lingsmetoder. Nemnda viser til støtteerklæring for prosjektet, anbefalingen fra NSD og 
prosjektbeskrivelsen. 

6.4. Avveiningen av samfunnets interesser i forhold til ulempene for den enkelte

Etter personopplysningsloven § 9, 1.ledd er det ikke tilstrekkelig at man finner å kunne 
bygge behandlingen av personopplysninger på nødvendighetsbegrunnelsen i person-
opplysningsloven § 8. I tillegg må en av de nevnte begrunnelsene i personopplysnings-
loven § 9, 1.ledd foreligge. Personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra h forutsetter at 
samfunnets interesse i at behandlingen finner sted, klart overstiger ulempene den kan 
medføre for den enkelte. I klagesak 2004–01 STAMI har Personvernnemnda gått nær-
mere inn på tolkningen av loven på dette punkt.

I dette konkrete tilfelle legger Personvernnemnda vekt på de argumenter som den 
prosjektansvarlige med tilslutning fra NSD har fremmet. Forskningsprosjektet bygger 
på et unikt materiale som det vil ha betydning for å vinne innsikt som kan utnyttes 
i behandlingen av personer med suicidal atferd. Nemnda viser også til støtteerklæ-
ringer for prosjektet fra Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, og professor 
Lars Mehlum ved Seksjon for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo. 
Overrepresentasjon av dødelighet i gruppen og det store antall innleggelser viser også 
at forskning innenfor dette feltet er nødvendig og viktig. Nemnda ser også behovet og 
begrunnelsen for å følge gruppen med registrerte over lang tid.

Personvernnemnda legger vekt på at ulempene for de registrerte synes å være be-
grenset, da dette er en ren registerstudie. Nemnda mener også at det har betydning i 
hvilken grad prosjektets formål sammenfaller med andre interesser enn personvernin-
teresser man må anta at de personer som omfattes av prosjektet, måtte ha. Resultater 
vil kunne komme den gruppen de registrerte tilhører til gode, ved at man får kunnskap 
som kan føre til bedre behandlingsmetoder. Nemnda viser i denne sammenheng til 
Personvernnemndas vedtak i klagesak 2002–06 – SIRUS.

Personvernnemnda understreker at avveiningen er skjedd helt konkret på grunnlag 
av de faktiske omstendigheter og særlige hensyn som fremkommer i denne saken. 
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6.5. Brudd på konsesjonsvilkår

Datatilsynet har i vurderingen om konsesjon skal gis også lagt vekt på at reglene for tid-
ligere konsesjon er brutt ved at konsesjonssøknaden er kommet etter at overgangsperio-
den angitt i personopplysningsloven er løpt ut, det siktes her til personopplysningsloven 
§ 51 nr 1 som angir frister for melding til Datatilsynet. Den aktuelle behandlingen er 
konsesjonspliktig etter personopplysningsloven § 33, og det fremgår da av personopp-
lysningsloven § 51 nr 1 at det skal sendes melding til Datatilsynet i henhold til denne 
bestemmelsen innen ett år regnet fra lovens ikrafttredelse. Når dette ikke gjøres, åpnes 
det for sanksjoner etter personopplysningsloven § 48, 1.ledd litra b. 

Personvernnemnda peker på at tilsynet ikke kan bruke andre sanksjoner enn de 
som følger av loven. Datatilsynet har derfor ikke anledning å bruke avslag på konse-
sjon som en sanksjon. Personvernnemnda utelukker imidlertid ikke at konsesjonærs 
overholdelse av betingelser i tidligere konsesjoner kan ha betydning i konsesjonsbe-
handlingen Det vil da være naturlig å se hen til hva slags betingelser som måtte være 
brutt, og årsaken til slike eventuelle brudd. I konsesjonsbehandlingen vil f eks konse-
sjonærs evne eller vilje til å sikre kvalitet og sikkerhet være et tema. 

6.6. Konklusjon

Etter dette kommer Personvernnemnda til at behandlingen av personopplysninger kan 
bygge på nødvendighetsbegrunnelsen i personopplysningsloven § 8 litra d, slik behand-
lingen kan skje uten å innhente samtykke fra den enkelte.

Personvernnemnda finner dessuten at samfunnets interesse i at behandlingen fin-
ner sted i dette tilfellet klart overstiger de ulemper behandlingen kan medføre for den 
enkelte. Personvernnemnda anser derfor at betingelsene i personopplysningsloven § 9 
litra h er oppfylt. Datatilsynet har med hjemmel i personopplysningsloven § 33 adgang 
til å gi konsesjon.

7. Vedtak
Klagen tas til følge. 

Saken sendes tilbake til Datatilsynet, som har kompetanse til å gi konsesjon for 
forskningsprosjektet, jf personopplysningsloven § 33, 1.ledd, 1.pkt, jf personopplys-
ningsloven § 9 sml. personopplysningsloven § 8 litra d og personopplysningsloven § 
9 litra h.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004/05: klage på datatilsynets vedtak 
om konsesjon for behandling av personopplysninger i 
kredittopplysningsvirksomhet – norske kredittopplysningsbyråers 
forening (nkf)

1. innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 23.3.2004. Saken gjelder konsesjonsvilkår i Datatilsynets konsesjon for kre-
dittopplysningsbyråers behandling av personopplysninger. Vilkårene som påklages om-
handler tidspunkt for registrering av betalingsanmerkninger om enkeltpersoner, slet-
tefrist for fordringer som er oppgjort, behandling av personopplysninger ved rangering 
(«rating») av nyetablerte foretak frem til første regnskap er offentliggjort, og frist for 
sletting av opplysninger om misligholdte fordringer når foreldelse avbrytes ved at det 
tas nye rettslige skritt.

2. saksgang
Et utkast til ny konsesjon for kredittopplysningsbyråenes behandling av personopp-
lysninger i samsvar med personopplysningslovens bestemmelser (heretter kalt «konse-
sjonen») ble sendt på høring den 05.11.2001. Datatilsynet mottok innen den utsatte 
høringsfristen en høringsuttalelse av 18.12.2001fra NKF på vegne av foreningens med-
lemmer. Tilsynet mottok i tillegg et brev fra NKF den 5.7.2002, der det ble bedt om at 
konsesjonen ble utvidet til også å omfatte adgang til å registrere opplysninger om at en 
person er umyndiggjort.

Datatilsynet utarbeidet etter dette et nytt utkast til konsesjon, som ble sendt på 
fornyet høring til NKF 17.11.2003. Tilsynet mottok en høringsuttalelse fra NKF av 
19.12.2003. I tillegg fikk Forbrukerrådet etter anmodning avgi en høringsuttalelse 
14.1.2004. Etter å ha gjennomgått høringsuttalelsene, ble det tatt hensyn til enkelte 
av de anførte synspunktene fra NKF, og den endelige konsesjonen med merknader ble 
vedtatt den 23.3.2004. 

Datatilsynet mottok en klage på vedtaket datert 23.4.2004. Ved fornyet behandling 
av saken fant Datatilsynet å kunne etterkomme to av klagers seks anførsler i sin hel-
het, og ytterligere en anførsel ble delvis etterkommet. Klager ble underrettet om dette 
12.7.2004.

Datatilsynet opprettholdt sitt tidligere standpunkt i forhold til tre av klagers an-
førsler, og oversendte disse til behandling i Personvernnemnda 12.7.2004. Datatilsynet 
oversendte 22.7.2004 brev fra Forbrukerrådet med kommentarer til konsesjonsvilkå-
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rene. Personvernnemnda sendte brev til klager 20.7.2004 med frist for eventuelle merk-
nader. NKF inngir kommentarer til Datatilsynets oversendelsesbrev i brev av 20.9.04.

Personvernnemnda sendte 9.9.2004 brev til NKF for å sikre seg at NKF var klar 
over at Datatilsynet har gitt delvis avslag på anførselen vedrørende frist for sletting av 
opplysninger om misligholdte fordringer når foreldelse avbrytes ved at det tar retts-
lige skritt, og få synspunkt på hvorvidt klager anså dette forhold omfattet av klagen. 
I brev av 18.10.2004 gir NKF ytterligere opplysninger, og besvarer også de spørsmål 
nemnda har reist. I e-post har NKF også bekreftet at NKF «ikke har noen innvendinger 
mot at Personvernnemnda også behandler det delvise avslag», noe Personvernnemnda 
har oppfattet dit hen at NKF opprettholder klagen på dette punkt. Personvernnemnda 
kontaktet Datatilsynet for å få kjennskap til Datatilsynets argumentasjon for det delvis 
avslag på dette punktet, og mottok svar per e-post 14.2.2005.

3. faktum
Kredittopplysningsbyråene behandler i dag personopplysninger i henhold til den kon-
sesjon byråene ble tildelt etter den tidligere personregisterloven (heretter kalt «person-
registerkonsesjonen»). Personregisterkonsesjonen har vært gjenstand for omfattende 
revisjon og klagebehandling i perioden 1996–1998. I henhold til forskrift om behand-
ling av personopplysninger § 4–6, gjelder denne konsesjonen fortsatt, så langt den ikke 
strider med personopplysningsloven. Den nye konsesjonen av 23.3.2004 viderefører i 
det vesentlige den allerede etablerte praksis med enkelte tilpasninger. Konsesjonen er 
imidlertid noe forenklet og har fått ny struktur.

Det er enkelte av endringene i konsesjonsvilkårene som påklages av NKF på vegne 
av sine medlemmer.

I henhold til konsesjonens punkt 1.3 kan inkassoopplysninger om enkeltpersoner 
eller foretak som ikke er registrert i foretaksregisteret, ikke brukes i kredittopplysnings-
øyemed før én måned etter at inkassator har sendt stevning eller begjæring om rettslig 
skritt i saken. Dette er også praksis i henhold til personregisterkonsesjonen.

Videre er det etter personregisterkonsesjonen gitt anledning til for kredittopplys-
ningsbyråene å la registrerte betalingsanmerkninger bli stående i ett år etter at fordrin-
gen er oppgjort. Datatilsynet fattet et vedtak om at anmerkninger skal slettes straks 
fordringen er gjort opp. Dette kommer til uttrykk i den nye konsesjonen punkt 4.3.

NKF har søkt Datatilsynet om at kredittopplysningsbyråene skal ha mulighet til 
å opprettholde registrerte betalingsanmerkninger på enkeltpersoner en viss tid, også i 
tilfeller hvor det ikke er tatt rettslige skritt i saken. NKF foreslår en endring i konse-
sjonsteksten slik at dette skal bli mulig. 

I den nye konsesjonens punkt 1.5 gjøres det klart at enkeltpersoner som hefter for 
et foretak, kan benyttes ved rangering av foretaket inntil regnskapet er gjort offentlig 
tilgjengelig. Dette er en endring fra personregisterkonsesjonen, hvor opplysninger om 
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«nøkkelpersoner» i foretaket kunne benyttes ved rangering før første regnskap ble of-
fentliggjort. Nøkkelpersoner måtte ikke nødvendigvis hefte personlig for foretaket.

I følge den nye konsesjonens punkt 4.1 skal opplysninger om misligholdte fordringer 
ikke benyttes i kredittopplysningsvirksomhet lenger enn fire år fra den dato opplysnin-
gen første gang ble lovlig registrert. Dette gjelder selv om det skulle bli tatt nye rettslige 
skritt i forhold til debitor. Slettefristen vil ikke bli avbrutt eller nullstilt av dette. NKF 
påklaget dette punktet da foreningen mener det burde være mulig å «holde krav i live» 
ved å foreta rettslige skritt før fireårsfristen går ut. Formålet med en slik mulighet er å 
kunne vise andre kreditorer at det allerede finnes konkurrerende krav som debitor ikke 
er i stand til å betale. Datatilsynet endret etter dette punkt 4.1 i konsesjonen og sendte 
det nye vedtaket til NKF, med ny frist til å klage dette inn for Personvernnemnda. 
Nemnda har mottatt ny klage angående dette punktet, og vil behandle dette.

4. anførslene
Av i alt seks anførsler som ble lagt frem for Datatilsynet 23.4.2004, ble to etterkommet i 
sin helhet, og ett delvis. Det er bare de anførslene som behandles av Personvernnemnda 
som nevnes her.

4.1. Fastsettelsen av tidspunkt for registrering av inkassoopplysninger. 

NKF anfører at konsesjonens punkt 1.3 første avsnitt bør få et tillegg som lyder som 
følgende: 

eller det er gått mer enn 90 dager etter at betalingsfordring er sendt, uten at 
skyldner har fremmet innvendinger mot kravet

Dette vil gi inkassobyråene mulighet til å registrere betalingsanmerkninger på enkelt-
personer etter en viss tid, også i de tilfellene der det ikke tas rettslige skritt for å inndrive 
fordringen. En frist på 90 dager burde gi skyldneren rimelig tid til å gjøre opp for seg 
hvis det er mulig, og til å fremme eventuelle innvendinger mot kravet hvis det er re-
levant. Forhåndsvarselet jf. punkt 3.1 i konsesjonen oppfordrer skyldneren til å rette 
eventuelle opplysninger innen en frist på 14 dager. 

Det er blitt foreslått nye inndrivningsregler, jf Ot. prp nr. 43 (2003–2004) særlig ka-
pittel 6.2. Fra det tidspunktet endringene trer i kraft, skal ikke lenger uomtvistede krav 
gå via forliksrådet men sendes rett til namsmannen. Dette vil medføre et høyere gebyr. 
Hvis skyldneren ikke dekker kostnadene, må disse betales av fordringshaveren.

NKF mener at dette kan føre til større tilbakeholdenhet med å inndrive krav det 
åpenbart ikke er dekning for. Videre viser klager til statistikk fra Lindorff Inkasso for 
første kvartal 2003 og 2004, som viser at det tas rettslig skritt i ca en tredjedel av 
sakene.
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De økte gebyrene kan føre til at det først og fremst er de tilfellene der det antas 
at skyldneren har midler å betale med, at anmerkningen vil rapporteres fordi det tas 
rettslige skritt. De dårlige betalerne, hvor det ikke er utsikt til å få dekning, blir stående 
uten anmerkninger fordi det ikke tas rettslige skritt. En dårlig betaler kan ha en rekke 
misligholdte fordringer som ikke kan inndrives, uten at potensielt nye kreditorer blir 
oppmerksomme på forholdet.

NKF anfører at siden opplysningene ikke kan benyttes i kredittopplysningsvirk-
somhet før fristen for å korrigere opplysningene er løpt ut, vil skyldnerens interesse bli 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte. NKF mener at etter deres forslag vil potensielle 
kreditorer få et bedre grunnlag for å vurdere om det er forsvarlig å yte kreditt, jf per-
sonopplysningsloven § 34.

NKF anfører videre at behovet for registrering av anmerkninger også for tilfeller 
der det ikke tas rettslige skritt, blir ytterligere forsterket dersom man ikke lenger skal 
kunne beholde opplysningene om betalingsanmerkninger i den nåværende perioden på 
tolv måneder etter at fordringen er gjort opp jf neste anførsel.

4.2. Slettefrist for fordringer som er gjort opp.

I den gjeldende konsesjon for kredittopplysninger har kredittopplysningsbyråer rett til 
å la en registrert betalingsanmerkning bli stående i ett år etter at fordringen er gjort 
opp. I den nye konsesjonen pkt 4.3 fremgår det at opplysningen skal slettes straks den 
er gjort opp.

NKF mener opplysninger om betalingsmislighold har betydning også etter at for-
dringen er gjort opp, og henviser til personopplysningsloven § 28 og § 11, 1.ledd litra 
d og e. NKF mener at også oppgjorte krav er en indikasjon på sviktende betalingsvilje 
eller- evne, og at det statistisk sett er høy sannsynlighet for at en person som har fått 
én anmerkning, vil misligholde nye fordringer i løpet av det neste året. Denne risikoen 
mener NKF at bør komme til syne, slik at potensielle kredittgivere får oppfordring til å 
undersøke det underliggende forholdet. NKF anfører også at endringen i konsesjonen 
representerer omgjøring av tidligere vedtak til ugunst for klager, og at det derfor strider 
mot forvaltningsloven § 35.

4.3. Behandling av personopplysninger ved beregning av rangering for nyetablerte 
foretak i tiden frem til første regnskap er offentlig tilgjengelig.

I den nye konsesjonen pkt 1.5 heter det at inntil regnskapet er offentlig tilgjengelig, kan 
opplysninger om enkeltpersoner «som hefter for foretaket» benyttes ved en rangering 
av foretakets kredittverdighet. Dette er en endring av tidligere konsesjon, som tillot at 
det ble brukt opplysninger om «nøkkelpersoner som privatpersoner» inntil det første 
regnskapet ble tilgjengelig.

NKF hevder at det finnes en klar sammenheng mellom betalingsatferd hos ledende 
personer i et foretak og majoritetseiere i et nytt selskap, og utviklingen av selskapets 
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betalingsatferd. Det er også få andre holdepunkter for vurderingen av soliditet og 
betalingsvilje.

4.4. Frist for sletting av opplysninger om misligholdte fordringer når foreldelse 
avbrytes ved at det tas rettslige skritt.

Det fremgår av den nye konsesjonen at opplysninger ikke skal benyttes i kredittopplys-
ningsvirksomhet lenger enn 4 år. NKF ønsker et unntak fra konsesjonen pkt 4.1 hvis 
foreldelse av en misligholdt fordring avbrytes ved at det tas nye, rettslige skritt. NKF 
mener at det vil være misvisende om det ikke fremkommer at kravet fremdeles holdes i 
live, og at det åpenbart vil kunne ha betydning for kredittvurdering å bli kjent med at 
det finnes konkurrerende krav som det ikke er dekning for. 

5. datatilsynets vurdering
Datatilsynet fremhever at da personopplysningsloven avløste personregisterloven, ble 
det nødvendig å utstede en konsesjon for kredittopplysning med hjemmel i personopp-
lysningsloven, jf personopplysningsforskriften § 4–6, slik at det ikke oppsto en situa-
sjon hvor konsesjonen ikke lenger var gyldig før Datatilsynet fikk vedtatt ny konsesjon. 
Den nye konsesjon er derfor ikke et omgjøringsvedtak. Vedrørende tidspunkt for re-
gistrering av inkassoopplysninger mener Datatilsynet at det bør være en høyere terskel 
for å benytte inkassoopplysninger til kredittopplysningsøyemed enn det som foreslås av 
NKF. Faren for feilregistrering er større ved den foreslåtte løsningen. Datatilsynet finner 
at personvernulempene i dette tilfellet veier tyngre for den enkelte enn at det kan være 
en økonomisk risiko for kreditor å ta rettslige skritt i saken. Det er rimelig at kreditor 
foretar seg noe aktivt i form av inndrivelse av gjeld ved rettslige skritt, og ikke slik at 
debitor aktivt må bestride kravet. En notorisk dårlig betaler vil sannsynligvis komme 
dårlig ut ved en kredittvurderingssjekk uansett, slik at nye kreditorer vil bli varslet 
om at vedkommende er en dårlig betaler. Videre er det et argument at Forbrukerrådet 
hevder at bestemmelsen er utilstrekkelig til å hindre at betalingsanmerkninger blir re-
gistrert på feil grunnlag. Både Datatilsynet og Forbrukerrådet har sett eksempler på at 
forbrukere har fått betalingsanmerkninger til tross for at anmerkningen åpenbart er 
omtvistet. Datatilsynet vurderer saken dit hen at beste løsningen for å ivareta person-
vernet er å opprettholde ordningen slik den er regulert i dag, og slik den er videreført i 
konsesjonens punkt 1.3. 

Datatilsynet ser det slik at betalingsanmerkninger må slettes når de er oppgjort, noe 
som i seg selv vil være en tilskyndelse til å gjøre opp for seg. Datatilsynet tolker person-
opplysningsloven § 28 dit hen at den gir grunnlag for å slette anmerkningene når den 
registrerte har gjort opp for seg.

Datatilsynet mener det bare er grunnlag for å bruke opplysninger om de personer 
som hefter for foretaket. Datatilsynet mener at hvis en kreditor ikke kan kreve en ute-
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stående fordring av en daglig leder eller en styreleder, finner tilsynet det «irrelevant hva 
slags økonomisk stilling privatpersonen er i».

Datatilsynet sier i sitt oversendelsesbrev til Personvernnemnda at pkt 4.1 i kon-
sesjonen er endret på grunnlag av NKFs kommentarer i høringsrunden, og at ved-
taket derfor ikke oversendes til Personvernnemnda. Klager har imidlertid overfor 
Personvernnemnda fastholdt klagen.

6. Personvernnemndas vurderinger

6.1. Tidspunkt for registrering av inkassoopplysinger

6.1.1. Innledning

Hovedinnvendingen sett fra personvernets synspunkt – og som nemnda også oppfatter 
som Datatilsynets hovedbegrunnelse for sitt vedtak – er faren for feilregistrering, og da 
i første rekke faren for registrering av omtvistede fordringer.

Kredittopplysningsbyråenes håndtering av omtvistede fordringer er regulert under 
andre punkter i konsesjonen, og disse punktene er ikke påklaget. Fordi innholdet og 
håndteringen av disse konsesjonsvilkårene har betydning for vurderingen og avveinin-
gen av personvernulempene i denne klagesaken, omtales disse konsesjonsvilkårene kort 
innledningsvis.

Etter konsesjonens pkt 3.4 kan omtvistede fordringer ikke benyttes i kredittopplys-
ningsøyemed. Hva som er å anse som omtvistet fordring er i konsesjonen regulert slik:

En fordring er ikke lenger å regne som omtvistet når det foreligger rettskraftig 
avgjørelse i saken. En rettskraftig avgjørelse som er foranlediget av et omtvistet 
forhold, kan ikke benyttes i kredittopplysningsøyemed dersom den registrerte 
gjør opp for seg innenfor domstolens fastsatte frist.

Fordringen er heller ikke å regne som omtvistet når det foreligger rettskraftig 
tvangsgrunnlag som beskrevet i tvangsfullbyrdelsesloven § 7–2. Dersom det er 
tatt rettslige skritt for å bestride tvangsgrunnlaget kan fordringen likevel ikke 
brukes i kredittopplysning.

Ved vurderingen av om en fordring er å regne som omtvistet, skal debitors 
subjektive forståelse av situasjonen legges til grunn.

Det følger videre av konsesjonen pkt 6.1 at kredittopplysningsbyrået ved registrering 
av nye opplysninger om enkeltpersoner skal sende forhåndsvarsel med oppfordring om 
å korrigere eventuelle uriktige opplysninger innen en frist på 14 dager. NKF har i brev 
av 18.10.2004 til nemnda opplyst at varslede registreringer ikke blir synliggjort for 
eksterne brukere før minimum 24 dager etter at varsel er utsendt.
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Dersom skyldneren gir tilbakemelding om at de meldte opplysningene ikke stem-
mer i den forstand at vedkommende enten ikke er enig i fordringens størrelse eller 
grunnlaget for fordringen, er fordringen å anse som omtvistet. Den kan da ikke benyt-
tes i kredittopplysningsøyemed og må slettes fra registeret, jf konsesjonens pkt 7.1 og 
personopplysningsloven § 28. Da kredittopplysningsbyrået i henhold til konsesjons-
vilkårene skal legge skyldnerens subjektive forståelse til grunn, må dette i utgangs-
punktet innebære at ingen fordringer hvor skyldneren har innsigelser, kan benyttes 
i kredittopplysningsøyemed før det eventuelt foreligger en rettskraftig dom. Selv om 
det i konsesjonens pkt 6.1 synes forutsatt at kredittopplysningsbyrået kan foreta nær-
mere undersøkelser selv, og NKF også opplyser at byråene foretar slike selvstendige 
undersøkelser, legger nemnda til grunn at kredittopplysningsbyrået ikke på selvstendig 
grunnlag kan foreta en materiell prøving av skyldnerens innsigelse. En slik prøving vil 
ikke være forenlig med vilkåret om å legge skyldnerens subjektive forståelse til grunn. 
Det må således bare være i tilfeller hvor innsigelsen retter seg mot for eksempel selve 
registreringen og ikke mot fordringens eksistens, at kredittopplysningsbyrået kan se 
bort fra innsigelsen som åpenbart grunnløs.

Dersom kredittopplysningsbyråene ikke overholder konsesjonsvilkårene kan dette 
medføre sanksjoner, jf personopplysningsloven §§ 46, 47 og 48. Den behandlingsan-
svarlige kan også bli erstatningsansvarlig, jf personopplysningsloven § 49. Det er ikke 
mulig for nemnda, på bakgrunn av de opplysningene som foreligger i klagesaken, å 
ta stilling til hvorvidt kredittopplysningsbyråene ikke overholder konsesjonsvilkåret 
om å unnlate å registrere omtvistede fordringer, men dette synes å ligge til grunn for 
Datatilsynets vedtak. Dersom det er tilfellet, mener nemnda at det bør vurderes å be-
nytte sanksjoner snarere enn å sette øvrige konsesjonsvilkår strengere enn personvern-
hensynet tilsier. Dette må i alle fall gjelde frem til det er gjort tilstrekkelige forsøk på å 
sørge for at de ovenfor nevnte konsesjonsvilkår etterleves. 

Nemndas vurdering knytter seg således til hvilket tidspunkt misligholdte, ikke om-
tvistede, fordringer kan benyttes i kredittopplysningsøyemed. Nemnda minner i den 
forbindelse om at omtvistede fordringer ikke kan benyttes før det foreligger rettskraftig 
dom, og spørsmålet blir om det er grunn til å vurdere ikke omtvistede fordringer an-
nerledes og i tilfelle på hvilken måte.

6.1.2. Flertallets synspunkt (Elgesem, Rogde, Stalheim, Thune)

Den registrerte har også en rolle som forbruker. Forbrukerpolitikk består i stor grad av 
en vurdering av forholdet mellom forbruker og leverandør mv med sikte på å redusere 
risiko på forbrukers hånd. Dersom man vil redusere risiko i et marked, er det avgjøren-
de om de tiltak man iverksetter, legger risikoen til den part som kan påvirke risikoen. 
F eks vil man oppnå et sikrere betalingssystem hvis den part som driver systemet, også 
får risiko for systemfeil.



156 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

I denne saken anser flertallet at det er en klar parallell mellom forbrukerhensyn og 
personvern. Både ut fra personvern- og forbrukerhensyn er det viktig at den registrete 
kan være sikker på at de opplysninger som er registeret er korrekte. Det må da være 
hensiktsmessig at den som gjør anmerkningene, har risikoen for hvorvidt de er kor-
rekte. Forslaget fra NKF om at det ikke lenger skal være nødvendig å ta rettslige skritt 
før opplysninger registreres, vil etter flertallets syn bety at den som ikke ønsker å være 
registrert, selv må ta risikoen for at det registreres uriktige opplysninger.

Flertallet fremhever at det er en kvalitativ forskjell i hvilken type feil som de to 
alternative ordningene vil skape. Problemet med en ordning hvor omtvistede krav ikke 
kan registreres før det foreligger en rettskraftig dom, er at misligholdte fordringer bare 
blir registrert i de tilfeller hvor kreditor anser at det er noe å hente ved å gå til rettslige 
skritt. Personer med misligholdte fordringer og uten betalingsevne vil da bli stående 
uten anmerkninger, og fremstå som mer kredittverdig i registeret enn de underliggende 
forhold berettiger. At de registrerte opplysningene er ufullstendige er ikke et problem for 
den registrete, men for fremtidige kreditorer som kan komme til å bære kostnadene ved 
å innvilge nye kreditter på sviktende grunnlag. Flertallet ser dette problemet, men leg-
ger vekt på at de som skal yte kreditt, har mulighet til også å trekke andre forhold enn 
registrerte betalingsanmerkninger inn i kredittvurderingen. Hvis derimot uomtvistede 
fordringer tillates registrert etter en bestemt frist, vil det blant disse kunne komme an-
merkninger som reelt sett er omtvistede, men hvor den registrerte har unnlatt å fremme 
sine innsigelser. Slike feil vil kunne ha sterkt negative konsekvenser for den registrerte. 
Flertallet legger vekt på at feil av denne siste typen fremstår som en større trussel mot 
den enkeltes personvern enn de feil som måtte oppstå etter det første alternativ.

Flertallet mener også at det i praksis ofte vil være vanskelig å bli slettet når regis-
trering først er skjedd.

Personvernnemnda har i anledning av saken vært i kontakt med Forbrukerrådet, 
jf også Forbrukerrådets brev av 12.7.2004 (ref 04/00018–5). Det er kjent fra 
Forbrukerrådets praksis at stadig flere avtaler gjøres betinget av at den registrerte 
ikke har betalingsanmerkninger. En økende andel av leverandører av nødvendige 
varer eller tjenester vil avstå fra å levere disse til en person med betalingsanmerk-
ning. Som eksempel nevnes utvikling innen forsikringsbransjen. I henhold til tall fra 
Forsikringsklagekontoret er det den siste tiden skjedd en merkbar økning i antallet 
forsikringsnektelser som begrunnes i at den registrerte har en betalingsanmerking. 
Dermed får det økende betydning at kredittopplysningsregistrene ikke inneholder urik-
tige betalingsanmerkninger. I forhold til den registrertes interesser, anser flertallet at 
kreditors interesser må vike. 

Forbrukerrådet mener at rådets praksis viser at omtvistede krav ikke sjelden gjøres 
gjeldende som inkassosak, også i tilfeller hvor det ikke finnes noe rettslig eller faktisk 
grunnlang – årsaken kan være svikt i faktureringsrutiner, negativt salg eller også i enkel-
te tilfeller ren svindel. Slike saker sendes sjelden til forliksrådet for en rettslig avklaring. 
Inkassoselskap som inndriver denne typen fordringer, vil typisk trekke saken dersom 
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det blir krevd behandling i forliksrådet eller saken bringes inn for Inkassoklagenemnda. 
Etter gjeldende ordning kan ikke slike useriøse aktører bruke trussel om betalingsan-
merkning for å få forbruker til å betale. Hvis man ikke trenger å gå til rettslige skritt for 
å formidle opplysninger som kan føre til betalingsanmerkning, vil dette etter flertallets 
mening øke risikoen for feilregistrering til ugunst for den registrerte, se ovenfor.

Forbrukerrådet mener også at man i stigende grad ser eksempler på inkassoselska-
per som inndriver omtvistede krav. Vurdering av hvorvidt et krav er omtvistet, beror 
på skjønn både i forhold til jus og faktum. Saksbehandlere i inkassobyråer har ikke 
ressurser eller tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dette spørsmålet tilfredsstillende, 
og Forbrukerrådet hevder at kredittopplysningsbyråer baserer sine anmerkninger på 
opplysninger fra inkassoselskapene.

Varsel med oppfordring om å komme med innsigelser er etter flertallets syn util-
strekkelig for å hindre at uriktige opplysninger blir registrert. Forbrukerrådet har flere 
eksempler på at forbrukere som ikke skulle ha vært registrert, likevel får registrert 
en betalingsanmerkning. På grunnlag av kontakt med forbrukere har Forbrukerrådet 
fått opplyst at forbrukere på henvendelse til kredittopplysningsselskapene blir bedt om 
å ordne opp i forholdet med inkassoselskapet. I realiteten blir det derfor inkassosel-
skapets oppfatning av hvorvidt fordringen er omtvistet, som blir avgjørende også for 
kredittopplysningsbyrået. Flertallet er ikke overbevist om at kvaliteten på de aktuelle 
registrene gjennomgående er tilfredsstillende. 

Etter flertallets syn overstiger den registrertes interesse i ikke å bli oppført med feil-
aktig betalingsanmerkning den økonomiske interesse potensielle kreditorer har i å få et 
mer omfattende register over betalingsanmerkninger. 

Etter flertallets syn vil en endring av konsesjonsvilkårene etter forslaget til NKF 
kunne føre til at det blir lettere å få registrert omtvistede fordringer som betalings-
anmerkninger, og at trussel om betalingsanmerkninger lettere vil kunne brukes som 
pressmiddel for å få forbruker til å betale omtvistede krav.

6.1.3. Mindretallets synspunkt (Bing, Haugstad, Pedersen)

Utgangspunktet er at konsesjonsvilkårene må anses nødvendige for å begrense ulem-
pene behandlingen ellers vil medføre for den registrerte, jf personregisterforskriften § 
4–5, jf personopplysningsloven § 35. Det må foretas en avveining av personverninte-
ressene på den ene side og hensynet til kreditor på den andre. Mindretallets syn er at i 
tillegg til den enkelte kreditors interesse i å få oppgjør for sitt krav, må det vektlegges 
hensynet til øvrige potensielle kreditorer og samfunnets interesse i at man har en kre-
dittopplysningsvirksomhet som fungerer og gir riktige opplysninger. En slik virksomhet 
vil også i mange tilfeller representere en fordel for skyldnerne.

I Ot.prp.nr.43 (2003–2004) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m 
organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet foreslås det direkte tvangsinndri-
velse av uimotsagte krav. Fra proposisjonen side 5 siteres:
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De fleste saker i forliksrådet er kurante inkassosaker der skyldneren ikke 
har innsigelser mot kravet. De bringes inn fordi dom er en forutsetning for 
tvangsfullbyrdelse. Blant annet for å redusere partenes kostnader foreslås det 
at fakturaer og lignende skal være grunnlag for å begjære tvangsfullbyrdelse. 
Bare dersom skyldneren reiser innsigelser mot kravet, skal saken behandles i 
forliksrådet (‹direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav›). For skyldneren vil 
ordningen innebære en faktisk forbedring av rettssikkerheten siden skyldneren 
vil ha en sterkere oppfordring til å fremme eventuelle innsigelser under 
tvangsfullbyrdelse enn forut for en uteblivelsesdom. Direkte tvangsinndrivelse 
vil medføre at omkring de 2/3 av sakene som krever minst innsats i forliksrådet, 
faller bort.

Det vil, dersom forslaget vedtas, kun være de saker der skyldneren har reist innsigelser 
mot kravet som bringes inn for forliksrådet. På bakgrunn av redusert arbeidsmengde 
for forliksrådene, foreslås det samtidig en endret organisering av forliksrådene, som det 
ikke er nødvendig å gå inn på her. Det må, under forutsetning av at forslaget vedtas, 
legges til grunn at rettslig skritt i form av forliksklage ikke lenger vil være aktuelt for 
ikke omtvistede krav. Da kan bruken av opplysninger om kravet i kredittopplysnings-
øyemed heller ikke knyttes til en slik handling.

Etter konsesjonen pkt 3.1 B1) nr 5 kan det registreres: «opplysninger om utleggs-
trekk jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7–21, samt opplysninger om ‹intet til utlegg›, jf 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 7–25 og 7–29». 

Ved tvangsinndrivelse påløper det gebyrer som, for det tilfellet at det ikke er en 
søkegod skyldner, må dekkes av kreditor. Det medfører at det i hovedsak igangsettes 
tvangsinndrivelse kun i de tilfeller hvor fordringshaver har grunn til å tro at det kan 
være noe å hente ved tvangsinndrivelse, og at de skyldnerne med dårligst betalingsevne 
ikke får registrert betalingsanmerkninger som kan benyttes i kredittopplysningsøye-
med. Mindretallet kan ikke se at personvernhensyn begrunner en slik særbehandling av 
skyldnere med dårlig betalingsevne.

Det avgjørende for ivaretakelsen av personvernet – og mindretallet sikter da i første 
rekke til hensynet til å sikre at opplysningene som benyttes er korrekte – blir varselet 
som sendes skyldneren når kravet blir meldt inn til kredittopplysningsbyrået, og inn-
holdet i dette varselet. Det er viktig med god informasjon som gir skyldneren tilstrek-
kelig oppmuntring til å reise innsigelse mot kravet dersom vedkommende mener det er 
uriktig. Mindretallet legger til grunn at Datatilsynet som tilsynsmyndighet kan bidra til 
å sikre at den informasjonen som gis den registrerte, er tilstrekkelig.

Etter dette er mindretallets vurdering at NKF bør gis medhold i klagen på dette 
punktet.

6.2. Slettefrist for fordringer som er gjort opp.

Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets syn om at det her ikke foreligger om-
gjøring av vedtak.
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Etter personopplysningsloven § 28 skal personopplysninger ikke lagres lenger enn 
det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Etter personopp-
lysningsloven § 11, 1.ledd litra e angis hovedregelen, en opplysning skal være korrekt 
og oppdatert. Nemnda har merket seg at NKF vil oppdatere anmerkningen med opp-
lysning om at den er «slettet/oppgjort». Likevel vil det fremgå en betalingsanmerkning 
som viser at den registrerte har misligholdt en fordring. Personvernnemnda har også 
merket seg at det hevdes at det er «statistisk meget høy sannsynlighet» for at en regis-
trert med en anmerkning vil få nye anmerkninger. Nemnda bemerker at dette må gjelde 
gruppen av personer med betalingsanmerkninger, og at det i forhold til den enkelte re-
gistrerte ikke vil være korrekt å legge den samme sannsynlighetsvurderingen til grunn. 
Den enkelte registrerte har krav på å bli behandlet som en enkeltperson uavhengig av 
de egenskaper som statistisk sett knytter seg til den gruppen som vedkommende gjen-
nom en betalingsanmerkning i dette tilfellet regnes inn i. 

Etter Personvernnemndas syn vil en opplysning om betalingsmislighold lagret ut-
over oppgjør til tross for anmerkningen om at fordringen nå er «slettet/oppgjort» hefte 
ved vedkommende som en negativ karakteristikk. Det er ingen grunn til å tvile på at 
NKF har rett i at manglende betaling i de fleste tilfeller skyldes manglende betalings-
evne eller -vilje, men det forhindrer ikke at det for en del av de registrerte vil være andre 
årsaker som ligger til grunn for registreringen. 

Etter Personvernnemndas syn vil det derfor stride mot hovedregelen i personopp-
lysningsloven § 11, 1.ledd litra e og personopplysningsloven § 28 å tillate at beta-
lingsanmerkningene blir lagret etter at den underliggende fordring er gjort opp. 
Personvernnemnda slutter seg derfor til Datatilsynets syn på dette punktet.

6.3. Behandling av personopplysninger ved beregning av rangering for nyetablerte 
foretak i tiden frem til første regnskap er offentlig tilgjengelig.

Mens man i tidligere konsesjon tillot at rangering av nyetablerte foretak før første 
regnskap blir tilgjengelig ble gjort på grunnlag av «nøkkelpersoner» i foretaket, er 
personkretsen i den nye konsesjonen snevret inn til «enkeltpersoner som hefter for 
foretaket».

Personvernnemnda har lagt vekt på at det for nyetablerte foretak ofte ikke vil være 
noen enkeltperson som hefter for foretaket. Dette vil typisk være tilfellet for et aksjesel-
skap, hvor bare selskapet selv hefter for fordringene. Etter den nye konsesjonen vil det 
da ikke være noen opplysninger tilgjengelig for en kredittvurdering før det første regn-
skapet foreligger, noe som betyr at man i over ett år ikke vil ha opplysninger som kan 
danne grunnlag for rangering av foretaket. Personvernnemnda mener det ikke minst 
for nyetablerte foretak er et behov for å kunne rangere foretakets kredittvirksomhet, og 
merker seg også at NKF hevder at den gjeldende ordning har fungert godt.

På dette grunnlag finner Personvernnemnda at man derfor må ha en ordning som 
gjør det mulig også å rangere nyetablerte foretak med begrenset ansvar, og finner at 
klager bør gis medhold på dette punket, slik at man også i den nye konsesjon tillater 
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at opplysninger om «nøkkelpersoner» i foretaket benyttes til rangering av foretakets 
kredittverdighet frem til første regnskap er tilgjengelig.

6.4. Frist for sletting av opplysninger om misligholdte fordringer når foreldelse 
avbrytes ved at det tas rettslige skritt.

Personvernnemnda vil innledningsvis nevne at Datatilsynets oversendelsesbrev angir 
at man på dette punkt har foreslått en endring av konsesjonen som er sendt på hø-
ring til NKF, og at det i forhold til dette punktet ble satt ny frist for innklaging til 
Personvernnemnda. Etter kontakt med klager har Personvernnemnda klargjort at kla-
gen opprettholdes. 

Personvernnemnda synes det er prisverdig at Datatilsynet utviser fleksibilitet i kon-
takten med søker av konsesjon, slik den antydede fremgangsmåte for så vidt illustrerer. 
Imidlertid kan det ha visse ulemper. For det første vil Personvernnemnda ikke få et full-
stendig vedtak, og når det særlig gjelder konsesjoner, vil situasjonen gjerne være den at 
bestemmelsene bør ses i sammenheng. For det andre har selvsagt klager krav på at kla-
gen behandles så raskt som omstendighetene tillater, og den dialog som Datatilsynets 
fleksibilitet forutsetter, vil kunne føre til at det tar tid før en eventuell klage fremmes. 
Disse bemerkningene har en ren prinsipiell karakter, og Personvernnemnda vil særlig 
fremheve at Datatilsynets dialog i den aktuelle sak ikke har vært tidskritisk ettersom 
kredittopplysningsvirksomhetene har arbeidet under en midlertidig konsesjon som 
svarte til den som var gjeldende etter personregisterloven. 

Slik Personvernnemnda forstår konsesjonen pkt 4.1, inneholder den en hovedregel 
om at opplysninger ikke skal brukes ved vurdering av kredittverdighet lenger enn fire 
år regnet fra den dato opplysningen første gang ble lovlig registrert. NKF ønsker å en-
dre regelen ved at opplysninger tillates lagret utover denne fristen hvis det tas rettslige 
skritt for å avbryte foreldelse av fordringen. Konsesjonen har egne bestemmelser for 
opplysninger om tvangsforretning i fast eiendom (pkt 4.2) og opplysninger om gjelds-
forhandlinger (pkt 4.4).

Den alminnelige foreldelsesfrist for fordringer er tre år, jf foreldelsesloven § 2. Det 
finnes imidlertid avvikende foreldelsesfrister for enkelte typer fordringer, særlig prak-
tisk fordringer det er utstedt gjeldsbrev for, eller fordringer registrert i et verdipapir-
register, her er foreldelsesfristen 10 år, jf foreldelsesloven § 5.

Fristen i konsesjonen pkt 4.1 på fire år synes derfor ikke direkte knyttet til forel-
delse av fordringer. Enkelte fordringer må slettes tidligere fordi de faller bort ved forel-
delse, andre vil måtte slettes før de foreldes også der det ikke er tatt rettslige skritt for 
å avbryte foreldelsen, jf foreldelsesloven § 15. I denne situasjon synes det vanskelig å 
begrunne at man skal innføre en kobling til avbrudd av foreldelsesfrist.

Som nevnt fortsatte Datatilsynet behandlingen av konsesjonen på dette punkt etter 
oversendelse til Personvernnemnda. Datatilsynet finner at krav av en viss størrelse der 
kreditor tar nye rettslige skritt fordi kravet ikke er gjort opp etter fire år, ved enkelte 
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tilfelle bør kunne registreres utover fireårsfristen (jfr Datatilsynets brev av 12.7.2004, 
ref 2001/4176–14 KBE/-). Konsesjonen pkt 4.2 lyder etter dette:

4.2 Fordringer med lengre slettefristerOpplysninger om tvangsforretning i fast 
eiendom eller løsøre, kan benyttes i kredittopplysningsøyemed så lenge de er 
registrert i det gjeldende offentlige register.

En fordring som ikke kan resultere i slik tvangsforretning, kan benyttes 
i kredittopplysningsøyemed i ytterligere fire år, dersom det tas nye rettslige 
skritt. Fordringen må beløpe seg til minimum kr 20.000,- inkludert renter og 
omkostninger på det tidspunkt da nye rettelige skritt tas.

Klager har opprettholdt klage også over denne bestemmelsen i konse sjonen.
Personvernnemnda har ingen kommentarer til konsesjonen pkt 4.2, 1.ledd, men 

bemerker at registrerte anmerkninger i registre for fast eiendom eller løsøre typisk ikke 
vil bli slettet. De vil fremgå av de aktuelle registre. Man kunne reise spørsmål om be-
hovet for dublering av registrering for bruk i kredittopplysningsvirksomhet, men etter 
omstendighetene forfølges ikke dette spørsmålet. Personvernnemnda kan under enhver 
omstendighet ikke omgjøre Datatilsynets vedtak til ugunst for klager.
Når det gjelder konsesjonen pkt 4.2, 2.ledd har Personvernnemnda vurdert hensikts-
messigheten av å innføre en bestemt beløpsgrense. Det er flere ulemper ved en slik 
grense, bl a at det vil kunne være behov for å revidere den over tid i forhold til kost-
nadsutviklingen. Personvernnemnda ser det slik at kreditor vil vurdere hvorvidt det 
er forretningsmessig forsvarlig å gå til ytterligere rettslige skritt. Det påfører kreditor 
utgifter, og dette vil gjøre kreditor i en viss grad tilbakeholden med å ta slike skritt 
hvis kostnadene står i misforhold til fordringen eller utsiktene til å inndrive denne. 
Personvernnemnda anser at dette vil være tilstrekkelig for å sikre at det ikke rutine-
messig tas rettslige skritt bare for å avbryte foreldelse og derav beholde adgangen til å 
opprettholde anmerkningene i registeret. Hvilket beløp som anses som betydelig og for-
retningsmessig forsvarlig å holde i live for en mulig senere tvangsinndrivelse av, vil også 
variere med den enkelte kreditor og størrelsen på hans virksomhet. Denne vurderingen 
bør derfor overlates til kreditor.

Etter dette er Personvernnemnda kommet til at klager gis medhold i den utstrekning 
at siste setning i konsesjonen pkt 4.2, 2.ledd strykes.

6.5. Konklusjon

6.5.1. Tidspunkt for registrering av inkassoopplysinger

For så vidt gjelder tidspunktet for registrering av inkassoopplysninger, har nemnda delt 
seg i et mindretall og et flertall. 

Flertallet (Elgesem, Rogde, Stalheim, Thune) mener at opplysninger om mislighold-
te, ikke omtvistede fordringer først kan tillates registrert når det er tatt rettslige skritt 
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for inndriving av fordringene, og slutter seg derfor til det syn som ligger til grunn for 
Datatilsynets vedtak.

Mindretallet (Bing, Haugstad, Pedersen) mener at opplysninger om misligholdte, 
ikke omtvistede fordringer bør tillates registrert selv om det ikke er tatt rettslige skritt 
for å inndrive fordringene, og gir slik klager medhold.

6.5.2. Slettefrist for fordringer som er gjort opp.

Personvernnemnda slutter seg til det syn som ligger til grunn for Datatilsynets vedtak. 
Opplysninger om fordringer som er gjort opp, skal slettes.

6.5.3. Behandling av personopplysninger ved beregning av rangering for nyetablerte 
foretak i tiden frem til første regnskap er offentlig tilgjengelig.

Personvernnemnda finner at man bør kunne basere rangering av kredittverdighet for 
nyetablerte foretak på opplysninger om de nøkkelpersoner som står bak foretaket og 
ikke begrense dette til personer som hefter for foretaket. Dette gjelder frem til første 
regnskap er offentlig tilgjengelig. Klager gis medhold.

6.5.4. Frist for sletting av opplysninger om misligholdte fordringer når foreldelse avbrytes 
ved at det tas rettslige skritt.

Personvernnemnda gir klager medhold i at konsesjonen pkt 4.2, 2.ledd endres slik at 
siste setning strykes.

7. Vedtak
Personvernnemndas flertall (Elgesem, Rogde, Stalheim, Thune) opprettholder 
Datatilsynets konsesjonsvedtaket i forhold til konsesjonen pkt 1.3.

Personvernnemnda opprettholder Datatilsynets vedtak om at betalingsanmerknin-
ger skal slettes straks fordringen er gjort opp, konsesjonens pkt 4.3.

Personvernnemnda finner at klagerer gis medhold, slik at konsesjonen pkt 1.5 en-
dres til at «Inntil regnskapet er gjort offentlig tilgjengelig, kan opplysninger om nøk-
kelpersoner som privatpersoner benyttes ved beregning av foretakets rangering.».

Personvernnemnda finner at klager gis medhold slik at siste setning konsesjonen pkt 
4.2, 2.ledd («Fordringen må beløpe seg til minimum kr 20.000,- inkludert renter og 
omkostninger på det tidspunkt da nye rettelige skritt tas») strykes.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 163

klagesak 2004/06: klage på datatilsynets vedtak om at ullevål 
universitetssykehus ved personvernombudet ikke selv får 
oppbevare koblingsnøkler for forskningsprosjekter

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 5.2.2004. Saken gjelder klage på Datatilsynets vedtak om at Ullevål 
Universitetssykehus ved personvernombudet ikke selv får oppbevare koblingsnøkler 
for forskningsprosjekter.

2. saksgang
Datatilsynet ga 31.3.2003 Ullevål Universitetssykehus (UUS) konsesjon med vil-
kår til prosjektet «Etterundersøkelse av pasienter innlagt for selvpåført forgiftning». 
Opplysninger om de registrerte behandles i pseudonymisert form, og en koblingsnøk-
kel oppbevares separat for kobling av nye opplysninger til de pseudonymiserte perso-
nene. I brev av 30.4.2003 mottok Datatilsynet en klage fra UUS på vilkåret om at kob-
lingsnøkkelen måtte oppbevares eksternt. Datatilsynet omgjorde delvis dette vilkåret i 
brev av 23.7.2003. 

UUS søkte konsesjon til prosjektet «Oppfølging av pasienter etter selvpåført for-
giftning» i brev av 7.4.2003 (Datatilsynets oversendelsesbrev viser til dato 7.4.2004). 
Datatilsynet ga 23.7.2003 UUS konsesjon til prosjektet med tilsvarende vilkår som 
førstnevnte studie. Etter en klagerunde ble omgjort konsesjon gitt 26.9.2003. Denne 
klagen gjaldt samtykkeerklæring fra de registrerte pasientene. Vilkåret om oppbevaring 
av koblingsnøkkelen ble ikke påklaget i denne runden.

Den 19.10.2003 mottok Datatilsynet en forespørsel fra personvernombudet ved 
UUS der det ble bedt om tillatelse til at ombudet oppbevarer koblingsnøkler for fors-
kningsprosjekter som utføres ved sykehuset. Datatilsynet ga delvis avslag på denne 
henvendelsen i brev av 5.2.2004. UUS ved personvernombudet påklaget vedtaket i brev 
av 29.2.2004. (Datatilsynets oversendelsesbrev viser ved en inkurie til dato 7.4.2004). 
Klagen ble behandlet og besvart av Datatilsynet i brev av 21.4.2004.

Ved ny gjennomgang av saken, sier Datatilsynet i brev av 21.4.2004 at tilsynet had-
de gjort en saksbehandlingsfeil da uttalelsen i brev av 5.2.2004 ble kalt for et vedtak, 
med den følge at UUS var gitt klagerett. Datatilsynets viser til personopplysningsloven 
§ 35 om at tilsynets vedtakskompetanse i denne sammenheng er begrenset til vilkår gitt 
i konkrete konsesjonssaker. Det ble likevel presisert at henvendelsen eventuelt kunne 
anses som klage i henhold til de to ovennevnte konsesjonsvedtak.
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På bakgrunn av egen håndtering av saken, valgte Datatilsynet å akseptere UUS hen-
vendelse i brev av 29.2.2004 som en klage knyttet til vilkåret om ekstern oppbevaring 
av koblingsnøkler, gitt ved konsesjon den 23.7.2003. 

Datatilsynet oversendte saken til Personvernnemnda den 9.9.2004. Personvernnemnda 
sendte brev til klager med frist for eventuelle kommenterer, 28.9.2004. Nemnda har 
ikke mottatt ytterligere dokumenter i saken. 

3. faktum 
Ved flere forskningsprosjekter ved UUS behandles sensitive personopplysninger tilknyt-
tet livsområder som anses å være ekstra følsomme. I denne saken er dette eksemplifisert 
ved prosjektet «Oppfølging av pasienter etter selvpåført forgiftning». Prosjektet omfat-
ter i stor grad selvmordsforsøk, og størsteparten av de registrete vil være sannsynlig 
suicidale personer. Hensikten med studien er å kartlegge dødelighet og dødsårsaker ved 
ulike tidspunkt i etterkant av innleggelse. 

Det dreier seg om et register på mellom 4100–5200 personer. Prosjektet er en ren re-
gisterstudie og involverer ikke direkte kontakt med pasientene. Opplysninger blir samlet 
inn fra pasientenes journaler. Registeret inneholder opplysninger om blant annet fød-
selsnummer, alder, kjønn, hvilken avdeling de var innlagt på, liggetid, med hvilken grad 
av sannsynlighet det ble antatt å foreligge selvmordsforsøk og eventuell dødsårsak. 

Pasientutvalget blir sammenholdt med Folkeregisteret for å finne ut hvem som er 
døde etter henholdsvis 5, 10 og 15 år. Navn og fødselsnummer på de døde sendes der-
etter til Statistisk sentralbyrå, som returnerer dødsmeldinger. Der fremgår dødsårsaker 
og tidspunkt for død. 

I konsesjonsbetingelsene fra Datatilsynet er det ved flere forskningsprosjekter ved 
UUS forutsatt at krysslister eller koblingsnøkler skal oversendes til Statistisk sentral-
byrå, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste eller tilsvarende godkjent arkivinsti-
tusjon mellom perioder for bruk. UUS ønsker at deres eget personvernombud skal 
kunne oppbevare koblingsnøkler. Denne saken gjelder spesielt prosjektet «Oppfølging 
av pasienter etter selvpåført forgiftning», men UUS ønsker at lokal oppbevaring av 
koblingsnøkler skal etableres som fast praksis også i andre forskningsprosjekter. 

4. anførslene
UUS anfører at oppbevaring av koblingsnøkler internt på sykehuset ikke vil svekke den 
registrertes personvern. Sensitiv pasientinformasjon forekommer i mange forsknings-
prosjekter. Slik sensitiv pasientinformasjon må ikke komme på avveie, og UUS mener 
at det er langt tryggere å oppbevare disse opplysningene i sykehusets egne databaser. 
Forskerne finner det paradoksalt å skulle spre informasjon om pasienter for å sikre at 
sensitiv informasjon ikke lekker ut. UUS mener at det er en større trussel mot person-
vernet at eksterne aktører blir innblandet. 
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UUS anfører at det kan stride mot taushetsplikten å sende ut koblingsnøkler uten at 
pasientene verken er blitt spurt eller har gitt samtykke til dette. Det blir ikke gitt infor-
masjon til den offentlige arkivinstansen om årsaken til innleggelsen. UUS mener likevel 
at det er mulig at pasienter som leser om undersøkelsen, kan få vite at opplysninger om 
at de har vært innlagt på sykehuset er gitt videre til eksempelvis Statistisk sentralbyrå, 
uten at de har gitt samtykke til dette. UUS hevder at det finnes flere eksempler på at 
sensitiv informasjon har kommet på avveie via offentlige kontorer, enten ved tyveri el-
ler annen uautorisert tilgang.

UUS anfører at sykehuset har lang og solid erfaring ved behandling av sensitiv in-
formasjon, og at medisinske professorer står som garantister for at sensitiv informasjon 
ikke kommer på avveie. 

UUS anfører at spredning av sensitiv informasjon som allerede ligger inne i UUS egne 
databaser er unødvendig. Flertallet av pasientene som inngår i prosjektet «Oppfølging 
av pasienter etter selvpåført forgiftning», har allerede vært innlagt på UUS. Registeret 
til denne studien inneholder dermed et fåtall nye opplysninger i forhold til det som 
allerede ligger arkivert om deltakerne i sykehusets journaler. Det er kun snakk om 
eventuelle tilleggsopplysninger om dødsårsak. 

Unødvendigheten i spredning av pasientinformasjon blir ytteligere begrunnet med 
at forskerne ved UUS som oftest vil ha tilgang til pasientjournaler uavhengig av kon-
krete forskningsprosjekter.

Fordi UUS er et universitessykehus er det normal prosedyre at forskeren tar del i 
behandlingen av pasienten sammen med legen. I prosjektet «Oppfølging av pasienter 
etter selvpåført forgiftning» har forskerne arbeidet i de institusjoner som behandlet 
pasientene, og følgelig vil han eller hun ha tilgang til pasientens journal uavhengig av 
prosjektet. Sensiviteten på opplysningene i oppfølgingsstudien vil være av samme ka-
rakter som informasjonen i pasientjournalene. UUS ser altså ikke poenget med ekstern 
oppbevaring av materiell som allerede er tilgjengelig for forskerne. 

UUS mener at de tar sikring av sensitive personopplysninger svært alvorlig. Forsknings-
basene på sykehuset var på klagetidspunktet (mars 2004) lokalisert på egne tjenermaskiner 
hvor hvert forskningsteam har egne og unike passord for å få tilgang til sine databaser. 
Ingen andre enn forskere som arbeider med prosjektet, har tilgang til disse tjenermaskine-
ne. UUS vil også etablere ytterligere sikkerhetsrutiner for tilgang og oppbevaring av data. 

Det fremgår av Datatilsynets avslag, at nærhet mellom forskingsdataene og kob-
lingsnøkkelen vil utgjøre en trussel mot personvernet, fordi personvernombudet vil 
være underlagt den (data)behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet og at mulig-
het for påvirkning er til stede. UUS anfører at selv om personverombudet er ansatt ved 
UUS, er organisering og plassering av ombudet adskilt fra både det kliniske miljøet og 
forskningsmiljøet.

Risikoen for uautorisert tilgang på forskningsmateriell blant ansatte på sykehuset 
er ifølge UUS marginal. Dersom det skulle komme et krav fra en kliniker eller forsker 
om å få tilgang til kryssreferanselister uten at vedkommende forsker har konsesjon, vil 
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ikke personvernombudet ha myndighet til å tillate dette. Sykehusets ledelse har under-
bygd at et slikt ikke-legitimt krav vil bli avvist. 

Gjennom flere klagerunder poengterer UUS at forskning er svært viktig, både for 
pasienter og for sykehusets egen profilering. Oppbevaring av pasientlister på andre 
offentlige kontorer, vil ifølge UUS trolig få store konsekvenser også for oppfølgings-
studier av kreftpasienter, hjertepasienter, HIV/AIDS-pasienter og andre. UUS anfører at 
det ikke bare er tryggere, men også mer smidig og praktisk for forskningen i det daglige 
dersom koblingsnøkkelen kan oppbevares lokalt på sykehuset. Forskerne er bekymret 
for at de strenge retningslinjene kan påvirke legene til ikke å ville gi ut pasientopplys-
ninger fordi legene på vegne av sine pasienter frykter eksponering via en tredje aktør. 

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet er av den oppfatning at vilkåret om at koblingsnøkkelen i mellomperioder 
skal oppbevares utilgjengelig for prosjektleder og medarbeidere, ikke vil være like effek-
tivt dersom personvernombudet ved UUS skal utføre og ivareta denne oppgaven. Det er 
videre ikke en oppgave som Datatilsynet ønsker skal tillegges personvernombudene. 

Datatilsynet anfører at den ønskede plassering av oppgaven skal være både per-
son- og organisasjonsuavhengig. Tilsynet ønsker her et klart og tydelig skille mellom 
den behandlingsansvarlige og den som besitter koblingsnøkkelen. På generelt grunnlag 
mener tilsynet at en uavhengig arkivinstitusjon som Datatilsynet aksepterer, er best 
egnet til å utføre oppgaven.

Tilsynet anfører at et personverombud alltid vil være ansatt eller engasjert av den 
behandlingsansvarlige, og vil således være underlagt dennes instruksjonsmyndighet og 
påvirkningsmuligheter. Datatilsynet mener at det medfører en nærhet mellom forskings-
dataene og koblingsnøkkelen som ikke i tilstrekkelig grad sikrer personvernet. Dette til 
forskjell fra når koblingsnøkkelen oppbevares hos en ekstern aktør.De registrerte i dette 
prosjektet har aldri fått informasjon om at de er med i denne undersøkelsen. Datatilsynet 
mener det er lite lojalt at prosjektleder til enhver tid skal sitte på noe annet enn avidenti-
fiserte persondata når det ikke er behov for det utover akkurat i koblingsøyeblikket. 

Datatilsynet anfører at utlevering av koblingsnøkkelen til en ekstern aktør ikke er en 
uvanlig prosedyre, men et vanlig konsesjonsvilkår i saker der det behandles sensitiv infor-
masjon. Tilsynet mener at koblingsnøkkelen vil gi arkivinstitusjonen svært lite informa-
sjon, da krysslisten kun behøver å inneholde navn og løpenummer, og en referanse slik at 
forsker vet hvilket prosjekt navnelisten er knyttet til. Det vil altså ikke være snakk om en 
spredning av store mengder sensitiv informasjon slik det anføres i klagen fra UUS. 

6. Personvernnemndas vurderinger
Etter personopplysningslovens § 35 skal det i forbindelse med tildeling av konsesjon 
vurderes vilkår for behandlingen når slike vilkår er nødvendige for å begrense ulempe-
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ne behandlingen ellers ville medføre for den registrerte. Vurderingstemaet som nemnda 
tar stilling til er derfor hvorvidt vilkåret om ekstern oppbevaring av koblingsnøkkel er 
nødvendig for å begrense ulempene ved behandlingen for den registrerte. 

Nemnda anser at ekstern oppbevaring av koblingsnøkkelen vil begrense ulempe-
ne for den registrerte, samt at det er viktig med et skille mellom den behandlingsan-
svarlige og de som oppbevarer koblingsnøkkelen. Personvernombudet vil være under 
den behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet fordi ombudet er ansatt ved UUS. 
Personvernombudet vil riktignok ikke være direkte underlagt instruksjonsmyndighet 
fra prosjektleder eller dennes avdeling fordi personvernombudet ikke er i direkte linje 
med avdelingen til prosjektleder. Imidlertid vil begge i prinsippet være underlagt den 
behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet, og Personvernnemnda anser også en 
slik indirekte kobling som lite ønskelig. 

Personvernnemnda kan ikke se store ulemper for klager ved ekstern oppbevaring 
av koblingsnøkkelen. I forbindelse med UUS anførsel om at forskerne ved UUS som 
oftest vil ha tilgang til pasientjournaler uavhengig av konkrete forskningsprosjekter 
vil Personvernnemnda for ordens skyld nevne at det etter de vanlige reglene bare er 
behandlende leger og annet helsepersonell som deltar i behandlingen av pasienten som 
har tilgang til journalene. Qua forsker vil ikke en lege ved UUS ha tilgang til journalene 
for pasienter som behandles ved sykehuset.

Nemnda ser ikke behovet for at UUS skal oppbevare koblingsnøkkel med den be-
grunnelse at det er mer smidig og praktisk for forskningen. Koblingsnøkkelen skal kun 
benyttes ved kobling, og skal dermed ikke være tilgjengelig for forskeren annet enn i 
koblingsøyeblikket. 

Nemnda mener at offentlige godkjente arkivinstitusjoner som Norsk samfunnsvi-
tenskapelig datatjeneste eller Statistisk sentralbyrå er best egnet. Datatilsynet opplyser 
at en slik ordning vil være i tråd med tilsynets tidligere praksis. Personvernnemnda slut-
ter seg til Datatilsynets syn på hvilke oppgaver som bør tillegges et personvernombud. 
Personvernnemnda anser også at nåværende praksis generelt vil gi den beste løsning 
med mindre det i det enkelte tilfellet foreligger konkrete forhold som begrunner et 
annet resultat. Personvernnemnda kan ikke se at det er tilfellet i den foreliggende sak. 
Personvernnemnda opprettholder derfor Datatilsynets vedtak. 

7. Vedtak
Klagen har ikke ført frem.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004/07: klage på datatilsynets vedtak om at telenor 
mobil må slette personopplysninger om tidligere kunder

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 07.09.04. Saken gjelder klage på Datatilsynets vedtak om at Telenor Mobil 
må slette personopplysninger om tidligere kunder.

2. saksgang
Datatilsynet varslet i brev til Telenor av 29.03.04 at det ville bli foretatt tilsyn med 
hvordan Telenor Mobil AS behandler personopplysninger om eksisterende og tidligere 
kunder. Tilsynet ble gjennomført den 13.05.04. Kontrollrapport og varsel om pålegg 
ble oversendt til Telenor i brev av 09.08.04. Datatilsynet varslet om at det ville bli 
fattet vedtak om at Telenor må slette personopplysninger om tidligere kunder. Telenor 
oversendte i brev av 23.08.04 kommentarer til kontrollrapporten og det varslede på-
legg. Vedtak om at Telenor må slette personopplysinger om tidligere kunder ble deret-
ter fattet den 07.09.04. Telenor påklaget vedtaket i brev av 24.09.04. Vedtaket ble i 
brev fra Datatilsynet av 29.09.04 gitt utsatt iverksetting i påvente av endelig klage-
saksavgjørelse, jf forvaltningsloven § 42. 

Datatilsynet oversendte saken til Personvernnemnda den 18.10.04. Person-
vernnemnda mottok i brev av 26.10.04 klagers kommentarer til Datatilsynets 
oversendelsesbrev. 

3. faktum 
Telenor Mobil AS lagrer personopplysninger om kunder som har avsluttet sitt kunde-
forhold ved oppsigelse. Personopplysningene omfatter kundens navn, adresse, fødsels-
dato, tidligere telefonnummer og benyttede tjenester. Telenor erfarer at mange kun-
der gjenopptar sitt kundeforhold en tid etter oppsigelse. Formålet med lagringen er 
at opplysningene skal ligge klare til bruk i tilfelle kundeforholdet blir gjenopprettet. 
Opplysningene brukes ikke til direkte markedsføring, «win-back» eller lignende.

Bransjen opererer ofte med en bindingstid fra 1–2 år, og det vil følgelig ta noen 
måneder før kunden eventuelt vender tilbake til Telenor. Lagringsperioden hvor den 
enkelte ikke er kunde vil derfor være 1 til 2 år, og noen ganger lengre. Dette er normal 
prosedyre hos Telenor Mobil. 
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4. anførslene
Telenor anfører at lagring av personopplysninger om tidligere kunder ikke strider mot 
bestemmelsene om behandling av personopplysninger. Ifølge Telenor er det lite prak-
tisk å innhente samtykke fra denne kundekategorien. Telenor mener imidlertid at virk-
somheten har en berettiget interesse i å beholde personopplysnigene uten samtykke fra 
kunden, og at vilkåret i personopplysningsloven § 8 litra f dermed er oppfylt. 

Telenor anfører at omtrent 60 prosent av mer enn 300 000 nye kundeforhold 
Telenor Mobil etablerer hvert år, har hatt et tidligere kundeforhold til Telenor Mobil. 
Telenor anfører at kunder som vender tilbake, forventer at Telenor innehar sentrale 
opplysninger, slik at avtaleforholdet raskt og effektivt kan reetableres. 

Ifølge Telenor vil den tilbakevendende kunde spare tid dersom sentrale nøkkeldata 
allerede er lagret og klar til bruk. Telenor anfører at ved slik lagring får virksomheten 
møtt kunden på en imøtekommende, effektiv og profesjonell måte. Mange kunder har 
tidligere hatt et langt kundeforhold til Telenor. Det å vise kunden at han eller hun ikke 
er helt ukjent for Telenor-systemet, er ifølge Telenor god kundeservice.

Det er en stor grad av leverandørskifte i telemarkedet, konkurransen er meget 
skarp og Telenor mener at flere aktører gjennomfører et til dels agressivt salg over-
for potensielle nye kunder. Ifølge Telenor er det dermed vanlig at mange kunder ofte 
skifter teleoperatør. Telenor anfører at formålet med virksomhetens registrering av 
tidligere kunder, er at kunden skal kunne inngå avtale med andre leverandører uten å 
risikere å nullstille sitt forhold til Telenor.

Telenor anfører at i henhold til bestemmelsen i personopplysningsloven § 8 li-
tra f, skal det foretas en interesseavveining mellom Telenors berettigende interesse i 
å oppbevare opplysningene, og hensynet til kundenes personvern. For å etablere et 
lovlig behandlingsgrunnlag, er det ifølge Telenor tilstrekkelig at personverninteressen 
ikke overstiger Telenors interesse. Loven krever altså ikke noen interesseovervekt for 
Telenors interesse. Det er følgelig tilstrekkelig med 50/50.

Det fremgår av Datatilsynets vurdering at tilsynet mener at hensynet til person-
vernet må tillegges betydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interesser. Telenor 
anfører at denne interesseavveiningen tvert imot faller ut i Telenors favør, jf anførs-
lene over. I tillegg vektlegger Telenor en interesseavveining mellom virksomhetens 
berettigende interesse i å beholde opplysningene, og eventuelle motforestillinger hos 
kunden.

Telenor anfører at det ikke foreligger saklig grunnlag for at de kunder som ikke 
vender tilbake, skulle motsette seg slik lagring. Formålet er kun effektiv administra-
sjon og god kundeservice ved en eventuell tilbakevendelse. Telenor mener at de fleste er 
vant til, og komfortable med at slike opplysinger er lagret, i både offentlige organers, 
foreningers og i kommersielle virksomheters registre. Telenor mener altså at Telenors 
interesse i å beholde personopplysningene veier tyngre enn eventuelle motforestillinger 
hos tidligere kunder.
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Telenor anfører videre at virksomheten har en solid tradisjon for å være underlagt 
og å respektere lovbestemt taushetsplikt. Kundens reservasjonsrett mot slik lagring vil 
også inngå i kundens abonnementsvilkår og annen relevant markedsmateriell.

Det fremgår av Datatilsynets anførsler at konsesjonsbetingelser om sletting av per-
sonopplysninger etter endt avtaleforhold, er i tråd med langvarig praksis i forhold til 
næringslivet for øvrig. Telenor er ikke kjent med denne praksis, og anfører at det tvert 
imot er meget vanlig at bedrifter i sine kundelister også inkluderer tidligere kunder.

Telenor anfører at EU har foreslått et rammedirektiv som pålegger lagring av tra-
fikkdata i inntil 3 år, og at dette forslaget taler for at Datatilsynets vedtak om slet-
ting av de aktuelle personopplysningene er uhensiktsmessig. Dette blir imidlertid av-
vist av Datatilsynet, blant annet fordi direktivet ennå ikke vedtatt og implementert. 
Datatilsynet viser i denne sammenheng også til personopplysningsloven § 11 litra c.

Telenor mener forøvrig at varselet om pålegg ikke tilfredsstilte forvaltningslovens 
krav til forhåndsvarsling, jf § 16, og at dette har hatt innvirkning på det senere ved-
takets innhold, jf forvaltningslovens § 41. Datatilsynet avviser dette med henvisning 
til kontrollrapportens punkt 4.2, og Telenors kommentarer til rapporten. Datatilsynet 
anfører at det i kommentarene fra Telenor tydelig fremgår at Telenor forstod hvilke 
personopplysninger saken dreide seg om. 

I tillegg er Telenor i tvil om personopplysningsloven § 33, 2.ledd hjemler konse-
sjonsplikt for behandling av de aktuelle kundeopplysninger. Datatilsynet tolker be-
stemmelsen dit hen at denne bestemmelsen gir Datatilsynet kompetanse til i enkelt-
tilfeller å pålegge konsesjonsplikt, og at bestemmelsen følgelig ikke er relevant i denne 
sammenheng. Datatilsynet anfører at konsesjonsplikten for telesektoren er hjemlet i 
personopplysningsforskriften § 7–1 som er gitt med hjemmel i personopplysningslo-
ven § 31, 4.ledd.

Telenor anfører subsidiært at konsesjonen gitt av Datatilsynet vedrørende Telenors 
behandling av personopplysninger ikke regulerer behandlingen av de aktuelle person-
opplysingene. Det fremgår av Datatilsynets anførsler at konsesjonen i punkt 2, 4 og 8 
gir klare regler om hvordan Telenor skal behandle personopplysninger. 

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at lagring av personopplysninger om tidligere kunder innebærer 
en krenking av personvernet. Tilsynet anfører at personopplysningsloven § 8 litra f, 
ikke gir hjemmel for slik lagring. Datatilsynet mener at det må innhentes samtykke for 
at kundeinformasjon fortsatt skal kunne lagres. Uten slikt samtykke skal informasjon 
slettes i henhold til denne bestemmelsen. Tilsynet er av den oppfatning at det ikke kan 
anses uforholdsmessig tyngende å innhente samtykke til den aktuelle lagringen. 

Tilsynet anfører at personverninteressen til de kunder som sier opp avtaleforholdet 
veier tyngre enn virksomhetens interesse i fortsatt lagring. Datatilsynet finner støtte for 
dette i Ot. prp. nr. 92 (1998–99) side 109, der det fremgår at hensynet til personvernet 
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må tillegges betydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interesser. Datatilsynet 
mener også at sletting av personopplysninger er i tråd med tilsynets langvarig praksis 
i forhold til næringslivet for øvrig.

Datatilsynet anfører at det ikke kan anses uforholdsmessig tyngende at Telenor må 
registrere personopplysnigene på nytt i de tilfellene der kunden gjenopptar avtalefor-
holdet. I mobiltelefonimarkedet opereres det med bindingstid på 1–2 år. Datatilsynet 
mener at 1–2 år er relativt lenge å oppbevare personopplysninger som ikke relevante 
for formålet til behandlingen (her: gjennomføring og fakturering av tjenesten). Tilsynet 
anfører at kunden bør kunne forvente at opplysningene slettes når kundeforholdet 
opphører. 

I henhold til Telenors subsidiære anførsler om at konsesjonen ikke regulerer be-
handling av personopplysningene, viser Datatilsynet til punkt 2, der det fremgår at 
Telenor bare kan behandle opplysninger som er nødvendige for gjennomføring og fak-
turering av tjenesten. Datatilsynet refererer også til punkt 4, der formålet med behand-
lingen avgrenses ytteligere til å bare gjelde i «... forbindelse med abonnentens bruk av 
teletjenester i telenett», og videre til punkt 8, om at opplysningene skal slettes eller 
anonymiseres når de ikke lenger har betydning for formålet (her: gjennomføring og 
fakturering av tjenesten). Datatilsynet har altså slått fast at hovedregelen er at person-
opplysninger skal slettes så snart det ikke lenger er aktivt behov for informasjonen. 

6. Personvernnemndas vurderinger
Grunnvilkårene for behandling av personopplysninger følger av personopplysnings-
loven § 11. Et av vilkårene er at behandlingen er tillatt etter personopplysningsloven 
§§ 8 og 9, jf § 11, 1.ledd litra a. Hvis det ikke er sensitive personopplysninger som 
behandles, er det personopplysningsloven § 8 som gjelder. Etter personopplysningslo-
ven § 8 litra f kan personopplysninger behandles når det er nødvendig for at den be-
handlingsansvarlige kan ivareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes 
personvern ikke overstiger denne interessen.

Telenor Mobil trekker i sine anførsler frem arbeidet med et rammedirektiv om 
lagring av trafikkdata innen EU, og forslag i NOU 2004:6 Mellom effektivitet og per-
sonvern. Imidlertid er «trafikkdata» i utredningen gitt en definisjon som ikke svarer til 
de kundedata som her ønskes lagret, og Personvernnemnda har vanskelig for å se at de 
anførte kilder inneholder argumenter av betydning for vurderingen i denne saken.

Personvernnemnda anser at Telenor Mobil har en berettiget interesse i å behandle 
personopplysningene ved at Telenor Mobil da vil være rede til å yte gamle kunder 
en noe bedre service i forbindelse med sin virksomhet. Etter nemndas oppfatning er 
Telenor Mobils interesse ikke nødvendigvis i strid med den enkeltes interesse qua for-
bruker. Det kan være praktisk og være forventet av en tidligere kunde at Telenor 
Mobil for eksempel vet hvilken type abonnement man hadde tidligere. 
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Det er blitt opplyst at mange bytter teleoperatør flere ganger. Nemnda ser at det da 
kan være en fordel for den enkelte kunde at leverandøren kan opplyse om tidligere be-
nyttede tjenester, og slik gjøre det noe enklere for den enkelte å bytte tilbake til Telenor 
Mobil. Opplysningene som blir lagret er ikke av sensitiv karakter. Personvernnemnda 
legger til grunn anførslene fra Telenor Mobil om at opplysningene bare brukes til slike 
formål som er nevnt ovenfor, og ikke f eks for å rette markedsføringstiltak til disse 
personene. 

Personvernnemnda kan på dette grunnlag ikke se at lagringen av personopplysnin-
gene utgjør noen vesentlig svekkelse av de registrertes personvern. Personvernnemnda 
slutter seg til Datatilsynets syn, under henvisning til personopplysningslovens for-
arbeider, om at personvernet skal veie tungt i forhold til kommersielle interesser. 
Personvernnemnda finner likevel i dette tilfelle ikke tilstrekkelig sterke personvern-
hensyn for å nekte den behandling Telenor Mobil ønsker. Den behandlingsansvarliges 
interesse er ikke utpreget kommersiell, men mer knyttet til å gjøre det lettere for tidli-
gere kunder å gjenopprette et avtaleforhold med selskapet. 

Etter denne interesseavveining er Personvernnemnda kommet til at Telenor Mobil 
kan lagre personopplysningene med hjemmel i personopplysningslovens § 8 litra f. 
Nemnda henviser for øvrig til bestemmelsen i personopplysningsloven § 28 om at per-
sonopplysninger ikke skal lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre 
formålet med behandlingen.

7. Vedtak
Personvernnemnda har etter dette fattet slikt vedtak:
Klagen tas til følge. 

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2004–08: klage på konsesjonsvilkår om behandling av 
personopplysninger i forsikringsbransjen 

1 innledning 
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 29.10.2004, om konsesjonsvilkår for behandling av personopplysninger i 
forsikringsbransjen. 

2 saksgang 
Datatilsynet sendte et utkast til ny konsesjon for forsikringsselskapenes behandling 
av personopplysninger på høring til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) den 
18.12.2003. Tilsynet mottok en høringsuttalelse fra FNH på vegne av organisasjonens 
medlemmer den 

20.2.2004. Etter en gjennomgang av høringsuttalelsene, ble enkelte av de anførte 
synspunkter fra FNH hensyntatt. Den endelige konsesjonen med merknader ble ved-
tatt og oversendt til FNH den 30.4.2004. Datatilsynet mottok klage på konsesjons-
vilkår datert 18.6.2004. Datatilsynet mottok brev fra Forbrukerrådet 06.07.04 med 
opplysninger om forsikringsselskapenes kontraheringsnektelse. Ved fornyet behandling 
av saken fant tilsynet å kunne etterkomme to av FNHs fire anførsler. FNH ble under-
rettet om dette i brev av 28.10.2004. Samme dato oversendte Datatilsynet saken til 
Personvernnemnda. FNH ble underrettet om dette i brev fra nemnda 4.11.2004. 

Datatilsynet mottok klage fra FNH på endrede konsesjonsvilkår i brev av 10.12.2004. 
FNH sendte til Personvernnemnda utfyllende bemerkninger til Datatilsynets over-
sendelsesbrev i brev av 20.12.04. I brev av 23.12.2004 ba tilsynet FNH om utfyl-
lende opplysninger til klagen. Samme dato oversendte tilsynet fortsettelse av klagen til 
Personvernnemnda. FNH oversendte utfyllende opplysinger til klagen til tilsynet i brev 
av 25.1.2005. Tilsynet hensyntok et av kravene fra FNH den 9.2.2005. FNH over-
sendte klage på vilkår som ikke ble hensyntatt i brev til tilsynet den 2.3.2005. 

Personvernnemnda mottok ytterligere tilføyninger om saken i brev fra Datatilsynet 
den 9.3.2005. Nemnda mottok utfyllende opplysninger fra FNH i brev av 3.5.2005. 

3 faktum 
På vegne av FNHs medlemmer i forsikringsbransjen, påklager organisasjonen tre vilkår 
i konsesjonen om behandling av personopplysninger i forsikrings bransjen. 
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Det ene vilkåret som påklages er krav til skriftlig samtykke (formkrav) når forsi-
kringsselskapene skal behandle sensitive personopplysninger. Slik konsesjonen forelig-
ger, er det et absolutt krav til skriftlig samtykke for behandling av helseopplysninger. 

I henhold til konsesjonens punkt 4, kan forsikringsselskapene ikke benytte fødsels-
nummer for å foreta kredittvurdering av kunden som ledd i risikovurderingen. Dette 
påklages av FNH. 

Videre påklages vilkåret om at relevans skal vurderes av en faglig kompetent person 
ved kilden. 

Klager har vært i dialog med Datatilsynet om endringer i konsesjonen siden desem-
ber 2003. Ønsket om unntak fra kravet om skriftlighet når det gjelder innhenting av 
samtykke til behandling av kollektive forsikringsordninger, har blitt endret i samsvar 
med FNHs anførsler. 

4 anførslene 

4.1 Skriftlig samtykke 

FNH er enig i at det som hovedregel må innhentes skriftlig samtykke som hjemmel 
for behandling av sensitive personopplysninger. Organisasjonen mener imidlertid at et 
absolutt krav om at et samtykke skal være skriftlig gir for liten fleksibilitet. 

FNH anfører at når det gjelder helseopplysninger, kan det i noen få tilfeller være til 
en vesentlig ulempe for kunden at et samtykke skal være skriftlig. FNH mener at dette 
spesielt gjelder i henhold til reiseforsikring og andre tilfeller der forsikringsselskapet må 
handle raskt. Organisasjonen viser til at det ville vært vanskelig å oppfylle formkravet 
ved en slik situasjon som oppsto julen 2004 i Sørøst-Asia. 

FNH kan ikke se at det finnes tilstrekkelig behandlingsgrunnlag i personopplys-
ningsloven § 9 litra c, fordi forsikrede i de fleste tilfeller er i stand til å samtykke og kan 
gjøre dette på annen måte enn skriftlig. 

FNH ønsker følgende konsesjonstekst i henhold til kravet om skriftlighet: 

Behandling av helseopplysninger må baseres på skriftlig samtykke fra den 
registrerte, jf. personsopplysningslovens §§ 8 første ledd og 9 litra a, med 
mindre annet følger av lov, i medhold av lov eller av forskrift med hjemmel i lov. 
I situasjoner der forsikrede har behov for raskt forsikringsoppgjør og kravet 
om skriftlig samtykke er til vesentlig ulempe for den forsikrede, kan samtykke 
innhentes på annen betryggende måte. 

FNH mener det finnes andre betryggende måter å innhente samtykke på enn ved skrift-
lighet. Organisasjonen anfører at en stor del av kundene til et forsikringsselskap finner 
det mest hensiktsmessig å ha store deler av kommunikasjonen på telefon eller nett. 
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FNH mener at det ikke foreligger grunn til å ha noen formkrav, og at det i det hele er 
tilstrekkelig med etterfølgende bekreftelse. 

FNH ønsker forøvrig utsatt frist for fullføring av arbeidet med ny samtykkeerklæ-
ring i forsikringsselskapene. 

4.2 Relevanskravet 

FNH ønsker at kravet om at relevans skal vurderes av faglig kompetent person ved 
kilden, tas ut av konsesjonen. Forsikringsnæringen er ikke enig i Datatilsynets tolkning 
av relevanskravet om at lege/behandlingsinstitusjon, trygdekontor eller annen offentlig 
etat, skal avgjøre hvilke helseopplysninger som er relevante for forsikringsselskapet. 
FNH mener at det er et grunnleggende prinsipp at det forsikringsselskapet som påtar 
seg en risiko må avgjøre hvilke helseopplysninger som er relevante. Organisasjonen 
mener at det er forsikringsselskapene som best kan vurdere hvilke helseopplysninger 
som er relevante. 

Forsikringsselskapene viser til eksempler der leger har oppgitt at helsetilstanden til 
forsikringssøkeren er bedre enn den i realiteten er. Videre viser FNH til tilfeller der le-
ger bevisst har holdt tilbake relevant informasjon om forsikringssøkerens helsetilstand. 
FNH har erfart at leger opptrer i strid med regelverket ved å oppgi uriktige opplysnin-
ger og tilbakeholde informasjon til fordel for sine pasienter. 

FNH mener at det i konsesjonen gis en utvidet rett for kilden til å vurdere relevans-
kravet blant annet slik det er fastsatt i personopplysningsloven § 11. FNH understreker 
at kilden ikke innehar forsikringskompetanse, og således ikke er i stand til å foreta en 
korrekt relevansvurdering. 

4.3 Bruk av fødselsnummer 

FNH mener at bruk av fødselsnummer ikke innebærer en stor personvernulempe for 
kundene. Organisasjonen viser til at det er nødvendig med fødselsnummer i skadefor-
sikring for å kunne foreta en risikovurdering og fastsette en riktig pris. FNH poengterer 
at utviklingen når det gjelder premieberegningene for skadeforsikring, er at premiene 
blir mer individualisert. Prissettingen blir ikke basert på gjennomsnittsforutsetninger, 
men på risikovurdering av den enkelte kunde. Fødselsnummer er i denne forbindelse 
helt nødvendig. 

Organisasjonen mener at bruk av fødselsnummer sikrer kredittvurdering for riktig 
person. FNH viser til at kravet om at det skal foreligge et kredittelement for at kre-
dittopplysninger skal kunne benyttes, som hovedregel vil være oppfylt hva gjelder for-
sikringsavtaler. Kravet vil være oppfylt for skadeforsikringsavtaler fordi forsikringen 
normalt trer i kraft før betaling er skjedd. 

I forhold til personopplysningslovens målsetting om datakvalitet, mener FNH for-
øvrig at bruk av fødselsnummer sikrer dette på en bedre måte. 
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FNH mener at personvernet kan ivaretas ved at opplysningene ikke brukes til andre 
formål, at de slettes etter rimelig tid og at kundene gis informasjon om hva fødselsnum-
meret brukes til. 

5 datatilsynets vurdering 

5.1 Skriftlig samtykke 

Datatilsynet mener etter en total vurdering at helseopplysninger i forsikringssammen-
heng kun bør behandles på bakgrunn av skriftlig samtykke. Tilsynet begrunner dette 
med at helseopplysninger er en type sensitive opplysninger som de fleste finner mest 
følsomme og ønsker å ha kontroll med. I forhold til forsikringsselskaper er man ofte i 
en sårbar situasjon, samtidig som det dreier seg om store opplysningsmengder. 

Tilsynet anfører at ved å stille krav om at det alltid skal innhentes skriftlig sam-
tykke, vil man til en viss grad sikre at den registrerte føler at han/hun har kontroll over 
egne personopplysninger ved at man får et bevisst forhold til hva som blir innsamlet 
eller utlevert. Tilsynet mener at et krav til skriftlighet også vil kunne fungere som en 
ekstra sikkerhetsbarriere i forhold til relevansvurderingen, ved at den registrerte ofte 
samtidig vil bli gitt skriftlig informasjon om hva som skal innhentes, fra hvem og hvor-
for, og eventuelt hvilke forhold som ønskes belyst fra vedkommende selv. 

Datatilsynet stiller ingen krav til at samtykket i alle situasjoner skal innhentes på 
standardiserte skjemaer. Dersom man er i en situasjon der kravet til skriftlig samtykke 
anses å være til vesentlig ulempe for den registrerte, vil man for eksempel kunne inn-
hente samtykket elektronisk per e-post. Tilsynet påpeker imidlertid at dette som hoved-
regel ikke vil anses godt nok i en tegningssituasjon. 

Tilsynet mener at FNHs foreslåtte vilkår fremstår som svært skjønnsmessig utfor-
met og vanskelig å praktisere. I dagens samfunn vil det finnes mange metoder som gjør 
det enkelt å innhente et skriftlig samtykke. Datatilsynet kan derfor ikke se at det er 
mange tilfeller der dette kravet vil være til ugunst for den registrerte. 

Datatilsynet har satt fristen for fullføring av arbeidet med ny samtykkeerklæring til 
to måneder etter at endelig avgjørelse i klagesaken foreligger fra Personvernnemnda, en 
frist som påklages av FNH. 

5.2 Relevanskravet 

Tilsynet mener at vilkåret om at kilden skal foreta relevansvurdering er ment som en 
presisering av grunnvilkåret i personopplysningsloven § 11 litra d, og ikke en utvidelse. 
Datatilsynets intensjon er at vilkåret skal tydeliggjøre overfor forsikringsbransjen at 
kilden har en selvstendig plikt, ikke en rett, til å vurdere hva som er relevant for den 
aktuelle utlevering av personopplysninger. Kilden vil selv være behandlingsansvarlig 
for utleveringen, jf. personopplysningsloven § 2 nr 2. Tilsynet mener at hva som er 
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relevant kommer an på den aktuelle sak, og etterspørrers beskrivelse av tilfellet og de 
forhold som ønskes belyst. 

I henhold til manglende forsikringskompetanse, uttrykker Datatilsynet forståelse 
for at dette bekymrer bransjen. Likevel mener Datatilsynet at vurderingen av hvilke 
opplysninger som skal utleveres ofte er knyttet opp til andre faglige vurderinger som er 
medisinske og trygderettslige. Helsepersonell vil for eksempel være fullt ut kompetente 
til å vurdere sammenhengen mellom ulike medisinske forhold. 

Datatilsynet kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at denne presisering av 
kildens lovpålagte selvstendige plikt til å gjennomføre relevansvurderingen, vil virke 
prosessdrivende. 

5.3 Bruk av fødselsnummer 

Datatilsynet mener at bruk av kredittopplysninger som et ledd i risikovurderingen ikke 
er en korrekt bruk av denne type personopplysninger, og at slik bruk ikke vil være 
i samsvar med personopplysningsforskriftens § 4–3. I forskriften stilles det krav om 
saklig behov. Kravet om saklig behov er rettet mot den som utleverer kredittopplysin-
gene, men vilkåret er gjennom lang praksis tolket utvidende. Ved inngåelse av avtale 
om online tilgang til kredittopplysningsbyråenes elektroniske database, gjennomfører 
kredittopplysningsbyråene en vurdering av om kravet til saklig behov vil være oppfylt 
i avtalepartens virksomhet generelt. Tilsynet mener at ved daglig bruk er ansvaret for 
gjennomføring av vurderingen derimot flyttet til bruker av databasen, i denne sammen-
heng forsikringsselskapene. 

Datatilsynet viser til at tilsynet i utgangspunktet ikke har kompetanse til å regulere 
forsikringsselskapenes risikovurdering. Det er derimot innenfor tilsynets myndighetsfelt 
å ha kontroll med hvorvidt bruk av personopplysninger, herunder kredittopplysninger 
knyttet til enkeltpersoner, skjer i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven 
og tilhørende forskrifter. 

Etter tilsynets praksis, skal det i hovedsak foreligge et element av kreditt før kre-
dittopplysninger kan etterspørres. Datatilsynet er enig med FNH i at det foreligger et 
element av kreditt dersom forsikringen er gjeldende før selskapet har mottatt betaling. 
Forsikringen vil imidlertid være gjeldende etter at risikovurderingen er foretatt og for-
sikringstaker har mottatt et tilbud. I tilknytning til den forestående avtaleinngåelsen, 
vil det være interessant for selskapet å kredittvurdere den potensielle kunden. På dette 
tidspunktet vil kravet til saklig behov som oppstilles i personopplysningsforskriftens 
§ 4–3 mer sannsynlig kunne anses oppfylt. Datatilsynet er derimot kritisk til den eta-
blerte bruk av kredittopplysninger som et ledd i risikovurderingen. På dette tidspunktet 
inneholder ikke forholdet mellom forsikringstager og forsikringsselskap et element av 
kreditt. Tilsynet mener at det ikke er avgjort hvorvidt og på hvilke premisser en eventu-
ell avtale skal inngås i og med at et bindende tilbud ikke er gitt. Kravet til saklig behov 
som er et vilkår for å motta kredittopplysninger etter personopplysningsforskriftens § 
4–3, vil således ikke være oppfylt. 
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Formålet bak opprettelsen av kredittopplysningsdatabaser er å ha et verktøy til 
bruk i handelslivet for å forhindre at man inngår avtaler med betalingsudyktige selskap 
eller enkeltpersoner. Det er ikke hensikten at kredittopplysninger skal benyttes til andre 
formål, selv om det viser seg at det er en sammenheng mellom dårlig betalingsevne 
og det forhold som ønskes belyst. Datatilsynet er av den oppfatning at det skal svært 
sterke grunner til å benytte kredittopplysninger utover hovedformålet, og mener at 
forsikringsselskapenes bruk er i strid med personopplysningsloven § 11 litra c. 

Datatilsynet viser forøvrig til Forbrukerrådets engasjement i saken. Forbrukerrådet 
fremhever urimeligheten i at forbrukere nektes forsikring fordi de har betalingsanmerk-
ninger, og at dette ifølge forsikringsselskapene indikerer høyere skadeprosent. 

6 Personvernnemndas vurderinger 

6.1 Innledning 

Personvernnemnda har lagt til grunn konsesjon i vedlegg 6 til Datatilsynets oversendel-
sesbrev av 29.10.04 ved vurdering av klagen. Slik klagesaken fremstår etter den skrift-
lige saksbehandlingen, skal Personvernnemnda ta stilling til følgende punkter: 

Krav om innhenting av skriftlig samtykke (formkrav) når forsikringsselskapene •	
skal behandle sensitive personopplysninger. 
Vurdering av relevanskravet hos kilden til opplysningene som innhentes av forsi-•	
kringsselskapene. 
Benyttelse av kredittvurdering som ledd i risikovurderingen, herunder bruk av fød-•	
selsnummer i den sammenheng. 
Krav om sletting innen en måned etter akseptfristen for personopplysninger som er •	
knyttet til pristilbud. 
Lengden på den frist som Datatilsynet har gitt forsikringsselskapene for fullføring •	
av arbeidet med nye samtykkeerklæringer. 

6.2 Krav om innhenting av skriftlig samtykke 

Datatilsynet har etter at klagesaken ble oversendt Personvernnemnda 29.10.2004, unn-
tatt forsikringsselskapenes behandling av fagforeningsopplysninger i kollektive forsik-
ringer fra kravet til skriftlig samtykke og omgjort konsesjonen på dette punktet. Ny 
konsesjonstekst for konsesjonens punkt 1 lyder etter dette som følger: 

1. Behandling av sensitive personopplysninger må baseres på skriftlig samtykke 
fra den registrerte jf. personopplysningsloven §§8, første ledd, og 9 bokstav a, 
med mindre annet følger av lov, i medhold av lov eller av forskrift med hjemmel 
i lov. Unntatt fra kravet er behandling av fagforeningsopplysninger i kollektive 
forsikringsordninger. 
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Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering om at helseopplysnin-
ger i forsikringssammenheng kun skal behandles på grunnlag av skriftlig samtykke. 
Personvernnemnda ser samtidig at det unntaksvis kan oppstå situasjoner hvor et abso-
lutt formkrav vil kunne være praktisk umulig å oppfylle og at et ufravikelig formkrav 
til samtykket i visse situasjoner vil kunne være til ugunst for forsikringstakeren. FNH 
har i klagen brukt som eksempel saksbehandlingen innenfor reiseforsikring der det er 
nødvendig for selskapet å raskt ta stilling til om forsikringen dekker en eventuell hjem-
sendelse til Norge ved sykdom eller skade. FNH viser også til at det ville vært vanske-
lig å oppfylle formkravet i en situasjon tilsvarende den som oppstod julen 2004 med 
mange reisende forsikringstakere i områdene med flom i Sørøst-Asia. 

Personvernnemnda åpner for at formkravet unntaksvis vil kunne fravikes forutsatt 
at behandlingen er nødvendig for å beskytte forsikringstakerens vitale interesser, og 
forsikringstakeren ikke er i stand til å bekrefte samtykket skriftlig. Unntaket er formu-
lert med utgangspunkt i ordlyden i personopplysningsloven § 9 første ledd litra c, som 
imidlertid er et unntak fra hovedregelen om innhenting av samtykke fra den registrerte, 
og således ikke direkte er anvendelig i denne sak. Personvernnemnda ønsker med dette 
å etablere en sikkerhetsventil for de situasjoner hvor den registrerte etter omstendig-
hetene er i stand til å samtykke muntlig, men ikke i stand til å bekrefte samtykket 
skriftlig. 

Personvernnemnda tar ikke stilling til hva som må til for at skriftlighetskravet anses 
oppfylt etter konsesjonsvilkårene. 

Ny konsesjonstekst for konsesjonens punkt 1 lyder etter dette som følger: 

1. Behandling av sensitive personopplysninger må baseres på skriftlig samtykke 
fra den registrerte jf. personopplysningsloven §§8, første ledd, og 9 første ledd 
bokstav a, med mindre annet følger av lov, i medhold av lov eller av forskrift med 
hjemmel i lov. Unntatt fra kravet er behandling av fagforeningsopplysninger i 
kollektive forsikringsordninger. Det kan gjøres unntak fra formkravet dersom 
behandlingen er nødvendig for å beskytte forsikringstakerens vitale interesser, 
og forsikringstakeren ikke er i stand til å bekrefte samtykket skriftlig.

Klagen blir på dette punkt delvis tatt til følge. 

6.3 Vurdering av relevanskravet hos kilden til opplysningene som innhentes av 
forsikringsselskapene 

Teksten i det påklagede konsesjonsvilkår punkt 3 lyder som følger: 

3. Ved innsamling av personopplysninger fra andre enn den registrerte, skal 
relevanskravet primært vurderes av en faglig kompetent person ansatt ved 
kilden.
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Personvernnemnda legger til grunn at klagen er begrunnet i en forutsetning fra FNHs 
side om at konsesjonsvilkåret gir kilden en mulighet til å vurdere relevans som går 
utover den lovpålagte plikten til å vurdere relevans fastsatt etter helsepersonelloven, 
personopplysningsloven, lov om bioteknologi § 5–8 og andre lovbestemmelser som 
regulerer taushetsplikt. 

Personvernnemnda viser til at Datatilsynet i sitt oversendelsesbrev datert 29.10.2004 
til Personvernnemnda har presisert at: 

Vilkåret om at kilden skal foreta en relevansvurdering er ment som en presisering 
av grunnvilkåret i personopplysningsloven § 11 bokstav d og ikke en utvidelse. 
Datatilsynets intensjon er at vilkåret skal tydeliggjøre overfor forsikringsbransjen 
at kilden har en selvstendig plikt, ikke en rett, til å vurdere hva som er relevant 
for den aktuelle utlevering av personopplysninger.

Personvernnemnda legger til grunn at konsesjonsvilkåret ikke innebærer noen materielle 
endringer i forhold til lovgivning som pålegger kilden å vurdere relevans. Begrunnelsen 
for å klage over konsesjonsvilkåret må etter dette anses bortfalt og Personvernnemnda 
finner ikke grunn til å realitetsbehandle klagen. 

Klagen blir på dette punkt ikke etterkommet. 

6.4 Benyttelse av kredittvurdering som ledd i risikovurderingen, herunder bruk av 
fødselsnummer 

Teksten i det påklagede konsesjonsvilkår punkt 4 lyder: 

«4. Bruk av fødselsnummer. 
a. Skadeforsikring: Fødselsnummer kan ikke innhentes ved generelle 

prisforespørsler, kun ved avgivelse av bindende forsikringstilbud og ved tegning 
av forsikring. 

b. personforsikring: Fødselsnummer kan innhentes både ved prisforespørsel 
og ved tegning. 

Fødselsnummer kan ikke benyttes for å foreta kredittvurdering som ledd i 
risikovurderingen.» 

Konsesjonsvilkåret regulerer to forskjellige situasjoner; henholdsvis adgangen til å inn-
hente fødselsnummer og adgangen til å bruke fødselsnummer for innhenting av kre-
dittopplysninger for kredittvurdering som ledd i risikovurderingen. Personvernnemnda 
legger til grunn at klagen gjelder adgangen til innhenting av kredittopplysninger på 
avtaleinngåelsestidspunktet og forbudet mot å foreta kredittvurdering som ledd i risi-
kovurderingen, jf. pkt. 3 i brev datert 18.6.2004 fra FNH. 

Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering om at forsikringsselskape-
ne ikke har saklig grunn for å kreve fødselsnummer fra potensielle kunder som ønsker 
å orientere seg i skadeforsikringsmarkedet ved å foreta prisforespørsler for å tilegne 
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seg sammenlikningsgrunnlag hva gjelder pris, jf. personopplysningsloven § 12. Dette 
forhold er slik Personvernnemnda legger til grunn forøvrig ikke påklaget av FNH. 

Personvernnemnda er enig med Datatilsynet om at det må foreligge et element av 
kreditt før kredittopplysninger kan etterspørres, jf. saklighetskravet i jf personopplys-
ningsforskriften § 4–3 (som gjelder utlevering fra kredittopplysningsbyråer) og per-
sonopplysningsloven § 11 første ledd litra b. Kredittvurderingens formål er å kart-
legge hvorvidt kunden er kredittverdig og om selskapet ønsker å inngå avtale med 
vedkommende. 

Adgangen til å innhente kredittopplysninger i forbindelse med avgivelse av bin-
dende forsikringstilbud og ved tegning av forsikring er etter dette betinget av at det 
foreligger et element av kreditt på det tidspunkt kredittopplysningene etterspørres. 
Personvernnemnda er som Datatilsynet enige med FNH i at det foreligger et element 
av kreditt dersom forsikringsavtalen er gjeldende før selskapet har mottatt betaling. 
Kredittvurderingens formål vil i så fall kunne være saklig begrunnet. Dette må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. 

Personvernnemnda legger forøvrig til grunn at forsikringsselskapene er avhen-
gige av å få oppgitt et fødselsnummer for å kunne innhente kredittopplysninger. 
Dersom saklighetsvilkåret er oppfylt i forhold til innhenting av kredittopplysninger, 
vil også forsikringsselskapene kunne benytte fødselsnummer for å gjennomføre selve 
kredittvurderingen. 

Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering om at bruk av kredittopp-
lysninger til risikovurdering er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsam-
lingen, og at bruken av kredittopplysninger til risikovurdering dermed forutsetter et 
informert samtykke fra den registrerte, jf. personopplysningsloven § 11 første ledd litra 
c. Etter Personvernnemndas vurdering er bruk av kredittopplysninger til risikovurde-
ringsformål uansett ikke saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, jf. 
personopplysningsloven § 11 første ledd litra b. I motsetning til regelen i personopplys-
ningsloven § 11, første ledd litra c gir regelen i personopplysningsloven § 11 første ledd 
litra b ikke anledning til avvikelse ved samtykke. 

FNH har anført at det er statistisk grunnlag som viser at det er en klar sammenheng 
mellom betalingsudyktighet og skadehyppighet. Anførselen er ikke nærmere utdypet 
eller dokumentert av FNH. Personvernnemnda mener uansett at en mulig statistisk 
sammenheng ikke kan benyttes ved vurdering av det enkelte tilfellet. 

Klagen blir på dette punkt ikke etterkommet. 

6.5 Krav om sletting innen en måned etter akseptfristen for personopplysninger som 
er knyttet til pristilbud 

Datatilsynet omgjorde på bakgrunn av klagen fra FNH konsesjonsvilkår punkt 5 slik 
at krav om sletting av personopplysninger som er knyttet til pristilbud, først inntref-
fer en måned etter dato for akseptfristen i motsetning til dato for registreringen av 
opplysningene slik det opprinnelige konsesjonsvilkåret lød. Datatilsynet har lagt til 
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grunn at FNH dermed har fått fullt medhold i sin klage og at klagen dermed ikke 
skal oversendes Personvernnemnda, jf. pkt. 4.4.2 i Datatilsynets brev 29.11.2004. Slik 
Personvernnemnda forstår klagen fra FNH knytter den seg både til tidspunktet for når 
slettefristen skal begynne å løpe og lengden på slettefristen. Det er bare tidspunktet 
for når slettefristen skal begynne å løpe som Datatilsynet har omgjort i samsvar med 
FNH’s klage. 

Når det gjelder slettefristen har FNH anført at denne bør være lenger enn én måned. 
Personvernnemnda har vurdert om det er grunnlag for å forlenge slettefristen ut over 
en måned etter at akseptfristen er utløpt. Personvernnemnda finner ikke grunnlag for å 
omgjøre Datatilsynets vedtak basert på de opplysninger som er gitt i saken av FNH. 

Klagen blir på dette punkt ikke etterkommet. 

6.6 Lengden på den frist som Datatilsynet har gitt forsikringsselskapene for fullføring 
av arbeidet med nye samtykkeerklæringer. 

Datatilsynet har gitt forsikringsbransjen frist for fullføring av arbeidet med nye sam-
tykkeerklæringer på to måneder etter at endelig avgjørelse i klagesaken foreligger i 
Personvernnemnda. 

Personvernnemnda vil for orden skyld bemerke at det ligger innenfor klageorganets 
kompetanse å fastsette hvilke frister som skal gjelde for oppfyllelse av de avgjørelser 
som Personvernnemnda treffer i klagesaken, jf. forvaltningsloven § 34. 

Personvernnemnda finner grunn til å forlenge fristen for fullføring av arbeidet med 
nye samtykkeerklæringer til 1. september 2005. Omgjøring av fristen er begrunnet i 
FNHs behov for koordinering av innspill fra forsikringsselskapene og den omstendig-
het at juli og august er en perioden hvor arbeidstakere normalt avvikler ferie. 

Klagen blir på dette punkt tatt til følge. 

Oslo, 1.juni 2005  
 

Jon Bing  
Leder 
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klagesak 2004/09: klage på datatilsynets vedtak om at 
Bakehuset kafé as ikke får opprettholde fjernsynsovervåking av 
butikklokalene i det eksisterende omfang

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
vedtak av 2.11.2004. Saken gjelder klage på Datatilsynets vedtak om at Bakehuset 
Kafé AS ikke får opprettholde fjernsynsovervåking av butikklokalene i det eksisterende 
omfang. 

2 saksgang
Datatilsynet gjennomførte den 20.2.2002 tilsyn med den fjernsynsovervåking som 
samme året var iverksatt ved Bakehuset Kafé på Sandvika Storsenter. Tilsynet varslet 
deretter i brev av 5.4.2002 at overvåkingen ved avdelingen måtte opphøre. Bakehuset 
Kafé oversendte i brev av 18.4.2002 kommentarer til varslet, der det ble redegjort for 
grunnlaget og formålet med overvåkingen. Datatilsynet godkjente denne overvåkingen 
i brev av 20.6.2002. 

Datatilsynet valgte imidlertid å gjennomføre etterkontroll ved virksomheten for å 
sikre at overvåkingen ble utført i samsvar med regelverket. Kontrollen ble gjennom-
ført den 19.5.2004. Tilsynet varslet om vedtak i brev av 25.6.2004. Bakehuset Kafé 
kommenterte varslet i brev av 6.7.2004. Datatilsynet fattet vedtak om pålegg den 
13.10.2004.

Datatilsynet oversendte saken til Personvernnemnda den 1.11.2004. Person-
vernnemnda mottok i brev av 20.12.2004 klagers kommentarer til Datatilsynets over-
sendelses brev. 

3 faktum 
Bakehuset Kafé fjernsynsovervåker de ansatte under arbeidstid ved flere av virksom-
hetens utsalgssteder. Overvåkingen ble iverksatt i 2002, og formålet er hovedsaklig å 
avdekke svinn og underslag. Datatilsynet har godkjent overvåking av kasseområdet og 
rommet der pengeoppgjøret foregår («tellerrommet»). Denne klagen gjelder en utvidet 
ordning ved avdelingen i annen etasje på Sandvika Storsenter. 

I avdelingen på Sandvika Storsenter ble overvåkingen utvidet våren 2003. Ytterligere 
to videokamera ble montert, og overvåkingen omfatter nå også produksjonslokale og 
de to alternative veier hvor dagsoppgjøret blir fraktet til tellerrommet. Det finnes totalt 
fem videokamera som gir et godt overblikk over lokalene. 
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Datatilsynet har ikke god-
kjent denne utvidede ordningen. 
Klagen gjelder følgelig vedtaket 
knyttet til de to sistmonterte 
kameraene.

Det foregår kun opptak, og 
ingen sanntidsvisning på moni-
tor eller lignende. Opptakene 
blir normalt slettet etter syv da-
ger. Det benyttes en kassett per 
ukedag, og det skiftes kassett 
hver morgen. Båndene rullerer 
hver uke, slik at opptak fra man-
dag overspilles mandagen uka 
etter. Opptaker og videobånd 
blir oppbevart i låsbart skap 
ved hver avdeling. Opptakene 
blir kun avspilt dersom det er 
mistanke om underslag eller an-
dre misligheter fra de ansatte. I 
slike tilfeller blir opptakene sett 
gjennom av representanter fra 
hovedkontoret. 

4 anførslene
Bakehuset Kafé anfører at virksomheten både oppfyller vilkåret for å behandle person-
opplysninger i personopplysningsloven § 8 litra f, og grunnkrav til overvåking i § 38. 
Bakehuset anfører at virksomheten har en berettiget interesse i å overvåke de aktuelle 
områdene, og at denne interessen veier tyngre enn de ansattes personverninteresse, jf 
§ 8 litra f. 

Bakehuset kan dokumentere at virksomheten har hatt store problemer med svinn 
og underslag, og at dette problemet er blitt betydelig redusert etter at det ble iverksatt 
fjernsynsovervåking. Bakehuset anfører at andre sikringstiltak er blitt forsøkt uten at 
tiltakene har ført til det ønskede resultat. Formålet med overvåkingen er dermed å 
forebygge, avdekke og skaffe bevis for svinn og underslag.

Bakehuset anfører at problemene med svinn og underslag er mer omfattende enn 
man kan regne med i tilsvarende virksomheter. Før 2002 ble det avdekket at flere ansat-
te lot være å slå inn betydelige beløp, og det var en rekke tyverier fra kassa. Forholdene 
ved de andre avdelingene ble tilstrekkelig forbedret etter at videokameraene ble mon-
tert, men i Sandvika fortsatte problemene. I januar 2003 forsvant en pose med dags-
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oppgjør, og fra uke 2 til 16 viser regnskapet et underskudd på 12 000 kroner. Bakehuset 
fant det nødvendig å også fange opp «dødsonen» mellom der pengeoppgjøret blir frak-
tet fra kasseområdet og fram til tellerrommet. Bakehuset anfører på bakgrunn av dette 
at det forelå et «særlig behov» for å utvide ordningen, og at forholdet følgelig oppfyller 
vilkåret i personopplysningsloven § 38. 

Bakehuset anfører at de ansatte er positive til overvåkingen, også i det omfang som 
gjelder i Sandvika i dag. Ifølge Bakehuset har arbeidsmiljøet totalt sett blitt forbedret 
etter at overvåkingen ble iverksatt. Problemene med underslag var en stor belastning 
for de ansatte. Mistenkeliggjøring fra både ledelse og kollegaer gjorde det vanskelig å 
opprettholde et godt arbeidsmiljø basert på tillit og samarbeid. Miljøet i avdelingen var 
sterkt preget av beskyldninger og mistenksomhet. Dette førte igjen til et høyt sykefra-
vær og stor «gjennomstrømning» av ansatte. 

Bakehuset anfører videre at enkelte ansatte nærmest var å anse som pådrivere for 
overvåkingen. Ansatte har uttalt at de ikke orker tanken på å gå tilbake til situasjonen 
slik den var våren 2003 og i tidligere perioder. Det er uttrykt frykt for at tyveriene skal 
begynne igjen dersom kameraene blir tatt bort. Under tilsynet snakket Datatilsynet 
med en tilfeldig utvalgt ansatt i enerom. Denne ansatte fortalte at han ikke hadde noe 
imot å bli filmet, og at han heller ikke hadde oppfattet noen misnøye fra andre ansatte. 
Han fortalte også at opptakene aldri er blitt misbrukt av ledelsen. 

Bakehuset viser til at det ikke har foreligget underslag i Sandvika etter at de to 
siste kameraene ble satt opp. Sykefraværet er i dag lavt, og bemanningen er mer 
stabil. Bakehuset anfører altså at overvåkingen har ført til positive endringer for 
virksomheten. 

Det anføres at overvåking også er viktig og nødvendig med tanke på de ansattes sik-
kerhet. Flere ansatte har ifølge Bakehuset uttrykt usikkerhet og engstelse i forbindelse 
med utviklingen i forhold til ran av kafeer og kiosker. Bakerne begynner på jobb kl 
06:00, og på dette tidspunktet finnes det ikke vektere på senteret. Bakehuset mener at 
overvåkingen har en preventiv effekt. 

Det fremgår av Datatilsynets vurdering at det ikke legges vekt på at de ansatte er 
positive til fjernsynsovervåking. Bakehuset viser til Ot prp nr 92 (1998–99) side 109, 
der det i henhold til interesseavveiningen i § 8 litra f fremgår at «på begge sider må 
både fordeler og ulemper med behandlingen tas i betraktning». På bakgrunn av dette 
anfører Bakehuset at det må legges stor vekt på hvordan de ansatte stiller seg til tiltaket. 
Bakehuset anfører at det også i Datatilsynets egen veiledning om overvåking, fremgår 
at det skal legges vekt på om de ansatte samtykker til overvåkingen (kap 3). 

Bakehuset anfører at Datatilsynet legger til grunn at overvåkingen er mer omfat-
tende enn den i realiteten er. Bakehuset mener at Datatilsynet vurderer forholdene dit 
hen at de ansatte er under konstant overvåking. Bakehuset viser til at det finnes «over-
våkingsfrie» områder i kafeen der de ansatte kan oppholde seg, og følgelig at det ikke 
foregår noen konstant overvåking. 
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Bakehuset anfører videre at virksomheten har et bevisst forhold til fjernsynsovervå-
kingen, og at de ansatte har tillit til ledelsens håndtering og bruk av opptakene. Etter 
påbud fra Datatilsynet foretar Bakehuset en løpende evaluering av om det foreligger et 
«særskilt behov» for overvåking, jf § 38. De ansatte har skrevet under på et informa-
sjonsbrev om overvåkingen. Verneombudet har aldri mottatt henvendelser vedrørende 
forholdene. Det vises også til at opptakene lagres forsvarlig, og at de kun blir benyttet 
ved avvik. Datatilsynet er også av den oppfatning at rutinene med håndtering av opp-
takene skjer i henhold til regelverket.

Det fremgår av Datatilsynets vurdering, i henhold til personopplysningsloven § 38, 
at tilsynet legger vekt på at det dreier seg om små verdier, og at det dermed ikke forelig-
ger et «særskilt behov» for overvåking. Bakehuset er enig i at virksomheten håndterer 
forholdsvis små verdier, men anfører at marginene også er tilsvarende beskjedne, og at 
virksomheten derfor er sårbar i forhold til svinn og underslag.

Datatilsynet mener også at «det ikke har forekommet tilfeller som nødvendig-
gjør tiltak for å sikre ivaretakelsen av de ansattes liv eller helse». Bakehuset viser til 
Datatilsynets veiledning om overvåking, der det i kap 3 fremgår at overvåking kan tilla-
tes «dersom formålet er å motvirke straffbare handlinger fra de ansatte selv, som for ek-
sempel underslag og svinn». På bakgrunn av dette anfører Bakehuset at virksomhetens 
dokumentasjon av svinn og underslag, og bevisene som foreligger om forbedringer et-
ter at overvåkingen ble iverksatt, i seg selv er nok til å oppfylle kravet til overvåking. 

Det fremgår også av Datatilsynets vurdering at overvåking i det omfang som i dag 
finner sted i Sandvika, vil kunne gi en uheldig presedens i forhold til andre tilsvarende virk-
somheter. Bakehuset mener at dette ikke kan tillegges vekt fordi overvåkingen skjer i hen-
hold til regelverket, og at det uansett må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet anfører at fjernsynsovervåkingen ikke kan hjemles i personopplysningslo-
ven § 8 litra f. Tilsynet mener at personverninteressen til de ansatte ved Bakehuset over-
stiger virksomhetens interesse i å overvåke lokalene i det eksisterende omfang. Tilsynet 
viser til Ot prp nr 92 (1998–99) side 109, der det fastsettes at hensynet til personvernet 
må tillegges betydelig vekt ved avveiningen mot kommersielle interesser. 

Forarbeidene gir uttrykk for at det i interessevurderingen skal tillegges vekt om de 
registrerte motsetter seg behandlingen. Datatilsynet mener at forarbeidene ikke kan 
tolkes antitetisk på sistnevnte punkt. Det legges til grunn at de ansatte er blitt forelagt 
spørsmålet om overvåking, og ikke motsatt seg dette. Tilsynet stiller seg likevel kritisk 
til det synspunkt at de ansatte følgelig har akseptert overvåkingen. Datatilsynet anfører 
at frivilligheten ved en slik angivelig aksept av tiltaket er relativt liten når dette gjøres 
obligatorisk i forhold til arbeidsgiveren. Bakehusets anførsel om at ingen av de ansatte 
har motsatt seg overvåkingen, og at de ansatte tvert imot er positive til tiltaket, kan et-
ter Datatilsynets oppfatning følgelig ikke tillegges avgjørende vekt i vurderingen. 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 187

Datatilsynet mener at forarbeidene underbygger den praksis at det er den minst inn-
gripende form for overvåking som skal velges. Tilsynet anfører at den overvåking som 
i dag eksisterer ved avdelingen i Sandvika Storsenter, er for omfattende i forhold til for-
målet. Det vises her til det såkalte proporsjonalitetsprinsippet nedfelt i personopplys-
ningsloven § 11, 1.ledd litra d. Datatilsynet mener følgelig at overvåkingen må begren-
ses til kasseområdet og tellerommet i den tidsperioden opptellingen faktisk foretas. 

Datatilsynet anfører at denne løsningen underbygges av personopplysningsloven § 
38, som fastsetter at den behandlingsansvarlige må kunne vise til et «særskilt behov» 
for overvåkingen av områder der en begrenset krets av personer ferdes. Bestemmelsen 
viderefører personregisterloven § 37a 1.ledd, 2. setning: «Ved overvåkning av sted hvor 
en begrenset krets av personer jevnlig ferdes, er overvåkningen likevel bare tillatt der-
som det ut fra hensynet til virksomheten er et særskilt behov for overvåkningen.» Ifølge 
forarbeidene til personregisterloven, omfatter bestemmelsen typisk arbeidssteder, her-
under produksjonslokaler og andre områder som ikke er tilgjengelig for allmennheten. 
Tilsynet legger herunder til grunn at de ansatte håndterer forholdsvis små verdier, og at 
det ikke har forekommet tilfeller ved Sandvika Storsenter som nødvendiggjør tiltak for 
å sikre de ansattes liv eller helse. Datatilsynet anfører følgelig at behovet for overvåking 
i det aktuelle omfang, ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav.

Tilsynet mener at konsekvensene av å tillate overvåking av en arbeidsplass i det 
omfang som foreligger i Sandvika, vil kunne gi uheldige konsekvenser for personvernet 
i arbeidslivet for øvrig. Datatilsynet anfører at ansatte ved arbeidsplasser som ikke 
håndterer verdier av vesentlig størrelse, må kunne forvente ikke å bli overvåket i den 
utstrekning det her er snakk om. Dette standpunktet er forankret i Datatilsynets prak-
sis forøvrig. 

6 Personvernnemndas vurdering
Etter personopplysningsloven § 37 om fjernsynsovervåking må det foreligge en behand-
lingsgrunn etter personopplysningsloven § 8 for at overvåkingen skal tillates. Dessuten 
stilles det i personopplysningsloven § 38 ytterligere krav til at det må foreligge «sær-
skilt behov» for overvåking av et sted «hvor en begrenset krets jevnelig ferdes». Et slikt 
sted vil typisk være en arbeidsplass hvor de ansatte arbeider og oppholder seg.

I dette tilfellet opplyser klager at en grunn til overvåkingen er å avdekke underslag 
mv. Dette er opplysninger som kan gi mistanke om at en person har begått en straffbar 
handling, jfr personopplysningsloven § 2 nr 8 litra b. Det er i personopplysningsloven 
§ 37, 1.ledd uttrykkelig angitt at i forhold til denne undergruppen av sensitive per-
sonopplysninger gjelder ikke § 9, 1.ledd ved vurdering av hvorvidt det foreligger et 
behandlingsgrunnlag for fjernsynsovervåkning, og etter personopplysningsloven § 37, 
2.ledd gjelder det heller ikke konsesjonsplikt for fjernsynsovervåking i dette tilfellet.

Det er enighet om at en viss overvåking kan tillates etter nødvendighetsgrunnen i 
personopplysningsloven § 8 litra f, jfr korrespondanse mellom klager og Datatilsynet som 
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avsluttes med Datatilsynets brev av 20.6.2002, hvor tilsynet «under tvil kommer frem til 
at fjernsynsovervåkningen tilfredsstiller personopplysningslovens krav om særskilt behov 
for overvåking av sted hvor en begrenset krets jevnelig ferdes». Klagen gjelder derfor bare 
den overvåking som skjer med kamera D og E, plasseringen fremgår av skissen ovenfor.

Personvernnemnda vil for sin egen del støtte det generelle syn på de ansattes ak-
sept av ordningen som er kommet til uttrykk i Datatilsynets vedtak. Naturligvis vil en 
positiv holdning fra de ansatte kunne være et element i den helhetsvurdering som skal 
gjennomføres etter personopplysningsloven § 37 jf § 8 sml § 38. Men for at man skal 
kunne legge avgjørende vekt på et samtykke i arbeidslivet, vil et sentralt moment være 
hvordan dette er fremkommet, f eks om det er del av en gyldig inngått arbeidsavtale, 
eller bygger på en avtale som er forhandlet mellom organisasjonene i arbeidslivet. Det 
er ikke tilstrekkelig at man, som i dette tilfelle, forsikrer seg at de ansatte har fått 
nødvendig informasjon ved å bekrefte dette ved undertegnelse av et informasjonsskriv. 
Likevel er det selvsagt av betydning at klager aktivt har informert de ansatte, og at det 
rapporteres om en positiv holdning til tiltakene.

Personvernnemnda slutter seg også til Datatilsynet i at det må finnes en grense for 
hvor intensiv overvåking som kan tillates på en arbeidsplass. I dette tilfellet har tilsynet 
funnet at overvåking ved kameraene A-C kan tilfredsstille lovens krav. Begrunnelsen 
for ytterligere overvåking med kameraene D-E er ikke kvalitativt forskjellig fra den 
som gjelder for de tre første, snarere at overvåkningen ikke var intensiv nok for at den, 
etter klagers mening, fullt ut realiserte formålet. 

Personvernnemnda peker på at det i dette tilfellet er gjort unntak fra de strengere re-
gler som gjelder for sensitive opplysninger ellers ved behandling av personopplysninger, 
jf ovenfor. Imidlertid er det innført krav om at det må foreligge et særskilt behov for 
overvåking der en begrenset krets av personer jevnelig ferdes, som på en arbeidsplass. 
Personvernnemnda finner at dette støtter Datatilsynets tolkning av bestemmelsen som 
et krav til at det må foreligge noe mer enn en saklig begrunnelse.

Når det gjelder hvor grensen skal trekkes for den overvåking som kan begrunnes i 
personopplysningsloven § 38, og den som overskrider lovens krav, må dette nødvendig-
vis bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering. Personvernnemnda har sluttet seg 
til Datatilsynets tolkning av loven. Etter dette har Personvernnemnda intet grunnlag for 
i denne konkrete saken for ikke å slutte seg til Datatilsynets konklusjon.

7 Vedtak
Klagen blir ikke å etterkomme. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

For Personvernnemnda

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–01: klage på datatilsynets avvisning av å pålegge 
Wiersholm, mellbye & Bech advokatfirma å slette lydbåndopptak

1  innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt 
klage på Datatilsynets vedtak av 31.3.2004 om å avvise krav om å pålegge Wiersholm, 
Mellbye & Bech advokatfirma (WMB) å slette lydbåndopptak. 

2 saksgang
Klager ble av WMB nektet innsyn i personopplysninger lagret på lydbåndopptak av 
telefon samtaler som han selv hadde deltatt i, ved brev av 7.5.2003. Datatilsynet mot-
tok brev fra klager datert den 16.5.2003 hvor tilsynet ble bedt om å ta stilling til hvor-
vidt nekting av innsyn var berettiget.

Datatilsynet ba WMB om en redegjørelse av saken i brev av 4.11.2003. WMB svar-
te i brev av 4.12.2003. Etter en vurdering av saken, konkluderte Datatilsynet med at 
klager hadde krav på innsyn. WMB ble bedt om å gi klager innsyn i brev av 4.2.2004. I 
brev av 2.3.2004 fikk Datatilsynet opplyst at klager hadde fått innsyn i opptakene. 

Datatilsynet ba i brev av 4.2.2004 også om en redegjørelse for hvordan WMB 
ivaretar informasjonsplikten i personopplysningsloven § 19 ved bruk av lydbåndopp-
tak. Data tilsynet mottok svar på dette den 2.3.2004, der WMB konkluderte med at 
personopplysnings loven ikke kommer til anvendelse i forbindelse med behandling av 
personopplysninger ved bruk av lydbåndopptak. I brev av 31.3.2004 kom Datatilsynet 
til at personopplysningsloven får anvendelse i slike tilfeller. Datatilsynet konkluderte i 
samme brev med at person opplysningsloven § 19 derfor kommer anvendelse, og at WMB 
må følge denne bestemmelsen om informasjonsplikt ved bruk av lydbåndopptak.

Datatilsynet vedtok i brev av 31.3.2004 ikke å benytte den hjemmelen 
personopplysnings loven § 46 gir til å pålegge sletting. Klager påklagde dette vedtaket i 
brev av 14.4.2004. Data tilsynet oversendte saken til Arbeids- og administrasjonsdepar-
tementet (nå Moderniserings departementet) den 29.6.2004. Klager kommenterte saken 
i brev av 15.08.04, og minnet om oversendelsen i brev av 13.12.2004. 

Personvernnemnda mottok kopi av påminnelsen sammen med klagers kommenta-
rer i brev av 13.12.04. Saken ble oversendt fra Moderniseringsdepartementet, og mot-
tatt Personvern nemnda 27.12.2004 for behandling. Personvernnemnda henvendte seg 
til WMB for å få ytterligere opplysninger i saken. Dette ble besvart i brev av 7.3.2005. 
Man mottok også et brev fra klager av 8.3.2005.
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Etter dette har Personvernnemnda gjort sakens dokumenter kjent for sakens parter, 
og ga en frist til 18.3.2005 for ytterligere kommentarer. Personvernnemnda mottok 
slike kommentarer fra klager og WMB i brever av 18.3.2005.

3 faktum
Klager er motpart til en klient av WMB. En advokat i WMB gjorde lydbåndopptak av 
telefon samtaler mellom klager og ham selv uten å opplyse klager om dette på forhånd. 
Lydbåndopp takene ble foretatt i perioden februar – april 2002, og klager har fått til-
sendt kopier av fem kassetter med opptak. Formålet med opptakene var, i følge WMB, 
å sikre bevis på vegne av sin klient. Klagen knytter seg til at Datatilsynet ikke påla 
WMB å slette opptakene.

Datatilsynet oversendte saken til Arbeids- og administrasjonsdepartementet fordi 
tilsynet mente Personvernnemnda ikke var rette klageinstans. Datatilsynets begrun-
nelse for dette var at tilsynet ikke hadde fattet noe vedtak etter personopplysningsloven 
§ 42 fjerde ledd, og at saken dermed ikke skulle oversendes nemnda, jf personopplys-
ningsloven § 43. Etter at Justis departementets lovavdeling på forespørsel fra Arbeids- 
og administrasjonsdepartementet (nå Moderniseringsdepartementet) hadde uttalt seg 
om Personvernnemndas kompetanse til å avgjøre klager over Datatilsynets avgjørelser, 
besluttet Moderniseringsdepartementet å over sende saken til Personvernnemnda for 
endelig avgjørelse, jf personopplysningsloven §§ 42 – 43

4 anførslene
Klager anfører at WMB må slette lydbåndopptakene fordi den aktuelle behandlingen 
ikke er forankret i et av vilkårene i personopplysningsloven § 8. Klager henviser spesielt 
til § 8 litra f. Klager mener at den interesseavveining som ligger til grunn i § 8 går i 
klagers favør. 

Klager henviser til at Datatilsynet i brev av 29.6.2004 til Arbeids- og administrasjons-
departementet opplyste at forutsetningen for å kunne benytte § 8 litra f som grunnlag, 
er «at den registrerte på forhånd har fått informasjon om at lydbåndopptak vil skje». 
Klager anfører at han ikke ble opplyst om opptakene på forhånd, og følgelig at han 
aldri samtykket til opp takene. Klager anfører også at WMB ikke overholdt informa-
sjonsplikten i personopplysnings loven § 19.

Klager mener at dersom han var blitt informert om at telefonsamtalene ville bli tatt 
opp med det formål å benytte opptakene som bevis, ville han vurdert både innhold og 
formulering av sine egne uttalelser på en annen måte. Klager anfører at det er sannsyn-
lig at telefon samtalene ville fått et annet innhold dersom han hadde vært klar over at 
samtalene ble tatt opp på lydbånd. 

Klager anfører at det er en grov krenkelse av personvernet når et advokatfirma ikke 
følger regelverket. Klager legger vekt på at WMB er den profesjonelle part, som forøv-
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rig bør ha godt kjennskap til lovverket, mens han selv er privatperson. Følgelig anfører 
han at Data tilsynet bør gripe inn i hans favør. Han mener at WMB har vist liten profe-
sjonalitet i saken, og karakteriserer det å gjøre slike opptak som en ukultur i firmaet. 

Klager mener at Datatilsynets beslutning om å ikke pålegge sletting er urimelig, og 
at den skjønnsmessige vurderingen tilsynet har lagt til grunn er vanskelig å forstå. Det 
fremgår av Datatilsynets vurdering at tilsynet legger vekt på at advokaten på grunn av 
taushetsplikt ikke kan bruke opptakene til annet enn bevis. Klager anfører at dette er 
irrelevant fordi behandlingen av opplysningene med det formål å bruke det som bevis, 
uansett er ulovlig. 

Datatilsynet legger i sin vurdering også vekt på at WMB ikke kan oppbevare opp-
takene lenger enn formålet tilsier, og at opptakene heller ikke kan benyttes til annet 
formål enn det de er innsamlet for. Klager anfører at dette ikke er tilstrekkelig for hans 
personvern. Det er heller ikke tilstrekkelig for klager at Datatilsynet har pålagt WMB å 
overholde informasjonsplikten i personopplysningsloven § 19. Han mener også at det 
ikke er relevant at han selv har mulighet til å søke om å avskjære lydbåndopptakene 
som bevis for retten. 

Datatilsynet viser til at rettstilstanden omkring informasjonsplikten ved bruk av 
lydbånd opptak har vært uklar inntil denne saken kom opp. Klager anfører at det ikke 
foreligger noen uklarhet omkring informasjonsplikten generelt, og tolker § 19 dit hen 
at bestemmelsen pålegger den behandlingsansvarlige å på forhånd informere den regis-
trerte om at det vil skje opptak. Klager henviser også til et faktaark som ligger ute på 
Datatilsynets hjemmesider. Ifølge klager står det her at retten til informasjon er grunn-
leggende i loven. Faktaarket opplyser også at unntak fra informasjonsplikten krever 
særskilt hjemmel, og at unntakene alltid må vurderes konkret. Klager mener følgelig at 
rettstilstanden er klar. 

Klager hevder at opptakene faller inn under personopplysningslovens saklige vir-
keområde, og henviser bl a til personverndirektivet art 33. Under enhver omstendighet 
mener klager at det faller inn under loven fordi opplysningene inngår i et personre-
gister. Klager fremhever at opptakene må anses som del av en advokats saksarkiv (jfr 
personopplysningsforskriften § 7–23), og at det ikke er avgjørende at de oppbevares 
atskilt fra resten av arkivet i et sikkerhetsskap. 

5 datatilsynets vurdering 
I utgangspunktet mener Datatilsynet at § 8 litra f kan benyttes som behandlingsgrunn-
lag når advokatfirmaer foretar lydbåndopptak dersom formålet er bevis. Tilsynet mener 
imidlertid at det er en forutsetning at den registrerte på forhånd har fått informasjon 
om at opptak vil skje. I motsatt fall mener tilsynet at personvernulempen i utgangs-
punktet synes å veie tyngre. Data tilsynet mener at WMB i dette tilfelle ikke hadde 
oppfylt informasjonsplikten i personopp lysningsloven § 19, med den følge at § 8 litra f 
heller ikke var oppfylt. Likevel velger tilsynet å ikke pålegge sletting.
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Datatilsynet anfører at tilsynet ikke plikter å gi pålegg om sletting eller opphør av 
ulovlige behandlinger etter personopplysningsloven § 46. Tilsynet poengterer at be-
stemmelsen er en «kan-regel». Lovgiver har ikke funnet grunn til å veilede Datatilsynet 
i hvilke momenter tilsynet skal særlig vektlegge i skjønnsutøvelsen av om pålegg skal 
gis eller ikke. Tilsynet anfører at avgjørelsen dermed vil bero på tilsynets skjønnsmes-
sige vurdering. 

Etter en konkret og skjønnsmessig vurdering har tilsynet kommet til at det er uri-
melig å pålegge sletting. Datatilsynet anfører at opptakene uansett ikke kan oppbeva-
res lenger enn hva som er formålstjenlig, jf personopplysningsloven § 28 første ledd. 
Tilsynet anfører at opp takene heller ikke kan benyttes til andre formål, uten at dette er 
selvstendig forankret i person opplysningsloven § 8. Advokatens taushetsplikt hindrer 
også at opptakene blir brukt til andre formål enn bevis. I tillegg henviser tilsynet til 
klagers mulighet til å søke om å avskjære lydbåndopptakene som bevis for retten. 

Datatilsynet anfører at rettstilstanden var uklar på det tidspunkt da lydbåndoppta-
kene ble foretatt. Det vises til at det først i den senere tid har dukket opp flere saker i 
tilknytning til dette temaet. Tilsynet anfører videre at dersom WMB hypotetisk hadde 
kontaktet tilsynet før opptakene ble foretatt, hadde WMB trolig ikke fått noe klart 
svar. At rettstilstanden var uklar, er etter tilsynets oppfatning et argument mot å på-
legge sletting. 

Datatilsynet nevner at straffeloven § 145 litra a setter straff for den som hemme-
lig gjør lydbåndopptak. Bestemmelsen skiller mellom opptak av samtale som en selv 
deltar i, og en telefonsamtale mellom andre. Det er kun sistnevnte som er straffbart, jf 
straffeloven § 145 litra a. 

6 Personvernnemndas vurdering

6.1 Innledning

Personvernnemnda følger Datatilsynets vurdering av de rettslige utgangspunktene i 
saken. Det må være på det rene at med personopplysningslovens teknologinøytrale 
utgangspunkt, vil opptak av personopplysninger ved lydfesting representere en behand-
ling av person opplysninger, jf legaldefinisjonen i personopplysningsloven § 2 litra a. 
Ingen av partene bestrider heller at det foreligger personopplysninger. Med den gene-
relle formen personopp lysningsloven § 2 litra b har, må man anta at opptak ved lydfes-
ting representerer en «bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, 
sammenstilling, lagring …»

Etter det opplyste er opptakene gjort på en vanlig borddiktafon som ikke har 
vært knyttet til telefonen, opptak er gjort ved hjelp av telefonens høyttalerfunksjon. 
Opptakene er lagret på fem kassetter, og relaterer seg til tre eller fire telefonsamtaler. 
WMB har også hatt samtaler med klager som ikke er tatt opp. I tid anslås opptakene til 
å være på til sammen 2–3 timer. Kassettene er merket med klagers navn og oppbevart 
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i en lukket konvolutt påført navnet til den advokat ved WMB som gjorde opptakene. 
Opptakene oppbevares i et sikkerhetsskap. Etter at klager krevde innsyn, ble det frem-
stilt to analoge kopier av kassettene, den ene ble overlevert klager, den andre oppbeva-
res sammen med originalene.

Det er i tillegg skrevet ut en beskjed som klager leste inn på telefonsvareren til den 
aktuelle advokat hos WMB, klager har fått kopi av denne utskriften. I dette tilfellet er 
det åpenbart at klager var kjent med at det ble gjort opptak, og at klager samtykket 
i det. Papirutskriften som sådan faller klart utenfor personopplysningslovens saklige 
virkeområde. Personvern nemnda vil ikke ytterligere drøfte dette punktet.

Det første Personvernnemnda må ta stilling til, er hvorvidt opptaket av samtalene 
faller inn under lovens saklige virkeområde slik dette er angitt i personopplysningslo-
ven § 3, 1.ledd:

§3. Saklig virkeområde 
Loven gjelder for 
a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med 

elektroniske hjelpemidler, og[1]
b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå 

i et personregister 

Datatilsynet fant at opptakene falt inn under personopplysningsloven § 3, 1.ledd li-
tra b, og at informasjonsplikten etter personopplysningsloven § 19 ikke var oppfylt. 
Tilsynet mente derfor å ha nødvendig hjemmel til å gi pålegg etter personopplysnings-
loven § 46 om at den ulovlige behandlingen av personopplysninger skulle opphøre, 
noe som i praksis i dette tilfellet vil være et pålegg om sletting. Hvorvidt Datatilsynet 
velger å benytte seg av denne kompetanse, vil høre inn under tilsynets frie skjønn som 
forvaltningsorgan. Personvernnemnda kan imidlertid også overprøve denne del av til-
synets vedtak.

I denne saken må Personvernnemnda ta stilling til tre hovedspørsmål. For det første 
må det vurderes om opptakene representerer et personregister, i så fall vil opptakene 
falle inn under personopplysningslovens saklige virkeområde. For det andre må det 
vurderes om «elektroniske hjelpemidler» skal tolkes som et krav om at opptaket må 
være gjort «automatisk», jf diskusjonen nedenfor. I denne sammenheng må det også 
vurderes om «elektroniske hjelpemidler» skal tolkes på grunnlag av en teknisk sond-
ring mellom «elektroniske» og andre former for hjelpemidler.

6.2 Representerer opptaket isolert sett et register

Datatilsynet har lagt til grunn at opptakene isolert sett representerer et register. Etter 
person opplysningsloven § 3, 1.ledd litra b faller behandling av personopplysninger inn 
under lovens saklige virkeområde hvis opplysningene disse inngår i – eller skal inngå 
i – er et «person register». «Personregister» er definert i personopplysningsloven § 2 nr 
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3 som «registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at 
opplysninger om den enkelte kan finnes igjen». Ordlyden er den samme som i legaldefi-
nisjonen i den tidligere personregisterloven § 1, 2.ledd, 2.pkt. Personvernnemnda antar 
at kriteriet skal forstås på samme måte i personopplysningsloven som i den tidligere 
lov.

Legaldefinisjonen oppsummeres gjerne ved at registerbegrepet bygger på et 
gjenfinnings kriterium, dvs at registeret er organisert på en slik måte at det er enkelt, i alle 
fall mulig, å finne frem til opplysninger om de registrerte enkeltpersoner. Typisk vil slike 
manuelle registre være organisert alfabetisk på personnavn. 

Problemstillingen ble behandlet av Høyesterett i 1991, avgjørelse om bevisavskjæ-
ring i en straffesak (Rt-1991–616, den såkalte «Gatekjøkkenkjennelsen»). Saken angikk 
bruk av fjernsynsopptak som var gjort av ansatte uten deres samtykke eller kunnskap, 
og som ble påberopt som bevis i en senere sak der det var reist tiltale om underslag mot 
en av de ansatte. Høyesterett avgjorde saken på grunnlag av det ulovfestede personlig-
hetsvernet, men diskuterer også hvorvidt personregister loven kom til anvendelse under 
henvisning til en uttalelse fra Datatilsynet:

«Som før nevnt, har aktor for Høyesterett innhentet uttalelser av Datatilsynet 
til bruk i saken. Datatilsynet, som ble forelagt spørsmål om det i den konkrete 
sak kunne sies å foreligge et personregister, har i brev av 1. februar 1991 blant 
annet uttalt: 

’Datatilsynet ønsker innledningsvis å presisere at det på styremøte i 
desember 1990 ble konstatert at også fjernsynsopptak kan falle innenfor 
personregisterloven[s] område, jfr. personregisterloven § 1. Hvis det i 
tillegg er opprettet et personregister, vil dette være konsesjonspliktig etter 
personregisterloven § 9 …

Det går imidlertid en nedre grense for hvorvidt man kan si at det er opprettet noe per-
sonregister. Et opptak av bare 1 person kan ikke være noe personregister. At dette er en 
personopplysning, se personregisterloven § 1, er derimot lite tvilsomt. 

Når det gjelder det fjernsynsopptak som ble gjort på et gatekjøkken, er Datatilsynet 
kommet til at dette må anses som et personregister. Det ble gjort opptak av to etter-
middagsskift da den mistenkte var på jobben. På hvert skift arbeidet 3 personer, som i 
likhet med gatekjøkkenets kunder ble gjort opptak av. Hvorvidt den enkelte kunde kan 
igjenkjennes via opptaket er også en del av skjønnstemaet i Datatilsynets vurdering av 
hvorvidt dette er et personregister. 

På bakgrunn av det materiale som er kjent for Datatilsynet vil opptakene omfatte 
minst tre personer fra det faste personalet som kan identifiseres (det er ikke gitt opplys-
ning om hvorvidt de to skiftene er identiske). 
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I telefonsamtale … opplyses det at også andre kan identifiseres på opptaket, bl.a. ren-
gjøringspersonalet og noen kunder. Slik Datatilsynet ser det vil vilkårene for å si at dette 
er et personregister etter personregisterloven § 1 være oppfylt … 

Så langt Datatilsynet kan vurdere saken, gjelder dette et personregister som ikke er 
opprettet med den nødvendige konsesjon. Det kan også være tvilsomt hvorvidt registe-
ret ville fått konsesjon av Datatilsynet.’

I et senere brev, datert 30. april 1991, har Datatilsynet utdypet sin uttalelse, og har 
blant annet fremholdt at selv om loven ikke har vært endret på dette punkt, har det 
’vært en utvikling over tid hvor både jussen og teknikken har gått i retning av at også 
denne type opptak ville være konsesjonspliktige’. 

Jeg må nok medgi at jeg har problemer med å finne holdepunkter i loven eller lov-
forarbeidene for at de to fjernsynsopptak det er tale om i denne sak, skulle kunne anse-
es som personregistre og dermed undergitt konsesjonsplikt etter loven. Opptakene kan 
vanskelig sies å innebære noen registrering eller systematisering av personopplysninger. 
Da jeg ikke anser spørsmålet avgjørende for saken, går jeg ikke nærmere inn på det.»

Dommen er blitt tolket dit hen at Høyesterett ikke har ansett gjenfinningskriteriet 
oppfylt for fjernsynsopptakene, og at opptakene derfor ikke representerer noe register.

Dommen behandler 2 spørsmål som er av betydning for den aktuelle sak. 
For det første hvorvidt opptakene i dette tilfellet kan anses å være over den kvan-

titative grense som det i Datatilsynets uttalelse antydes at må overskrides før det fore-
ligger et personregister. Det må være åpenbart at navngivelse av de to personene som 
deltok i samtalen på konvolutt eller kassett ikke i seg selv representerer noe register. 
Det er for Personvern nemnda ikke opplyst om det er registrert opplysninger om flere 
personer enn de to som deltok i samtalen i selve opptakene. Nemnda går ikke videre 
inn på vurdering av den kvantitative grense, ettersom nemnda finner at gjenfinnings-
kriteriet er avgjørende.

Gjenfinningskriteriet tilfredsstilles ved at opplysningene er lagret slik at strukturen 
gjør det mulig å gjenfinne opplysninger om enkeltpersoner. Gatekjøkkenkjennelsen tol-
kes slik at dette ikke er tilfredsstilt hvis man må se gjennom et fjernsynsopptak for å 
identifisere enkelt personene. For lydopptak må det tilsvarende kravet være at man kan 
finne frem til opp lysningene om de registrerte på annen måte enn å avspille opptakene 
fra begynnelse til slutt.

Hvis opptakene bare har form av opptak uten ytterligere anmerkninger, vil 
gjenfinnings kriteriet ikke være oppfylt. I dette tilfellet foreligger det fem kassetter som 
er merket med klagers navn og dato for når samtalen har funnet sted. Det er altså ikke 
etablert noe aksessorisk register som kan gjøre det lettere å finne frem til opplysninger 
om omtalte personer i samtalene.

Personvernnemnda anser at opptakene isolert sett ikke representerer noe personre-
gister i forhold til personopplysningsloven § 3, 1.ledd litra b jfr § 2 nr 3.[2]

Klager har hevdet at opptaket må anses som del av WMBs klientregister og inngå i 
det «ordinære saksarkiv» selv om opptakene oppbevares atskilt og ikke i saksmappene. 
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Person vernnemnda kan ikke se at dette fører frem. I og med at opptakene ikke repre-
senterer et register, og opplysninger om enkeltpersoner ikke lettere kan finnes frem om 
det skulle være henvist til opptakene fra klientregisteret, vil det ikke være avgjørende 
om opptakene inngår i WMBs klientregister eller ikke. 

6.3 Er lydopptakene gjort med «elektroniske hjelpemidler»

Personvernnemnda har søkt å finne kriterier for når opptaksutstyr for lyd skal karak-
teriseres som «elektroniske hjelpemidler».

Det kriterium som fremheves i forarbeidene,[3] er «gjenfinningskriteriet», hvor «[s]
økbarhet vil være et sentralt moment», det vil altså si at dette er et kriterium som også 
brukes for å bestemme når man har å gjøre med «elektroniske hjelpemidler» etter per-
sonopplysningsloven § 3, 1.ledd litra a.

Det foreligger en «opinion» fra Article 29 Data Protection Working Party.[4] Denne 
uttalelsen angir nokså entydig at gjenfinningskriteriet ikke skal legges til grunn når 
man bestemmer direktivets saklige virkeområde, og man må ta hensyn til dette også 
ved tolking av den norske loven. Personopplysningsloven er en implementering av per-
sonverndirektivet.[5] Det er derfor en presumsjon for at norsk rett er i samsvar med 
direktivet. Når det oppstår tvil om tolkningen av norsk lov, kan man se til direktivets 
bestemmelser, og også trekke inn hvordan de aktuelle bestemmelser er implementert i 
andre lands nasjonale rett.

Gjenfinningskriteriet er, som diskutert ovenfor, også avgjørende for hvorvidt det et-
ter personopplysningsloven § 3, 1.ledd litra b foreligger et personregister uavhengig om 
dette føres med «elektroniske hjelpemidler» eller ikke. Etter lovens systematikk synes 
det som om behandling ved «elektroniske hjelpemidler» er omfattet av personopp-
lysningsloven helt uavhengig om opplysningene organiseres i et «register». Det skulle 
tilsi at en behandling med «elektroniske hjelpemidler» faller inn under lovens saklige 
virkeområde selv om opplysninger om en enkeltperson ikke kan gjenfinnes raskt el-
ler effektivt. Dette ville være i samsvar med uttalelsene fra Article 29 Data Protection 
Working Party. 

Likevel synes forarbeidene til personopplysningsloven å fremheve gjenfinningskri-
teriet også når man skal avgjøre om det anvendes «elektroniske hjelpemidler». Det gir 
god sammenheng at når det ikke gjelder behandling av opplysninger i maskinlesbar 
form, kreves det at opplysningene er søkbare. Slik vil personopplysningsloven § 3, 
1.ledd litra a fange opp alle typiske datamaskinbaserte systemer. Utenfor dette kjerne-
området, skal avgrensingen skje ved hjelp av det samme kriterium som i personopplys-
ningsloven § 3, 1.ledd litra b, snarere enn mer formelle eller tekniske betraktninger om 
hva som ligger i betegnelsen «elektroniske hjelpemidler».

Personvernnemnda mener at personopplysningsloven § 37, 2.ledd om fjernsynsover-
våking støtter en slik tolkning, ettersom denne bruker gjenfinningskriteriet til å angi når 
bestemmelsene i personopplysningsloven ut over kapittelet om fjernsynsovervåkning, 
kommer til anvendelse. Man kunne ha forventet en annen formulering dersom loven 
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kom til anvendelse på «elektroniske hjelpemidler» hvor behandlingen av personopp-
lysninger ikke tilfredsstilte gjenfinningskriteriet. Personopplysningsloven § 37, 2.ledd 
støtter altså det syn at enten er gjenfinningskriteriet tilfredsstilt, og da faller fjernsyns-
overvåking inn under loven i sin alminnelighet, eller så er dette kriteriet ikke tilfredsstilt, 
og da kommer bare bestemmelsene i kapittel VI til anvendelse. Fjernsynsovervåking 
(videokamera) vil dessuten alltid skje med utstyr som nettopp er «elektronisk» i den 
tekniske betydningen, dvs at det skjer en behandling av elektriske signaler som repre-
senterer bilder, og som lagres ved magnetisering av bånd eller plate.

En slik tolkning representerer en videreføring av personregisterloven. Det som altså 
i første omgang fremstår som en utvidelse av lovens saklige anvendelsesområde, ved 
utelatelse av kravet til at behandlingen skal skje i form av et register, kommer inn igjen 
gjennom tolkningen av «elektroniske hjelpemidler». 

Forarbeidene uttaler imidlertid klart at det saklige virkeområdet utvides i forhold 
til personregisterloven, jfr f eks Ot.prp.nr.92 (1998–1999). Om lov om behandling 
av personopplysninger (personopplysningsloven) i forbindelse med bemerkningene til 
personopplysningsloven § 3:

Bestemmelsen angir det saklige virkeområdet for loven, jf utvalgets § 3 og 
direktivet artikkel 3 … Sammenholdt med personregisterloven utvides det 
saklige virkeområdet, jf pregl § 1 og punkt 4.1 i proposisjonen.

I proposisjonen pkt 4.1 heter det:

Departementet er enig med utvalget i at det i lys av den teknologiske 
utviklingen er naturlig å gi loven et videre anvendelsesområde enn det som 
følger av personregister begrepet i personregisterloven. Departementet slutter 
seg derfor til forslaget om å la loven omfatte all elektronisk behandling av 
personopplysninger.

Problemstillingen blir da hvorvidt personopplysningsloven bare kommer til anven-
delse på behandling av personregistre, også hvor den skjer ved hjelp av automatiske 
metoder.

Personvernnemnda må derfor vurdere om en slik tolkning der «elektroniske hjelpe-
midler» avgrenses ved hjelp av gjenfinningskriteriet, er i tråd med de generelle uttalel-
sene i forarbeidene og hvordan direktivet angir sitt saklige virkeområde.

Personvernnemnda finner det nokså åpent hvorvidt man skal anta at fonogrammer 
representerer en behandling ved «elektroniske hjelpemidler» etter personopplysnings-
loven § 3. 1.ledd litra a. Det finnes holdepunkter i forarbeidene og loven selv for å 
begrense behandling med «elektroniske hjelpemidler» til de tilfelle hvor opplysningene 
er organisert som registre. Det uttalte ønsket om å utvide personopplysningslovens sak-
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lige virkeområde i forhold til personregisterloven, sammenholdt med de internasjonale 
instrumentene, kan begrunne en videre tolkning av kriteriet. 

Personvernnemnda viser til bestemmelser i finsk,[6] svensk[7] og tysk[8] lovgiv-
ning som implementerer direktivets kriterium «by automatic means»,[9] dvs det samme 
kriterium som i norsk rett er implementert i personopplysningsloven § 3, 1.ledd litra 
a. Disse bestemmelsene i andre lands lov bygger i hovedsak på et annet kriterium enn 
gjenfinnigskriteriet, nemlig om det benyttes automatiske system, noe som svarer nokså 
nøye til direktivets engelske ordlyd. Det vil si at man legger avgjørende vekt på om be-
handlingen skjer automatisk, uten inter vensjon av mennesker. Fjernsynsovervåking vil 
da rammes, mens f eks opptak med et håndholdt videokamera ville falle utenfor. 

Tolket på denne måten vil automatiserte system falle inn under det saklige virke-
området etter personopplysningsloven § 3, 1.ledd litra a selv om ikke gjenfinningskri-
teriet er oppfylt, og opptaket derfor ikke kan karakteriseres som et «register» i lovens 
forstand. Denne tolkningen synes å harmonere nokså godt med hvordan direktivet er 
implementert i andre land, og med den forståelse av direktivet som synes å fremgå av 
den «opinion» Article 29 Data Protection Working Party har vedtatt. 

Personvernnemnda bemerker at det foreligger en inkonsistens i lovens bestemmel-
ser og uttalelsene i forarbeidene. Personopplysningsloven § 37, 1.ledd legger til grunn 
at «elektroniske hjelpemidler» avgrenses ved hjelp av gjenfinningskriteriet. Dette fører 
til at personopplysningsloven § 3, 1.ledd litra a nærmest faller sammen med litra b, i 
begge tilfelle vil det da kreves at det foreligger et «personregister». Da vil ikke loven få 
et utvidet saklig virkeområde i forhold til personregisterloven, noe som forarbeidene 
eksplisitt fremhever som et formål for personopplysningsloven § 3, jf ovenfor. Denne 
inkonsistensen blir tydelig i forhold til den aktuelle saken, og er uavhengig av den tolk-
ning Personvernnemnda velger.

På denne bakgrunn er Personvernnemnda kommet til at når lydopptak startes og 
stanses manuelt, kan dette ikke anses å ha skjedd med «elektroniske hjelpemidler» selv 
om opptakeren teknisk sett må karakteriseres som elektronisk, og uansett om opptaket 
er digitalt eller analogt.

6.4 Oppsummering/konklusjon

Personvernnemnda er etter drøftelsen ovenfor kommet til at opptakene faller utenfor 
personopplysningslovens saklige virkeområde. Det er mange forhold som har betydning 
for den enkeltes personvern som ikke reguleres av personopplysningsloven, slik som det 
ulovfestede personvernet. Når det gjelder opptak av telefonsamtaler uten å informere 
den annen part i samtalen om at det gjøres et slikt opptak, vil Personvernnemnda særlig 
vise til Høyesteretts karakteristikk av slike opptak i Rt-1997–795.
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7 Vedtak
Klagen har ikke ført frem. Forholdet faller utenfor personopplysningslovens saklige 
virkeområde og Personvernnemnda har derfor ikke hjemmel til å pålegge sletting.

For Personvernnemnda 
 

Jon Bing 
Leder

[1] Som så ofte ellers brukes her «og» i den dagligdagse betydning, dvs som angivelse 
av at de to litra er alternativer, det svarer altså til en disjunksjon, et logisk «eller».

[2] Slik også Arve Føyen i kommentar til Høyesteretts kjennelse Rt-1999–1565 (http://
www.personvern.uio.no/pvpn/avgjorelser/index.html) 

[3] Jf Ot prp nr 92 (1998–1999). Om lov om behandling av personopplysninger (per-
sonopplysningsloven) pkt 4.1.3 (s 23–24) og pkt 4.1.5 (s 25).

[4] Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance, 
11750/02/EN WP 89, vedtatt 11.2.2004, jf http://europa.eu.int/comm/internal_
market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_en.pdf. 

[5] Europa-parlamentets og -rådets direktiv 95/46/EF av 24.10.1995.
[6] Personuppgiftslagen 2 §, 2.ledd, jf også Dataombudsmannens nettsider (http://

www.tietosuoja.fi/24210.htm#kohta9).
[7] Personuppgiftslagen 5 §, jf Roger Petersson og Klas Reinholdsson Personuppgiftslagen 

i praktiken, Norstedts Juridik, Stockholm 2004:75 som nesten ordrett byg-
ger på SOU 1997:39 Integritet – Offentlighet – Informationsteknik, Stockholm 
1997:347.

[8] Bundesdatenschutzgesetz § 3(2), jf Spiros Simitis (utg) Kommentar zum 
Bundesdatenschutzgesetz, Nomos, Baden-Baden 2002:244–247.

[9] En oppsummering av rettstilstanden finner man i British Institute for International 
and Comparative Law The implementation of 95/46/ec of the processing of sound 
and image data (ms, uå) jfr pkt 4.2.
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klagesak 2005–02: klage på datatilsynets vedtak om å avvise 
sak med krav om innsyn i innbetalt forsikringspremie 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt 
klage på Datatilsynets vedtak av 27.4.2004 om avvisning av sak om å pålegge Vital 
Forsikring å gi klager innsyn i innbetalt premiebeløp fra SAS. 

2 saksgang
Klager sendte 2.2.2003 og 8.2.2003 forespørsel til SAS om innsyn i innbetalt forsi-
kringspremie. SAS oversendte henvendelsen videre til Vital Forsikring den 7.2.2003. 
Datatilsynet mottok forespørsel fra klager om å pålegge SAS å gi innsyn den 11.2.2003. 
Vital nektet klager innsyn i brev av 17.2.2003. 

Datatilsynet sendte i brev av 5.8.2003 varsel om pålegg om innsyn til Vital. Tilsynet 
mottok Vitals kommentarer til mulig pålegg den 12.9.2003. Datatilsynet vedtok deret-
ter å ikke pålegge rett til innsyn i brev av 9.2.2004, men ba Vital om en oversikt over 
hvilke opplysninger som er registrert i tilknytning til klagers person. I brev av 27.2.2004 
oversendte Vital en oversikt over registrerte personopplysninger til Datatilsynet.

Kredittilsynet kom i brev av 4.3.2004, etter forespørsel fra Vital, med en redegjø-
relse om taushetsplikt og innsynsrett i henhold til forsikringsvirksomhetsloven og forsi-
kringsavtaleloven. Datatilsynet mottok kopi av redegjørelsen den 10.3.2004. 

Datatilsynet ga i brev av 27.4.2004 Vital endelig medhold i at klager ikke kan kreve 
innsyn. Tilsynet mottok den 30.4.2004 brev fra klager vedrørende beslutningen, der 
klager ba om en ny gjennomgang av saken. Datatilsynet oversendte saken til Arbeids- 
og administrasjonsdepartementet den 27.7.2004. 

Personvernnemnda mottok 27.12.2004 saken fra Moderniserings departementet. 
Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda den 13.1.2005. Nemnda tok kontakt 
med Vitals prosessfullmektig for å avklare spørsmål vedrørende faktum. Henvendelsen 
ble besvart i e-post av 15.2.2005. Vital mottok samme dag e-post fra nemnda hvor frist 
for å komme med kommentarer i saken ble satt til 1. mars 2005. Vital innga kommen-
tarer i e-brev av 1.mars 2005. 

3 faktum
Klager arbeidet som «Airpurser» i SAS fra 1971 til 1998, da klager ble førtidspensjo-
nert på grunn av en skade. Som ansatt i SAS var klager medlem av en kollektiv, ytel-
sesbasert pensjonsforsikringsavtale mellom SAS og Vital Forsikring. Klager krever å få 
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innsyn i hva SAS har innbetalt i pensjon for vedkommende fra 1971 til 1998, og hva 
SAS hadde kommet til og betalt for vedkommende fram til 2008, hvor klager ville gått 
av med pensjon ved fylte 60 år.

Klager har siden 1.5.1998 mottatt uførepensjon fra Vital basert på sin årslønn i 
SAS. Det kreves innsyn i innbetalt forsikringspremie fordi klager ønsker å finne ut 
om vedkommende mottar de rettmessige pensjonsytelser. De opplysningene som er re-
gistrert hos Vital er klagers navn, adresse, fødselsnummer, forsikringsnummer, lønns-
mottak, beregnet premie, helseopplysninger (ikke sensitive) registrert i forbindelse med 
utbetaling av uførepensjon mm. Klager har fått innsyn i hvilken type pensjonsplan 
klager er knyttet til, og en redegjørelse for hva avtalen mellom SAS og Vital innebærer. 
De eneste opplysningene Vital ikke har villet oppgi til klager, er beregnet premie som er 
en tallstørrelse knyttet til klager. 

Forsikringsavtalen mellom SAS og Vital innebærer at dersom klager ved fylte 60 
år har rett til alderspensjon fra Vital, og til uførepensjon fra folketrygden, skal alders-
pensjonen fra Vital settes ned til alderspensjonen etter trygdealder. Fordi klager i denne 
saken mottar uførepensjon fra folketrygden, medfører dette at klager ved fylte 60 år vil 
få utbetalt alderspensjon fra pensjonsordningen med samme beløp som vedkommende 
på dette tidspunktet har i uførepensjon fra Vital. Klager er informert om dette. 

Datatilsynet oversendte først klagen til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 
Årsaken til at saken ikke ble oversendt direkte til Personvernnemnda, var at Datatilsynet 
var av den oppfatning at det ikke var fattet en avgjørelse etter personopplysningslovens 
§ 42 fjerde ledd, slik at Personvernnemnda ikke var å anse som rette klageinstans, jf 
personopplysningslovens § 43. Tilsynet har konkludert med at kravet faller utenfor 
personopplysningsloven virkeområde. Av rettssikkerhetshensyn valgte tilsynet likevel å 
behandle den mottatte klage som om det skulle vært et avvisningsvedtak, med mulig-
het for å påklage til daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf. forvalt-
ningslovens § 28. På bakgrunn av Justisdepartementets lovavdelings uttalelse besluttet 
Moderniseringsdepartementet at Personvernnemnda likevel var rette klageinstans og 
oversendt klagesaken for behandling. 

4 anførslene 
Klager anfører å ha krav på innsyn i opplysninger som gjelder seg selv. Klager mener at 
det ikke er bestemmelser i loven som hindrer den enkelte å få vite hva som er registrert 
i henhold til eget ansettelsesforhold. Klager kan ikke forstå at noen kan hindre innsyn 
i egen forsikring og pensjon, klager krever kun innsyn i opplysninger som gjelder for 
vedkommende som enkeltperson. Klager har bak seg et 30 års langt yrkesliv som skift-
arbeider i SAS, og mener derfor å ha et behov og stor interesse av å få innsyn i egen 
pensjonsavtale. 

Klager mener å bli forsøkt fratatt de pensjonsrettighetene som er opparbeidet gjen-
nom et langt yrkesliv. Klager anfører at SAS forsøker å «få noe» på ansatte før de fyller 
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50 år, slik at SAS slipper å utbetale full alderspensjon. Klager mener at SAS på denne 
måten «slipper unna» med å kun måtte utbetale uførepensjon. Klager anfører at ved-
kommende selv måtte gå på grunn av et slikt opplegg. Vedkommende anfører videre at 
vedkommende uansett har opptjent rett til full pensjon i tiden før 1998. 

Klager bemerker at ved fylte 60 år, trer alderspensjon i kraft. Klager anfører at 
Vital benekter dette, og at Vital lar den enkelte som er skadet eller syk kun motta halv-
parten av det de har krav på ved uføretrygd. Klager poengterer at alderspensjon ikke 
er det samme som uføretrygd. Vedkommende er med andre ord misfornøyd med den 
pensjonsavtalen som foreligger. Klager anfører i denne sammenheng at det er premi-
efritak for SAS ved skade eller sykdom, og følgelig at SAS i denne saken slipper unna 
innbetalinger. 

Klager anfører videre at kolleger som har jobbet kortere tid, får full utbetaling og 
pensjonsplan fra SAS etter 25 år. Klager mener å ha fått opplyst at innbetalt premie-
innbetaling for seg blir returnert til SAS fordi klager ikke lenger arbeider i SAS. Klager 
ønsker å få klarhet i dette.

Klager viser også til at SAS har mange forskjellige pensjonsplaner. Klager har både 
jobbet skiftarbeid og hatt administrative arbeidsoppgaver i tillegg. Klager anfører at 
mange som har hatt administrative arbeidsoppgaver i tillegg til skiftarbeid, ikke får full 
uttelling for dette. Klager mener at SAS utnytter at det er mange eldre ansatte ikke er 
klar over hvilke rettigheter de har krav på. 

Klager anfører videre at SAS og Vital samarbeider for å holde skjult hvilke innbeta-
linger som skjer for ansatte og tidligere ansatte i SAS. Klager mener at dette er uheldig 
for den enkelte forsikringstaker. 

Klager anfører at SAS manipulerer Datatilsynet til ikke å pålegge innsyn, og 
mener at situasjonen har likhetstrekk med «korrupsjon». Vedkommende viser til 
at Datatilsynet, i likhet med klager selv, finner det uklart hvorledes Vital registrerer 
pensjonsopplysningene.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at innbetalt premiebeløp ikke er en personopplysning som man kan 
kreve innsyn i etter reglene i personopplysningsloven § 18. Til tross for mottatt oversikt 
fra Vital over hvilke personopplysninger som er registrert om klager, finner Datatilsynet 
det noe uklart hvordan personopplysningene er registrert hos Vital. Tilsynet mener at 
dersom opplysningene er registrert i tilknytning til klagers navn, polisenummer eller 
annen identifikasjon av klager, vil dette utgjøre en personopplysning, jf. personopplys-
ningsloven § 2 nr. 1. 

Datatilsynet oppfatter imidlertid oversikten som Vital har oversendt til tilsynet, 
sammenholdt med Kredittilsynets vurdering av saken, dit hen at de registrerte opplys-
ningene ikke er å anse som personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2. Dette 
medfører at det ikke kan kreves innsyn med hjemmel i personopplysningsloven § 18.



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 203

Tilsynet mener at SAS premieinnbetalinger ikke er en opplysning av slik art at kla-
gers pensjonsrettigheter avhenger av innsyn. Tilsynet begrunner dette med at klagers 
rettigheter avhenger av vilkårene i avtalen mellom SAS og Vital, og ikke av den kon-
krete premieinnbetaling.

Tilsynet slutter seg forøvrig til Kredittilsynets vurdering av saken. Kredittilsynet har 
vurdert problemstillinger knyttet til grensen mellom taushetsplikt og innsynsrett regu-
lert i forsikringsvirksomhetsloven § 1–3, og forsikringsavtaleloven § 17–2 annet ledd. 
Dette ble av Kredittilsynet også vurdert i forhold til personopplysningslovens bestem-
melser. Det foreligger en vurdering av hvilken innsynsrett som forsikringsavtaleloven 
hjemler, hvilke opplysninger som må anses som personopplysninger med innsynsrett 
etter personopplysningsloven, samt hvilke opplysninger som må sies å være underlagt 
lovbestemt taushetsplikt, og eventuelt innsynsrett etter forsikringsvirksomhetsloven og 
forsikringsavtaleloven. 

Det fremgår av Kredittilsynets vurdering, at innbetalt premie til kollektiv tjeneste-
pensjonsording må anses som en opplysning om forretningsmessige forhold. Følgelig 
er slike opplysninger i utgangspunktet taushetsbelagt i henhold til forsikringsvirksom-
hetsloven § 1–3. Kredittilsynet legger altså til grunn at Vital har taushetsplikt overfor 
forsikrede om forsikringstakerens forretningsmessige forhold. 

Det fremgår videre av Kredittilsynets vurdering at det må tas stilling til hva slags 
betydning innsynsrett har for klager i den konkrete sak. Kredittilsynet er av den oppfat-
ning at klager i medhold av forsikringsavtaleloven § 17–2, kunne ha krevd innsyn om 
opplysninger om SAS premiebetaling dersom disse opplysningene hadde hatt betydning 
for forsikredes muligheter til å fastslå sine pensjonsrettigheter. Kredittilsynet konklu-
derte imidlertid med at opplysninger om hvilke premier SAS har betalt for klager i en 
ytelsesbaserte pensjonsordning, ikke er av betydning for klager ved vurderingen av 
hvilke rettigheter vedkommende har i pensjonsordningen, jf. forsikringsavtaleloven § 
17–2 annet ledd. Kredittilsynet mener dermed at klager ikke kan kreve innsyn i SAS 
premieinnbetalinger. 

6 Personvernnemndas vurderinger

6.1 Foreligger det personopplysninger

Datatilsynet bygger sin avvisning av kravet om innsyn på at de opplysninger det kre-
ves innsyn i, ikke er personopplysninger i henhold til legaldefinisjonen i personopplys-
ningsloven § 2 nr 1, jf brev av 27.4.2004. Det dreier seg her om visse opplysninger som 
er oppregnet i en matrise i vedlegg 3 til Vitals brev av 27.4.2004. Det fremgår av denne 
matrisen at det er nektet innsyn i opplysningstypene «Beregnet premie» og «Beregnet 
premie (historiske opplysninger)». Etter henvendelse fra Personvernnemnda ble de to 
aktuelle opplysningstypene nærmere beskrevet i brev fra Vital av 1.3.2005:
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«I Datatilsynets oversendelsesbrev av 27. juli 2004, er det lagt til grunn at 
‹SAS har betalt inn premiebeløpet for pensjonsavtalen som et samlet beløp for 
samtlige forsikrede, og ikke som et enkeltbeløp knyttet til hver forsikret, og at 
beløpene heller ikke er registrert i tilknytning til hver enkelt forsikret hos Vital 
Forsikring.›

Det er korrekt at premiekravene betales inn samlet, men det totale 
premiekravet er delvis bygget opp av premieberegninger gjort for hvert enkelt 
medlem. Disse premieberegningene gjelder nettopremier og er registrert i 
tilknytning til det enkelte medlem. Det samlede premiekravet utgjøres av 
nettopremien, administrasjonsreservepremie og administrasjonskostnader, de 
to sistnevnte størrelsene er ikke registrert i tilknytning til noe medlem…

Klagers primære krav var innsyn i hva forsikringstaker hadde innebetalt 
for det enkelte medlem. Begrepene ‹Beregnet Premie› og ‹Beregnet Premie 
(Historiske opplysninger)›, som fremgår av ovennevnte matrise, utgjør konkrete 
tallstørrelser, men som gir som ovenfor beskrevet ingen anvendelig informasjon 
om hvilken innbetaling som forsikringstaker reelt sett har gjort for det enkelte 
medlem.»

Etter dette er det på det rene at de to typene opplysninger «Beregnet premie» og 
«Beregnet premie (historiske opplysninger)» er konkrete tall knyttet til klagers navn. 
Personvernnemnda anser at dette er et eksempel på «opplysninger og vurderinger som 
kan knyttes til en enkeltperson», og dermed utgjør personopplysninger etter person-
opplysningsloven § 2 nr 1. Det er ikke noe krav etter personopplysningsloven at opp-
lysningene skal være «nyttige» eller «anvendelige» i forhold til en bestemt mulig bruk 
som den registrerte måtte ønske å gjøre av opplysningene.

Etter Personvernnemndas syn foreligger det derfor personopplysninger som den 
registrerte kan kreve å få innsyn i etter personopplysningsloven § 18, 2.ledd litra a.

6.2 Forholdet til forsikringsavtaleloven § 17–2

Når Personvernnemnda kommer til at det i utgangspunktet foreligger en rett til innsyn 
etter personopplysningsloven § 18, 2.ledd litra a, må den så ta stilling til hvorvidt for-
sikringsavtaleloven (1989:69) § 17–2 avskjærer et slikt innsyn. Dette forholdet er også 
fremhevet av Vital, som i brev av 1.3.2005 bl a understreker:

«Vital Forsikring ASA har i saken ikke noen selvstendig interesse i å henholdsvis 
å åpne for eller nekte, innsyn. Vital Forsikring ASAs hovedinteresse i saken er 
å opptre i tråd med gjeldende regelverk, henholdsvis personopplysningslovens 
regler om innsynsrett for den registrerte og forsiktingsvirksomhetslovens og 
forsikringsavtalelovens regler om taushetsplikt og innsynsrett.»

Forsikringsavtaleloven § 17–2 lyder:



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 205

§17–2. (utskrift) 
Utskrift av registeret kan kreves av forsikringstakeren, forsikringstakerens 

ektefelle, den forsikrede, en endelig begunstiget, en panthaver i forsikringen 
eller i en panterett i forsikringen eller av tingretten. En utskrift skal bygge på det 
som er innført i registeret på det tidspunkt den blir utlevert fra selskapet. 

Utskrift etter første ledd skal bare inneholde opplysninger av betydning 
for den som begjærer utskriften. For øvrig skal selskapet bevare taushet om 
innholdet av livsforsikringsregisteret. 

Kongen kan gi nærmere regler om innholdet av utskrift etter annet ledd 
første punktum, og kan gi bestemmelser om betaling av et nærmere fastsatt 
gebyr

Etter henvendelse fra Vital, har Kredittilsynet i brev av 4.3.2004 gitt en uttalelse om 
forståelsen av denne bestemmelsen. Oppsummeringsvis heter det i uttalelsen (s 6):

Etter Kredittilsynets vurdering kan forsikrede i medhold av forsikringsavtaleloven 
§ 17–2 kreve utskrift fra registeret hva gjelder opplysninger om arbeidsgivers 
premiebetaling dersom disse opplysningene har betydning for forsikredes 
muligheter til å fastslå sine rettigheter. En slik utskrift skal i tilfelle bare 
inneholde opplysninger om den forsikrede, opplysninger om forsikringstaker 
og de øvrige forsikrede må unntas.

Det må vurderes om forsikringstakeres premiebetaling har betydning for 
den forsikredes muligheter til å fastlegge sine rettigheter i nærværende sak.

Spørsmålet om tolkningen av forsikringsavtaleloven § 17–2 knytter seg til at utskrif-
ten bare skal inneholde opplysninger «av betydning for den som begjærer utskriften. 
Personvernnemnda tar utgangspunkt i tolkningen av forsikringsavtaleloven § 17–2 og 
kvalifiseringen av at innsyn bare skal gis i opplysninger som har «betydning» for den 
forsikrede. 

I Kredittilsynets notat er «betydning» forstått som «betydning for den forsikredes 
muligheter til å fastlegge sine rettigheter». Personvernnemnda vil peke på at det etter 
forsikringsavtaleloven § 17–2 er en rekke personer utover den registrerte (slik dette 
uttrykket er definert i personopplysningsloven § 2 nr 6) som har rett til utskrift av re-
gistret, jfr forsikringsavtaleloven § 17–1, 1.ledd. Innsynsretten etter forsikringsavtale-
loven går altså videre enn retten etter personopplysningsloven § 18, 2.ledd litra a, hvor 
innsynsretten er begrenset til den registrerte, og gjenstanden for innsyn er begrenset til 
opplysninger om den registrerte selv. En panthaver vil kunne gjøre gjeldende en inn-
synsrett etter personopplysningsloven, men ville da bare få innsyn i opplysninger om 
panthaver selv, mens forsikringsregisteret inneholder også andre opplysninger (jf forsi-
kringsavtaleloven § 17–1) som panthaver etter omstendighetene vil kunne få innsyn i 
dersom de har betydning for å fastlegge panthavers rettigheter.

Det er på denne bakgrunn nemnda tolker begrensningen i retten til utskrift etter 
forsikringsavtaleloven § 17–2. Den som krever utskrift, skal bare kunne kreve innsyn i 
opplysninger «av betydning» for den som begjærer utskriften. Slik nemnda ser det, vil 
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opplysninger om den som begjærer innsyn («den registrerte»), alltid ha «betydning» 
for vedkommende, mens det følger av bestemmelsen og Kredittilsynets vurdering at når 
det gjelder innsyn i opplysninger om andre enn den som krever utskrift, må det begrun-
nes i hvorvidt de har betydning for å fastlegge vedkommendes rettigheter. Det er i det 
hele tatt vanskelig å se at taushetsplikt skal kunne begrunne innsyn i opplysninger om 
den registrerte.

En slik tolkning fører til at det ikke oppstår noen konflikt mellom forsikringsav-
taleloven og personopplysningsloven. Nemnda peker på at personvernhensyn har be-
grunnet utformingen av den aktuelle bestemmelsen, jfr NOU 1983:56, se særlig s 151. 
Nemnda finner også støtte for sitt syn i kommentaren til forsikringsavtaleloven § 17–2 
i Ot.prp.nr.49 (1988–1989) Om lov om forsikringsavtaler m.m, hvor det bl a heter:

Det er ikke meningen at retten til utskrift etter § 17–2, og den taushetsplikten 
selskapene er pålagt … skal begrense innsynsretten etter personregisterloven § 
7. § 17–2 har blant annet betydning fordi paragrafen gir en del personer som 
faller utenfor innsynsretten etter personregisterloven § 7, rett til utskrift.

Personopplysningsloven representerer på dette punkt ingen endring i forhold til person-
registerloven. Begrensningen i forsikringsavtaleloven § 17–2 anses å gjelde i forhold til 
opplysninger om andre enn den registrerte, slik det fremgår av forarbeidene.

Etter forsikringsavtaleloven gis innsyn i form av utskrift av forsikringsregisteret, 
forsikringsavtaleloven § 7–2, 1.ledd jfr § 7–1. Når innsyn kreves etter personopplys-
ningsloven, er det personopplysningsloven § 24 som regulerer hvordan opplysningene 
skal formidles til den registrerte. Denne bestemmelsen hjemler ikke utskrift av registe-
ret, men den registrerte kan kreve at opplysningene gis skriftlig.

6.3 Forholdet til lov om forsikringsvirksomhet § 1–3

Lov om forsikringsvirksomhet (1988:39) § 1–3, 1.ledd pålegger ansatte mv i forsi-
kringsselskap en taushetsplikt:

Ansatte og tillitsvalgte i et forsikringsselskap har taushetsplikt med hensyn til 
opplysninger de får om andres forretningsmessige eller private forhold, med 
mindre de etter lov har plikt til å gi opplysninger.

Forsikringsvirksomhetsloven er fra 1988, og er altså eldre enn forsikringsavtaleloven. 
Det forhold at forsikringsvirksomhetsloven er eldre enn forsikringsavtaleloven gjør at 
uttalelsene i forbindelse med den nyere lov om forholdet mellom taushetsplikt og per-
sonregisterloven, vil måtte tillegges betydelig vekt.

Forsikringsvirksomhetsloven innfører en helt generell taushetsplikt. I forarbeidene 
Ot prp nr 42 (1986–1987) Forsikringsvirksomhet heter det at taushetsplikten gjelder 
«andres forretningsmessige forhold» i den betydning forsikringsvirksomhetsloven bru-
ker uttrykket. 
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Personvernnemnda peker også på at Kredittilsynet i rundskriv 11/2000 har lagt til 
grunn at de sentrale og generelle formål bak lovbestemmelsene om taushetsplikt er å 
beskytte kundenes personvern. I motsetning til personregisterloven gjelder ikke person-
opplysningsloven for juridiske personer som SAS, og Personvernnemnda kan vanskelig 
se at personvern i dette tilfellet kan være begrunnelsen. Imidlertid har taushetspliktbe-
stemmelsen også andre formål som «å forhindre at kundeopplysninger misbrukes samt 
å ivareta det overordnede hensyn til allmennhetens tillit til den enkelte institusjon, og 
finansmarkedet som helhet», jfr Kredittilsynets brev av 4.3.2004. Jfr også diskusjo-
nen av uttrykkets betydning i Bjørnar Eilertsen Taushetsplikt og personvern i bank og 
forsikring (Tano, Oslo 1998:76) og Jone Engh Forsikringsvirksomhetsloven med kom-
mentarer (Universitetsforlaget, Oslo 2000:86). 

På grunnlag av de merknader som er knyttet til opplysningstypene «Beregnet pre-
mie» og «Beregnet premie (historiske opplysninger)», kan Personvernnemnda vanske-
lig skjønne at de representerer opplysninger om SAS forretningsmessige forhold som 
faller inn under taushetsplikten i forsikringsvirksomhetsloven § 1–3.

Personopplysningsloven § 18, 2.ledd pålegger den behandlingsansvarlige en opplys-
ningsplikt betinget av at den registrerte ber om innsyn. Spørsmålet blir om opplysnings-
plikten i personopplysningsloven i denne konkrete saken vil gå foran taushetsplikten 
etter forsikringsvirksomhetsloven § 1–3. 

Både forsikringsvirksomhetsloven og personopplysningsloven har altså bestemmel-
ser som angir at lovene henholdsvis står tilbake for lovbestemt opplysningsplikt og 
lovbestemt taushetsplikt. Kredittilsynet fremhever under henvisning til forvaltnings-
loven § 13a at forsikringsvirksomhetsloven § 1–3 ikke går lengre enn behovet tilsier. 
Justisdepartementets lovavdeling har i en uttalelse av 3.10.2000 (JDLOV-2000–10094) 
generelt berørt forholdet mellom bestemmelser som pålegger taushetsplikt og bestem-
melser som gir opplysningsplikt. Her nevnes forsikringsvirksomhetsloven § 1 3 som 
eksempel på en bestemmelse som etter egen ordlyd viker for en bestemmelse om opp-
lysningsplikt. Uttalelsen nevner imidlertid dette som del av en generell redegjørelse, og 
ikke spesielt i forhold til innsynsretten etter personopplysningsloven.

Den skisserte konflikten mellom personopplysningsloven og forsikringsvirksom-
hetsloven realiseres bare hvis man anser opplysningstypene «Beregnet premie» og 
«Beregnet premie (historiske opplysninger)» å omfatte «forretningsmessige forhold». 
Klager opplyser (jfr sitat i pkt 6.1) at opplysningene «utgjør konkrete tallstørrelser, 
men som gir … ingen anvendelig informasjon om hvilken innbetaling som forsikrings-
taker reelt sett har gjort for det enkelte medlem». Når opplysningene ikke gir en slik 
«reell informasjon», mener Personvernnemnda at de heller ikke kan anses for å være 
opplysninger om SAS forretningsmessige forhold som omfattes av taushetsplikten i 
forsikringsvirksomhetsloven § 1–3. 
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6.4 Oppsummering

Etter dette kommer Personvernnemnda til at de aktuelle opplysningene er «person-
opplysninger» i forhold til personopplysningsloven § 2 nr 1. Personvernnemnda legger 
til grunn at innsyn etter personopplysningsloven § 18, 2.ledd litra a ikke kommer i 
konflikt med taushetsplikten etter forsikringsavtaleloven § 17–2, eller forsikringsvirk-
somhetsloven § 1 3.

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak om avvisning omgjøres. Den registrerte gis innsyn i opplysningene 
«Beregnet premie» og «Beregnet premie (historiske opplysninger)» om seg selv.

Oslo 3.10.2005 
For Personvernnemnda 

 
Jon Bing 

Leder
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klagesak 2005–03: klage på datatilsynets vedtak om avvisning

1 innledning 

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt 
klage på tilsynets vedtak av 1.9.2004, om avvisning av sak om internettsider som inne-
holder personopplysninger. 

2 saksgang 
Datatilsynet mottok den 9.3.2004 klage på internettsider fra Juristfirmaet Claes 
Zangenberg på vegne av klient. 19.3.2004 mottok tilsynet klage om det samme forhol-
det fra Bærum kommune ved kommuneadvokaten på vegne av en ansatt i kommunen. 
Tilsynet fattet vedtak om avvisning i saken i brev av 1.9.2004. Tilsynet la til grunn 
at det ble truffet et enkeltvedtak i saken, som kan påklages etter forvaltningslovens 
kapittel VI. Claes Zangenberg påklaget avgjørelsen den 18.9.2004. Bærum kommune 
påklaget avgjørelsen den 28.9.2004. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet mottok saken fra Datatilsynet den 
7.10.2004. Personvernnemnda mottok saken fra Moderniseringsdepartementet den 
27.12.2004. Begge klagende parter ble underrettet om dette i brev fra nemnda den 
13.1.2005. 

3 faktum 
Klagene gjelder internettsider som inneholder opplysninger om personer som har hatt 
befatning med konkrete barnevernssaker. Internettsidene finnes på adressene likestilling.
com, barnefordeling.com, psykopat.no og psykopati.no, som har identisk innhold. 

Nettstedene inneholder lister med over 400 navn på psykologer, barnevernsansatte, 
politikere, advokater, journalister og andre, der disse kritiseres og karakteriseres. De 
fleste opplistede er offentlige tjenesteutøvere. Personopplysningene som finnes på si-
dene er personnavn, yrke, bosted og tittel. Noen av de opplistede er også avbildet. 

Internettsidene administreres av en gruppe som på ulike måter er berørt av bar-
nevernssaker, og som føler seg utsatt for maktovergrep. De ansvarlige har midlertidig 
fjernet listene med kritikk av fagpersoner på internettsidene i påvente av utfallet i dis-
kusjonen med Helse og omsorgsdepartementet. Personvernnemnda har vært i kontakt 
med klagerne og har fått opplyst at disse opprettholder klagen selv om listen for tiden 
er fjernet. Personvernnemnda besluttet derfor å behandle saken. 

Datatilsynet har mottatt en rekke klager og henvendelser vedrørende nettsidene. 
Den foreliggende sak gjelder to berørte parter som er direkte omtalt på nettsidene, 
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representert av Juristfirmaet Claes Zangenberg og Bærum kommune ved kommunead-
vokaten. Partene ønsker primært at opplysningene om deres klienter skal fjernes.

4 anførslene 
Begge klagere anfører i hovedsak at innholdet på nettsidene strider mot personopplys-
ningsloven. Både Claes Zangenberg og Bærum kommune anfører at nettstedet innehol-
der tildels sterke personkarakteristikker, feilaktige påstander og ærekrenkende fremstil-
linger. Juristfirmaet mener for øvrig at den måten opplysningene på nettstedet presenteres 
og behandles på, strider mot de alminnelige prinsipper om at personopplysninger skal 
behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for per-
sonlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. 

Claes Zangenberg legger vekt på at publisering av denne typen opplysninger ikke 
kan sies å være for rent personlige eller andre private formål, jf. personopplysnings-
loven § 3 annet ledd. Både juristfirmaet og Bærum kommune mener at den konkrete 
behandlingen av personopplysninger heller ikke kan sies å ha et opinionsdannende for-
mål etter lovens § 7. I henhold til § 7 anfører partene at primærformålet med nettstedet 
ikke er en generell samfunnskritikk, men kritikk og hets av enkeltindivider. Nettstedet 
faller følgelig ikke inn under unntaket i § 7. Personopplysningsloven bør dermed gis 
full anvendelse. 

Det fremkommer for øvrig av Datatilsynets vurdering at tilsynet mener å ikke 
ha tatt standpunkt til den konkrete fortolkningen av § 7. Både Claes Zangenberg og 
Bærum kommune oppfatter imidlertid tilsynets vurdering dit hen at det har foretatt en 
tolkning av bestemmelsen, og at denne tolkningen er feil. Claes Zangenberg mener at 
tilsynet har vurdert innholdet på sidene i sin helhet, og at denne vurderingen burde vært 
isolert til den konkrete oppramsningen av personopplysninger. 

Bærum kommune vektlegger i henhold til § 7, at dersom formålet med nettstedet er 
«opinionsdannelse», kan dette skje på en annen og bedre måte. Dersom de ansvarlige 
vil sette søkelyset på barnevernets, domstolenes og andres arbeid i barnevernssaker, 
er det ikke nødvendig å lage lister med navn og til dels med bilder av personer, samt 
fremsette ulike personkarakteristikker. Kommunen mener at det er fullt mulig å sette 
et kritisk søkelys på dette området ved å ta opp enkeltsaker og delta i den alminnelige 
samfunnsdebatten. 

Både Claes Zangenberg og Bærum kommune mener at heller ikke ytringsfriheten 
rammes av motsatt konklusjon. Ytringsfriheten er søkt ivaretatt nettopp gjennom § 7. 
Den nummererte oppramsningen kan ifølge partene ikke regnes som en ytring, verken i 
forhold til personopplysningsloven eller i forhold til menneskerettsloven. Bærum kom-
mune mener for øvrig at behovet for beskyttelse av ytringsfriheten i denne saken må 
vike for individets behov for beskyttelse av personopplysninger. Kommunen henviser 
i denne sammenheng til Ot prp nr 92 (1998–1999) kapittel 11.3. Her fremgår det at 
dersom ikke formålet ved «opinionsdannelse» kan oppnås uten bruk av de aktuelle 
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personopplysningene, vil ytringsfriheten i større grad gå foran individets behov for be-
skyttelse. Kan derimot «opinionsdannelse» oppnås uten bruk av personopplysningene, 
vil individets rett til beskyttelse stå sterkere. Kommunen mener som nevnt ovenfor at 
samfunnskritikk i henhold til barnevernet kan forekomme uten at enkeltindivider blir 
«svartelistet» som inkompetente, udugelige og i stor grad også omtalt som lovbrytere. 
Dette vektlegger også Claes Zangenberg i sin vurdering. 

Claes Zangenberg viser i likhet med Bærum kommune til Ot prp nr 92 (1998–1999) 
kapittel 11. Departementet uttaler her at unntaket i § 7 er tilsiktet å ramme «ytringer 
for journalistiske formål», eller opplysninger som gis «som ledd i ulike typer ytringer 
om samfunnsforhold». Ifølge juristfirmaet er det behandlingen av opplysningene som 
skal ha et slikt formål. Selv om de personer som står bak publiseringen skulle hevde 
og bedrive generell opinionsdannede virksomhet, medfører ikke dette at de er unntatt 
fra reglene om behandling av personopplysninger. For at et slikt unntak skal foreligge, 
må den konkrete behandlingen også ha et slikt formål. Begge klagende parter mener at 
den konkrete oppramsning av personer på listen kun er en nummerering, og at listen 
på ingen måte i seg selv kan sies å ha et opinionsdannende formål eller være avgitt som 
ledd i ytringer om samfunnsformål. 

Claes Zangenberg anfører videre at skal unntaket for opinionsdannende formål et-
ter § 7 komme til anvendelse, må det åpenbart stilles et krav om at dette formål har en 
nær og umiddelbar tilknytning til behandlingen av personopplysninger. Det må være 
mulig å utlede det opinionsdannende formål direkte av den tekst som inneholder per-
sonopplysninger. Det er ikke tilfelle i denne saken. 

Claes Zangenberg mener også at det i henhold til § 7 må stilles krav til at det 
foreligger en nødvendig sammenheng mellom behandlingen av personopplysninger og 
det opinionsdannende formål. At en person uttaler seg på en opinionsdannende måte, 
kan ikke medføre at behandling av personopplysninger godtas dersom behandlingen 
ikke var en forutsetning for opinionsdannelsen. I denne saken foreligger det ingen slik 
sammenheng. Oppramsningen av personer på listen på nettstedet er ifølge juristfirmaet 
verken en forutsetning for, eller har sammenheng med, den opinionsdannende sam-
funnskritikk som Datatilsynet legger til grunn at finnes på nettstedet. 

Ifølge juristfirmaet må det utledes et krav til proporsjon fra personopplysnings-
loven § 7. Krenkelsen av personvernet kan ikke tillates å gå lenger enn det som er 
nødvendig for å fremme det opinionsdannende formål. Claes Zangenberg mener at 
nettstedet går lengre og mer drastisk til verk enn det som er nødvendig for å fremme de 
opinionsdannende ytringer. Da kan ikke fritak fra personopplysningslovens krav på-
beropes på dette grunnlag. Claes Zangenberg anfører at slik Datatilsynet synes å tolke 
loven, vil en hver form for samfunnskritikk tilsynelatende lovliggjøre et hvert brudd på 
personopplysningsloven. 

Claes Zangenberg anfører videre at når opplysningene og behandlingen av disse 
ikke omfattes av lovens unntak, kreves det samtykke fra den opplysningene gjelder, jf. 
personopplysningsloven § 8. Et slikt samtykke er ikke gitt i denne saken. Juristfirmaet 
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mener at selv om nettstedets hensikt kan være å utføre en oppgave av allmenn interesse, 
jf. § 8 litra d, er oppramsingen av personopplysningene i seg selv ikke egnet til å utføre 
denne oppgaven. 

Både Claes Zangenberg og Bærum kommune anfører at opplysningene som samles 
og gjøres kjent på nettstedet, vanskeliggjør de offentlige tjenesteoppgaver deres klienter 
er pålagt gjennom lov. Begge klagende ser meget alvorlig på saken og mener at nettste-
det gjør det problematisk for deres klienter å utøve det viktige arbeidet de står overfor 
i forhold til barn. Begge parter gir uttrykk for at deres klienter opplever nettstedet 
som en personlig, krenkende belastning. Claes Zangenberg viser også til at den num-
mererte oppramsning er lett tilgjengelig på nettet. For det første kan listen hentes fram 
direkte uten å gå via andre nettsider på nettstedet. Brukere kan følge en såkalt link fra 
e-post eller andre nettsider, og brukere kan selv direkte skrive inn et av nettstedets fire 
adresser. For det andre er siden, med alle personopplysninger, indeksert i søkemotorer. 
Nettsidene er blant annet gjennomsøkt av den internasjonale søkemotoren google.com, 
slik at klientens personopplysninger kan gjenfinnes helt løsrevet fra den angivelige sam-
funnskritikk. Videre blir nettstedet jevnlig oppdatert av de ansvarlige, og fulgt opp av 
media med fargerike beskrivelser og henvisninger til personer på listen. Over 10 000 
personer besøkte i en periode nettstedet hver dag. Bærum kommune frykter at allmenn-
heten oppfatter opplysningene som sannheter. Begge klagere har for øvrig anmeldt de 
ansvarlige for ærekrenkelser. 

Bærum kommune anfører at de ansvarlige, i tillegg til ønsket om å sette søkelyset 
mot barnevernet, også har til hensikt å skremme bort personer fra å ha befatning med 
barnevernssaker. Ifølge kommunen kan det også synes som om de ansvarlige ønsker hevn 
over personer som de føler har begått urett mot dem. 

Claes Zangenberg anfører at Datatilsynet har utvist en uklar, passiv og vinglete 
holdning i saken. Juristfirmaet mener at personene bak nettstedet har oppfattet tilsy-
nets passivitet som en godkjenning av sidenes innhold. Juristfirmaet viser til at det på 
nettstedet blir opplyst at «Datatilsynet støtter nettsidene». 

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet anfører at tilsynet ikke kom til at personopplysningene ble behandlet for 
«opinionsdannende» formål etter § 7, slik klagede parter anfører. Tilsynet har valgt å 
ikke ta stilling til om behandlingen av personopplysninger var gjort for opinionsdan-
nende formål eller ikke. Tilsynet poengterer at det har avvist saken, med den begrunnel-
se at det finner at ytringene ligger i grenseområdet mellom ytringsfrihet og personvern. 
Tilsynet baserer sin avgjørelse på at inngrep i ytringsfriheten etter legalitetsprinsippet 
og Europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 (2) forutsetter klar hjemmel. 

Datatilsynet mener at personopplysningsloven § 7 ikke gir klar nok hjemmel i forelig-
gende sak. Tilsynet legger herunder til grunn at selv om § 7 isolert sett ikke kan betraktes 
som en selvstendig inngrepshjemmel, så ville ytringsfriheten i foreliggende sak i praksis 
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innskrenkes ved å konkludere med at personopplysningene på internettsidene ikke ble be-
handlet for «opinionsdannende» formål etter bestemmelsen. Dette begrunnes med at per-
sonopplysningslovens alminnelige bestemmelser ville fått anvendelse, dersom ytringene 
ble subsumert inn under denne karakteristikken. Det vises i særdeleshet til lovens § 11. 

Datatilsynet tok etter ovennevnte vurdering ikke standpunkt til den konkrete for-
tolkningen av § 7. Tilsynet mener dermed at klagers anførsler om feilfortolkning av 
bestemmelsen ikke kan tillegges vekt i klagesaksbehandlingen. 

Bærum kommunes anførsel om at ytringene kunne vært fremsatt uten å gjøre bruk 
av personopplysninger, slik at behandlingen på dette grunnlag ikke kan sies å være 
gjort for «opinionsdannende» formål etter personopplysningsloven § 7, kan etter tilsy-
nets vurdering ikke tillegges vekt i avgjørelsen, jf. ovenfor. 

Datatilsynet mener at det ikke foreligger holdepunkter for at nettsidene er opprettet 
for å skremme/eller hevne, slik kommunen anfører. Tilsynet bemerker i denne sammen-
heng at fordi de finner at saken ligger i grenseområdet mellom ytringsfrihet og person-
vern, har internettsidene på tross av sin negative form, også et samfunnskritisk element. 

6 Personvernnemndas vurderinger 
Nettstedet psykopat.no (og de andre nettstedene nevnt i denne saken) presenterer 
opplysninger om enkeltpersoner slik dette er definert i personopplysningsloven § 2 nr 
1. Personopplysningsloven gir nærmere bestemmelser som regulerer bruken av slike 
opplysninger. Personopplysningsloven kap II inneholder alminnelige bestemmelser om 
behandling av personopplysninger, bl a vilkår for behandling av slike opplysninger 
(personopplysningsloven § 8 og 9). Det er på det rene at innsamling og presentasjon 
av personopplysninger på et nettsted er en «behandling» i personopplysningslovens 
forstand, jf legaldefinisjonen i personopplysningsloven § 2 nr 2. 

Datatilsynet har avvist saken «idet tilsynet ikke valgte … å ta saken til behandling 
all den tid ytringene, etter tilsynets vurdering, ligger i grenseområdet mellom ytrings-
frihet og personvern. Tilsynet baserte sin avgjørelse på at inngrep i ytringsfrihet etter 
legalitetsprinsippet og Europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10(2) forutsetter 
klar hjemmel». 

Etter personopplysningsloven § 7 kommer loven bare i begrenset grad til anvendel-
se for behandling av personopplysninger for visse formål, bl a «journalistiske, herunder 
opinionsdannende, formål». Slik Personvernnemnda ser saken, må nemnda ta stilling 
til hvorvidt personopplysningsloven § 7 kommer til anvendelse. Hvis ikke saken kan 
avgjøres på grunnlag av denne bestemmelsen, må man vurdere om det eventuelt finnes 
andre grunnlag for å avvise eller avgjøre saken. Hvis dette ikke er tilfelle, må behand-
lingen av personopplysningene på nettstedet vurderes i forhold til personopplysnings-
lovens bestemmelser. 

Avgjørende for Personvernnemnda blir da hvorvidt behandlingen av personopplysnin-
ger på de aktuelle nettsteder representerer en behandling for journalistiske eller opinions-
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dannende formål. I forarbeidene til bestemmelsen (Ot prp nr 92 (1998–1999) Om lov om 
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) heter det bl a i pkt 11.6: 

«Når man nærmere skal vurdere hvilke av lovens behandlingsregler som skal gjelde 
for medienes virksomhet er det også naturlig å ta utgangspunkt i at unntak for journalis-
tisk, litterær og kunstnerisk virksomhet i henhold til artikkel 9 i EU-direktivet bare kan 
gjøres for bestemmelsene i direktivet kapittel II (alminnelige betingelser for lovlig bruk av 
personopplysninger, herunder også regler om innsyn, varsling og meldeplikt), kapittel IV 
(overføring av personopplysninger til utlandet) og kapittel VI (tilsynsmyndighetens funk-
sjoner). Dette innebærer bl.a at Datatilsynet skal ha adgang til å sette søkelys også på den-
ne formen for personopplysningsbehandling, f.eks gjennom å uttale seg i sin årsmelding. 

Et annet utgangspunkt for utformingen av unntakene er at disse må avgrenses til 
særlige former for virksomhet, og ikke til bestemte yrkesgrupper, jf punkt 11.3. Dette 
betyr f.eks at det ikke kan gis unntak bare for journalister, men for enhver som behand-
ler personopplysninger i journalistisk øyemed. Sett fra et ytringsfrihetssynspunkt er 
dette positivt, fordi enkelte grupper ikke får bedre mulighet til å ytre seg enn andre.» 

I proposisjonens bemerkninger til personopplysningsloven § 7, heter det bl a: 

Som det også fremgår av de generelle merknadene [delvis sitert ovenfor] har 
departementet valgt å føye til en presisering som gjør det klart at også behandling 
av personopplysninger for opinionsdannende formål som det ikke tradisjonelt 
er naturlig å karakterisere som journalistiske, vil være omfattet av § 7. 

Unntaket for behandling av personopplysninger for litterære, kunstneriske eller jour-
nalistiske formål gjelder uavhengig av hva slags medium den behandlingsansvarlige 
benytter – det være seg avis, magasin, bok eller ulike former for elektronisk publisering, 
f.eks via internett. 

Unntaket er i tråd med direktivet utformet slik at det knytter seg til virksomhetens 
art, og ikke til hvilken formell eller yrkesmessig status den behandlingsansvarlige har. I 
dette ligger at unntaket ikke bare gjelder for f.eks journalister, men for enhver persons 
behandling av personopplysninger for journalistiske formål … 

Grensedragningen av hva som er ’kunstneriske’, ’litterære’ eller ’journalistiske’ for-
mål må i noen grad finne sted gjennom praktiseringen av loven.» 

I tilknyting til de aktuelle nettsidene fremgår det ikke eksplisitt noen formålsangi-
velse. Innholdet gir imidlertid tydelig uttrykk for dette formålet, f eks slik det kommer 
til uttrykk i et sitat fra http://www.psykopat.no/ [15.5.2005]: 

En klargjøring fra Gruppen til Familiens Selvstendige Rett Hvem skal ha lov 
til å kritisere samt beskrive erfaringer og evalueringer av helsepersonell som 
klart går utenfor sine fullmakter, bryter lover og forpliktelser for store deler av 
befolkningen! Skal bare det tause ’media’ ha lov til det? Skal de som er ofre i 
dette totalitære ’system’ også få lov å uttale seg??
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Følger man lenken fra det understrekte ordet, vil man finne uttalelser som fremhever 
behovet for alternativ til den etablerte pressens omtale særlig av barnevernssaker, og 
uttaler ønsket om å «bidra til at vi kan få en offentlig debatt om problematikken rundt 
barnevernet i Norge og deres lakeier». 

Etter personopplysningsloven § 7 er det et krav at behandlingen av personopplys-
ninger «utelukkende» skjer til de angitte formål. Det alternativ som i dette tilfellet er 
aktuelt, er «opinionsdannende formål». Personvernnemnda anser det som nokså klart 
at nettstedet representerer virksomhet med opinionsdannende formål. Dette formålet 
forfølges nok på annen måte enn man ville forvente f eks i en dagsavis. Imidlertid frem-
står det ikke som om ytringene har andre formål enn å påvirke opinionen og disku-
sjonen i det offentlige rom. Formen følger til dels av at nettsider tillater andre uttrykk 
enn de som typisk velges av en avis eller lignende media, og at den som formulerer 
ytringene, heller ikke begrenses av denne tradisjonen. 

Det er ikke ønskelig å gjøre denne formen for ytringer gjenstand for forhåndsvur-
deringer, dvs sensur. Nemnda viser i denne forbindelse til forarbeidenes uttalelser om 
forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, jf 
menneskerettsloven § 1. Se i denne forbindelse Ot prp nr 92 (1998–1999) Om lov om 
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), særlig pkt 11.6. 

Personvernnemnda antar derfor at nettsidene faller inn under avgrensningen i per-
sonopplysningsloven § 7 slik at bl a personopplysningsloven kap II ikke kommer til 
anvendelse. 

Personvernnemnda understreker det selvfølgelige: De omhandlede nettstedene må, 
i likhet med andre media, overholde og respektere bestemmelser som gjelder omtale av 
enkeltpersoner eller behandling av opplysninger om slike, bl a de bestemmelser som 
fremgår av straffeloven, særlig bestemmelsene om privatlivets fred og ærekrenkelser. 
Personvernnemnda nevner også at Pressens Faglige Utvalg i en sak av 17.6.1996 har 
uttalt at formidlig av informasjon på Internettet må underkastes de samme etiske prin-
sipper som andre media. Nemnda finner grunn til å nevne at den polemiserende form 
for fremstilling som de aktuelle nettstedene benytter, krever oppmerksomhet for å sikre 
at grensene ikke overskrides. 

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 

Oslo 9.6.2005 

Jon Bing  
Leder 
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klagesak 2005–04: klage på vedtak om avslag på søknad om 
konsesjon for tidsbegrenset oppbevaring av koblingsbro.

1. innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 19.4.2004. Saken gjelder klage på tilsynets vedtak om å ikke gi Norges na-
turvitenskapelige universitet, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (NTNU-HUNT) 
forskingssenter konsesjon for tidsbegrenset oppbevaring av koblingsbro i Statistisk 
sentralbyrå (SSB).

2. saksgang
Den 24.2.1999 sendte HUNT forskningssenter søknad til Datatilsynet om kobling av 
HUNT- data med flere sentrale helseregistre. Den 14.12.1999 ga Datatilsynet konse-
sjon til koblingen, med vilkår om at koblingsbroen måtte slettes etter at koblingen var 
foretatt. Koblingen var ferdig den 5.4.2001.

Datatilsynet mottok den 27.2.2003 konsesjonssøknad fra HUNT om tidsbegren-
set oppbevaring av koblingsbroen. I brev av 12.4.2004 kom HUNT med supplerende 
opplysninger til konsesjonssøknaden. Konsesjonssøknaden ble avslått av Datatilsynet 
i brev av 19.4.2004. Tilsynet mottok klage på vedtaket i brev av 6.5.2004, med påføl-
gende utdypning av klagen den 12.10.2004. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 27.12.2004. 
Personvernnemnda sendte brev til klager med frist for eventuelle kommentarer 
31.1.2005. Personvernnemnda har ikke mottatt ytterligere dokumenter i saken.

3. faktum
HUNT forskningssenter er underlagt NTNU, og representerer den største enkeltstå-
ende helseundersøkelsen i Norge. HUNT ønsker å kunne oppbevare en koblingsbro 
som ble etablert i 2001 i en utvidet periode. Koblingsbroen er oppbevart hos SSB, og 
søknaden gjelder videre oppbevaring hos SSB. 

HUNT fikk konsesjon til å opprette koblingsbroen ved utgangen av 1999. 
Forutsetningen for konsesjonen var at koblingsbroen måtte slettes etter at koblingene 
var foretatt og materiellet kvalitetssikret. Det fremkommer av konsesjonssøknaden av 
27.2.2003 at HUNT ikke har slettet koblingsbroen i samsvar med konsesjonsvilkårene 
fra 1999. Årsaken til at den har blitt bevart, er at den stadig er praktisk nyttig i flere 
forskningsprosjekter. HUNT søker om å kunne få oppbevare den i en tidsbegrenset 
periode på ti år regnet fra 1.1.2003, dvs til 31.12.2013.
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Nærmere angitt innebærer koblingsbroen at et avidentifisert forskningsregister, ba-
sert på HUNT-data og tilknyttede prosjekter, kan kobles med diverse sentrale helse-
registre i Norge. Prosedyren for etableringen foregikk ved at HUNT sendte filer med 
HUNT-løpenummer til Folkehelseinstituttet for påkobling av det ellevesifrede fødsels-
nummeret. Folkehelseinstituttet påkoblet fødselsnummer og slettet HUNT-løpenumrer 
før filene ble sendt videre til SSB. SSB laget en bro mellom fødselsnummer og et eget 
SSB-løpenummer. Denne broen ble brukt til å koble de aktuelle prosjektene til sentrale 
registre. Før SSB sendte filene til HUNT, ble fødselsnumrene slettet. Dermed mottok 
HUNT filene med kun et SSB-løpenummer. Koblingsbroen er med andre ord en HUNT-
fil som er påført et SSB løpenummer. 

Konsesjonssøknaden av 27.2.2003 er en generell søknad om tidsbegrenset oppbeva-
ring av koblingsbroen. Søknaden gjelder også konsesjon for to forskningsprosjekter, bl a 
«Molekylærgeniske og epidemiologiske undersøkelser av MODY-diabetesrelaterte gener 
i et materiale fra HUNT», der Haukeland universitetssykehus står som behandlingsan-
svarlig. Datatilsynet ga avslag på søknad om konsesjon for dette prosjektet. Begrunnelsen 
var at prosjektet forutsatte bruk av koblingsbroen. Den måtte da oppbevares utover den 
periode konsesjonen gjaldt for, og Datatilsynet ga ikke tillatelse til fortsatt oppbevaring 
av denne.

4. anførslene 
HUNT anfører at oppbevaringen av koblingsbroen er i samfunnets interesse da den 
etablerte filen kan benyttes som utgangspunkt for viktig forskning. HUNT er av den 
oppfatning at personvernet ikke blir truet ved gjennomføring av prosjekter der kob-
lingsbroen blir benyttet. HUNT legger vekt på at forskningssenteret verken har benyt-
tet eller hatt mulighet til å benytte koblingsbroen ureglementert da koblingsbroen er 
oppbevart hos SSB (Kongsvinger). 

HUNT mener at det hele tiden har vært en åpen dialog mellom HUNT og 
Datatilsynet om at koblingsbroen ikke var slettet. Det vises ikke til noen dokumenta-
sjon på dette punkt, men HUNT mener å ha fått muntlig tillatelse for oppbevarin-
gen. HUNT mener å ha vært i god tro om at forskningssenteret har opptrådt innenfor 
konsesjonsvilkårrammene. 

Overføring av data mellom HUNT og SSB er skjedd via Folkehelseinstituttet. Verken 
saksbehandlere eller forskere ved HUNT eller andre har hatt tilgang til identifiserbare 
data. Eventuelle koblinger skjer kun etter innvilget søknad som gir HUNT konsesjon 
for sammenstilling av de aktuelle data. HUNT anfører at det aldri har vært reist kritikk 
for praksisen i forhold til personvernet. 

HUNT anfører at koblingsbroen har vært kostnadskrevende å etablere, og pro-
sessen har tatt lang tid. Forskningssenteret anslår at HUNTs IT-ingeniør la ned 6–8 
månedsverk i klargjøring av filer, kvalitetssikring og kommunikasjon med involverte 
parter. I direkte utlegg fakturerte SSB HUNT 230.000 kroner for arbeidet. Til sam-
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menligning kostet det HUNT «bare» 3000 kroner å gjennomføre koblingsprosessen for 
prosjektet «Ung-HUNT» da koblingsbroen allerede eksisterte. HUNT anfører at det å 
måtte etablere en ny koblingsbro til hvert nye prosjekt er lite tilfredsstillende på grunn 
av tidsbruk, arbeid og kostnader for øvrig. 

Det vil stadig komme nye søknader om forskningsprosjekter der det er ønskelig 
å foreta koblinger. Ifølge forskningssenteret er koblingsbroen nødvendig for å kunne 
kvalitetssikre data og koble til nye data for prosjekter det blir gitt konsesjon til. HUNT 
anfører at koblingsmuligheten er noe av det særegne ved HUNT sett i internasjonalt 
sammenheng. HUNT mener at dersom terskelen for å få utført slike koblinger blir så 
høy som det legges opp til fra Datatilsynet, vil det føre til at mange forskingsprosjekter 
blir stoppet.

Det er Haukeland universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Seksjon for pe-
diatri, som ønsker å gjennomføre prosjektet «Molekylærgeniske og epidemiologiske 
undersøkelser av MODY-diabetesrelaterte gener i et materiale fra HUNT». Formålet er 
å undersøke arveligheten ved sukkersyke. I forbindelse med avslag på søknad om kon-
sesjon for prosjektet, anfører sykehuset at Datatilsynet ikke har vurdert den konkrete 
personverntrusselen korrekt. 

Haukeland universitetssykehus presiserer at denne saken ikke dreier seg om å opp-
rette en permanent forskningsfil, men derimot å forlenge en eksisterende kobling innen-
for et fortsatt begrenset tidsrom. Det fremgår av Datatilsynets avslag at studien vil med-
føre innsyn i sensitive data om blant annet sosioøkonomisk status. Sykehuset anfører 
at det ikke er snakk om å koble hele HUNT-databasen til data om slektsforhold, men 
kun å koble 2000 av i alt 80 000 individer med diabetes, og at koblingen kun gjelder 
data som angår deres diabetes. Dermed vil ikke studien medføre innsyn i slike sensitive 
data, men kun innsyn i diabetesopplysninger i familietrios. Sykehuset mener at dette 
begrenser personverntrusselen i betydelig grad.

Haukeland universitetssykehus anfører videre at personverntrusselen begrenses yt-
terligere ved at dataene er anonymisert for sykehuset. Det refereres her til at HUNT 
koder opplysningene gjennom koblingsbroen, som i seg selv ikke er tilgjengelig for 
forskerne. Opplysningene blir dessuten oppbevart på en arbeidsstasjon som er innelåst 
innenfor sykehusets elektroniske brannmurer. Opplysningene behandles av kun én per-
son som ikke har noen forutgående kunnskaper om utvalget som innegår i HUNT-
materialet. Sykehuset mener dermed at det foreligger en praktisk sett fullstendig anony-
misering av opplysningene, og at prosjektet følgelig faller utenfor en rimelig oppfatning 
av hva som utgjør en personverntrussel. 

Haukeland universitetssykehus bemerker forøvrig at Datatilsynet selv har hatt en 
forsinkelse i sin saksbehandlingstid på ett år og to måneder fra søknad ble sendt den 
27.2.2003 til svar ble gitt den 19.4.2004, jf. forvaltningsloven § 11 litra a. Dette kan 
tolkes dit hen at sykehuset mener at en forsinket sletting av koblingsbroen fra HUNT 
sin side bør aksepteres. Sykehuset er uansett av den oppfatning at all rimelighet tilsier 
at det bør gis en tidsbegrenset konsesjon til oppbevaring av koblingsbroen.
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5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet anfører at konsesjonen gitt i 1999 ikke lenger er gyldig i henhold til over-
gangsreglene i personopplysningsloven § 51, jf. helseregisterloven § 36. Tilsynet ga 
under behandlingen av saken i 1999 uttrykk for skepsis til prosjektet. Dette var be-
grunnet i den økte personverntrusselen det innebærer å sammenstille et så stort omfang 
data som det her er snakk om, herunder mye sensitivt materiale. Datatilsynet anfører 
at samtykket avgitt av deltakerne i HUNT heller ikke kunne sies å dekke en så omfat-
tende sammenstilling. Forskningsbehovet ble likevel tillagt stor vekt, og konsesjonen 
ble gitt. 

Tilsynet legger vekt på at etableringen av forskningsfilen ikke er dekket av det opp-
rinnelige samtykket som er gitt av deltakerne i HUNT. Spørsmålet blir derfor hvorvidt 
videre oppbevaring av koblingsbroen, i tillegg til forskningsfilen, kan hjemles i dette 
behandlingsgrunnlaget. Vurderingen tar utgangspunkt i personopplysningsloven § 9, 
1.ledd litra h, da oppfyllelse av dette vilkåret tilsier at også vilkårene i personopplys-
ningsloven § 8 litra d er oppfylt.

Datatilsynet er av den oppfatning at etableringen av en stor forskningsfil med et 
slikt omfang i seg selv innebærer en trussel mot personvernet til den enkelte regis-
trerte og personvernet generelt. Forskningsfilen innebærer en sammenstilling av ulike 
typer opplysninger som sier mye om hver enkelt registrert. Dersom koblingsbroen 
også skal oppbevares, vil det være enkelt å identifisere de registrerte, hvilket igjen øker 
personverntrusselen. 

Tilsynet påpeker for øvrig at mange av opplysningene som er inkludert i forsknings-
filen i utgangspunktet er innsamlet på bakgrunn av den enkeltes samtykke. At disse 
er koblet til en mengde andre opplysninger som det verken er samtykket til eller gitt 
informasjon om, kan ifølge tilsynet fremstå som illojalt overfor de registrerte. Dette 
gjelder særlig dersom deres identitet skal oppbevares også etter at koblingene for lengst 
er gjennomført. Datatilsynet mener forøvrig at det forhold at samtykke er innhentet i 
HUNT på et generelt nivå, og at HUNTs hjemmesider kontinuerlig oppdateres med in-
formasjon om pågående forskningsprosjekter, kan benyttes som et argument til fordel 
for at det finnes behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven §§ 8 litra d og 9, 1.ledd 
litra h. Datatilsynet kan imidlertid ikke se at samfunnets interesse i at koblingsbroen 
oppbevares, klart overstiger hensynet til den enkeltes personvern. 

Datatilsynet har forståelse for at koblingsbroen grunnet kvalitetssikring måtte opp-
bevares også en tid etter at koblingene var foretatt. Tilsynet har videre forståelse for 
at koblingsbroen nå som den er etablert, er et viktig verktøy i forskningssammenheng, 
og at etableringen av denne og tilhørende forskningsfil har hatt en betydelig kostnad. 
Datatilsynet understreker likevel at tillatelse til gjennomføringen har vært tidsbegren-
set. Det underliggende kravet har vært at koblingsbroen skulle slettes når forsknings-
filen var etablert. Datatilsynet anfører at dersom det stadig skal gis nye tillatelser for 
utvidet oppbevaring, vil det opprinnelige vilkåret om sletting av koblingsbroen fremstå 
som illusorisk. 
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Datatilsynet er av den oppfatning at koblingsbroen har vært ulovlig oppbevart 
fordi den ikke er blitt slettet i samsvar med konsesjonsvilkåret. Dette til tross for at 
konsesjon er blitt innvilget etter personregisterloven, og at det ble sendt søknad om 
ny konsesjon etter personopplysningsloven og helseregisterloven kort tid etter at over-
gangsfristen var utgått. 

Datatilsynet presiserer at den personverntrusselen som tilsynet mener at forsknings-
filen etablerer, ikke er ment å gi uttrykk for at Datatilsynet er skeptisk til HUNTs 
håndtering av data forøvrig. Datatilsynet mener at det likevel er en kjensgjerning at en 
forskningsfil som består av en kobling mellom svært mange registre, etablerer dyp inn-
sikt i den enkelte registrertes personlige forhold. Når det finnes en enkel mulighet for å 
finne tilbake til de registrertes identitet via en koblingsbro, etablerer denne kunnskapen 
en større trussel for den enkeltes personvern, enn dersom koblingsbroen ikke var til-
stede. Datatilsynet fremhever at det altså er koblingsbroens eksistens i seg selv som er 
problematisk, ikke HUNTs behandling av det aktuelle materialet.

6. Personvernnemndas vurderinger 

6.1. Innledning

Personvernnemnda behandler klagen med utgangspunkt i om ny konsesjon skal gis.
Etter personopplysningsloven § 11 litra a skal den behandlingsansvarlige sikre seg 

at behandlingen av personopplysninger er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 
9. I dette tilfellet dreier det seg om sensitive personopplysninger, jf personopplysnings-
loven § 2 nr 8 litra c. Behandlingen av slike opplysninger faller inn under personopplys-
ningsloven § 9, behandlingen krever derfor konsesjon fra Datatilsynet, jf personopplys-
ningsloven § 33, 1.ledd. Personopplysningsloven § 9 angir rammene for Datatilsynets 
kompetanse til å gi konsesjon for behandlingen av sensitive opplysninger. Gjennom 
henvisningen fra personopplysningsloven § 9 til personopplysningsloven § 8, endrer 
også personopplysningsloven § 8 karakter i et slikt tilfelle fra å være en pliktnorm som 
direkte regulerer den behandlingsansvarliges plikter, til å bli en kompetansenorm som 
setter grenser for Datatilsynets adgang til å gi konsesjon.

Grunnkravet er at konsesjon bare kan gis når betingelsene i personopplysningslo-
ven § 8 er oppfylt og dersom i tillegg minst ett av de ytterligere vilkårene i personopp-
lysningsloven § 9, 1.ledd litra a-h er oppfylt.

Etter personopplysningsloven § 8 er det tre alternative grunnlag for å gjennomføre 
behandling av personopplysninger. Ett av disse er samtykke fra den registrerte (jfr per-
sonopplysningsloven § 2 nr 7), ett annet er en «nødvendighetsbegrunnelse» slik angitt i 
personopplysningsloven § 8 litra a-f. Det tredje alternativet er lovhjemmel. 

Etablering av forskningsfil og videre oppbevaring av forskningsfilen er ikke dek-
ket av det opprinnelige samtykket som er avgitt av deltakerne i HUNT. Det aktuelle 
grunnlag etter personopplysningsloven er § 8 litra d: «å ivareta en oppgave av allmenn 
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interesse». Ved bruken av koblingsbroen utføres oppgaver av allmenn interesse. Etter 
personopplysningsloven § 9 litra h, kan behandling av sensitive personopplysninger 
skje når behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske, eller vitenskaplige for-
mål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene 
den kan medføre for den enkelte. 

Den løsning HUNT har etablert i samarbeid med SSB kan skjematisk fremstilles 
som nedenfor (hentet fra brev av 9.5.2004 fra Universitetet i Bergen, Institutt for kli-
nisk medisin, Seksjon for pediatri):

6.2. Interesseavveining mellom samfunnets interesse og personvernulempen for den 
enkelte

Personvernnemnda er av den oppfatning at oppbevaring og bruk av koblingsbroen er 
i samfunnets interesse:

Forskningsprosjektene kan gi mer viten om sykdommer og forebygging av sykdom-•	
mer som kan komme den enkelte registrerte til gode.(jf Personvernnemndas tidli-
gere uttalelser i vedtak, særlig 2002–06 SIRUS) 
Forskningsprosjektene kan bidra til utvikling av allmennyttig medisinsk kunnskap •	
Det vil til enhver tid gjennomføres forskningsprosjekter. Det må legges vekt den •	
økonomiske besparelsen ved å bruke den eksisterende koblingsbroen i stedet for 
å måtte opprette nye (en kostnad på mellom en kvart og en halv millioner kroner 
per bro). 
Forskning (vitenskaplige formål) er særlig nevnt i personopplysningsloven, og må •	
derfor i interesseavveiningen anses som et samfunnsmessig formål av spesiell betyd-
ning. 

Personvernnemnda er også av den oppfatning at oppbevaring og bruk av koblingsbro-
en medfører en liten trussel mot personvernet til den enkelte. I dette tilfellet benyttes en 
pseudonymisering som umuliggjør en identifikasjon av opplysningene hos den bruker 
som bare har tilgang til data med SSBs løpenummer. Hvis broen slettes, vil dermed 
forbindelsen mellom den registrerte og opplysningene brytes. Personvernnemnda antar 
at opplysningene da ikke lenger vil være «personopplysninger» slik dette er definert i 
personopplysningsloven § 2 nr 1 fordi opplysningene ikke lenger kan knyttes til enkelt-
personer. Pseudonymisering må anses som betryggende i forhold til å hindre uautorisert 
re-identifikasjon, jfr Dag Wiese Schartum og Lee A Bygrave Personvern i informasjons-
samfunnet, Fagbokforlaget, Oslo 2004:198 og NOU 1993:22 Pseudonyme helseregis-
tre. I dette tilfellet oppbevares også koblingsbroen av en tredjepart, SSB, som utfører 
koblingen. Riktignok er koblingen «enkel» i en teknisk forstand, men organiseringen 
gir etter Personvernnemnda oppfatning liten risiko for at identifiserbare personopplys-
ninger vil bli brukt på en måte som krenker den registrertes personvern.

Koblingsbroen blir oppbevart hos SSB og resultatet av koblingen ligger hos HUNT. 
De filene som forskerne ved HUNT får tilgang til vil i praksis fremstå som fullstendig 
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anonymisert. Det vil ikke være mulig for en forsker ved HUNT å skaffe seg tilgang til 
en persons identitet ved hjelp av koblingsbroen uten å henvende seg til SSB, og derved 
få oversatt SSB-løpenummeret til fødselsnummer. Et uautorisert forsøk på dette ville 
bli avvist av SSB. 

Datatilsynet mener at koblingsbroen representerer en risiko for den registrerte, 
jf siste avsnitt side 2 i Datatilsynets oversendelsesbrev. Personvernnemnda deler ikke 
Datatilsynets vurdering om at etableringen av en stor, pseudomymisert forskningsfil 
innebærer en trussel for personvernet. Riktignok er det slik at jo flere variable en har 
registrert om hvert individ, desto større mulighet er det – rent teoretisk- for å finne ut 
hvem denne personen er («bakveisidentifisering»). Samtidig øker oppgavens komplek-
sitet, og dermed de forbundne omkostningene. Jo flere personer som er med i registe-
ret, desto vanskeligere blir det å identifisere enkeltpersoner ut fra konstellasjoner av 
variable. Hvis noen likevel skulle klare å sammenstille så mange variable om et individ 
fra HUNT-filene at det ut fra dette blir mulig å gjette – med større eller mindre grad 
av sikkerhet – vedkommendes identitet, er dette imidlertid en risiko som eksisterer 
uavhengig av koblingsbroen. Det at koblingsbroen finnes, tilfører i denne sammenheng 
ingen risiko ut over den som ligger der fra før.

Personvernnemnda har vurdert risikoen for illojal bruk av de innsamlede opplys-
ninger ved å knytte dem opp mot andre opplysninger som ikke er omfattet av sam-
tykket fra den registrerte. Personvernnemnda er kommet til at denne risikoen ikke er 
tilstrekkelig til å nekte lagring av koblingsbroen. 

6.3. Unnlatt sletting ved opphør av konsesjon

Datatilsynet har pekt på at koblingsbroen opprinnelig ble opprettet i forbindelse med 
et prosjekt 14.12.1999, en konsesjon som ikke lenger er gyldig etter overgangsreglene i 
personopplysningsloven § 51 jf helseregisterloven § 36. Det ble i konsesjonen presisert 
at broen måtte slettes etter at den aktuelle sammenstilling av opplysninger ble foretatt. 
Datatilsynet har uttrykt forståelse for at broen ble oppbevart etter sammenstillingen 
av hensyn til kvalitetssikring. Fordi broen ikke var slettet, ble det gitt nye tillatelser 
til bruk av samme bro. Datatilsynet understreker at tidsbegrensningen har vært re-
ell, og understreker at hvis det «stadig skal gis nye tillatelser for utvidet oppbevaring, 
vil det opprinnelige vilkåret om sletting fremstå som illusorisk» (oversendelsesbrev av 
23.12.2004).

Personvernnemnda slutter seg til dette. Datatilsynet utelukker ikke (oversendelses-
brev av 23.12.2004 pkt 4) at klager i dette tilfellet, på grunn av innvilgelse av konsesjon 
i senere prosjekt, kan ha oppfattet situasjonen slik at det ble ført en løpende dialog om 
betingelsene for oppbevaring av koblingsbroen. Som Datatilsynet understreker, kan 
ikke tilsynet uformelt avvike fra konsesjonens vilkår. Det påhviler også konsesjonær, i 
dette tilfellet klager, å bidra til at en mulig uenighet blir formulert så tidlig som mulig, 
og eventuelt finner sin avklaring gjennom klage. 
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Som Datatilsynet fremhever i oversendelsesbrevet har HUNT verken «benyttet eller 
hatt mulighet til å benytte koblingsbroen ureglementert», det er derfor ikke bruken av 
broen, men den rene forlengende oppbevaringen som strider mot konsesjonens vilkår. 
I dette tilfellet legger Personvernnemnda ikke selvstendig vekt på at broen er blitt opp-
bevart utover den frist som gjaldt etter konsesjonene på grunn av den forlengelse av 
oppbevaringen som skjedde ved etterfølgende konsesjoner, og den uklarhet som kan ha 
oppstått i denne forbindelse. 

6.4. Konklusjon

Personvernnemnda er kommet til at samfunnets interesse i at behandlingen finner sted 
klart overstiger ulempene for den enkelte. Koblingsbroen kan tillates oppbevart i ti år 
regnet fra 1.1.2003.

7. Vedtak
Klagen tas til følge.

Saken sendes tilbake til Datatilsynet, som har kompetanse til å gi konsesjon jf per-
sonopplysningsloven § 33, 1.ledd, 1.pkt, jf personopplysningsloven § 9 sml personopp-
lysningsloven § 8 litra d og personopplysningsloven § 9 litra h.

Oslo, 2.9.2005  
For Personvernnemnda 

 
Jon Bing 

Leder
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klagesak 2005–05: klage på datatilsynets avgjørelse om å 
trekke tilbake en tidligere uttalelse om at fakturautstedere 
skal kunne få utlevert fakturamottakers e-postadresse fra 
fakturamottakers bank ved inngåelse av tjenesteavtale om 
e-faktura.

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Vesta 
Forsikring på tilsynets uttalelse av 25.8.2004 om å avvise et krav fra forsikringsselska-
pet om å få utlevert fakturamottakeres e-postadresser fra fakturamottakers bankfor-
bindelse i forbindelse med avtale om e-fakturatjeneste. 

2 saksgang 
Datatilsynet mottok den 27.3.2003 en e-post fra konsulentselskapet «Itbanken» ved-
rørende e-fakturautsteders, her Vesta Forsikring (Vesta), mulighet til å få utlevert egne 
kunders (fakturamottakeres) e-postadresse fra kundens bank. Datatilsynet uttalte seg 
generelt om innhenting og bruk av kunders e-postadresser i brev av 31.7.2003. 

I e-post av 8.12.2003 redegjorde Vesta for sin oppfatning av bruk av e-postadresser 
i tilknytning til e-fakturaavtaler. I brev av 12.12.2003 uttaler Datatilsynet at tilsynet 
oppfatter bankene som en databehandler i denne sammenheng, og at Vesta har krav på 
tilgang til e-postadressene. 

Den 6.7.2004 oversender DnB NOR Bank (DnB NOR) et notat til Datatilsynet, der 
banken redegjør for sitt syn på utleveringsspørsmålet. Datatilsynet og DnB NOR hadde 
samme dag hatt et møte i sakens anledning. 

Datatilsynet ga i brev av 25.8.2004 uttrykk for at saken fremstår som en strid 
vedrørende tolkning av avtalen mellom fakturautsteder og fakturamottakers bank, og 
at avtaletolkning faller utenfor Datatilsynets kompetanseområde. På denne bakgrunn 
trakk Datatilsynet tidligere uttalelser tilbake. 

I brev av 15.10.2004 erklærer Vesta seg uenig i Datatilsynets håndtering av saken. 
Vesta ber om at brevet anses som en klage. 

Datatilsynet fastholder sin vurdering av at saken faller utenfor tilsynets kompetan-
seområde. Tilsynet mener det er uklart om uttalelsen av 25.8.2004 er å anse som et en-
keltvedtak eller ikke, men legger til grunn at innholdet i brevet i realiteten innebærer en 
avvisning av saken. Grunnet sakens innhold og problemstillingens komplekse karakter, 
oversendte Datatilsynet saken til Personvernnemnda. 
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Personvernnemnda mottok saken den 7.1.2005. Nemnda mottok kommentarer fra 
DnB NOR i brev av 17.1.2005, og kommentarer fra Vesta i brev av 27.1.2005. 

3 faktum
E-faktura er en tjeneste som tilbys av bankene for elektronisk presentasjon av beta-
lingskrav med tilhørende fakturainformasjon (regninger) i kundens nettbank. Kunden 
er i denne sammenheng fakturamottaker og betaler (vanligvis en forbruker), mens 
fakturautsteder (her Vesta) er fordringshaver og betalingsmottaker. Vesta benytter 
bankenes e-fakturatjeneste for å få formidlet fakturainformasjon i elektronisk form 
frem til sine forsikringskunders nettbanker for betaling av forsikringspremier mv i hen-
hold til underliggende forsikringsavtale. Mellom Vesta og forsikringskundene forelig-
ger det en forsikringsavtale som er grunnlaget for betaling av forsikringspremie mv. 
Forsikringskundens avtale om å kunne motta eller få tilgang til e-fakturaer fra faktura-
utsteder i egen nettbank inngår kunden med sin egen bank (her DnB NOR). 

Mellom fakturautsteder (her Vesta) og fakturamottakers bank (her DnB NOR 
Bank) foreligger det ingen avtale om e-faktura eller direkte tilknytning for øvrig. 

Nedenfor følger en figur som viser de ulike partsforhold og relasjoner for øvrig. 
Regler om bankenes formidling av elektronisk fakturainformasjon 

Som det fremgår av figuren ovenfor har bankene som tilbydere av e-fakturatjenes-
ten flere oppgaver. Bankene er kontoførende bank for henholdsvis fakturautsteder og 
fakturamottaker, tilretteleggere og tilbydere av e-fakturatjenestene, og de er leverandø-
rer av nettbanktjenestene som bl.a. er mottakersted for betalingskrav og fakturainfor-
masjon i elektronisk form. Fakturautsteder inngår foruten en vanlig kontoavtale, en 
e-fakturaavtale (utstederavtale) med sin egen bank. På mottakersiden har fakturamot-
taker en kontoavtale, nettbankavtale og e-fakturaavtale (mottakeravtale) med sin bank 
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(her DnB NOR). Fakturautsteders bank og fakturamottakers bank er to forskjellige 
banker, med mindre fakturautsteder og fakturamottaker er kunde i samme bank (noe 
som ikke er tilfelle i denne saken). 

Gjennom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Service kontor 
har bankene seg i mellom vedtatt såkalte interbankregler for e-faktura; «Regler om 
bankenes formidling av elektronisk fakturainformasjon» (2001). Dette er grunnvilkår 
for den felles infrastruktur som gjør det mulig for en fakturautsteder som er kunde i en 
bank å sende elektroniske fakturaer til kunder som benytter nettbank i en hvilken som 
helst annen bank. 

Et sentralt element i denne samordningen er Koblingsenheten. I Koblings enheten fø-
rer bankene et Utstederregister og Mottakerregister med det formål å sikre at bankene 
har tilgang til nødvendige og riktige opplysninger om henholdsvis hvilke fakturautste-
dere som kan levere e-fakturautsendelser og om hvilke fakturamottakere som ønsker e-
faktura gjort tilgjengelig i nettbanken. BBS er for tiden driftssted for Koblingsenheten. 

Ved inngåelse av avtale om e-faktura mellom fakturamottaker (betaler) og faktura-
mottakers bank skal banken registrere de opplysninger om betaler som er nødvendige 
for at fakturautsteders bank skal kunne få sendt fakturainformasjon fra fakturautste-
der (betalingsmottaker) til betalers nettbank. Dersom betaler ønsker å bli varslet på 
e-post av sin bank om at det i nettbanken er innkommet et nytt betalingskrav med 
tilhørende fakturainformasjon, oppgir betaler sin e-postadresse til banken. Denne e-
postadresse blir ikke registrert i Mottakerregisteret og er således heller ikke tilgjengelig 
for utstedersiden via Koblingsenheten. 

4 anførslene
I denne saken ønsker Vesta som fakturautsteder å få utlevert de e-postadresser som fak-
turamottakerne/betalerne eventuelt oppgir til sin bank, dvs. her til DnB NOR som fak-
turamottakers/betalers bankforbindelse. DnB NOR mener at det verken er nødvendig 
eller tillatt å utlevere de e-postadresser som banken har mottatt fra egne kunder. Vesta 
og DnB NOR er videre uenige om hvilken betydning e-postadressene har for tjenesten, 
herunder om e-postadressen er nødvendig for å kunne oppfylle e-fakturaavtalene med 
henholdsvis fakturautsteder og fakturamottaker og om oppgivelse av e-postadresse er 
et vilkår for å benytte seg av e-fakturatjenesten. 

Vesta anfører at forsikringsselskapet er rettmessig eier og behandlingsansvarlig for 
fakturamottakers/kundenes e-postadresse, med DnB NOR som databehandler, jf per-
sonopplysningsloven § 2 nr 4 og 5. Vesta er av den oppfatning at bankene utfører en 
tjeneste overfor fakturautstederne, og at nettbankene kun er en distribusjonskanal eller 
«postkasse» for fremsendelse av påkrav fra fakturautstederne. 

Vesta mener at e-postadressene er innhentet utelukkende med det formål å utføre 
oppdrag på vegne av fakturautstederne. Vesta anfører at bankene ikke rettmessig kan 
holde tilbake adressene under påskudd av blant annet taushetsplikt overfor Vesta. 
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Vesta mener at måten kunden inngår avtale om e-faktura på, er å anse som en 
avtale mellom Vesta og fakturamottaker (kunden). Bankene har kun en administrativ 
rolle. Avtaleinngåelsen skjer ved at det fylles ut et skjema som «popper» opp som et 
ekstra vindu på dataskjermen. Vesta mener følgelig at forsikringsselskapet må være den 
rette part til å definere hvilke opplysninger som skal fremgå av avtalen mellom Vesta og 
kunden. Videre mener Vesta at fakturautsenderne må ha disposisjon over, kontroll med 
og innsyn i opplysningene som fremgår av denne avtalen, innenfor de begrensninger 
som følger av personopplysningsloven § 11. 

Vesta anfører videre at en utkontrahering av tjenester ikke medfører en tilsvarende 
ansvarsoverføring. Forsikringsselskapet har i dette tilfellet fortsatt ansvaret for at for-
sikringstakeren får den informasjon og oppfølging som forsikringstakeren har krav 
på. Forsikringsselskapet vedgår at det ikke klart fremstår at e-fakturaavtalen er en 
avtale mellom Vesta og kunden. Vesta mener imidlertid at kunden forstår det slik, og at 
kunden er inneforstått med og forventer at e-postadressen er tilgjengelig for Vesta i de 
tilfeller der kunden velger å registrere den. Vesta anfører at tilgang til e-postadressen er 
nødvendig for å kunne gjennomføre de arbeidsoppgaver som følger av e-fakturaavtalen 
overfor den som har registrert sin e-post. Kunden vil ha forventning om å bli varslet via 
e-post om at ny faktura har inngått i nettbanken, og om feil ved fakturautsendelsen. 
E-postadressen er også viktig for å kunne sende påkrav til skyldneren dersom betaling 
uteblir. Vesta poengterer viktigheten av at forsikringspremien betales til rett tid, da 
forsikringstakeren risikerer å stå uten forsikring dersom premien uteblir. 

Forsikringsselskapet anfører forøvrig at en videresending av kunders e-postadresser 
er lite ressurskrevende å få satt i drift, da løsningen teknisk sett er på plass hos både 
nettbankene og utstederne. 

Det fremgår av DnB NORs anførsler at brukerhåndboka gjør det klart at Vesta ikke 
kan kreve utlevering av e-postadressene, da brukerhåndboka oppgir at e-postadressen 
«ikke er i bruk». Vesta ser seg ikke enig i denne tolkningen. Brukerhåndboka beskriver 
ifølge Vesta utelukkende tekniske og funksjonelle krav som gjelder for e-faktura. Den 
kan ikke sies å regulere fakturautsendernes adgang til å kreve utlevering av e-posts-
dressene. Vesta anfører at utstederne under hele prosessen har gitt uttrykk for å kreve 
utlevering av e-postadressene. 

Vesta anfører at det er grunn til å tro at bankene ønsker å bruke e-postadressene 
til egne formål. Forsikringsselskapet mener at bankene ikke har anledning til dette. 
E-faktura-avtalen samler inn opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avta-
len. Kundene er ikke informert om at e-postadressen skal brukes av bankene til andre 
formål. Vesta kan derfor ikke se at kundene har samtykket til at e-postadressene skal 
bli brukt til andre formål, jf. reglene om samtykke i personopplysningsloven. 

I de tilfeller fakturautsteder er et forsikringsselskap, anser Vesta bankenes even-
tuelle bruk av e-postadressene til egne formål, som et brudd på reglene om taushets-
plikt i lov om forsikringsvirksomhet § 3–1. Vesta anfører at disse reglene ikke bare 
omfatter ansatte i et forsikringsselskap, men også andre som utfører oppdrag for for-
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sikringsselskap. De ansatte i bankene som utfører oppdrag på vegne av forsikrings-
selskapene er underlagt denne straffesanksjonerte taushetspliktregelen, og vil således 
ikke kunne utlevere opplysninger som de mottar i forbindelse med oppdraget. Vesta 
anfører i denne forbindelse at banken har en særskilt plikt til å skille mellom den virk-
somhet som drives på egne vegne, og den virksomhet som drives på vegne av andre. 
Opplysninger som er innsamlet på vegne av andre kan ikke brukes til egne formål. 
Personopplysningslovens § 15 angir at en databehandler (bankene) ikke kan behandle 
personopplysninger på en annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behand-
lingsansvarlige (utsenderne). 

DnB NOR anfører at banken er rettmessig mottaker av e-postadressene. DnB NOR 
oppfatter kundens mulighet for varsling per e-post, som et avtaleforhold mellom ban-
ken på den ene siden og nettbankkunden på den andre. Varslingen er regulert i DnB 
NORs avtalevilkår overfor nettbankkunder som benytter e-faktura, og utføres på veg-
ne av banken. 

DnB NOR bestrider med andre ord at banken er å anse som en tjenesteformidler 
eller databehandler for fakturautsteder. Banken avviser Vestas anførsler om at forsi-
kringsselskapet skal definere innholdet i e-fakturaavtalen. DnB NOR mener at det må 
være opp til banken selv å avgjøre hvilke tjenester man ønsker å tilby nettbankkundene 
og innholdet i disse tjenestene. 

Banken mener at nettbankkundenes e-postadresser ikke omfattes av e-fakturatje-
nesten, men av bankenes nettbanktjeneste som sådan. Varsling til kunder per e-post er 
kun et tilbud til nettbankkundene. Banken anfører at i den grad det er passende å tale 
om «eierskap» til opplysninger ved fakturamottakers aksept av en e-fakturaavtale, vil 
det være begrenset til hvorvidt (1) vedkommende kunde har registrert seg som motta-
ker av e-faktura, samt (2) e-fakturareferansen, som er produsert av fakturautsteder. 

DnB NOR anfører at det følger av avtalen mellom Vesta og Vestas bankforbindelse 
(fakturautsteders bank), at Vesta ikke kan kreve e-postadressene utlevert. Banken me-
ner at avtalen ikke gir noen holdepunkter for at nettbankkundenes e-postadresser er 
en del av e-fakturatjenesten. Banken henviser til brukerhåndboka, der det fremgår at e-
postfunksjonen ikke skal benyttes. DnB NOR er av den oppfatning at bankens innhen-
ting av kunders e-postadresser skjer på bankens eget initiativ, for å kunne tilby de nett-
bankkunder som også er e-fakturakunder, en egen varslingstjeneste når det er kommet 
nye fakturaer til vedkommende kundes nettbank. DnB NOR mener følgelig at Vesta 
ikke har noen berettiget forventning om at e-postadressene skal tilgjengeliggjøres. 

DnB NOR anfører at e-postadresse ikke er nødvendig for gjennomføringen av e-
fakturatjenesten. Verken e-fakturatjenesten eller den enkelte nettbank fremsetter faktu-
raen til mottakerens e-postadresse. 

DnB NOR er av den oppfatning at banken under enhver omstendighet, i relasjon 
til nettbankkundene/fakturamottakerne, har rett og plikt til å unnlate å videreformidle 
kundenes e-postadresser til fakturautstederne eller andre. Videreformidling forutsetter 
at det foreligger samtykke etter personopplysningsloven. Banken mener videre at en 
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utlevering av e-postadressene uten samtykke fra kunden vil stride mot bankens taus-
hetsplikt etter forretningsbankloven § 18. 

Banken bemerker at den ikke benytter de innhentede e-postadressene til annet enn 
det formål de i denne sammenheng er innhentet for og som kommer til uttrykk i e-fak-
turaavtalen mellom DnB NOR og kundene. DnB NOR anfører at banken ikke engang 
har adgang til databasen som oppbevarer e-postadressene, og som på vegne av bankene 
sender varsel til e-postadressene når ny e-faktura foreligger. 

DnB NOR anfører at en tilpasning av e-fakturatjenesten som innebærer utlevering 
av nettbankkundenes e-postadresser, ville kreve betydelige praktiske og økonomiske 
ressurser, både i forbindelse med utvikling og vedlikehold. Fakturautsenderne kan ikke 
uten rettslig grunnlag velte en slik belastning over på bankene. Et slikt rettslig grunnlag 
for utlevering av e-postsdresser finnes ifølge DnB NOR ikke. 

DnB NOR mener at dersom det subsidiært forutsettes at det følger av avtalen mel-
lom Vesta og Vestas bankforbindelse, at Vesta har krav på å få utlevert e-postadressene, 
må det gjøres en selvstendig vurdering av om slik utlevering er tillatt i relasjon til nett-
bankkundene. Banken er av den oppfatning at personopplysningsloven § 8, jf § 11 før-
ste ledd litra c, må anses å være til hinder for slik utlevering som Vesta krever. Banken 
anfører videre at forretningsbankloven § 18 pålegger taushetsplikt i dette tilfellet. 

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet mener det avgjørende i denne saken vil være hvorvidt fakturautsteder el-
ler fakturamottakers bank er å anse som behandlingsansvarlig for e-postadressene, og 
således hvem som har en viss rett til å bestemme formålet med innhentingen og bru-
ken av disse, jf. personopplysningsloven § 2 nr 4 (definisjon av behandlingsansvarlig). 
Plasseringen av behandlingsansvaret og forholdet til de pliktene behandlingsansvarlig 
er pålagt i medhold av personopplysningslovens bestemmelser, kan først gjøres etter 
at innholdet i avtalene er tolket. Tilsynet presiserer at avtaletolkning som hovedregel 
faller utenfor Datatilsynets kompetanseområde, men mener likevel at denne saken bør 
kunne løses gjennom å tolke de inngåtte avtaler. Informasjon til fakturamottaker, og 
hva disse har fått inntrykk av, vil være viktige tolkningsmomenter. 

Dersom fakturamottakers bank kun er databehandler eller en annen form for un-
derleverandør vil det etter Datatilsynets vurdering ikke være snakk om en utlevering i 
personopplysningslovens forstand. 

Etter Datatilsynets oppfatning vil dessuten ikke alltid plassering av behandlingsan-
svaret og eierrettighetene til personopplysninger være sammenfallende. Ifølge tilsynet 
er det viktig å ha i mente at personopplysningsloven i utgangspunktet ikke regulerer ei-
endomsrettigheten til personopplysninger. Personopplysningsloven etablerer videre al-
dri en utleveringsplikt, men derimot en utleveringsrett for den behandlingsansvarlige. 
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Det fremstår videre vanskelig for Datatilsynet å legge rett faktum til grunn når de 
to partene er grunnleggende uenig i e-postadressenes betydning for e-fakturatjenestens 
funksjon. 

Datatilsynet viser videre til at personvernet til de aktuelle kundene blir berørt av 
den pågående tvisten, men forholdet til personvern, herunder behandlingsgrunnlag og 
informasjonsplikt, fremstår etter tilsynets vurdering som underordnet i denne sammen-
hengen. Tilsynet mener at personverntrusselen for den enkelte kunde i forhold til på-
tenkt bruk, ikke heller fremstår som overhengende. 

6 Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda konstaterer innledningsvis at en e-postadresse som kan knyttes til 
en fysisk person er å anse som en personopplysning i henhold til definisjonen i person-
opplysningsloven § 2 nr 1. Enhver bruk av e-postadresser herunder innsamling, regis-
trering og eventuelt utlevering er videre å anse som behandling av personopplysninger, 
jfr. personopplysningsloven § 2 nr 2. 

Nemnda vil så gå over til å drøfte om Vesta som fakturautsteder eller DnB NOR 
som fakturamottakers bank er å anse som behandlingsansvarlig etter definisjonen i per-
sonopplysningslovens § 2 nr 4. Nemnda legger i denne forbindelse til grunn at person-
kunden (fakturamottaker/betaler) ved inngåelse av den såkalte mottakeravtalen med 
DnB NOR («Avtalevilkår for eFaktura») får anledning til å oppgi sin e-postadresse til 
sin bank med det formål å bli varslet på e-post når nye e-fakturaer er innkommet i kun-
dens nettbank. Nemnda viser til at varslingsformålet er bestemt av banken og nedfelt 
i bankens mottakeravtale med kunden, jfr. avtalens pkt 4 andre avsnitt. Nemnda viser 
også til at kunden avgir sin e-postadresse på frivillig grunnlag til banken og at e-post-
adressen ikke overføres til Mottakerregisteret i Koblingsenheten på lik linje med andre 
opplysninger om kunden. E-postadressen gjøres således ikke tilgjengelig for andre ban-
ker og fakturautstedere. Nemnda kan etter dette vanskelig se at kundenes e-postadresse 
er et obligatorisk og nødvendig element i e-fakturatjenesten. 

Det er i saken reist spørsmål om DnB NOR eventuelt opptrer som databehandler 
eller annen form for underleverandør for Vesta og at banken på det grunnlag innsamler 
e-postadressen på vegne av Vesta, jfr. definisjonen av databehandler i personopplys-
ningsloven § 2 nr 5. Nemnda har ingen holdepunkter for å mene at DnB NOR opptrer 
som databehandler for Vesta så lenge det ikke foreligger en avtale eller forståelse mel-
lom Vesta og DnB NOR om å opptre som databehandler eller lignende. Nemnda viser i 
den forbindelse til at det ved slik utkontraktering skal foreligge en databehandleravtale 
etter reglene i personopplysningsloven § 15. 

Nemnda vil også tilføye at dersom det var meningen at DnB NOR skulle innsamle 
e-postadresser på vegne av Vesta, burde et slikt formål ha vært angitt for kunden i 
forbindelse med avgivelsen av samtykke. Etter Nemndas vurdering må det følge av 
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kravet om informert samtykke at et utleveringsformål er angitt tydelig for kunden ved 
avgivelse av samtykke. 

Personvernnemnda legger etter dette til grunn at DnB NOR er å anse som be-
handlingsansvarlig for innsamlede e-postadresser og andre personopplysninger som 
banken har innsamlet direkte fra sine kunder i forbindelse med bankens inngåelse av 
Avtalevilkår for eFaktura. 

Nemnda har ingen holdepunkter for å kunne anta at DnB NOR vil benytte innsam-
lede e-postadresser til andre formål enn varsling av sine egne kunder om at nye e-faktu-
raer er innkommet nettbanken, jfr. personopplysningsloven § 11 første ledd litra c). 

Nemnda vil på samme måte som Datatilsynet få presisere at en behandlingsansvar-
lig ikke er forpliktet til å utlevere personopplysninger til andre uten samtykke av den 
registrerte, med mindre det foreligger en lovbestemt opplysningsplikt. I denne saken 
kan Nemnda heller ikke utelukke at en eventuell utlevering av e-postadresser uten sam-
tykke fra kunden vil kunne være i strid med bankens taushetsplikt etter forretnings-
bankloven § 18. 

Personvernnemnda vil til slutt si seg enig med Datatilsynet i at tilsynets uttalelse 
i brev 25.8.2004 i realiteten var en avvisning av saken. For Nemnda fortoner denne 
saken seg mer som en interessekonflikt mellom to næringsdrivende om funksjonelle 
sider ved e-fakturatjenesten enn et spørsmål om å ivareta kundenes personvern og 
rettssikkerhet. 

Slik saken står i dag har ingen fysiske personer lidd noen personvernkrenkelse eller 
rettighetstap etter personopplysningsloven. Dersom DnB NOR hadde utlevert/videre-
sendt e-postadressene til Vesta uten å ha innhentet et informert utleveringssamtykke fra 
kundene, kunne dette ha medført brudd på grunnvilkårene etter personopplysningslo-
ven §§ 8 og 11 samt eventuelt bankens taushetsplikt. 

7 Vedtak
Klagen tas ikke til følge. 

Oslo 30.5.2005 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–06: klage på vedtak om pålegg i forbindelse 
med tilsyn hos securitas, samt begjæring om at deler av vedtaket 
gis oppsettende virkning.

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på deler av til-
synets vedtak den 7.12.2004. Saken gjelder adgangen til å gjennomføre rusmiddelkon-
troll av ansatte i Securitas, og oppbevaring av innhentede vandelsattester. 

2 saksgang
Den 15.3.2004 gjennomførte Datatilsynet tilsyn med Securitas behandling av person-
opplysninger om potensielle og eksisterende ansatte i virksomheten. Foreløpig rapport 
fra tilsynet, og varsel om pålegg ble oversendt til Securitas den 7.6.2004. Securitas 
kommenterte varselet i brev av 13.7.2004. Securitas gjorde tilsynet oppmerksom på at 
flere av de forhold som det varslede pålegg hadde knyttet seg til, var blitt rettet opp av 
bedriften, eller det var iverksatt prosess for endringer. Dette gjenspeiles i Datatilsynets 
endelige rapport og vedtak om pålegg av 6.10.2004. 

Vedtak om pålegg ble påklaget av Securitas den 25.10.2004, med utfyllende brev 
av 12.11.2004. Etter en ny vurdering av saken, foretok Datatilsynet delvis omgjøring 
av vedtaket i brev av 7.12.2004. Klagen gjelder dermed bare deler av vedtaket. Klagen 
ble ytterligere begrunnet av Securitas advokat i brev av 22.12.2004.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 7.1.2005. Nemnda mottok 
kommentarer fra Securitas advokat den 19.1.2005.

3 faktum
Før tilsynet benyttet Securitas et omfattende søknads- og ansettelsesskjema. De som 
søkte jobb eller ble ansatt i bedriften måtte blant annet avgi opplysninger om egen hel-
setilstand, sykefravær ved tidligere arbeidssted, opplysninger om ektefelle, samt en be-
kreftelse på at vedkommende var villig til å underkaste seg rusmiddelkontroll. Securitas 
endret deler av søknads- og ansettelseskontrakten da Datatilsynet mente at skjemaene 
var av en for inngripende karakter. Antall spørsmål ble redusert, og det er nå frivillig 
å avgi helseopplysninger ved ansettelse. Andre forhold som det varslede pålegg knyttet 
seg til, er i hovedsak rettet opp eller planlagt endret. 

Klagen gjelder adgangen til å gjennomføre rusmiddelkontroll av ansatte i Securitas, og 
oppbevaring av vandelsattester. Securitas ønsker ikke å foreta endringer i henhold til disse 
to forholdene. Securitas gjennomfører rusmiddelkontroll ved mistanke om rusmisbruk. 
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Datatilsynet godkjenner ikke slik rustesting. Når det gjelder oppbevaring av vandelsattes-
ter, dreier saken seg om hvor lenge Securitas kan oppbevare attestene etter ansettelse. 

Datatilsynet har pålagt Securitas å endre eller stoppe nåværende praksis inn-
til Personvernnemnda har fattet endelig beslutning i saken. Klageren har bedt 
Personvernnemnda omgjøre denne beslutningen, og nemnda gjorde dette i brev av 
15.2.2005 til Securitas.

4 anførslene 
Securitas tar sterkt avstand fra bruk av rusmidler. Som arbeidsgiver ser Securitas det 
som sin plikt å informere de ansatte om at rusmidler ikke aksepteres på arbeidsplassen. 
Formålet med kontrollen er å sørge for at den sikkerheten som Securitas er satt til å 
ivareta, møter de krav som kunden og allmennheten forventer, samt lovgivers krav til 
vaktselskaper. Dette er årsaken til at Securitas ønsker å foreta rusmiddelkontroll der-
som det foreligger mistanke om at en ansatt er ruset på jobb. 

Securitas mener at virksomheten har et særlig behov for rusfrie ansatte fordi virk-
somhetens oppgave er å verne om økonomiske verdier og personers sikkerhet. Securitas 
anfører at rusmidler kan medføre en irrasjonell handlemåte som gjør det vanskelig å 
håndtere for eksempel påvirkede personer og konfliktsituasjoner. Dette er forhold som 
ansatte i Securitas daglig risikerer å stå overfor. 

Securitas anfører at rutinene omkring testingen ivaretar både bedriftens behov for 
kontroll, og den ansattes rett til vern av personlig integritet. Securitas anfører at det 
kun vil bli foretatt rusmiddelkontroll dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke, 
etter for eksempel rapporteringer fra kollegaer eller overordnede. Etter det Securitas er 
kjent med, har det ikke forekommet klager fra de ansatte over den kontroll som har 
vært gjennomført. Tillitsvalgte er informert og har godkjent praksisen. 

Tidligere innhentet Securitas samtykke til rusmiddelkontroll ved ansettelse. Securitas 
har foretatt endringer i ansettelseskontrakten, slik at et samtykke nå først vil bli inn-
hentet dersom det faktisk blir aktuelt med en rusmiddelkontroll. I ansettelseskontrak-
ten må imidlertid den som blir ansatt, skrive under på at vedkommende er klar over at 
Securitas kan kreve ruskontroll ved mistanke. 

Datatilsynets vurdering er at samtykke til rusmiddelkontroll ikke vil være frivillig. 
Securitas anfører at samtykke vil være frivillig, da et eventuelt avslag fra en ansatt ikke 
vil få konsekvenser for ansettelsen fordi vedkommende allerede er ansatt. Securitas kan 
derfor ikke se at Datatilsynets anførsel om at samtykke ikke er frivillig, er en riktig 
forståelse av personopplysningslovens krav til samtykke, jf § 2 nr 7.

Securitas anfører at arbeidsgivers styringsrett kan hjemle rusmiddeltesting, etter-
som tiltaket, slik det er lagt opp, ikke virker uforholdsmessig, og at det ellers må anses 
saklig begrunnet. 

Bedriften anfører at rusmiddelkontroll foregår også i andre bransjer uten at det 
foreligger særskilt lovhjemmel. Blant annet skal rustesting av ansatte i oljebransjen 
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være hjemlet i en avtale mellom partene i arbeidslivet. Dette fremgår av retningslinjer 
fra Oljeindustriens landforening og Norges rederiforbund. Securitas viser også til at rus-
middelkontroll er blitt godkjent i en dansk voldgiftsavgjørelse, og at et underutvalg til 
Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004:5 Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillings-
vern mv. (arbeidsmiljøloven) har lagt til grunn at rettstilstanden i Norden anses å være 
lik hva gjelder kontrolltiltak blant ansatte. Securitas anfører at Arbeidslivslovutvalget 
har konkludert med at arbeidsgivers styringsrett kan være hjemmel for å gjennomføre 
rusmiddeltesting av ansatte.

Securitas anfører videre at personopplysningsloven ikke setter ytterligere skranker 
for rustesting i arbeidslivet så lenge kontrollen baserer seg på et frivillig samtykke. 
Behandlingen vil således ha hjemmel i personopplysningsloven § 9 litra f, jf § 8 litra f 
ved at tiltaket ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Det fremgår av Datatilsynets vurdering at tilsynet mener at blod- eller urinprøve har 
et vesentlig misbrukspotensial. Securitas anfører at det virker som om Datatilsynet tror at 
virksomheten blir sittende på atskillig mer data enn det som faktisk er tilfellet. Securitas 
viser til at dersom det foreligger mistanke om rusmisbruk, og det er aktuelt med en kon-
troll, vil bedriftshelsetjenesten, eller eventuelt annet godkjent helsepersonell, bli brakt inn 
for å gjennomføre selve testen. Securitas vil kun få tilbakemelding om vedkommende har 
testet positivt på en type rusmiddel. Securitas vil følgelig kun inneha informasjon om ved-
kommende var ruspåvirket i strid med arbeidsreglementet. Annen informasjon vil kun 
det helsepersonell som har gjennomført testen inneha. Slik overskuddsinformasjon kan 
følgelig ikke utleveres til Securitas uten at helsepersonellets taushetsplikt brytes.

Når det gjelder oppbevaring av innhentede vandelsattester, fremgår det av Datatilsynets 
vurdering at vandelsattestene må slettes kort tid etter ansettelse. Securitas anfører at de 
lovlig kan oppbevare innhentede vandelsattester utover selve tidspunktet for ansettelse. 
Securitas viser til at virksomheten har saklig behov for oppbevaring så lenge ansettelsen 
varer, og så lenge oppbevaring er nødvendig for å ivareta formålet. Verken personopplys-
ningsloven eller strafferegistreringsforskriften vil således pålegge sletting. Securitas legger 
også vekt på at de fikk tillatelse til å oppbevare vandelsattestene i personalmappen av 
Landsdelspolitikammer Østlandet i 1991. I tillegg viser Securitas til at attesten fungerer 
som bevis for at vandel faktisk er kontrollert i tilfeller der ansettelse går raskt eller i saker 
hvor bedriften møter kritikk for at ansatte ikke er egnet i tjenesten.

Securitas har separat påklaget Datatilsynets pålegg om å endre eller slutte praksis 
omkring de to ovennevnte forhold, inntil Personvernnemnda har fattet endelig vedtak. 
Securitas anfører at de forhold som her er påklaget, har vært praksis i Securitas gjennom 
en årrekke. Rutinene er følgelig godt innarbeidet. Securitas kan ikke se at det vil ha nev-
neverdig betydning for de ansattes personvern dersom en slik årelang praksis videreføres 
i påvente av endelig klagebehandling av de omstridte punktene hos Personvernnemnda. 
Securitas mener også at det vil være et svært uheldig signal å endre praksis for en kort 
periode, da de forhold som er påklaget er meget vesentlig i bedriftens holdningsska-
pende arbeid overfor de ansatte, og Securitas troverdighet overfor kundene. 
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Det fremgår også av Datatilsynets vurdering at tilsynet «ikke legger vekt på et even-
tuelt behov for å markedsføre rusfrie ansatte». Securitas anfører at bedriften nesten 
finner dette provoserende. Virksomhetens ønske om å sikre at de ansatte er rusfrie ved 
utøvelsen av sitt arbeid, har ikke noe med selskapets markedsføring å gjøre. Securitas 
anfører at det at de ansatte er rusfrie, har avgjørende betydning for sikkerheten til ved-
kommendes kollegaer, allmennheten og oppdragsgiverne. 

Securitas informerer forøvrig om at bransjeforeningen Servicebedriftenes 
Landsforening arbeider for at lovgiver skal se behovet for å lovregulere forholdet 
omkring helseopplysninger og adgangen til å rusmiddelkontrollere vektere, da dette 
anses som vesentlig for bransjen. Arbeidet gjelder også ønsket om muligheten for å 
kunne oppbevare politiattest under ansettelsesforholdet. Dette understreker hvor viktig 
Securitas mener det er med rusfrie ansatte. 

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at rusmiddelkontroll er et så stort inngrep i den personlige integritet 
at det må kreves klar hjemmel i lov for gjennomføring. Samtykke er ikke tilstrekkelig 
hjemmelsgrunnlag for rustesting på generelt grunnlag, og tilsynet stiller særlig spørsmål 
til frivilligheten. Datatilsynet mener at selv om tilsynet som forvaltningsorgan vil utvise 
forsiktighet med å overprøve et gitt samtykke, er det ikke tvil om at mange arbeidsta-
kere føler seg forpliktet til å samtykke i denne typen inngrep. 

Tilsynet legger også vekt på at blod- eller urinprøve har et vesentlig misbrukspo-
tensial da andre sensitive opplysninger kan utledes av materialet. Tilsyner viser til at 
både blod og urin kan gi grunnlag for forholdsvis detaljerte opplysninger knyttet til 
helsetilstand eller for eksempel graviditet.

Sett hen til behandlingens inngripende karakter, og den manglende maktbalanse 
som det ofte er i et arbeidsforhold, mener tilsynet at lovgiver burde ta stilling til i 
hvilke bransjer eller arbeidsforhold det er behov for rusmiddelkontroller ved ansettelse 
og fortløpende i arbeidsforholdet. Datatilsynet er av den oppfatning at personopp-
lysningslovens formål, menneskerettigheter, legalitetshensyn og ulovfestede person-
vernprinsipper således tilsier en innskrenkende tolkning av hjemmelsgrunnlaget. Etter 
Datatilsynets vurdering vil dette også avskjære mulighetene til å hjemle behandlingen 
i personopplysningsloven § 9 litra f, jf § 8 litra f. Tilsynet mener at opplysningenes 
sensitive karakter gjør det klart at de ansattes personverninteresse overstiger Securitas 
interesse i dette tilfellet. Det at Securitas skal kunne anføre overfor sin kundekrets eller 
oppdragsgivere at deres ansatte er rusfrie, er ifølge tilsynet uansett ikke å anse som en 
arbeidsrettslig forpliktelse i relasjon til personopplysningsloven § 9 litra f. 

Datatilsynet avviser at arbeidsgivers styringsrett kan hjemle ruskontroll i denne 
saken. Tilsynet mener styringsretten begrenses av personopplysningslovens regler, slik 
at et krav til lovhjemmel også vil innskrenke arbeidsgivers styringsrett her, jf drøftelsen 
ovenfor. I denne forbindelse finner Datatilsynet ikke å kunne legge vesentlig vekt på 
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at Arbeidslivslovutvalget i sin utredning antyder at styringsretten kan hjemle ruskon-
troll. Den rettskildemessige verdien av et slikt lovforslag er per dags dato begrenset. 
Datatilsynet antar dessuten at flere av de konklusjonene som trekkes i lovforslaget, vil 
være gjenstand for diskusjon og meningsforskjell i det videre lovarbeidet.

Datatilsynet mener forøvrig at behandlingen er i strid med personopplysningsloven 
§ 11, 1. ledd litra b da den ikke kan anses saklig begrunnet i virksomheten. Datatilsynet 
kan ikke se at Securitas har dokumentert et større behov for rusmiddelkontroll enn 
andre arbeidsgivere kan påberope seg. Datatilsynet avviser Securitas anførsler om at 
kundene og allmennheten forventer at det foretas særskilt kontroll. Tilsynet mener at et 
eventuelt behov for å markedsføre rusfrie ansatte ikke kan tillegges vekt. Datatilsynet 
har hatt tilsyn ved et annet stort vaktselskap, og Datatilsynet bemerker at dette vaktsel-
skapet ikke påberopte seg det samme behovet. Datatilsynet mener at personer som ikke 
er egnet til å utføre virksomhetens oppgaver må identifiseres på en annen måte.

I vurderingen av hvorvidt det foreligger et saklig behov, har Datatilsynet også lagt 
vekt på at lov om vaktvirksomhet (1988:29) ikke hjemler rusmiddelkontroll, mens 
den ellers regulerer behandling av personopplysninger i slik virksomhet (for eksempel 
innhenting av vandelsattest). Tilsynet mener det ville ha vært naturlig å lovfeste rusmid-
delkontroll i forbindelse med denne loven dersom lovgiver mente at vaktselskaper har 
et slikt generelt behov. 

Datatilsynet presiserer at vurderingene knytter seg til rusmiddelkontroll på generelt 
grunnlag slik det åpnes for i Securitas ansettelseskontrakt. Tilsynet har ikke tatt stilling 
til om samtykke kan hjemle rustesting i andre konkrete saker.

Ved oppbevaring av vandelsattester, mener Datatilsynet at både personopplysnings-
loven § 28 og strafferegistreringsforskriften § 20 pålegger at vandelsattester skal slettes 
når formålet er oppfylt. Datatilsynet mener at formålet er oppfylt når Securitas har 
konstatert at den enkelte ansatte har tilfredsstillende vandel, ettersom det er selve til-
settingen som er formålet med innhenting av attesten. Datatilsynet legger dessuten til 
grunn at attesten i utgangspunktet kun sier noe om situasjonen på det tidspunktet den 
er innhentet. De forhold som en vandelsattest berører, vil kunne forandre seg i løpet av 
ansettelsesperioden, slik at opplysningene ikke lenger er oppdaterte. Opplysningene vil 
således ikke være egnet til å oppfylle formålet.

Datatilsynet kan ikke se at Securitas argumenter er tilstrekkelig til å begrunne at det 
er nødvendig å oppbevare vandelsattester under hele ansettelsesforholdet. Tilsynet av-
viser Securitas anførsler om at attesten fungerer som bevis for at vandel faktisk er kon-
trollert i forhold til enkelte ansatte. Datatilsynet mener at bevis for at vandelskontrol-
len er gjennomført kan ivaretas på andre måter, for eksempel gjennom interne rutiner. I 
slike særlige tilfeller vil dessuten forskrift om vaktvirksomhet kunne hjemle innhenting 
av politiattest også etter tilsetting, jf § 4.

Tilsynet har valgt å ikke legge vekt på tillatelsen til oppbevaring av vandelsattesten i 
personalmappen som er gitt fra Landsdelspolitikammer Østlandet, da tilsynet har vurdert 
denne til å være i strid med personopplysningslovens regler.
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Datatilsynet har også lagt vesentlig vekt på uttalelsen fra Justis- og politideparte-
mentet av 28.5.2004, der departementet støtter Datatilsynets konklusjon om at van-
delsattester skal slettes når tilsettingen er gjennomført. Ifølge Politiavdelingen vil slikt 
pålegg også følge av strafferegistreringsforskriften § 20. Politiavdelingen kan heller 
ikke se at det nevnte samtykket fra Landsdelspolitikammer Østlandet er i samsvar med 
straffe registreringsforskriften.

6 Personvernnemndas vurderinger

6.1 Oppsettende virkning

Securitas har klaget på at Datatilsynet ikke ga klagen på Datatilsynets hovedvedtak 
oppsettende virkning, slik at rutiner måtte endres før Personvernnemndas vedtak fore-
lå. I egen beslutning av 15.2.2005 har Personvernnemnda imøtekommet Securitas be-
gjæring i så måte, og gitt klagen på hovedvedtaket oppsettende virkning.

6.2 Kontroll av bruk av rusmidler

6.2.1 Innledning – forholdet til arbeidsmiljøloven og biobankloven

Securitas ønsker å sikre at ansatte er rusfrie på arbeid ved å ta blod- eller urinprøve 
når det foreligger skjellig grunn til mistanke om misbruk. Den aktuelle ansatte må 
samtykke til at det tas prøve.

Selve det inngrepet overfor den enkelte ansatte som sikring av en blodprøve re-
presenter, faller ikke inn under personopplysningsloven. Adgangen til å foreta dette 
inngrepet fremstår likevel som hovedproblemet i saken. Hvorvidt arbeidsgiver har 
rett til å foreta et slikt inngrep, vil avgjøres av arbeidsmiljølovens bestemmelser, even-
tuelt også av avtaleverket mellom organisasjonene for arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Arbeidsmiljøloven (2005) ble vedtatt 17.6.2005 med ikrafttredelse 1.1.2006. 

Personvernnemnda legger den nye loven til grunn for sin behandling.
For at testing ved blodprøve skal gi mening, må det foretas en analyse av prøven. 

Analyseresultatene vil representere personopplysninger av sensitiv karakter, jfr person-
opplysningsloven § 2 nr 1 jf nr 8. Også om resultatet av testingen bare angis med to 
verdier (positivt eller negativt), vil dette representere personopplysninger. Det er derfor 
noe villedende når det i Ot prp nr 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid 
og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) s 138–139 heter at alkohol- og narkotikates-
ting ikke omfattes av personopplysningsloven.

Etter personopplysningsloven § 8 er ett av de alternative behandlingsgrunnlag at 
det er «fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling». Spørsmål om hvorvidt inn-
grepet er tillatt, blir å vurdere etter arbeidsmiljøloven § 9–1, jfr § 9–4. 

Anvendelsen av arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven fremstår som prinsi-
pielt forskjellig: Arbeidsmiljølovens bestemmelser regulerer hvorvidt arbeidsgiver kan 
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iverksette det kontrolltiltak som slike prøver representerer. Dette vil da være en medi-
sinsk undersøkelse som arbeidsgiver bare kan kreve gjennomført etter arbeidsmiljø-
loven § 9–4. Personopplysningsloven regulerer hvorvidt personopplysninger fra slike 
prøver kan behandles, jf henvisningen i arbeidsmiljøloven § 9–1 nr 2. De to lovene vil 
i slike tilfeller som i nærværende sak, regulere to sider av det samme spørsmålet. Det 
ville gi liten sammenheng i lovverket om man antok at det var tillatt å iverksette en me-
disinsk undersøkelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, men ikke tillatt å behandle 
opplysningene etter personopplysningsloven og vice versa. Personvernnemnda legger 
denne forståelse til grunn for sin behandling av saken.

Personvernnemnda peker også på at blodprøven vil være «humant biologisk mate-
riale som er avgitt for medisinsk undersøkelse» eller diagnostikk, jf biobankloven § 2, 
1.ledd. Det fremgår ikke om en slik blodprøve vil inngå i en «samling» som kvalifiseres 
som biobank etter den samme bestemmelsen. Dette vil bero på de aktuelle rutinene, f 
eks hvor mange prøver som tas, hvordan og hvor lenge de oppbevares (man antar at 
prøvene må oppbevares en viss tid, bl a for bevissikring og eventuell klage fra den som 
prøven er tatt av). Personvernnemnda tar ikke stilling til om biobankloven kommer til 
anvendelse, men forutsetter at den behandlingsansvarlige vurderer dette, og eventuelt 
følger lovens bestemmelser om meldeplikt for diagnostisk biobank, utpeking av en 
ansvarshavende med nødvendige kvalifikasjoner mv.

6.2.2 Samtykke som behandlingsgrunn i forhold til personopplysningsloven § 8

For å kunne behandle analyseresultatene, må det foreligge en behandlings grunn.
Samtykke kan være en tilstrekkelig behandlingsgrunn, jfr personopplysningsloven 

§ 11 jf § 8 første alternativ og § 9, 1.ledd litra a. Som nevnt innhentes den enkeltes 
samtykke i forbindelse med den aktuelle testingen. Spørsmålet vil være om samtykket 
tilfredsstiller de krav som personopplysningsloven stiller, jfr personopplysningsloven 
§ 2 nr 7. Securitas anfører at den enkelte står fritt til å nekte samtykke, og at en slik 
nektelse ikke vil få følger for ansettelsesforholdet ettersom vedkommende på dette tids-
punkt allerede er ansatt. 

Etter forarbeidene (Ot.prp.nr.92 [1998–1999] Behandling av personopplysninger 
[personopplysningsloven] til personopplysningsloven § 2) ligger det i uttrykket at sam-
tykket ikke må være avgitt «under noen form for tvang fra den behandlingsansvarlige 
eller andre». I dette tilfellet fremhever Securitas som arbeidsgiver at en nektelse ikke vil 
få følger for den aktuelle persons ansettelsesforhold. For den enkelte vil det likevel være 
nærliggende å oppleve at det vil kunne få konsekvenser for vedkommendes arbeidsfor-
hold. Arbeidsgiver har alltid en viss makt over de ansatte gjennom sin styringsrett. Det 
vil i skyggen av denne være vanskelig å anse et samtykke fra en ansatt avgitt uten tanke 
på at nektelse vil kunne ha betydning for fremtiden – selv om arbeidsgiver ikke har til 
hensikt å utnytte opplysningene til skade for arbeidstaker. 

Personvernnemnda anser at det samme følger av arbeidsmiljøloven, hvor samtykke 
ikke er nevnt som begrunnelse for iverksettelse av kontrolltiltak fra arbeidsgivers side, jf 
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ordlyden i arbeidsmiljøloven § 9–1 nr 1. Jf også «Protection of workers› personal data: 
an ILO code of practice» (1996), hvor det fremgår at samtykke som hovedregel ikke er 
tilstrekkelig for narkotikatesting av ansatte.

Personvernnemnda har merket seg at etter personopplysningsforskriften § 7–16, 
2.ledd litra a (denne bestemmelsen gjelder «Personellregistre mv») gjøres det et unntak 
fra konsesjonsplikten for sensitive opplysninger når «den registrerte har samtykket i 
behandlingen». Dette synes å forutsette at samtykke fra arbeidstaker kan være en be-
handlingsgrunn. Som det fremgår av bemerkningene ovenfor, antar Personvernnemnda 
at samtykke ikke kan være en tilfredsstillende behandlingsgrunn etter personopplys-
ningsloven § 8 første alternativ. Nemnda utelukker imidlertid ikke at det kan være 
spesielle situasjoner der man kan bygge på samtykke, men dette vil vanligvis ikke være 
tilfellet, og er ikke tilfellet i denne situasjonen.

Personvernnemnda finner derfor at behandling av personopplysninger som innhen-
tes ved testene, ikke kan skje med grunnlag i samtykke fra den enkelte ansatte. Av 
denne grunn finner Personvernnemnda at unntaket fra konsesjonsplikten i personopp-
lysningsforskriften § 7–16, 2.ledd ikke kommer til anvendelse da vilkåret i bestemmel-
sens litra a ikke er oppfylt.

Nemnda må derfor vurdere om behandlingen kan skje med grunnlag i personopp-
lysningsloven § 9, 1.ledd litra b, jf § 8 litra f, sml personopplysningsloven § 33. 

6.2.3 Saklighetsprinsippet – personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra b jf § 8 litra f.

Etter personopplysningsloven § 8 litra f kan behandlingen skje når det er nødvendig 
for å «vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke 
overstiger denne interessen».

I stor utstrekning vil dette bero på den rett Securitas som arbeidsgiver har til å 
iverksette kontrolltiltak overfor ansatte. I Ot prp nr 49 (2004–2005) Om lov om ar-
beidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) s 135 heter det bl a om 
dette spørsmål:

Det rettslige utgangspunkt er at kontrolltiltak som virker inngripende i forhold 
til arbeidstakerens personlige sfære eller integritet ikke er rettmessig med 
mindre det foreligger en hjemmel for tiltaket … Hvilket krav som må stilles 
til rettsgrunnlaget for at kontrollen skal være rettmessig, vil særlig bero på 
begrunnelsen og behovet for kontrollen, kontrolltiltakets art og hvor inngripende 
det vil virke i forhold til den enkelte ansatte.

I utredningen skilles det mellom spørsmålet om rekkevidden av arbeidsgivers adgang 
til å iverksette kontrolltiltak, og spørsmålet om adgangen til å behandle opplysninger 
som fremkommer som et resultat av tiltaket. Imidlertid fremheves det at det er en «nær 
indre sammenheng mellom problemstillingene». I oppsummeringen av nordisk rett he-
ter det at et felles trekk ved kriteriene for å tillate kontroll av egne ansatte er saklighet 
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begrunnet i virksomhetsrelaterte forhold, og proporsjonalitet mellom mål og middel, jf 
også oppsummeringen av gjeldende rett Ot prp nr 49 (2004–2005) Om lov om arbeids-
miljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) s 139–40.

Etter arbeidsmiljøloven § 9–4 nr 1 kan medisinske undersøkelser bare benyttes som 
kontrolltiltak 

a. når det følger av lov eller forskrift, 
b. ved stillinger som innebærer særlig risiko, 
c. når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse. 

Det antas også i forarbeidene at beslutningen om å iverksette medisinske kontrolltiltak, 
ofte må «forankres i en vurdering av ulovfestede prinsipper om vern av den person-
lige integritet». Personvernnemnda anser at henvisningen i personopplysningsloven § 8 
litra f til den registrertes personvern omfatter slike ulovfestede prinsipper, jfr Ot prp nr 
49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmil-
jøloven) s 146 som antar at det langt på vei er sammenfall mellom de arbeidsrettslige 
prinsipper og de «personvernnormer som personopplysningsloven bygger på». Dette 
fremheves også i Stefan Jørstad Arbeidsgiveres adgang til å kontrollere og overvåke 
sine ansatte, CompLex 3/04, Institutt for rettsinformatikk, Oslo 2004:75.

Det saklighetsprinsipp som fremheves ovenfor, vil i denne saken svare til det som 
fremgår av personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra b, som krever at opplysningene 
bare kan benyttes til «uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behand-
lingsansvarliges virksomhet». Etter personopplysningslovens systematikk, må alltid 
kravene i personopplysningsloven § 11, 1.ledd være oppfylt for at behandlingen av 
personopplysninger skal være tillatt. I tillegg må et av nødvendighetskravene være opp-
fylt, i dette tilfellet personopplysningsloven § 8 litra f. For behandling av sensitive opp-
lysninger, må dessuten et av alternativene i personopplysningsloven § 9 være oppfylt.

I departementets bemerkninger til arbeidsmiljøloven § 9–4 fremheves at det saklige 
formålet både for virksomhet og arbeidstaker ikke bare må være forankret i virksom-
hetens formål som sådan, men også må gjelde den enkelte arbeidstaker som omfattes 
av kontrolltiltaket. Som eksempel nevnes at et flyselskap etter omstendighetene kan ha 
saklig grunn til å pålegge pilotene rusmiddelkontroll (sml arbeidsmiljøloven § 9–4 nr 
1 litra b), men ikke kontorpersonalet. Det fremheves også at begrunnelsen må være 
vedvarende, dvs at kontrollen må opphøre når det behov eller formål som begrunnet 
kontrollen, ikke lenger foreligger eller er sterkt redusert.

Personvernnemnda anser på denne bakgrunn at saklighetsprinsippet både etter per-
sonopplysningsloven og arbeidsmiljøloven er til hinder for Securitas kan gjennomføre 
en generell testing av alle sine ansatte. 

Hvis Securitas imidlertid begrenser testingen til de som utfører vektertjenester for 
sikring av personer mv, dvs den gruppen man antar at vil kunne komme i situasjoner 
hvor liv eller helse står på spill, vil en testing kunne være tilstrekkelig begrunnet hvis 
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Securitas etter omstendighetene finner at dette er nødvendig for å verne «liv eller helse», 
sml arbeidsmiljøloven § 9–4 nr 1 litra c. 

Ett forhold som kan gjøre at et tiltak som ellers ville anses som berettiget ikke ut-
gjør en tilstrekkelig saklig grunn, vil være «usikre testresultater», dvs at til tiltaket ikke 
er egnet til å fremme formålet. Usikkerheten ved rusmiddelkontroll er diskutert bl a av 
«Breisteinutvalget» (NOU 2001:4) pkt 9.3.3. I oppsummeringen heter det bl a:

Hvis målsetningen er økt sikkerhet og effektivitet, har utvalget ikke funnet 
dokumentasjon som bekrefter at rutinemessig eller tilfeldig rusmiddeltesting i 
de tilfellene det gjennomføres, har noen slik effekt.

Den testingen som Securitas ønsker å gjennomføre, vil ikke være rutinemessig eller 
tilfeldig, men basert på en konkret mistanke om at det foreligger misbruk. I slike tilfel-
ler vil sikkerheten for å kunne bekrefte mistanken være større, og innvendingene i det 
siterte avsnittet ikke gjelde, i alle fall ikke med samme tyngde. (Som vedlegg til dette 
vedtaket har Personvernnemnda gjengitt et kort notat som behandler pålitelighet ved 
denne typen testresultat.) 

Personvernnemnda finner likevel den begrunnelse Securitas har angitt for testene 
som ikke tilstrekkelig tungtveiende. Det gjelder for det første henvisingen til en ønsket 
preventiv effekt. Men hvis det forekommer en konkret mistanke – «skjellig grunn til 
mistanke» – om at arbeidstaker er påvirket, synes det som om det i en slik situasjon er 
flere alternativ til en test, f eks kan arbeidsgiver bortvise arbeidstaker. 

For det andre kan det være at Securitas ønsker å sikre seg bevis for at arbeidstake-
ren er påvirket, f eks til bruk i en senere oppsigelsessak. Dette er imidlertid et formål 
som ikke isolert sett vil virke preventivt, og dermed bidra til å verne liv eller helse, jfr 
arbeidsmiljøloven § 9–4 nr 1 litra c. 

Personvernnemnda utelukker ikke at slik testing vil kunne bidra til å fremme 
virksomhetens formål. Securitas relaterer imidlertid ikke begrunnelsene klart til selve 
virksomheten.

6.2.4 Oppsummering

Etter dette kommer Personvernnemnda til at Securitas ikke kan innføre medisinske 
undersøkelser eller behandle opplysningene som blir resultatet av slike undersøkelser, 
av alle sine ansatte uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver disse utfører for å kontrollere 
eventuell rusmisbruk. 

Dersom Securitas ønsker å gjennomføre slik test overfor ansatte som utfører oppdrag 
hvor «liv og helse» må sies å stå på spill, må eventuelt ny søknad fremmes om behand-
lingen av de sensitive personopplysningene som blir resultatet av slike undersøkelser.
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6.3 Oppbevaring av vandelsattester

Securitas ønsker å oppbevare vandelsattester i hele ansettelsesperioden, og begrunner 
dette fortrinnsvis med at dette er følger av formålet med innhenting av attestene, og 
som bevis for at vandel faktisk er kontrollert.

Etter personopplysningsloven § 28, 1.ledd kan den behandlingsansvarlige ikke lagre 
personopplysninger i lengre tid enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet 
med behandlingen. Innhenting av vandelsattest skjer i forbindelse med selve ansettelsen, 
og når denne prosessen er gjennomført, er formålet med den innhentede attest oppnådd. 

Den behandlingsansvarlige er dessuten pålagt å iverksette rutiner for å sikre opplys-
ningens kvalitet, jf personopplysningsloven § 14, 1.ledd. Vandelsattesten refererer seg 
til situasjonen på det tidspunkt opplysningene ble innhentet, og vil ikke nødvendigvis 
gi et korrekt bilde på et senere tidspunkt. Etter personopplysningsloven § 28, 1.ledd må 
vandelsattestene slettes når ansettelsesprosessen er gjennomført.

Etter lov om strafferegistrering (1971:52) § 10 nr 7, jf forskrifter om strafferegis-
trering (1974:4) § 20 heter det at «[p]olitiattester … skal effektivt tilintetgjøres etter å 
ha vært benyttet til oppgitt formål», jfr også Justisdepartementets brev av 28.5.2004 
(ref 2004/06118 PPU/MSv). Også etter disse bestemmelsene skal altså vandelsattesten 
slettes når ansettelsesprosessen er fullført.

Personvernnemnda vil ellers vise til sammenhengen med personopplysningsloven § 
10. Det må anses lite ønskelig at det i en større bedrift etableres et «sekundært straf-
feregister» i personalsystemer.

Personvernnemnda opprettholder Datatilsynets vedtak.

7. Vedtak

a. Rusmiddelkontoll av ansatte i Securitas. Personvernnemnda tillater ikke 
tiltak for å kontrollere rusmisbruk av samtlige ansatte generelt. Datatilsynets 
vedtak stadfestes.

b. Oppbevaring av vandelsattester. Datatilsynets vedtak stadfestes. 

Klagen tas ikke til følge.

Oslo 6.2.2006 
For Personvernnemnda 

 
Jon Bing 

Leder
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Vedlegg
I denne saken spilte påliteligheten av testene en viss rolle. Som hjelp til Personvernnemndas 
arbeid, lot nemnda utarbeide et kort notat som forteller noe om grunnlaget for påli-
teligheten av en test. Notatet har ikke hatt avgjørende betydning for nemndas stand-
punkt, men gjengis som en alminnelig orientering. 

Ingen medisinsk test er 100 % pålitelig. Hvis man foretar samme undersøkelse av 
et antall personer som biologisk sett er svært like hverandre, som for eksempel er av 
samme alder og kjønn, har samme medisinske status osv, vil man få måleresultater 
som viser en viss spredning. Hvis man foretar parallelle undersøkelser av en og samme 
person, vil måleresultatene også vise spredning. En slik spredning av resultatene kalles 
deres fordeling. Jo mindre avstanden mellom enkeltresultatene er, det vil si jo smalere 
fordelingen er, og jo nærmere sentrum i fordelingen ligger den «sanne» verdien, desto 
bedre er testen. Hvis man bruker testen til å klassifisere de undersøkte i en av to kate-
gorier, eksempelvis enten i kategorien «påvirket av narkotisk stoff» eller i kategorien 
«ikke påvirket av narkotisk stoff», vil det alltid være en viss risiko for at enkelte av de 
undersøkte havner i feil kategori. Testens evne til korrekt å identifisere de «påvirkede» 
benevnes som testens sensitivitet, mens dens evne til korrekt å identifisere de «ikke på-
virkede» kalles dens spesifisitet. De undersøkte havner i en av fire mulige grupper: 
 Positiv test Negativ test  
Påvirket A B A + B
Ikke påvirket C D C + D
 A + C B + D A + B + C + D

Sensitiviteten uttrykkes ved: A / (A + B) 
Spesifisiteten uttrykkes ved: D / (C + D) 

Sensitivitet og spesifisitet er karakteristiske egenskaper ved den enkelte testmetode. Når 
man undersøker en person, vet man i utgangspunktet ikke om vedkommende er påvir-
ket eller ikke. Det relevante spørsmålet blir i denne situasjonen: Hvor stor er sannsyn-
ligheten for at en person virkelig er påvirket når testen slår positivt ut? Denne størrelsen 
kalles prediksjonsverdi av positiv test: A / (A + C). Tilsvarende blir prediksjonsverdien 
av negativ test: B / (B + D).

Prediksjonsverdien er ikke gitt ved sensitivitet og spesifisitet alene. Den er sterkt 
avhengig av hvor hyppig tilstanden, det vil i dette tilfelle si ruspåvirkning, er i den grup-
pen som undersøkes. Det er åpenbart at hvis forekomsten er null (A + B = 0), det vil si 
at ingen er påvirket, vil alle positive testresultater være falske. Prediksjonsverdien av 
positiv test vil derfor være lik null. Hvis derimot alle i gruppen virkelig er ruspåvirket 
(C + D = 0), vil prediksjonsverdien av positiv test åpenbart være 100 %. Og hvis fore-
komsten ligger et sted mellom disse to ekstremene, vil prediksjonsverdien også være en 
funksjon av forekomsten. Generelt kan man si at jo sjeldnere den tilstanden er som man 
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vil finne, desto større andel av de positive testresultatene vil ved nærmere granskning 
vise seg å være feil.

Prediksjonsverdien av positiv test kan uttrykkes som 
A / (A + C) = Sensitivitet * Forekomst / ( Sensitivitet * Forekomst + (1 – Spesifisitet) 

* ( 1 – Forekomst) 
Ved hjelp av denne formelen kan prediksjonsverdien beregnes for ulike verdier av 

sensitivitet, spesifisitet og forekomst.
Prediksjonsverdi av positiv test, angitt i %.

Sensitivitet i % 90 95 99 99,9 89
Spesifisitet i % 90 95 99 99,9 96
Forekomst i %      
0,01 0,1 0,2 1 9 0,2
0,1 0,9 2 9 50 2
0,2 2 4 17 67 4
0,3 3 5 23 75 6
0,4 3 7 28 80 8
0,5 4 9 33 83 10
0,6 5 10 37 86 12
0,7 6 12 41 88 14
0,8 7 13 44 89 15
0,9 8 15 47 90 17
1 8 16 50 91 18
2 16 28 67 95 31
3 22 37 75 97 41
4 27 44 80 98 48
5 32 50 84 98 54
6 36 55 86 98 59
7 40 59 88 99 63
8 44 62 90 99 66
9 47 65 91 99 69
10 50 68 92 99 71
20 69 83 96 100 85
30 79 89 98 100 91
40 86 93 99 100 94
50 90 95 99 100 96
60 93 97 99 100 97
70 95 98 100 100 98
80 97 99 100 100 99
90 99 99 100 100 100
100 100 100 100 100 100

Ut fra tabellen ser man at hvis man tester en gruppe mennesker på rusmisbruk ved hjelp 
av en test med en sensitivitet og en spesifisitet som begge er på 90 %, vil en positiv test 
bare være riktig i 8 % av tilfellene hvis 1 av 100 i gruppen virkelig er ruspåvirket. Hvis 
den sanne forekomsten av rusmisbruk er så høy som 10 %, vil fortsatt 50 % av de som 
ender opp med en positiv test, i virkeligheten være rusfri.



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 245

Hvis man har en svært pålitelig test med sensitivitet og spesifisitet på 99,9 %, og 
hvis den sanne forekomsten av rusmisbruk er på 0,1 %, vil en positiv test likevel bare 
være riktig i 50 % av tilfellene. Det betyr at halvparten av de rusmisbrukerne som 
«oppdages», mistenkes med urette.

Den beskrevne sammenhengen mellom testresultat og forekomst gjør at tilfeldige 
stikkprøver eller systematiske undersøkelser av store arbeidstakergrupper, der man vil 
forvente at den faktiske forekomsten er svært lav, fører til at mange får urettmessig mis-
tanke rettet mot seg, med de psykologiske og sosiale virkninger dette kan ha. Resultatet 
av blod- eller urinundersøkelse i tilfelle der det allerede foreligger en mistanke, er mye 
mer pålitelig.
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klagesak 2005–07: klage på vedtak om delvis avslag på 
konsesjon til å behandle helseopplysninger. 

1. innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 7.10.2004 om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Nasjonal folkehelsein-
stitutt (FHI), vedrørende opprettelse av forskningsfilen «Sosiale og etniske forskjeller i 
perinatal helse».

2. saksgang
Den 20.2.2004 søkte FHI tillatelse til å opprette forskningsfil for studier av sosiale 
og etniske forskjeller i perinatal helse. Søknad om dispensasjon fra taushetsplikten til 
Sosial- og helsedirektoratet er datert 25.3.2004, og ble oversendt Datatilsynet i kopi. 
FHI purret på svar fra Datatilsynet i brev av 8.6.2004. Dispensasjon fra taushets-
plikt ble innvilget fra Sosial- og helsedirektoratet den 8.7.2004. Møte mellom FHI 
og Datatilsynet i sakens anledning ble avholdt 28.9.2004. Datatilsynet ga konsesjon 
til prosjektet 7.10.2004. Konsesjonen er å anse som delvis avslag i forhold til det 
omsøkte. 

Datatilsynets vedtak ble påklaget i brev av 9.11.2004. Klagen ble nærmere begrun-
net i brev av 19.11.2004. Tilsynet anser klagen som rettidig fremmet. 

Personvernnemnda mottok saken den 21.1.2005. Klager ble orientert om dette i 
brev fra nemnda datert samme dag.

3. faktum
Konsesjonssøknaden gjelder opprettelse av et sammenstilt (koblet) forskningsregister, 
kalt «forskningsfil». FHI ønsker å bruke forskningsfilen som grunnlag for flere prosjek-
ter i et ubegrenset tidsrom. Datatilsynet har gitt konsesjon til prosjektet under forutset-
ning av at opplysningene slettes etter fem år, og at utlevering til ekstern bruk krever ny 
konsesjon. Dette er påklaget av FHI. 

Registeret innebærer en sammenstilling av to etablerte registre, Medisinsk fødsels-
register og Dødsårsaksregisteret, og videre sammenstilling med fødelandsregister og 
utdanningsfil fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den registrerte pasientgruppen omfatter 
mor, far og barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister fra 1967 og frem til i dag. 
Dette utgjør omtrent 2,2 millioner personer. 

Fra Medisinsk fødselsregister ønsker FHI blant annet å behandle opplysninger om 
mors og fars fødselsdato, barnets fødselsdato og pluralitet (nummer i rekken dersom 
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mor har flere barn). Fra Dødsårsaksregisteret ønsker FHI å behandle opplysninger om 
mors, fars og barnets dødsdato og dødsårsak. Fra SSBs fødelandsfil inngår data om 
mors og fars fødeland. Fra SSBs utdanningsfil ønsker FHI å behandle data om mors og 
fars siste avsluttede utdanning før fødselen, høyeste utdanning og barnets utdanning. 

FHI ved øverste leder er databehandlingsansvarlig. Sammenstillingen av registrene 
er av FHI foreslått gjennomført ved at Medisinsk fødselsregister ved FHI sender en fil 
til SSB. SSB kobler fødelandskode og utdanningskode, og fra dødsårsaksregisteret til-
kobles dødsdato og dødsårsak for mor, far og barn. SSB fjerner deretter personnumre 
og returnerer filen til Medisinsk fødselsregister. Fødselsdato på de registrerte blir ikke 
slettet. De aktuelle opplysninger er ikke basert på samtykke. 

4. anførslene 
FHI anfører at Datatilsynet tolker bestemmelsene i helseregisterloven §§ 5 og 8 for 
snevert. Det fremgår av konsesjonen at Datatilsynet mener det er tvilsomt om tilsynet 
har myndighet til å gi konsesjon for omfattende og langvarige/permanente helseregistre 
av denne type, jf ovennevnte bestemmelser. FHI mener at tilsynet har kompetanse til å 
gi konsesjon i dette tilfellet. 

FHI begrunner dette med at lovendringene i helseregisterloven har ført til at det 
nå er vanskeligere for forskningsenheter å opprette sentrale, landsomfattende registre. 
FHI gjør gjeldende at mens man tidligere kunne opprette slike registre med hjemmel i 
forskrift, kreves det etter lovendringene hjemmel i lov eller konsesjon. FHI anfører at 
Datatilsynets mulighet for å gi konsesjon etter helseregisterloven § 5 må være utvidet 
på grunn av dette. FHI er av den oppfatning at Datatilsynet fyller det oppståtte tom-
rommet som lovendringene har medført. 

FHI ønsker å revitalisere forskningsfilen hver femte år. FHI anfører at årsaken til 
dette er at det åpner for muligheten til å følge endringer i dødelighet over tid. FHI 
mener at Datatilsynet har lagt en for snever tolkning til grunn da tilsynet konkluderer 
med at forskningsfilen er for omfattende til å eksistere utover et bestemt tidsrom. FHI 
mener at når man skal vurdere om et register er omfattende, må man ikke bare se på 
antallet registrerte og forskningsfilens geografiske utbredelse, men også på registerets 
sammensetning. 

FHI mener at sammenstillingen av Medisinsk fødselsregister og 
Dødsårsaksregisteret skjer i medhold av Medisinske fødselsregisterforskrift § 3–2, jf 
Dødsårsaksregisterforskriften § 3–2. FHI anfører at opprettelsen av forskningsfilen 
ikke innebærer noen nye registreringer. Forskningsfilen vil ha kildefiler som omfat-
tes av flere reguleringer, blant annet de to sistnevnte forskrifter. FHI anfører at disse 
forskriftene tillater opprettelsen av en slik avidentifiserbar forskningsfil som det her er 
tale om. 

FHI anfører videre at forskningsfilen ikke utgjør noen form for personverntrussel. 
Forskningsfilen skal kun brukes til forskning. FHI anfører at filen ikke er sensitiv da 



248 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

den ikke blir brukt i direkte tilknytning til den registrerte. FHI mener at det må legges 
vekt på at dataene som inngår i forskningsfilen er avidentifisert. FHI bemerker i denne 
sammenheng at bruk av forskningsfiler alltid vil være «registerforskning», men de re-
gistrerte er aldri interessante som enkeltpersoner, kun som medlem av en gruppe. Dette 
gjelder selv om ett eller flere av kilderegistrene i utgangspunktet kan være opprettet ved 
en spørreundersøkelse eller lignende. Dette underbygger avidentifiseringen ytterligere. 

FHI er av den oppfatning at opplysningene ikke kan være til ulempe for den re-
gistrerte, jf. personopplysningsloven § 8 litra f, jf §§ 9 1.ledd litra h og 11, 2.ledd. 
FHI gjør gjeldende at forhold som påvirker om opplysningene er til ulempe for den 
registrerte, er om den registrete har samtykket. FHI anfører at departementet sidestiller 
dispensasjon fra taushetsplikt med samtykke, jf departementets merknader til helsere-
gisterloven § 8 i kap 15. I dette tilfellet har FHI fått dispensasjon fra taushetsplikt fra 
Sosial- og helsedirektoratet. FHI mener dermed at rettslig grunnlag for å få innvilget 
konsesjonen er oppfylt. 

FHI gjør gjeldende at opprettelsen av forskingsfilen må ses i sammenheng med FHIs 
rolle i den medisinske, epidemiologiske forskningen. Det fremgår av folkehelsemeldin-
gen (St.mld.nr.16 (2002–2003)) at helsemyndighetene har til hensikt å tilgjengeliggjøre 
data fra de sentrale helseregistrene og de store befolkingsundersøkelsene for forskning. 
Formålet til helsemyndighetene er blant annet å øke kunnskapsgrunnlaget på folkehel-
sefeltet. FHI anfører at den aktuelle forskningsfilen vil bidra til dette arbeidet. 

Videre påklager FHI vilkåret i konsesjonen som angir at forskningsfilen ikke skal 
kunne utleveres eksternt med mindre mottakeren har konsesjon fra Datatilsynet. FHI 
anfører at erfaring viser at en rekke filer som er opprettet til et bestemt formål, også kan 
være svært nyttig i andre forskningssammenhenger på grunn av sitt generelle innhold. 
FHI er dermed opptatt av at forskningsfilen skal kunne brukes til flere prosjekter som 
alle defineres inn under en overordnet problemstilling. 

FHI mener at det ved ekstern utlevering av forskningsfilen vil være tilstrekkelig med 
melding til Datatilsynet. Det henvises i denne forbindelse til at politikken med henhold 
til konsesjon versus melding også taler i favør av at melding bør være tilstrekkelig, jf 
personopplysningsforskriften § 7–27 og forslaget til endringer av denne. 

Begrunnelsen for at melding bør være tilstrekkelig er at rutinene omkring slik ut-
levering ikke utgjør noen trussel mot personvernet. Ifølge FHI er det en klar forut-
setning for forskningsregisteret at det ikke skal være mulig å identifisere opplysnin-
gene. Utlevering av forskningsfilen vil bare forekomme i tilfeller der forskeren ikke 
selv besitter opplysninger som gjør bakveisidentifikasjon mulig. Videre anføres det at 
koblingsnøkkelen vil bli oppbevart hos SSB. Det vil altså være umulig for forskeren å 
personidentifisere opplysningene. FHI vil også vurdere om forskeren har den kompe-
tanse som kreves for å få utlevert opplysningene, og om forskeren har berettiget krav 
på informasjonen med henhold til taushetsplikt. 
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Forøvrig anmodet FHI Datatilsynet å innhente en vurdering fra Helse- og omsorgs-
departementet vedrørende grensedragningen mellom helseregisterloven §§ 5 og 8, før 
saken ble oversendt til Personvernnemnda. 

5. datatilsynets vurdering 
Datatilsynet anfører at en sammenstilling av fire registre av den aktuelle karakter er 
omfattende, og at et slikt register representerer en betydelig personverntrussel. 

Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret er to selvstendige registre som 
hver for seg er vurdert å måtte ha et klart rettsgrunnlag, jf helseregisterloven § 8. 
Datatilsynet mener at en sammenstilling av disse to registrene og tilføring av ytterli-
gere opplysninger fra SSB, i tillegg til jevnlige oppdateringer og ubegrenset varighet, 
innebærer at forskningsfilen også er et selvstendig register som forutsetter hjemmel i 
helseregisterloven § 8. Tilsynet mener at dette gjelder uavhengig av om filen inneholder 
direkte identifiserbare eller avidentifiserte opplysninger. 

Datatilsynet mener at dispensasjon fra taushetsplikten ikke bør vektlegges i denne 
saken. Tilsynet henviser til brevet fra Sosial- og helsedirektoratet, der direktoratet pre-
siserer at dispensasjon fra taushetsplikt kun innvilges i enkeltprosjekter, og for en tids-
begrenset periode. Tilsynet gjør gjeldende at dette innebærer at finalitetsprinsippet, som 
er et sentralt utgangspunkt i personvernrelaterte vurderinger, også kommer til uttrykk 
i direktoratets vedtak. 

Datatilsynet mener det er tvilsomt om tilsynet har myndighet til å gi konsesjon for 
omfattende og langvarige eller permanente helseregistre av denne type, jf helseregister-
loven §§ 5 og 8. Nærmere begrunnelse for dette er at behandling av helseopplysninger 
kan være så inngripende for de registrerte at det stilles strenge krav til lovhjemmelens 
klarhet. Datatilsynet anfører i henhold til dette at lovens forarbeider uttaler at «mindre 
omfattende helseregistre som avdekker en ikke spesielt sensitiv sykdomsgruppe» kan 
reguleres i konsesjon fra Datatilsynet. Videre heter det at «[d]ette gjelder særlig hvis det 
er forutsatt at helseregisteret bare skal eksistere i kort tid». På bakgrunn av dette har 
tilsynet satt som vilkår for konsesjonen at opplysningene må slettes etter fem år. 

I henhold til konsesjonsvilkåret om at utlevering av forskningsfilen til ekstern bruk 
forutsetter at mottaker har konsesjon fra Datatilsynet, bemerker tilsynet at vilkåret 
ikke er ment å ha et annet innhold enn registerforskriftene § 3–5. I disse bestemmelsene 
er begrepet «tillatelse» benyttet, og unntak fra konsesjonsplikten i personopplysnings-
forskriften § 7–27 kommer til anvendelse i den grad vilkårene er oppfylt. Datatilsynet 
finner ikke å kunne gi andre og særskilte unntak for prosjekter som benytter fors-
kningsfilen som grunnlagsmateriale, da det ikke foreligger hjemmel for slik særbehand-
ling. Slike unntak ville fort kunne fremstå som forskjellsbehandling til fordel for en stor 
statlig aktør. 

FHIs anmodning om at det innhentes en vurdering fra Helse- og 
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omsorgsdepartementet vedrørende grensedragning mellom helseregisterloven §§ 5 
og 8 før saken oversenders til Personvernnemnda, finner Datatilsynet ikke grunn til å 
imøtekomme. 

6. Personvernnemndas vurdering
Personvernnemnda finner det naturlig å ta utgangspunkt i helseregisterloven § 8, 
1.ledd:

Det kan ikke etableres andre sentrale helseregistre med helseopplysninger enn 
det som følger av denne eller annen lov.

Dette er en klar hovedregel. I forarbeidene (Ot prp nr 5 (1999–2000) Helseregistre 
og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)) heter det i kommentarene til 
bestemmelsen at den er begrunnet bl a i ønsket om i forskrift å kunne kontrollere «kva-
litetssikring, styring og planlegging av helseforvaltningen og helsetjenesten, forskning 
og statistikk». Det heter videre: 

Departementet vil påpeke at det er viktig å se sentrale og regionale helseregistre 
i sammenheng, slik at det ikke oppstår unødige interessekonflikter mellom 
ulike databehandlingsansvarlige. Dette er særlig viktig dersom formålene med 
registrene er nær sammenfallende, og der det samles inn samme opplysninger. 

Myndigheten til å etablere sentrale helseregistre er lagt til Kongen i Statsråd. Dette 
innebærer at myndigheten ikke kan delegeres til departementet. Bestemmelsene skal 
videre gis ved forskrift. Dette betyr at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, som 
bl.a setter krav til utredning av saken, krever forhåndsvarsling og gir berørte parter rett 
til å uttale seg om saken, kommer til anvendelse. 

Departementet legger til grunn at store landsomfattende sentrale helseregistre bør 
reguleres i forskrift. Karakteristiske trekk ved slike helseregistre er at de behandler 
sensitive opplysninger om mange personer, og har hele landet som virkefelt. Videre for-
utsetter formålet med slike helseregistre at opplysningene skal lagres over lang tid.» 

Det heter videre at ikke alle registre krever forskrift: 

Ikke alle helseregistre den sentrale helseforvaltning oppretter, vil kreve forskrift. 
Helseregistre med få og ikke spesielt sensitive helseopplysninger vil også kunne 
opprettes etter konsesjon fra Datatilsynet. Det samme gjelder helseregistre som 
ikke tar sikte på å eksistere i lang tid. En forutsetning for at helseopplysninger 
skal kunne innsamles til slike tidsbegrensede helseregistre er at den registrerte 
samtykker, med mindre det er gjort eller gjøres unntak for taushetsplikten i 
medhold av lov om helsepersonell § 29.
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Klager synes å mene at Datatilsynet i dette tilfellet har kompetanse til å etablere den 
aktuelle forskningsfilen gjennom konsesjon. Forutsetningen om unntak for taushets-
plikten foreligger, men i tillegg må man da anse at filen inneholder «få og ikke spesielt 
sensitive helseopplysninger» ettersom tidsbegrensningen på fem år er påklaget. 

I dette tilfellet dreier det seg om et register som vil omfatte over to millioner regis-
trerte. Det er åpenbart at det inneholder sensitive opplysninger, ved siden av helseopp-
lysninger gjelder det «fødeland» som vil være positivt korrelert med opplysning om 
rase eller etnisk bakgrunn, jfr personopplysningsloven § 2 nr 8 litra a. I forarbeidene 
er det brukt uttrykket «spesielt sensitive helseopplysninger» – personopplysningsloven 
har ingen innbyrdes rangering av sensitivitet, men Personvernnemnda mener at enkelte 
av opplysningene må antas å kunne være spesielt sensitive. Klager har også bedt om 
at registret tillates uten tidsbegrensning. Registerets opplysninger blir i en viss grad 
avidentifisert, men fødselsdato beholdes og sammen med andre opplysninger (typisk 
fødeland og utdannelse) vil det i alle fall identifisere grupper. 

Personvernnemnda legger vekt på at registeret vil inneholde opplysninger om en 
stor andel av befolkningen, at det vil inneholde opplysninger som er kvalifisert som 
sensitive av personopplysningsloven, og at klager ønsker å beholde registeret uten spe-
sifisert avgrensning i tid. Til sammen mener Personvernnemnda at dette gjør det nærlig-
gende å se på forskningsfilen som et register som faller utenfor den karakteristikk som 
forarbeidene gir av registre som ikke krever forskriftshjemmel etter loven. 

Personvernnemnda nevner for ordens skyld at det er for snevert å vurdere om det 
foreligger en «personverntrussel». Selv om det ikke er grunnlag til å anta at det forelig-
ger noen form for risiko for misbruk, så vil det like fullt være et behov for styring av 
den bruk som skal gjøres av registret, som forarbeidene fremhever. I en slik vurdering 
vil også personvernhensyn være sentrale. 

Personvernnemnda har merket seg at det eksisterer en viss uenighet om hvor langt 
Datatilsynets kompetanse går i forhold til opprettelse av helseregister for forskning, se 
bl a Sverre Engelschiøn, Christine Lie Ulrichsen og Bjørn Nilsen Helseregisterloven – 
Kommentarutgave (Universitetsforlaget, Oslo 2002:75, jfr også s 79). Personvernnemnda 
legger imidlertid vekt på uttalelser i forarbeidene (pkt 8.2.6) om at helseregisterloven 
tar sikte på å styrke «hjemmelsgrunnlaget for behandling av helseopplysninger i store, 
landsomfattende helseregistre». Det synes derfor som lojalt å tolke loven slik at i til-
felle hvor det kan være tvil om Datatilsynet har kompetanse til å tillate et register 
ved konsesjon, så bør det tillegges betydelig vekt at lovens formål er angitt å være 
sikring av bl a kvalitet, styring og planlegging gjennom styrking av hjemmelsgrunn-
laget. Hovedregelen i helseregisterloven § 8, 1.ledd skal sikre at etablering av sentrale 
helseregistre skjer av Kongen i statsråd, og ikke delegeres til f eks et departement. Det 
synes da enn mindre ønskelig å få en praksis hvor man tøyer Datatilsynets kompetanse 
og unndrar etableringen av registre fra den kontroll og politisk vurdering som loven 
har til hensikt å sikre. 
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For Personvernnemnda fremstår saken som et spørsmål om hvilken fremgangsmåte 
klager bør velge ved etablering av et slikt forskningsregister. Personvernnemnda mener 
at på bakgrunn av hovedregelen i helseregisterloven § 8, 1.ledd og uttalelsene i forar-
beidene er det nærliggende å fremme forslag om et forskriftvedtak. Personvernnemnda 
kan ikke se at en slik fremgangsmåte fremstår som så tungvint eller byrdefull sammen-
lignet med konsesjon fra Datatilsynet at det i seg selv er tilstrekkelig begrunnelse for 
ikke å hjemle registeret i forskrift. 

7. Vedtak
Klagen tas ikke til følge.

Oslo 9.8.2005 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–07: klage på vedtak om delvis avslag på 
konsesjon til å behandle helseopplysninger. 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 7.10.2004 om delvis avslag på konsesjonssøknad fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 
(FHI), vedrørende opprettelse av forskningsfilen «Sosiale og etniske forskjeller i perina-
tal helse». Personvernnemnda traff vedtak i klagesaken 9.8.2005. Personvernnemnda 
henviser til vedtaket for saksgang, bakgrunn og anførsler.

Vedtaket opprettholder Datatilsynets vedtak.
Imidlertid har Personvernnemnda unnlatt å ta stilling til ett av de spørsmål klagen 

omhandlet, nemlig Datatilsynets krav om at hvis tredjepart fikk overført opplysninger 
fra forskningsfilen, må denne tredjepart selv ha konsesjon for behandling av opplysnin-
gene. Tilleggsvedtaket tar stilling til dette spørsmålet.

2 Personvernnemndas vurdering
Forskningsfilene vil delvis være anonymisert under behandling ved FHI. 

Hvis de opplysningene som utleveres fra FHI ikke kan knyttes til enkeltpersoner, 
vil de ikke være personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr 1, og faller 
utenfor personopplysningslovens saklige virkeområde, jfr personopplysningsloven § 3. 
Slik utlevering reguleres altså ikke av personopplysningsloven.

Man vil derfor stå tilbake med personopplysninger utlevert fra FHI. Etter person-
opplysningsloven § 11 kan opplysningene ikke brukes til nye formål som er uforenlige 
med det opprinnelige formål, jfr personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra c. Etter § 
11, 2.ledd antas behandling for «historiske, statistiske eller vitenskapelige formål» ikke 
uforenlig med de opprinnelige formålene dersom «dersom samfunnets interesse i at 
behandlingen finner sted, klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte». 
Det påligger FHI som behandlingsansvarlig å påse at denne forpliktelsen overholdes.

Mottaker av slike opplysninger vil selv bli behandlingsansvarlig, og må da finne 
grunnlag i personopplysningsloven for sin behandling av dem. Hvis det er sensitive 
opplysninger blant de som utleveres, jfr personopplysningsloven § 2 nr 8, krever dette 
konsesjon, jfr personopplysningsloven § 33 sml § 9. I begge tilfeller vil her opplysnin-
ger samles inn fra andre enn den registrerte, og det utløser en varslingsplikt for mot-
taker av opplysningene, sml personopplysningsloven § 20.

FHI må i dette tilfellet ha konsesjon for registeret, jfr personopplysningsloven § 33 
sml helseregisterloven § 8. I konsesjonen kan det stilles krav utover de som følger av 
loven. I dette tilfellet innebærer Datatilsynets konsesjonsvedtak at det stilles krav om 
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konsesjon hos den tredjepart som mottar personopplysninger av FHI fra de konsesjo-
nerte forskningsfilene, altså også i tilfeller hvor disse opplysningene ikke er sensitive. 

Personvernnemnda anser det som en nærliggende styrking av de registrertes person-
vern at opplysninger fra filer av den karakter det her er tale om (jfr nærmere omtale og 
vurdering i klagevedtaket av 9.8.2005) at de tredjepersoner som skal motta opplysnin-
ger fra FHI også har konsesjon. Dette sikrer kontroll med flyt av personopplysninger 
fra filene. 

Personvernnemnda slutter seg derfor til Datatilsynets vurdering, og opprettholder 
krav om at mottaker må ha konsesjon for å behandle opplysninger fra de aktuelle fors-
kningsfilene. Dette innebærer at om FHI ønsker å overføre opplysninger til en tredje-
part, og denne tredjepart ikke har en konsesjon fra Datatilsynet som tillater behandling 
av disse opplysningene, må tredjeparten søke om slik konsesjon. Dette gjelder også når 
de opplysningene som ønskes overfør ikke er av sensitiv karakter.

3 Vedtak
Klagen tas ikke til følge.

Oslo 3.10.2005 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–08: klage på datatilsynets vedtak om 
delvis avslag på søknad fra kreftregisteret om konsesjon 
for to forskningsprosjekter: «kreftrisiko blant ansatte 
i mineralullindustrien» og «kreftrisiko blant ansatte i 
aluminiumsindustrien» 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Kreftregisteret 
på tilsynets vedtak av 1.11.2004. Klagen gjelder tilsynets vedtak om å gi konsesjon for to 
forskningsprosjekter, «Kreftrisiko blant ansatte i mineralullindustrien» og «Kreftrisiko 
blant ansatte i aluminiumsindustrien», på vilkår som innebærer delvis avslag på søk-
naden fra Kreftregisteret.

2 saksgang
Kreftregistret søkte 30.12.2002 om forlenget konsesjon for til sammen 34 forsknings-
prosjekter innen miljø og kreft, deriblant to prosjekter som tar sikte på å klarlegge 
kreftrisiko blant ansatte i henholdsvis mineralullindustrien og aluminiumsindus-
trien (henholdsvis «Kreft mineralull» og «Kreft aluminium»). Sommeren 2003 skrev 
Datatilsynet en rekke brev til Kreftregisteret med spørsmål om nærmere informasjon 
om de ulike prosjektene. Det ble avtalt et møte mellom Datatilsynet og Kreftregisteret 
6.10.2003 for å diskutere sakene. Møtet ble imidlertid avlyst grunnet forfall hos 
Datatilsynet. Datatilsynet avslo forespørsel om nytt møtetidspunkt med den begrun-
nelse at Kreftregisteret hadde nok informasjon til å besvare Datatilsynets brev. 

Datatilsynet sendte 2.2.2004 – begrunnet i manglende svar fra Kreftregisteret – var-
sel om pålegg om sletting av data for 13 av de 34 forskningsprosjektene, deriblant de 
to prosjektene «Kreft mineralull» og «Kreft aluminium». Etter kontakt mellom partene 
ble svarfristen satt til 12.3.2004. Innen utløpet av fristen sendte Kreftregisteret ved sin 
advokat «foreløpig klage» på Datatilsynets avslag på søknad om konsesjoner og varsel 
om pålegg om sletting av data. I brev av 31.3.2004 ble saken utdypet med argumenter 
for at sensitive personopplysninger i de 13 prosjektene burde tillates uten innhenting av 
nye samtykker fra de registrerte. Hvert enkelt av de 13 prosjektene blir omtalt særskilt. 
Kreftregisteret ved sin advokat sendte 6.5.2004 nytt brev med nærmere opplysninger 
om den informasjon som var gitt til de registrerte, og hvilke samtykker som var innhen-
tet fra dem i hvert av de 13 prosjektene.

Datatilsynet ga 1.11.2004 konsesjon til å behandle helseopplysninger i de to pro-
sjektene «Kreft mineralull» og «Kreft aluminium», men på vilkår som innebærer delvis 
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avslag på søknaden. For begge prosjektene gis tillatelse til å lagre opplysningene i inntil 
ett år under forutsetning av at de registrerte informeres om at opplysningene fortsatt 
er lagret, og at de gis anledning til å trekke seg fra videre deltakelse. For videre oppføl-
gingsundersøkelser stilles som betingelse at det innhentes aktivt, informert samtykke 
fra alle gjenlevende deltagere i prosjektet. Datatilsynet krever videre at prosjektene til-
rås av Regional komité for medisinsk forskningsetikk. Hvis REK finner det utilrådelig å 
kontakte de registrerte på nytt, må de eksisterende personopplysningene anonymiseres 
eller slettes.

Kreftregisteret ved sin advokat sendte 24.11.2004 nytt brev til Datatilsynet med 
klage over konsesjonsvilkårene for fire prosjekter, deriblant «Kreft mineralull» og 
«Kreft aluminium». For de to øvrige prosjektene, «Kartlegging av kreftrisiko og år-
saksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet» og « Kreft og dø-
delighet ved silisiumkarbidverk i Norge», omgjorde Datatilsynet konsesjonsvilkårene 
etter klagen, og de nye konsesjonene ble oversendt Kreftregisteret i brev 24.1.2005 og 
25.1.2005.

3 faktum
Kreftregisteret er ett av seks sentrale helseregistre i Norge. Virksomheten er hjemlet i 
helseregisterloven § 8 og regulert i egen forskrift, kreftregisterforskriften (2001:1477), 
som i § 1–3, 1.ledd beskriver formålet med Kreftregisteret. I forskriftens pkt 1 og 2 (av 
fire) angis dette bl a som å 

innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreft-1. 
undersøkelser i Norge for å kartlegge kreftsykdommers utbredning i landet og belyse 
endringer over tid, 

drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsyk-2. 
dommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter for å fremme og 
utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreft-
sykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper 

I kreftregisterforskriftens § 1–7 angis hvilke opplysninger Kreftregisteret kan behandle. 
I den utstrekning det er nødvendig for å nå formålet med registeret, kan Kreftregisteret 
uten samtykke registrere visse personopplysninger, administrative opplysninger og me-
disinske opplysninger om personer som har eller har hatt kreft, forstadier til kreft, eller 
godartede svulster i sentralnervesystemet. Hvis den registrerte, etter å ha fått infor-
masjon om hvordan slike opplysninger behandles i Kreftregisteret, ikke motsetter seg 
det, kan registeret dessuten i henhold til forskriften inneholde opplysninger om den 
registrertes 

yrkesmessige forhold •	
røykevaner •	
eventuelt andre kjente risikofaktorer for kreft •	
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Med hjemmel i kreftregisterforskriften har Kreftregisteret gjennomført en rekke under-
søkelser med tanke på klarlegging av årsaksfaktorer ved ulike krefttilstander. Den økte 
kunnskap dette har medført, har dannet grunnlag for gjennomføring av kreftforebyg-
gende tiltak.

I 1976 startet Kreftregisteret en serie undersøkelser med siktemål å klarlegge kref-
trisiko forbundet med eksposisjon for mineralull. Det var på det tidspunktet kjent at 
eksposisjon for ulike former for naturlig forekommende fibrøse mineraler, som går un-
der betegnelsen asbest, kunne medføre betydelig risiko for kreft i brysthinne og ånde-
drettsorganer. Bruken av asbest var derfor over tid blitt begrenset, og den er ytterligere 
redusert siden. I mange tilfelle har industrielt framstilte mineralske fibere overtatt innen 
bruksområder der man tidligere har anvendt asbest. De helsemessige konsekvensene av 
eksposisjon for mineralull var – og er fortsatt – lite kjent, en mangel Kreftregisterets 
undersøkelser har hatt til hensikt å avhjelpe.

Det opprinnelige prosjektet ble organisert med aktiv deltakelse av bedriftshelse-
tjenesten ved de aktuelle industribedriftene. Lister over 2361 ansatte med nærmere 
beskrivelse av arbeidsforhold, ble således etablert uten deltakelse fra de registrerte selv, 
og uten aktivt samtykke. Prosjektet ble startet før personregisterloven ble innført, og 
før Datatilsynet ble opprettet. Informasjon om undersøkelsen og om de funn som ble 
gjort, ble imidlertid formidlet til de registrerte som gruppe.

Hvilke variable som ble registrert, framgår ikke eksplisitt av de vedlagte papirer, 
men det er generelt angitt for slike undersøkelser at det vanligvis dreier seg om opplys-
ning om navn, fødselsdato, yrkestittel, alder ved ansettelse, ansettelsesdato, eventuell 
sluttdato, antall år ansatt, samt data for eksponering (jf brev av 12.3.2004, pkt 4.2). 

En slik gruppe av personer, som defineres på grunnlag av et felles kjennetegn, i 
dette tilfelle ved at de alle var ansatt ved en mineralullindustribedrift på et bestemt 
tidspunkt, kalles en kohort. Ved å følge disse personene over tid og registrere medisin-
ske (eller andre) hendelser, kan man beregne den spesifikke risiko for at slike hendelser 
skal ramme medlemmer av kohorten. I det foreliggende tilfelle er det aktuelt å koble 
opplysninger om innrapporterte krefttilfelle eller melding om dødsfall og dødsårsak, 
til de aktuelle medlemmene av kohorten, og derved beregne kohortens kreftrisiko og 
dødsrisiko. Ved å sammenligne den beregnede risiko i kohorten med tilsvarende tall for 
en annen kohort, eller for (et utvalg av) bakgrunnspopulasjonen, kan man så beregne 
et relativt risikomål, som gir uttrykk for den økning (eller reduksjon) av risiko som kan 
antas å skyldes kohortens særlige egenskaper – i det foreliggende tilfelle betyr dette den 
risikoendring som henger sammen med eksposisjon for mineralull.

En svakhet ved kohortundersøkelser er at man starter med friske personer, og at 
man derfor ofte må følge mange personer over lang tid hvis man skal undersøke sjel-
dent forekommende begivenheter (det vil si sjeldne sykdommer, sykdommer som bru-
ker lang tid på å utvikle seg osv). Slike undersøkelser kan derfor bli svært ressurskre-
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vende. Særlig for å klarlegge årsaker til kreft må man ofte følge kohorten over lang tid, 
typisk over flere tiår.

En mer effektiv framgangsmåte i denne sammenheng er å ta utgangspunkt i en 
gruppe av syke, en gruppe pasienter. Man etablerer så en kontrollgruppe, helst på den 
måten at man til hver pasient finner en egnet kontrollperson, dvs en person med noen-
lunde samme individuelle kjennetegn (for eksempel alder, kjønn, bosted, sosialklasse og 
lignende), bortsett fra at vedkommende ikke er syk, og deretter kan man forsøke å finne 
om det er noe i fortida som systematisk skiller pasientene fra de friske kontrollene. 

En slik undersøkelse ble gjennomført også for ansatte i mineralullindustrien. 
Datatilsynet ga 1.7.1992 konsesjon til et pilotprosjekt (det er vanskelig å lese ut 
av konsesjonstildelingen hva prosjektet egentlig går ut på, men det er beskrevet av 
Kreftregisterets advokat, jf brev av 31.3.2004 pkt 2.12.1 og brev av 24.11.2004 
pkt 3.3) som omfattet de personer i den opprinnelige kohorten som var registrert i 
Kreftregisteret med lungekreft i 1992. Konsesjonen betinger skriftlig samtykke fra de 
registrerte, og det stilles krav om sletting av alle personopplysninger når prosjektet 
avsluttes. Imidlertid er ikke prosjektets varighet nærmere definert. Ved starten av un-
dersøkelsen ble det sendt et informasjonsskriv til pårørende (ektefelle) av arbeidstakere 
som var døde av kreft. Mottaker av brevet ble invitert til å gi opplysninger om sin av-
døde ektefelle i form av et intervju. Kreftregisteret antar at alle som møtte til intervju, 
ble informert muntlig om prosjektet i den forbindelse.

De første undersøkelsene av kreftrisiko i aluminiumsindustrien ble også gjennomført 
på 1970-tallet, men den foreliggende saken synes å knytte seg til kohortundersøkelser 
som ble startet på 1990-tallet. Kreftregisteret fikk konsesjon av Datatilsynet i 1994 og 
1997 til å koble opplysninger om ansatte ved aluminiumsverk (1994: Høyanger, Årdal, 
Sunndal; 1997: Mosjøen) med Kreftregisteret (1994 og 1997) og Dødsårsaksregisteret 
(1997). Begge konsesjonene stiller som vilkår at analysefilen skal anonymiseres så snart 
koblingen er gjennomført. Konsesjonen fra 1994 angir eksplisitt at prosjektet skal av-
sluttes 31.12.2001 og at analysefilen deretter skal slettes. Konsesjonen fra 1997 angir 
at analysefilen skal slettes etter kobling med Dødsårsaksregisteret. 

Kreftregisterets advokat opplyser i brev av 31.3.2004 pkt 2.13 at det i prosjektet 
per i dag foreligger opplysninger om ca 15 000 personer som er eller har vært ansatt ved 
et av aluminiumsverkene. Opplysningene er registrert på person, noe som er nødvendig 
for at eksposisjonsdata skal kunne kobles mot Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. 
For disse prosjektene ble det ikke sendt særskilt informasjonsskriv til de registrerte. 
Kreftregisteret antar at de registrerte ble informert gjennom sine tillitsvalgte og ved 
allmøter i bedriften.

4 anførslene 
Kreftregisteret hevder at kohortundersøkelser som har tilhensikt å avsløre årsaker til 
kreft med nødvendighet må foregå over lang tid og med gjentatte oppfølginger, fordi 
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dette følger av selve kreftsykdommens biologi, med utvikling som kan strekke seg over 
flere tiår. De opprinnelige prosjektene kan derfor ikke anses som avsluttet, og kravet 
om sletting av opplysningene kan heller ikke gjøres gjeldende.

Konsesjonen fra 1994 for prosjektet «Kreft aluminium» angir imidlertid eksplisitt 
at prosjektet skal avsluttes 31.12.2001, og at analysefilen deretter skal slettes.

Kreftregisterets hovedargument er at prosjektene kan hjemles i personopplysnings-
loven § 9, 1.ledd litra h, og at samtykke ikke er nødvendig fordi samfunnets interesse i 
at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene for den enkelte.

Kreftregisteret anfører at hvis man skal måtte hente inn nytt individuelt informert 
samtykke, er det stor risiko for at man ikke klarer å spore opp en del av de registrerte 
etter så lang tid, og dessuten at enkelte (antallet er ikke estimert) ikke kommer til å 
svare selv om de får en forespørsel, fordi motivasjonen kan være mindre nå enn da de 
var i aktivt arbeid i industrien. Dette kan gjøre at det oppstår skjevheter i datamateria-
let, som vil gjøre det vanskelig eller umulig å trekke korrekte slutninger.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet legger til grunn at de opprinnelige prosjektene er avsluttet, og at videre 
oppbevaring av data og nye koblinger må anses som ny behandling som skal vurderes 
på selvstendig grunnlag ut fra dagens lovgivning. Det at prosjektet ble startet opp under 
en annen rettssituasjon, kan ikke brukes til å legitimere en videre behandling av mate-
rialet i strid med de prinsipper som dagens lov bygger på. 

Datatilsynet oppfatter dokumentasjonen av den informasjon som ble gitt til delta-
kerne på forhånd, som mangelfull, og vurderer det som ikke sannsynliggjort at delta-
kerne visste eller burde ha forstått at prosjektet ville få langvarig karakter. Dette tilsier 
at personverninteressene må tillegges stor vekt, og at det av den grunn ikke er tilstrek-
kelig klart at samfunnets interesser overstiger den enkeltes behov for personvern.

Datatilsynet aksepterer heller ikke argumentet om faren for et svekket utvalg hvis 
man skulle bli nødt til å hente inn nytt, eksplisitt samtykke. Datatilsynet anfører som 
et sterkt og nærmest ufravikelig prinsipp at deltakerne har krav på informasjon og gis 
mulighet til å trekke seg fra undersøkelsen.

6 Personvernnemndas vurderinger 
Saken gjelder to prosjekter som tar sikte på å klarlegge kreftrisiko blant ansatte i hen-
holdsvis mineralullindustrien og aluminiumsindustrien («Kreft mineralull» og «Kreft 
aluminium»). Begge prosjektene har en forhistorie der de sentrale registrene har vært 
konsesjonert. Personvernnemnda velger, i likhet med Datatilsynet, å anse klagen som 
en helt ny søknad om konsesjon etter personopplysningsloven. Det vil si at man legger 
til grunn at de tidligere konsesjonsperiodene er utløpt, og at vilkårene i disse konsesjo-
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nene formelt ikke lenger er gjeldende. Selv om vilkårene ikke lenger er gjeldende, betyr 
imidlertid dette ikke at man ved behandlingen ikke kan ta hensyn til dem.

Saken er beslektet med tidligere klagesaker, jfr PVN 2004–01 STAMI, PVN 2004–
02 «Helse- og stressreaksjoner hos oljearbeidere i Nordsjøen» – NTNU. Selv om vur-
deringen må være konkret i den enkelte sak (jf nedenfor), gir disse tidligere vedtakene 
likevel anvisning på de prinsipper som den konkrete vurdering bygger på.

Etter personopplysningsloven § 11 litra a skal den behandlingsansvarlige sikre seg 
at behandlingen av personopplysninger er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 
9. I dette tilfellet dreier det seg om sensitive personopplysninger, jf personopplysnings-
loven § 2 nr 8 litra c. Behandlingen av slike opplysninger faller inn under personopplys-
ningsloven § 9. Behandlingen krever derfor konsesjon fra Datatilsynet, jf personopplys-
ningsloven § 33, 1.ledd. Personopplysningsloven § 9 angir rammene for Datatilsynets 
kompetanse til å gi konsesjon for behandlingen av sensitive opplysninger. Gjennom 
henvisningen fra personopplysningsloven § 9 til personopplysningsloven § 8, endrer 
også personopplysningsloven § 8 karakter i et slikt tilfelle fra å være en pliktnorm som 
direkte regulerer den behandlingsansvarliges plikter, til å bli en kompetansenorm som 
setter grenser for Datatilsynets adgang til å gi konsesjon.

Grunnkravet er at konsesjon bare kan gis når betingelsene i personopplysningslo-
ven § 8 er oppfylt og dersom i tillegg minst ett av de ytterligere vilkårene i personopp-
lysningsloven § 9, 1.ledd litra a-h er oppfylt.

Etter personopplysningsloven § 8 er det tre alternative grunnlag for å gjennomføre 
behandling av personopplysninger. Ett av disse er samtykke fra den registrerte (jfr per-
sonopplysningsloven § 2 nr 7). Om forholdet mellom samtykke og nødvendighetsbe-
grunnelse heter det i PVN 2004–01 STAMI:

Det forhold at samtykke er hovedregelen, betyr imidlertid ikke at man ikke kan 
avvike fra dette prinsippet, og i stedet bygge på en av nødvendighetsbegrunnelsene 
i personopplysningsloven § 8. Det betyr imidlertid at alternativet med 
nødvendighetsbegrunnelser ikke er likestilt med samtykke, slik at den 
behandlingsansvarlige står fritt til å velge en nødvendighetsbegrunnelse av rene 
hensiktsmessighetsbetraktninger fremfor å bygge på samtykke. På den annen 
side vil man i valget mellom samtykke og nødvendighetsgrunn ikke bare bygge 
på det rent prinsipielle og formelle syn at loven må forstås slik at samtykke 
skal prioriteres, man må også ta hensyn til de konkrete argumentene for å velge 
nødvendighetsbegrunnelsen, og hvor tungtveiende de er i den konkrete sak …

For at man skal kunne gjøre et avvik fra hovedprinsippet, må det derfor 
foreligge en begrunnelse. Denne begrunnelsen kan, som nevnt ovenfor, ikke 
bare være en ren hensiktsmessighetsbetraktning, f eks å unngå kostnader, spare 
tid eller lignende – selv om slike begrunnelser selvsagt også må vurderes konkret 
i forhold til den enkelte sak. 

I nærværende sak finner Personvernnemnda at den påberopte begrunnelsen 
først og fremst er metodisk.
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I PVN 2004–01 STAMI var det metodiske argumentet knyttet til bortfall av deltakere 
ved innhenting av samtykke som ville vanskeliggjøre realisering av prosjektets formål. 
Ved vurdering av klagen fra Kreftregisteret legger Personvernnemnda til grunn at inn-
henting av samtykke vil kunne føre til frafall fra kohorten. 

Et slikt frafall trenger ikke bety så mye hvis det er helt tilfeldig hvilke personer 
som faller fra. Hvis det er en skjevhet i hvem som ikke svarer, for eksempel ved at 
de som i mellomtiden er blitt rammet av sykdom har større tendens til ikke å svare 
positivt på henvendelsen, kan dette gjøre kohorten skjev og slå sterkt ut i resultatene 
som dermed blir uriktige og misvisende. Risikoen er særlig stor fordi det dreier seg om 
relativt sjeldne tilstander, der et frafall på noen få pasienter kan bety et stort relativt 
frafall. Denne typen feil har man ikke mulighet til å finne ut om foreligger, hvor stor 
den er eller hvilken vei den går. Bare muligheten for at en slik feil kan forekomme, kan 
gjøre at hele undersøkelsen blir verdiløs, og at prosjektet dermed må skrinlegges. Ut fra 
Datatilsynets kommentarer virker det ikke som dette poenget er tillagt vekt. Det kan 
virke som om tilsynet mener det bare er et spørsmål om antall personer som faller fra, 
jf oversendelsesbrevet s 5. Kreftregisteret burde nok imidlertid ha forklart forholdet 
bedre, og det kan derfor hevdes at Kreftregisteret ikke «har sannsynliggjort at faren 
for å få et utilstrekkelig utvalg gjør seg sterkere gjeldende i foreliggende saker enn i 
forskningsprosjekter for øvrig».

Personvernnemnda legger til grunn at man ved å basere seg på et samtykke vil risi-
kere et frafall i kohorten som vil kunne redusere undersøkelsens verdi, i verste fall gjøre 
den verdiløs. Personvernnemnda mener derfor at man kan bygge på nødvendighetsbe-
grunnelsen i personopplysningsloven § 8 litra d som gir grunnlag for en behandling av 
personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.

For at konsesjon skal kunne gis, må i tillegg ett av vilkårene i personopplysnings-
loven § 9, 1.ledd foreligge. I dette tilfellet er personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra h 
det aktuelle alternativ, som forutsetter en interesseavveining hvor samfunnets interesse 
i behandlingen av opplysningene klart må overstige ulempene for den enkelte.

Personvernnemnda ser det slik at forskning er ett av de formål som på mange måter 
står i en særstilling i personopplysningsloven. Man kan peke på flere bestemmelser, 
men kanskje særlig personopplysningsloven § 11, 2.ledd som angir at bruk av per-
sonopplysninger til «historiske, statistiske eller vitenskapelige formål» aldri anses som 
uforenlig med det opprinnelige formål opplysningene er innsamlet til. I dette finner 
man at loven selv fremhever den samfunnsmessige nytten av den behandling av per-
sonopplysninger som skjer til forskningsformål. Personvernnemnda legger også vekt 
på at Kreftregisteret er etablert i henhold til lov, og at kreftregisterforskriften angir et 
formål for virksomheten som klart omfatter de aktuelle prosjektene, jfr forskriften § 
1–3, 1.ledd nr 1 og 2 (jf ovenfor).

Ulempene for den registrerte er av generell art, først og fremst knyttet til at opplys-
ninger om vedkommende er innlemmet i registeret. Personvernnemnda anser at sam-
funnets interesse i bedre å forstå og kunne forebygge kreft klart overstiger ulempene for 
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den enkelte i dette tilfellet. Det vil også være i de registrertes interesse, både individuelt 
og som gruppe, at risikoen ved eksposisjon for mineralull og/eller aluminium kartleg-
ges. De arbeiderne som eventuelt blir syke (eller pårørende til de som allerede er døde) 
kan reise krav om og bli tilkjent særlig økonomisk vederlag, i det sykdommen må opp-
fattes som yrkessykdom. Etter interesseavveining i personopplysningsloven § 9, 1.ledd 
litra h anser Personvernnemnda at behandlingen kan tillates.

Personvernnemnda peker på at det synes som om behovet for oppbevaring ut-
over konsesjonsperioden var klart allerede da konsesjonen ble gitt. Det ville da vært 
naturlig å ha påklaget konsesjonens vilkår om sletting allerede på dette tidspunkt. 
Personvernnemnda anser det lite tilfredsstillende å få en klagesak når konsesjonens fris-
ter allerede er oversittet. I dette tilfellet representerer bruddet på vilkåret først og fremst 
en manglende sletting, og ikke i seg selv noen krenkelse utover dette av de registrertes 
personvern. I en overgangsperiode (fra personregisterloven til personopplysningsloven) 
anser Personvernnemnda det ikke nødvendig å reagere strengt på slike formelle kren-
kelser av konsesjonsvilkårene, men vil tydelig understreke at dette er et unntak. Klage 
må fremmes i forbindelse med det vedtak klager mener ikke er tilfredsstillende straks 
dette er klart for klager.

For et sentralt forskningsmiljø som Kreftregisteret påligger det en ekstra plikt til å 
bidra til at avvikende vurderinger avklares på et så tidlig tidspunkt som mulig, og også 
redegjøre for forholdene slik at det faktiske grunnlaget fremstår så klart som mulig 
for de organ som skal foreta vurderingene, og som ikke har den faglige bakgrunn som 
Kreftregisteret kan bygge på.

7 Vedtak
Klagen tas til følge. 

Saken sendes tilbake til Datatilsynet, som har kompetanse til å gi konsesjon for pro-
sjektene «Kreftrisiko blant ansatte i mineralullindustrien» og «Kreftrisiko blant ansatte 
i aluminiumsindustrien», jf personopplysningsloven § 33, 1.ledd, 1.pkt, jf personopp-
lysningsloven § 9 sml personopplysningsloven § 8 litra d og personopplysningsloven 
§ 9 litra h.

Oslo 3.10. 2005 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–09: klage på vedtak vedrørende 
fjernsynsovervåking ved det mosaiske trossamfund. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 2.2.2005, vedrørende fjernsynsovervåking ved Det Mosaiske Trossamfund 
(DMT).

2 saksgang
Datatilsynet kontrollerte den 20.9.2004 DMTs anvendelse av fjernsynsovervåking. 
Kontrollrapport og varsel om pålegg ble oversendt til DMT i brev av 9.11.2004. Den 
12.1.2005 oversendte DMT kommentarer til kontrollrapporten og de varslede pålegg. 
Tilbakemeldingen fra DMT ble av Datatilsynet ikke ansett tilfredsstillende, og vedtak 
om pålegg ble fattet. Vedtaket ble oversendt DMT i brev av 2.2.2005. DMT oversendte 
samme dag ytterligere kommentarer til Datatilsynets vurdering i saken. Datatilsynets 
vedtak av 2.2.2005 ble deretter påklaget i brev av 18.2.2005. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 18.3.2005. DMT ble un-
derrettet om dette i brev av 21.3.2005. Vedtak om oppsettende virkning av klagen 
ble truffet. Personvernnemnda gjennomførte befaring ved leder, nestleder og sekretær 
4.8.2005.

3 faktum
Det Mosaiske Trossamfund fjernsynsovervåker området i og rundt egne lokaler i Oslo. 
Lokalene består av tre bygninger i samme kvartal, til dels sammenhengende. Det øver-
ste innholder aldersboliger, det midterste synagoge med mer og det nederste barnehage, 
skole, vaktmesterbolig med mer. Dette fremkom under kontrollen fra Datatilsynet. 
Klagen gjelder pålegg om fjerning av ett av i alt 13 kameraer, og pålegg om å slette 
opptakene fra alle kameraene etter syv dager. 

Kontrollen fra Datatilsynet ble foretatt på grunnlag av klager fra naboer i det aktu-
elle området. Det påklagde kameraet fanger opp deler av nærliggende privat eiendom 
og deler av offentlige områder utenfor virksomhetens lokaler. Kameraet kan fjernstyres, 
slik at det er mulig å overvåke privat eiendom, blant annet balkonger, samt fortau og 
gater på offentlige områder. Billedoppløsningen på dette kameraet er så høy at enkelt-
personer som befinner seg i området, kan ses tydelig og eventuelt gjenkjennes. Videre er 
kameraet utstyrt med en sterk zoom-funksjon som kan forenkle identifiseringen. 
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Tilsynet legger for øvrig til grunn at DMT etter kontrollen har besørget utvidelse av 
en «sladde-funksjon» som sikrer at overvåking av privatpersoner i deres private hjem 
ikke lenger er mulig. Slik denne funksjonen fungerte da kontrollen ble foretatt, ble 
private balkonger overvåket.

Ved behandling av klagesaken foreligger det ingen klager fra naboer. Det er også 
på det rene at ulike sikkerhetstiltak er truffet i nær samarbeid med politiet. Foran eien-
dommen er det etablert en midlertidig avsperring av den ene kjørebanen ved hjelp av 
betongklosser. Disse vil bli erstattet med en permanent og mer estetisk tilfredsstillende 
avsperring.

4 anførslene 
Formålet med overvåkingen er å ivareta trossamfunnets sikkerhet i og rundt de aktuelle 
lokalene. DMT anfører at trossamfunnets sikkerhetssituasjon er av en slik karakter 
at det har behov for å beholde overvåkingssystemet i den utstrekning det hadde da 
kontrollen ble gjennomført, med de justeringer av sladdingsfunksjonen som er foretatt. 
DMT mener at trossamfunnets medlemmer ikke vil være tilfredsstillende sikret dersom 
det blir pålagt innskrenkninger i overvåkingen.

DMT anfører at offentlige myndigheter vurderer situasjonen omkring trossamfun-
net som alvorlig. I vurderingen legges det vekt på at jødiske institusjoner er aktuelle 
mål for antisemittiske aksjoner. Justisdepartementet vurderte for en tid tilbake DMTs 
sikkerhetssituasjon. Dette ble gjort på bakgrunn av ikke offentlig tilgjengelig infor-
masjon fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt. Den informasjon 
departementet fikk, medførte at regjeringen vedtok å bevilge 6,5 millioner kroner til 
diverse sikringstiltak for trossamfunnets institusjoner. I bevilgningen inngikk blant an-
net midler til kameraovervåking.

Ifølge DMT er det blitt foretatt informasjonsinnsamling i nærområdet og over-
våking av trossamfunnets lokaler. Representanter fra politiet er til stede ved flere av 
trossamfunnets gudstjenester og arrangementer, noe som legger beslag på 50 prosent 
av Sentrum politistasjons ressurser i det aktuelle tidsrom. Dette understreker hvilken 
risiko politiet mener at DMT er utsatt for. DMT reagerer på at Datatilsynet vurderer 
situasjonen annerledes enn Justisdepartementets og politiet. Ifølge DMT er det nettopp 
disse offentlige myndigheter som har initiert de sikkerhetssystemer som er etablert ved 
trossamfunnets lokaler. 

Videre vektlegger DMT i sin vurdering at jødiske institusjoner og mennesker daglig 
blir utsatt for angrep rundt om i verden. Trossamfunnet viser til flere alvorlige hendel-
ser, blant annet i Danmark og Sverige. I januar 2005 forsøkte en person å trenge seg inn 
på den jødiske skolen i København. Inntrengeren ble imidlertid arrestert, utelukkende 
fordi vedkommende ble oppdaget ved kameraovervåking. I 2002 ble den jødiske syna-
gogen i Stockholm forsøkt påtent. 
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Hendelsene viser at kameraovervåking enten har avverget skade, eller kunne av-
verget skade dersom slike sikkerhetstiltak hadde vært iverksatt på angrepstidspunktet. 
DMT anfører videre at politiet ikke utelukker at angrep mot jødiske institusjoner også 
kan forekomme i Norge. Politiet har tidligere uttalt at det trolig bare er tilfeldigheter 
som har ført til at dette så langt ikke er skjedd. 

DMT mener på bakgrunn av denne vurderingen at kameraovervåking er nødvendig 
for å fange opp forberedelse til bråk, slagsmål, trakassering eller terrorangrep. Ifølge 
DMT gjelder behovet for overvåking en begrenset del av det offentlige rom i umiddel-
bar nærhet. Konkret nevnes områdene ovenfor og nedenfor lokalene, og trase mellom 
de to eiendommer som ligger på motsatt side av gaten. 

DMT ønsker videre tillatelse til å oppbevare billedopptak i opptil 30 dager. 
Forebyggende hensyn taler for en slik utvidet lagringstid. På samme måte som mulige 
gjerningsmenn bruker tid på informasjonsinnsamling og planlegging, mener trossam-
funnet at det har behov for tilsvarende tid til spaning.

DMT mener for øvrig at Datatilsynet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de offent-
lige myndigheters vurdering av saken. Ifølge DMT burde tilsynet innhentet politiets 
vurdering av kameraovervåkingen og vektlagt denne.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet bemerker at plikten til å sørge for å belyse alle sider av saken er oppfylt. 
Tilsynet viser til at det har vært gjennomført fysisk kontroll ved lokalene til DMT. 
Videre har trossamfunnet gjentatte ganger fått anledning til å fremlegge informasjon i 
saken, både skriftlig og muntlig. 

Datatilsynet viser for øvrig til at tilsynet har vært i telefonisk kontakt med politiet. 
Politiet deler tilsynets oppfatning om at det faller utenfor politiets oppgaver å ta stilling 
til de personvernmessige aspekter ved overvåkingen.

Datatilsynet har vurdert overvåkingstiltakets lovlighet med hjemmel i personopp-
lysningsloven § 8 litra f. Ifølge tilsynet faller trolig de kriminalitetsforebyggende inter-
esser DMT påberoper seg inn under ordlyden «berettiget interesse». Tilsynet legger 
imidlertid til grunn at overvåking av et offentlig område uansett ikke kan utføres av 
en privat aktør. Unntaksvis kan dette i henhold til Datatilsynets praksis tillates dersom 
overvåkingen bare omfatter en «uvesentlig del» av det offentlige sted. Begrunnelsen er 
at det er en politioppgave å ivareta borgernes sikkerhet i det offentlige rom. Datatilsynet 
vurderer det som prinsipielt uheldig at det, i tillegg til politiet, oppstår private aktører 
som utfører oppgaver som ellers er lagt til offentlige myndigheter. Politiet er under-
lagt strenge rettslige krav under utøvelsen av myndighet, noe private aktører ikke er i 
samme grad. 

Tilsynet deler videre ikke DMTs synspunkt om at det bare er en «begrenset del» av 
det aktuelle offentlige området som overvåkes. Tilsynet legger vekt på at det påklagede 
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kameraet kan fjernstyres, slik at overvåking av mesteparten av omkringliggende gater 
og fortau er mulig.

Subsidiært viser tilsynet til at vilkåret i personopplysningsloven § 8 om at behand-
lingen må være «nødvendig» for å ivareta den interesse det vises til i personopplys-
ningsloven § 8 litra f, ikke er oppfylt i denne saken. Datatilsynet har i praksis lagt til 
grunn at vilkåret ikke kan anses oppfylt når det aktuelle problemet med rimelighet kan 
løses eller reduseres på en alternativ, og mindre personvernkrenkende måte. Tilsynet 
er av den oppfatning at for eksempel økt politipatruljering vil kunne være et relevant 
alternativ i denne sammenheng.

Tilsynet legger også vekt på at varslingsplikten i personopplysningsloven § 40 van-
skelig eller umulig kan oppfylles dersom kameraovervåkingen blir opprettholdt på det 
nivå som trossamfunnet ønsker. Zoom-funksjonen på det påklagede kameraet gjør det 
mulig å identifisere enkeltpersoner på meget langt hold. Det vil være vanskelig å infor-
mere disse om overvåkingen. Hensynet til den videre samfunnsutviklingen taler ifølge 
tilsynet også for å innta en restriktiv holdning til slike overvåkingstiltak. 

Datatilsynet har etter ovennevnte vurdering kommet til at overvåkingen foretatt 
med det aktuelle kameraet ikke kan fortsette.

Avslutningsvis har Datatilsynet vurdert utvidelse av slettefristen. Klager er ikke gitt 
medhold på dette punkt under henvisning til at forutsetningen for å vurdere utvidet lag-
ringstid etter personopplysningsforskriftens § 8–4 siste ledd, er at personopplysnings-
lovens krav er oppfylt, hvilket ikke er tilfelle for dette kameraet. Utvidet lagringstid av 
opptak fra de øvrige kameraene er ikke vurdert av tilsynet.

6 Personvernnemndas vurderinger 

6.1 Innledning, personopplysningsloven systematikk

Fjernsynsovervåking reguleres av personopplysningsloven kapittel VII. Fjernsyns over-
våking er definert i personopplysningsloven § 36 som «vedvarende eller regelmessig 
gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende fjern-
synskamera, fotografiapparat eller lignende apparat». Personopplysningsloven ope-
rerer med to typer fjernsynsovervåking: Den overvåking som skjer «av sted hvor en 
begrenset krets av personer ferdes jevnlig», (sml f eks personopplysningsloven § 38) og 
«på offentlig sted», jf personopplysningsloven § 40. 

I tillegg til selve overvåkingen, regulerer personopplysningsloven kapittel VII «bil-
ledopptak fra fjernsynsovervåking», jf personopplysningsloven § 37. Et slikt billedopp-
tak kan være et personregister, jf personopplysningsloven § 3, 1.ledd. Om tolkningen 
av personopplysningsloven § 3, 1.ledd i denne sammenheng vises til PVN-2005–01 
Lydbåndopptak.

Personopplysningsloven § 37 gir anvisning på hvilke av bestemmelsene i person-
opplysningsloven kapittel VII og loven for øvrig som kommer til anvendelse. Klagen 
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gjelder dels overvåking ved ett av kameraene, jf nedenfor under pkt 6.2, og lagring av 
opptak generelt (fra alle kameraene), jf nedenfor under pkt 6.3. 

6.2.1 Innledning – overvåkingens omfang og område

Det kamera som Datatilsynets vedtak angår, er et 
kamera montert høyt på fasaden til en av bygnin-
gene omtrent midt i kvartalet (nålen på kartutdra-
get er plassert på feil side av gaten). Kameraet kan 
fjernstyres, og har en zoom-funksjon som tillater 
gjenkjenning av ansikt på personer i de nærmeste 
områdene (100 meter), lesing av registrerings-
nummer for biler osv. Kameraet er satt opp for 
å overvåke offentlig vei mv som passerer DMTs 
lokaler, både ovenfor og nedenfor. Rekkevidden 
er anslått til å være 3–400 meter. I tillegg til gate-
partiet, ser man mot en park ovenfor, og man ser 
deler av en beplantet hage på andre siden av gaten 
– om sommeren skjult av trær, men om vinteren 
med bedre innsyn. Hagen er privat eiendom. Ned 
langs Bergstien ser man forbi de kryssende gatene 
Waldemar Thranes gate og Bjerregaards gate, helt 
til gateløpet møter en ny park, men detaljer er ikke synlig så langt nede.

Bildet vises på skjerm i et kontrollrom, hvor man ved hjelp av en spake kan styre 
kameraets vinkel og zoom-funksjon. Kontrollrommet er betjent i forbindelse med at 
barn ankommer og forlater skole og barnehage, i forbindelse med foreningsvirksomhet 
og sabbat. I tillegg er det betjent i forbindelse med andre arrangementer. Betjeningen 
utføres stort sett av frivillige fra menigheten, men ledes av sikkerhetsansvarlige ansatt 
av menigheten.

Når kontrollrommet ikke er betjent, gjør kameraene automatisk avsøking og opp-
tak. Vaktpersonalet gjør et søk i opptakene etter bevegelser ved vaktens begynnelse for 
å se om det er registrert noe som krever oppmerksomhet. Forholdet til opptak behand-
les nedenfor i pkt 6.3.

Som nevnt sondrer personopplysningsloven mellom overvåking av «sted hvor en 
begrenset krets av personer ferdes jevnlig» (jf særlig personopplysningsloven § 38) og 
«offentlig sted» (personopplysningsloven § 40, 1.alternativ). For overvåking av of-
fentlig sted, kreves det etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd at det foreligger en 
behandlingsgrunn etter personopplysningsloven § 8. For overvåking av et sted med 
begrenset adgang krever i tillegg personopplysningsloven § 38 at overvåkingen begrun-
nes i virksomhetens «særlige behov». 

Personvernnemnda må derfor først ta stilling til hvorvidt overvåkingen skjer av of-
fentlig sted, eller også av «sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig». 
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Personopplysningsloven har ingen definisjon av «offentlig sted». For forståelsen 
av begrepet antar Personvernnemnda at straffeloven § 7 nr 1 vil være veiledende. Den 
definerer offentlig sted som «ethvert for almindelig Færdsel bestemt eller almindeligt 
befærdet Sted». 

Personvernnemnda antar at det finnes steder som hverken er offentlige eller «hvor 
en begrenset krets av personer ferdes jevnlig», f eks områder hvor personer ikke har 
adgang. Personopplysningsloven har ingen bestemmelser som direkte kommer til an-
vendelse på steder som kan karakteriseres som «private» (balkonger, innsyn gjennom 
vindu mv). Personvernnemnda legger til grunn at det for slik overvåking kreves sam-
tykke fra eier, og at overvåking av private områder ellers ikke er tillatt. For ordens 
skyld nevner Personvernnemnda at den legger til grunn at også for et sted «hvor en 
begrenset krets av personer ferdes jevnlig» kreves samtykke av eier (i alle fall der dette 
ikke eies av det offentlige), mens «offentlig steder» kan overvåkes også av andre enn 
eier på de betingelser personopplysningsloven setter. 

I dette tilfellet var kameraet opprinnelig slik innrettet at det også kunne overvåke 
balkonger, vindu mv. Datatilsynet fant at kameraet ikke bare overvåket offentlig sted. 
Dette er i det alt vesentlige korrigert ved innføring av en elektronisk «sladdefunksjon» 
som legger et mørkt felt over skjermen når kameraet får en slik vinkel at innsyn blir 
mulig. Denne sladdingen kan selvsagt endres ved å forandre innstillinger i systemet, 
men man har fått opplyst at dette bare kan gjennomføres av de ansvarlige for sikker-
hetsarbeidet ved DMT, og altså ikke av den vakt som betjener kontrollrommet. Ved 
befaring 4.8.2005 har Personvernnemnda observert hvordan funksjonen virker. 

Personvernnemnda legger etter dette til grunn at overvåkingen i dag må anses å 
være rettet mot offentlig sted, med unntak av den overvåkingen som skjer mot deler av 
en beplantet have på den andre siden av gaten. Denne overvåkingen er rettet mot et pri-
vat område «hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig» og behandles særskilt 
nedenfor under pkt 6.2.6.

6.2.2 Behandlingsgrunn

Etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd må for all fjernsynsovervåking vilkårene i 
personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra a jf personopplysningsloven §§ 8 og 9 være 
oppfylt, dvs at det må foreligge en behandlingsgrunn. Selv om formålet med overvå-
kingen er å avdekke opplysninger som etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra b 
vil være sensitive (typisk straffbare forhold), vil slik overvåking være tillatt selv om 
vilkårene i personopplysningsloven § 9, 1.ledd ikke er oppfylt, jf § 31, 1. ledd, 2. pkt. 
Overvåkingen vil heller ikke utløse konsesjonsplikt etter personopplysningsloven § 33, 
jf personopplysningsloven § 37, 1.ledd, 1.pkt. For at behandlingsgrunn skal foreligge – 
og dermed fjernsynsovervåking kan tillates – er det altså i dette tilfellet tilstrekkelig at 
vilkårene i personopplysningsloven § 8 er oppfylt.

Hovedregelen i personopplysningsloven § 8 er samtykke. Det er praktisk ikke mulig 
å innhente samtykke i en situasjon hvor man ikke kan ta direkte kontakt med de som 
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blir overvåket, dvs de som passerer gjennom det overvåkede området når dette er et 
sted bestemt for alminnelig ferdsel (offentlig sted). 

Hvis overvåking skal være berettiget, må man derfor finne grunnlaget i en av de 
alternative nødvendighetsbegrunnelsene i personopplysningsloven § 8 litra a-f. I dette 
tilfellet er det alternativet i personopplysningsloven § 8 litra f som er fremhevet som ak-
tuelt, dvs at DMT finner overvåkingen nødvendig for å ivareta en berettiget interesse, 
og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. 

DMT har påberopt seg sikring mot angrep mv som en berettiget interesse. 
Datatilsynet har uttalt at personopplysningsloven § 8 litra f ikke hjemler at en privat 
aktør overvåker et offentlig område, og videre at slik overvåking eventuelt ikke kan 
anses å være «nødvendig» i dette tilfellet, idet behovet for sikkerhet kan ivaretas av 
politiet ved hyppigere patruljer eller lignende.

Etter de opplysningene som foreligger i saken legger Personvernnemnda til grunn 
at DMTs sikkerhetssituasjon er av en slik karakter at DMT har behov for sikkerhets-
tiltak utover det Oslo politidistrikt kan tilby. DMTs sikkerhetssituasjon er vurdert av 
Justisdepartementet på bakgrunn av informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste og 
Oslo politidistrikt. Dette medførte at regjeringen vedtok å bevilge 6,5 millioner kroner 
til diverse sikringstiltak for trossamfunnets institusjoner. Personvernnemnda mener at 
når man har eksempler på angrep mot mosaiske trossamfunn, også i andre nordiske 
land, må man akseptere at en slik trussel av er tilstrekkelig konkret og aktuell til at 
forebyggelse representere en «berettiget interesse». 

I vurderingen av hvorvidt overvåkingen er et nødvendig tiltak for å ivareta en be-
rettiget interesse, er Personvernnemnda enig med Datatilsynet i at det er naturlig å ta 
utgangspunkt i hvorvidt det aktuelle problemet kan løses eller minimeres på en alterna-
tiv måte med færre ulemper for personvernet. Det må imidlertid forutsettes at den be-
handlingsansvarlige selv kan iverksette de eventuelle alternative tiltak. Økt patruljering 
fra politiets side er et eksempel på en ressursbruk som DMT ikke rår over, og det kan 
således ikke anses som et reelt alternativ for DMT. 

På denne bakgrunn finner Personvernnemnda at overvåking i dette tilfellet av den 
behandlingsansvarlige kan begrunnes som et nødvendig tiltak for å ivareta en berettiget 
interesse etter personopplysningsloven § 8 litra f. Spørsmålet blir deretter om denne 
interesse overstiger den registrertes (den overvåkedes) interesse i personvern.

6.2.3 Interesseavveining og kravet til varsel i § 40

For interesseavveiningen vil flere forhold være relevante, bl a hvor store områder som 
overvåkes, hvordan overvåkingen varsles, hvor detaljerte bilder (og dermed mulighet 
for identifikasjon) som overvåkingen gir, og hva slags bruk som gjøres av eventuelle 
opptak. 

Personvernnemnda legger stor vekt på hensynet til at man på offentlig område og 
steder kan ferdes uten å risikere å bli overvåket, og at slik overvåking representerer en 
betydelig personvernulempe. Det er en sentral rettighet for enkeltmennesker at de fritt 
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skal kunne bevege seg i det offentlige rom uten å bli utsatt for kameraovervåking, og 
Personvernnemnda vurderer det som spesielt viktig at enkeltmennesker ikke utsettes 
for overvåking uten at de er kjent med det. 

DMT overvåker et område på 3–400 meter (i to retninger) i et sentralt byområde 
i Oslo, herunder deler av offentlig parkområde. Kameraet har en zoom-funksjon som 
gjør det mulig å fokusere på bilskilt og ansikter innen en radius på 100 meter (i to 
retninger). Tatt i betraktning det overvåkede områdets beliggenhet, vil mange personer 
utsettes for overvåkingen. En stor andel av de som overvåkes, vil heller ikke ha kunn-
skap om at området de befinner seg i, er kameraovervåket. 

Overvåking kan ha flere formål: 
Formålet kan være å •	 holde et område under oppsikt, slik at man straks kan treffe 

tiltak for å hjelpe personer eller iverksette mottiltak hvis uønskede situasjoner skulle 
oppstå (jf PVN-2002–05 Raddison SAS Plaza Hotell, som bl a gjaldt overvåking av 
svømmebasseng). 

Formålet kan være å drive •	 etterretning, ved at man leter etter avvik fra normal 
atferd eller en forventet normalsituasjon, og gjør slike situasjoner gjenstand for spesiell 
oppmerksomhet, eventuelt analyse – f eks søker å identifisere kjøretøy, personer eller 
annet. 

Formålet kan være •	 preventivt. Ved at det er kjent at området er overvåket, vil 
dette gjøre at man reduserer risikoen for uønskede situasjoner (jf PVN-2002–02 Posten 
Norge som gjaldt overvåking av minibank, og PVN-2004–09 Bakerhuset, som gjaldt 
overvåking for å hindre svinn og underslag). 

Formålet kan være å •	 sikre bevis, typisk til bruk i en senere rettssak (jf PVN-2002–
02 Posten Norge som gjaldt overvåking av minibank). 

Naturligvis vil disse formålene overlappe hverandre, og DMT vil kunne hevde at over-
våkingen i dette tilfellet har alle de fire nevnte formålene. Selve overvåkingen kan også 
skje på ulike måter. Disse måtene er relatert til formålene, men faller ikke sammen med 
disse:

Sanntids overvåking•	  ved at en person følger med i bildene fra kamera. Skal man 
holde et område under oppsikt for å yte hjelp hvis kritiske situasjoner oppstår, for-
utsetter dette sanntids overvåking. (I prinsippet kan man tenke seg at overvåkingen i 
sanntid skjer ved hjelp av et datamaskinbasert system som analyserer bildene, f eks for 
ansiktsgjenkjenning eller tegn på uønskede situasjoner. Slike system er kjent, men – så 
vidt man kjenner til – ikke i bruk i Norge for annet enn overvåking av høyspentlinjer 
mv.) Sanntids overvåking forutsetter ikke at det gjøres billedopptak slik at data lagres. 

Systematisk overvåking•	  med sikte på å avdekke et mønster i den observerte atferd 
som kan indikere at et anslag er under planlegging, f eks at samme bil gjentatte ganger 
vender tilbake uten påviselig grunn. Analyse vil kunne skje på grunnlag av observa-
sjoner i sann tid, men vil typisk forutsette at opptak er tilgjengelig for sammenligning. 
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Det vil også typisk innhentes tilleggsinformasjon, f eks opplysning om eier ved hjelp av 
registreringsnummeret til en bil. 

Opptak•	  kan gjøres uten observasjon i sanntid. Hvis formålet utelukkende er bevis-
sikring, vil opptaket ikke bli gjennomsett uten at det er foranlediget av en hendelse. Slik 
vil det antakelig ofte være ved overvåking av banklokaler mv, hvor det først er etter 
et anslag mot virksomheten at opptakene vil bli gjennomsett. Naturligvis vil også slik 
overvåking kunne ha en preventiv effekt. 

Personvernnemnda legger til grunn at overvåkingen i dette tilfellet, også av de ytre 
områdene, vil være systematisk. Dette innebærer at man i prinsippet kan anse tilfeldige 
forbipasserende som en potensiell trussel, og at opptakene vil kunne danne grunnlag 
for nærmere kontroll av mistenkelige personers identitet, bevegelsesmønstre med vi-
dere. Denne kontrollen vil i hovedsak (til nå utelukkende) rettes mot personer som ikke 
har til intensjon å utsette DMT for angrep. Personvernnemnda anser at systematisk 
overvåking er den type overvåking som representerer den største ulempen for de regis-
trertes personvern. 

Før Personvernnemnda foretar den endelige avveining av behovet for overvåking 
mot de registrertes personvern, vil det vurderes hvorvidt personvernulempene kan av-
hjelpes med varsling av de registrerte.

6.2.4 Kan varsling mv avhjelpe personvernulempene – personopplysningsloven § 40

Et av de forhold som kan dempe personvernulempene, og som også er angitt som krav 
i personopplysningsloven § 40, er at personer som oppholder seg på eller passerer gjen-
nom det overvåkede området, blir gjort oppmerksom på overvåkingen ved skilting. 
Personvernnemnda har på befaring sett på skiltingen av overvåkingen. Skiltingen er 
gjort på eiendommen til DMT. Det overvåkede område strekker seg utover der hvor 
forbipasserende kan få varsel ved den aktuelle skiltingen. Personer i dette «ytre områ-
det» har heller ikke andre grunner til å tro at de er overvåket. I det ytre området vil det 
ikke bare være beboere og handlende som har sin daglige gange, men også tilfeldig for-
bipasserende eller besøkende. Det er spesielt for det ytre området Personvernnemnda 
må vurdere om kravet i personopplysningsloven § 40 er oppfylt, det vil si om det «ved 
skilting eller på annen måte» er gjort «tydelig oppmerksom på at stedet blir overvåket 
og hvem som er behandlingsansvarlig». Det synes å fremgå av forarbeidene til bestem-
melsen (Ot prp nr 92 (1998–1999) Behandling av personopplysninger (personopplys-
ningsloven)) at slike eksempler som i den nærværende sak ikke har vært diskutert i 
tilknytning til utformingen av personopplysningsloven § 40.

Det er praktisk umulig for den behandlingsansvarlige ved skilting å gjøre de som 
ferdes i det ytre området, tydelig oppmerksom på overvåkingen. 

Etter personopplysningsloven § 46 kan det stilles vilkår for at behandling av person-
opplysninger skal kunne skje lovlig. Denne bestemmelsen kommer imidlertid ikke direkte 
til anvendelse i dette tilfellet, jf personopplysningsloven § 37, 1.ledd. Personvernnemnda 
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finner det uansett tvilsomt om personopplysningsloven § 46 gir hjemmel til å rette slikt 
påbud mot andre enn den behandlingsansvarlige. Personvernnemnda tolker loven slik 
at nemnda ikke kan pålegge eiere av andre eiendommer å la den behandlingsansvarlige 
sette opp skilt på deres eiendom.

Personvernnemnda kan heller ikke for øvrig se at nemnda har hjemmel til å påby at 
den behandlingsansvarlige skal foreta en bestemt form for varsling eller skilting etter-
som det ikke er gitt forskrifter om dette etter personopplysningsloven § 41, og ettersom 
personopplysningsloven § 46 ikke kommer til anvendelse, jf § 37. Imidlertid kan selv-
sagt Personvernnemnda uttale at en bestemt form for varsling vil være tilfredsstillende, 
eventuelt angi hva som skal til for at skiltingen skal kunne anses tilfredsstillende.

Personvernnemnda måtte derfor eventuelt begrense seg til å innskjerpe at skiltingen 
skal være tydelig, jf personopplysningsloven § 40, dvs at skiltene bør være best mulig 
synlig for personer som ferdes i det overvåkede området. Den skilting som er gjort på 
eiendommen til DMT er i og for seg tydelig, og gir et alminnelig og uspesifisert varsel 
om at området er overvåket uten at «området» spesifiseres nærmere. Sperring av den 
ene kjørebanen utenfor eiendommen i Bergstien bidrar også «på annen måte» til å gjøre 
forbipasserende oppmerksom på at det er iverksatt tiltak for å styrke sikkerheten.

Personvernnemnda har i første omgang vurdert hvordan man i dette tilfellet skal 
tolke personopplysningsloven § 40. 

Ett alternativ er å tolke den slik at hvis det ikke i praksis er mulig å gjøre de som 
blir overvåket tydelig oppmerksom på overvåkingen, så har nemnda heller ikke hjem-
mel for å tillate overvåkingen. Etter dette tolkningsalternativet ville et slikt forbud være 
følgen uansett styrken i den behandlingsansvarliges begrunnelse for overvåkingen, og 
uansett hvor beskjedne personvernulempene måtte være for de overvåkede. 

Personvernnemnda har funnet at loven ikke kan tolkes slik at det ikke under noen 
omstendighet kan tillates overvåking hvis den behandlingsansvarlige ikke kan gjøre 
alle de registrerte oppmerksom på overvåkingen. Etter Personvernnemndas syn vil det 
gjøre loven unødvendig rigorøs, og det er ingen holdepunkter i forarbeidene for at det 
har vært meningen å innføre en bestemmelse som forbyr overvåking av offentlig rom 
hvis ikke varsling av alle de registrerte kan finne sted. Personvernnemnda tolker derfor 
bestemmelsen slik at hvis varsling ikke kan finne sted, så kreves det en enda større over-
vekt i interesseavveiningen til fordel for den behandlingsansvarlige. 

Personvernnemnda er altså kommet til at DMT har en berettiget interesse 
i å overvåke offentlig sted etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd jf § 8 litra f. 
Personvernnemnda er også kommet til at kravet til skilting mv etter personopplysnings-
loven § 40 ikke prinsipielt er til hinder for å tillate overvåking i en situasjon hvor de 
overvåkede ikke kan varsles ved skilting. Imidlertid vil det da kreves at den behand-
lingsansvarliges interesser har enda større overvekt når de avveies mot personvernu-
lempene ut fra personopplysningsloven § 37, 1.ledd jf § 8 litra f. Denne avveiningen 
følger nedenfor.
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6.2.5 Interesseavveining etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd jf § 8 litra f

Personvernnemnda tar som utgangspunkt de betenkeligheter som knytter seg til fjern-
synsovervåking av så store områder som det dreier seg om i dette tilfellet, særlig sett 
hen til at bildene på grunn av kameraets zoom-funksjon blir detaljerte, at de gir god 
mulighet for identifikasjon av de overvåkede, at billedopptak lagres, og at overvåkin-
gen er systematisk. Ved overvåking av det offentlige rom vil personvernulempene avta 
etter hvert som kvaliteten på bildene svekkes. Man legger i dette tilfellet også vekt på 
at overvåkingen er målrettet og tar sikte på å avdekke spesifikke forhold, noe som for-
utsetter systematisk overvåking.

Ved avgjørelsen har Personvernnemnda lagt vekt på den vurdering som Høyesterett 
har lagt til grunn i den såkalte «Gatekjøkkenkjennelsen» (Rt-1991–616). Saken gjaldt 
en arbeidsgivers opptak av ansatte uten å ha informert disse, og kjennelsen gjaldt spørs-
målet om hvorvidt opptakene kunne brukes som bevis i en etterfølgende straffesak, noe 
som Høyesterett besvarte benektende. I vurderingen av hvorvidt hemmelige opptak på 
arbeidsplassen krenker personvernet, sier Høyesterett at «fremgangsmåten medfører 
et slikt inngrep i den personlige integritet at den ut fra alminnelige personvernhensyn i 
utgangspunktet bør anses uakseptabel».

For de personer som passerer i det som ovenfor er kalt det «ytre området», og som 
ikke nås av et varsel om overvåking ved skilting eller på annen måte, vil den systema-
tiske overvåkingen fremstå som «hemmelig». Personvernnemnda mener det må svært 
sterke grunner til for at man skal kunne tillate overvåking i slike tilfelle, ikke bare på 
grunn av tolkningen av personopplysningsloven § 40 (jf ovenfor), men på grunn av de 
samme alminnelige personvernhensyn som Høyesterett har fremhevet. 

I interesseavveiningen har Personvernnemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
Personvernnemndas flertall (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Tom Bolstad, Jostein 

Halgunset, Tore Hauglie og Lars Erik Fjørtoft) finner under henvisning til det ovenstå-
ende at DMTs interesse i systematisk overvåking av det ytre området, ikke overstiger 
personvernulempene, og finner at personopplysningslovens § 37, 1.ledd jf 8 litra f ikke 
gir hjemmel for en slik omfattende overvåkning som kameraet muliggjør. 

Personvernnemndas mindretall (Mari Bø Haugstad) er kommet til motsatt resultat. 
Mindretallet har, under henvisning til den konstaterte alvorlige sikkerhetssituasjonen 
omkring trossamfunnet, kombinert med det faktum at det kun vil være i unntakstilfel-
ler at de overvåkede personene faktisk vil bli identifisert, kommet til at DMTs interesse 
i å overvåke overstiger personvernulempene dette medfører for de registrerte, jf per-
sonopplysningsloven § 8 litra f. Mindretallet finner at de registrertes interesse i dette 
tilfelle kan ivaretas tilstrekkelig gjennom vilkår om oppbevaring, tilgang og bruk av 
de registrerte opplysningene. De nevnte forholdene (alvorlig sikkerhetssituasjon kom-
binert med liten grad av faktisk identifikasjon) innebærer etter mindretallets vurdering 
at personvernulempene for de registrerte blir klart mindre enn hva som var tilfelle i 
Rt-1991–616.
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6.2.6 Overvåking av privat eiendom

Som det fremgår av fremstillingen av sakens omstendigheter, vil kameraet også over-
våke deler av en tilgrensende hage, som er privat eiendom. Personopplysningsloven 
mangler klare bestemmelser om hvorvidt en databehandlingsansvarlig har adgang til 
å overvåke annen eiendom enn den vedkommende selv eier eller på annen måte dispo-
nerer. Det kan lett tenkes situasjoner hvor den behandlingsansvarlige har en interesse 
i overvåking av et privat område, som i dette tilfellet. Personopplysningsloven synes 
ikke å løse de spørsmål som kan oppstå når den behandlingsansvarlige (den som gjen-
nomfører overvåking) ikke er eier av det sted som ønskes overvåket. Det kan derfor 
oppstå en spenning mellom eiers råderett og den behandlingsansvarliges rett eller plikt 
etter personopplysningsloven.

For overvåking av sted hvor en begrenset krets av personer jevnlig ferdes stilles det 
i tillegg til interesseovervekten til fordel for behandlingsansvarlig (personopplysnings-
loven § 37, 1.ledd jf § 8 litra f) også krav om at det ut fra virksomheten er et særskilt 
behov for overvåkingen, jf personopplysningsloven § 38. Etter lovens bestemmelser er 
det altså for et slikt område ikke tilstrekkelig at den behandlingsansvarlige har en beret-
tiget interesse. På bakgrunn av den sikkerhetssituasjonen det er redegjort for ovenfor, 
og hagens nærhet til DMTs bygninger, finner Personvernnemnda at det foreligger et 
slikt særskilt behov for DMT. 

Denne interessen må også her veies mot personvernulempene, jf personopplysnings-
loven § 37, 1.ledd jf § 8 litra f. I denne vurderingen tar Personvernnemnda hensyn til 
at nærheten til DMTs bygninger styrker den behandlingsansvarliges interesse i over-
våkingen samtidig som den også gjør personvernulempene større fordi de overvåkede 
vil kunne gjenkjennes. I dette tilfellet vil det imidlertid være praktisk mulig å varsle de 
registrerte, dels ved skilting og sperringen i gaten vis-à-vis hagen, og dels ved direkte 
varsel til eier av hagen, jf nedenfor. På denne bakgrunn finner Personvernnemnda der-
for at overvåkingen for dette området må kunne tillates etter personopplysningsloven 
§§ 38 og 37, 1.ledd jf § 8 litra f.

Personvernnemnda tolker imidlertid personopplysningslovens bestemmel-
ser slik at det kreves samtykke av eier for å foreta slik overvåking. Ved befaring er 
Personvernnemnda blitt kjent med at DMT har orientert eier av hagen, og at eier ikke 
synes å ha innvendinger mot den overvåkingen som skjer.

Personvernnemnda forutsetter at et skriftlig og informert samtykke innhentes av 
hagens eier. På grunnlag av slikt samtykke vil overvåkingen kunne opprettholdes. I 
mangel av slikt samtykke, må overvåkingen opphøre.

6.3 Lagring av opptak fra fjernsynsovervåkingen

Datatilsynet har krevd at opptak slettes etter syv dager under henvisning til personopp-
lysningsforskriften § 8–4 om sletting av billedopptak. Tilsynet har ikke funnet grunn 
til å tillate utvidet lagringstid.



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 275

Personopplysningsforskriften § 8–4, 1.ledd viser til personopplysningsloven § 28, 
som gir uttrykk for prinsippet om at personopplysninger ikke skal oppbevares lenger 
enn det er saklig grunn for det. Personopplysningsloven § 28 gjelder imidlertid ikke 
direkte for denne situasjonen, jf personopplysningsloven § 37, 1.ledd som ikke gir 
personopplysningsloven § 28 anvendelse generelt for fjernsynsovervåking – denne be-
stemmelsen kommer bare til anvendelse dersom opptaket anses som et personregister, 
jf personopplysningsloven § 37, 2.ledd. 

Forskriften er gitt med hjemmel i personopplysningsloven § 41. Etter denne bestem-
melsen kan forskriften bl a gi regler om «fjernsynsovervåking og billedopptak i forbin-
delse med slik overvåking, herunder om sikring, bruk og sletting av billedopptak gjort 
ved fjernsynsovervåking». Dette gir tilstrekkelig hjemmel til å regulere sletting selv om 
personopplysningsloven § 28 ikke direkte kommer til anvendelse. Henvisningen til per-
sonopplysningsloven § 28 i personopplysningsforskriften § 8–4 kan ikke tolkes slik at 
forskriftsbestemmelsen bare kommer til anvendelse for de billedopptak som direkte fal-
ler inn under personopplysningsloven § 28 etter personopplysningsloven § 37, 2.ledd.

Etter personopplysningsforskriften § 8–4, 2.ledd er hovedregelen at opptak skal 
slettes etter syv dager. 

Etter personopplysningsforskriften § 8–4, 6.ledd kan det gjøres unntak fra fristen 
i personopplysningsforskriften § 8–4, 2.ledd når det «foreligger et særlig behov for 
oppbevaring i lengre tid». Behovet vil her være knyttet til analyse av atferdsmønster for 
overvåkede personer som kan gi grunn til å anta at det forberedes en eller annen form 
for aksjon. Dette kan også ha en forebyggende funksjon, forutsatt at mulige gjernings-
menn er kjent med lagringstiden. Samtidig vil lengre lagringstid representere en økning 
av ulempene for de registrerte, og dermed også spille en rolle for interesseavveiningen 
etter personopplysningsloven § 8 litra f. 

De hensyn som anføres for å utvide lagringstiden, er i hovedsak sammenfallende 
med hensynene bak regelen om utvidet lagringstid for post- og banklokale (analyse 
av atferdsmønster). Et bank- eller postlokale er ikke typisk et «for almindelig Færdsel 
bestemt eller almindelig befærdet sted» (som er definisjonen av et offentlig sted i straf-
feloven § 7), men det vil typisk være tilgjengelig for flere enn en «begrenset krets av 
personer som jevnlig ferdes der». Det er av den grunn ikke naturlig å likestille offentlig 
gate mv nær DMT med et slikt lokale, men hensyn som i alle fall er delvis sammenfal-
lende, kan tale for å tillate en noe utvidet lagringstid, men mer begrenset enn for post- 
og banklokale.

I den grad billedopptakene lagres på en måte som gjør det mulig å finne igjen opp-
lysninger om en bestemt person, kommer også personopplysningsloven § 46 til an-
vendelse. Man kan i så fall redusere personvernulempene ved å gi pålegg om særskilt 
fysisk sikring av opptak, og regler som begrenser hvilke personer som har tilgang til 
opptakene.

Ut fra det særlige trusselbildet som foreligger, finner Personvernnemnda at det fore-
ligger et særskilt behov for oppbevaring ut over 7 dager og gir klager medhold i at 
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opptakene kan lagres inntil 30 dager, forutsatt ekstra sikkerhetstiltak, jf personopplys-
ningsforskriften § 8–4, 6. ledd. 

Det bemerkes at konklusjonen vedrørende spørsmålet om lagringstid etter nemndas 
vurdering ikke rokker ved resultatet av den interesseavveining som er gjort ovenfor.

7 Vedtak
Vedtakets punkt 2 er truffet under dissens. Vedtaket er utformet i tråd med flertallets 
syn.

Det Mosaiske Trossamfund får tillatelse til å oppbevare opptak fra overvåkin-1. 
gen inntil 30 dager. Opptakene må oppbevares i låst skap e lign, og bare de sikkerhets-
ansvarlige skal ha tilgang til opptakene. Det skal føres en journal som angir hvem som 
er de autoriserte sikkerhetsansvarlige, og som angir når opptak eldre enn 7 dager blir 
avspilt, samt årsaken til dette. Denne journal skal være tilgjengelig for Datatilsynet ved 
kontroll. Datatilsynets vedtak av 2.2.2005 pkt 1 endres i henhold til dette.

Det Mosaiske Trossamfund må fjerne overvåkingskamera som muliggjør over-2. 
våking av offentlig område utover det området hvor det er tydelig varslet med skilting, 
eller besørge at kameraets sladdefunksjon hindrer slik overvåking. Overvåking av nær-
liggende privat eiendom tillates bare hvis skriftlig og informert samtykke innhentes fra 
eier. Datatilsynets vedtak av 2.2.2005 pkt 2 opprettholdes med den presisering som er 
gitt ovenfor. 

Oslo 4.1.2006 
For Personvernnemnda 

 
Jon Bing 

Leder
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klagesak 2005–10: klage på vedtak om pålegg om sletting av 
kundeopplysninger

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 19.11.2004, om pålegg om sletting av kundeopplysninger som Subaru Norge 
mottar fra en forhandler og utleverer videre til andre forhandlere. 

2 saksgang
Datatilsynet mottok klage fra Birger N Haug AS, representert ved advokat Johan Haga, 
i brev av 11.12.2003. Klagen gjaldt Subaru Norges behandling av personopplysninger 
mottatt fra Birger N Haug. Tilsynet ba om en redegjørelse fra Subaru Norge i brev av 
25.2.2004. Tilsynet sendte purring den 20.4.2004 med en måneds frist til å svare. Da 
tilsynet ikke mottok svar, ble ny purring sendt 23.6.2004. Her ble det varslet om at 
tilsynet ville fatte vedtak basert på Birger N Haugs fremstilling dersom tilsynet ikke 
mottok svar innen en uke. 

Subaru Norge svarte i brev av 16.7.2004. Svaret redegjorde ikke for tilsynets spørs-
mål. Datatilsynet sendte nytt brev den 23.7.2004, hvor tilsynet ba Subaru Norge over-
sende rettsavgjørelse referert til i brev av 16.7.2004 (Nedre Romerike tingretts kjen-
nelse av 21.11.2003). Tilsynet mottok rettsavgjørelsen i brev av 7.10.2004 fra Birger 
N Haug. 19.11.2004 fattet tilsynet vedtak om sletting av kundeopplysninger med tre 
ukers klagefrist basert på Birger N Haugs redegjørelse av saken. På forespørsel fra 
Subaru Norge godtok tilsynet en utsettelse av klagefristen i brev av 17.12.2004. Subaru 
Norge, representert ved Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma, klaget på vedtaket i 
brev av 17.12.2004, med ønske om at saken skulle videresendes til Personvernnemnda. 
Tilsynet ba om ytterligere opplysninger den 6.1.2005, og mottok svar fra Subaru Norge 
i brev av 25.1.2005. På bakgrunn av personlige omstendigheter utsatte tilsynet svarfris-
ten for Birger N Haug. I brev av 17.2.2005 ga Birger N Haug uttrykk for at firmaet ikke 
lenger hadde behov for at saken skulle følges opp ytterligere fra Datatilsynets side. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 28.3.2005. Subaru Norge, 
ved Wiersholm, Mellbye & Bech, ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 
30.5.2005 og gitt frist for ytterligere merknader. Wiersholm, Mellbye & Bech fikk et-
ter forespørsel forlenget frist til 14.9.2005 for å inngi ytterligere merknader til klagen. 
Nemnda mottok klagers kommentarer i brev av 13.9.2005.
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3 faktum
Både bilimportør og bilforhandlere har kunderegister. Personopplysninger om kjøpere 
av Subarus biler innsamles av den forhandler som foretar salget. I avtalen mellom 
forhandlerne og Subaru Norge er det opplistet opplysninger som forhandlerne skal 
levere til importøren. Hensikten med uleveringen er at Subaru Norge qua importør skal 
kunne ivareta sine forpliktelser overfor bilkjøper, som har rettigheter etter kjøpsloven 
både overfor selger og importør. 

Kundeopplysningene som i avtalen kreves utlevert fra forhandlerne til Subaru 
Norge, er:

bilkjøperens navn, adresse og alder •	
chassistype og nummer •	
registreringsdato og -nummer og nøkkelnummer •	
dato for innløsning av bilens dokumenter i bank •	

Slik praksis er i dag, utleverer Subaru Norge kundeopplysninger videre til andre for-
handlere enn de som har innsamlet opplysningene. Saken dreier seg om hvorvidt denne 
praksis er lovlig. 

Subaru Norge har ikke full oversikt over omfanget av slike utleveringer. Det frem-
kommer av saksdokumentene at Subaru Norge har utlevert kundens navn og adresse, 
bilens registreringsnummer, og Subarus interne kundenummer på kundens bil til en ny 
forhandler av Subaru. 

Det ble avsagt kjennelse i Nedre Romerike tingrett om midlertidig forføyning 
21.11.2003. Der fremgår det på side 14 at «[r]etten kan heller ikke se at Subarus 
opptreden er i strid med personopplysningsloven». Datatilsynet har fattet vedtak 
om at Subaru Norge må sørge for sletting av slike overførte kundeopplysninger hos 
forhandlerne.

4 anførslene
Subaru Norge forstår Datatilsynets vedtak slik at tilsynets pålegg kun gjelder sletting 
av kunde opplysninger hos nye forhandlere som eventuelt måtte ha mottatt opplysnin-
ger fra Subaru Norge som er innhentet av en annen forhandler, og ikke sletting hos 
Subaru Norge.

Bilimportøren anfører at en eventuell utlevering av kundeopplysninger som er mot-
tatt fra en forhandler til en annen forhandler, ikke er i strid med personopplysningsloven. 
Subaru Norge mener at behandlingen kan hjemles i personopplysningsloven § 8 litra f. 

Subaru Norge har ikke foretatt noen nærmere undersøkelser i henhold til når og 
i hvilket omfang slike utleveringer eventuelt måtte ha funnet sted etter personopplys-
ningslovens ikrafttreden 1.1.2001 og fremover. Subaru Norge mener uansett å ha en 
interesse i å kunne utlevere slike kundeopplysninger til nye forhandlere i fremtiden, og 
har derfor behov for å få en avklaring på spørsmålet. 
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Bilimportøren anfører at det ofte forekommer tilfeller der en ny forhandler får til-
gang til tidligere innhentede kundeopplysninger. Dette skjer på forskjellige måter, for 
eksempel ved at en ny forhandler overtar virksomheten fra en tidligere forhandler, og 
hvor kundeopplysningene følger med virksomheten. Den tidligere forhandler vil her 
enten kunne være en frittstående forhandler, eller en del av importørens organisasjon. 
Subaru Norge nevner også tilfeller hvor en forhandler velger å avvikle hele eller deler 
av sin virksomhet uten at denne overdras til en ny forhandler, men hvor de kundeopp-
lysninger som den tidligere forhandleren har innhentet og overlevert til importøren, 
utleveres til den nye forhandleren. Bilimportøren anfører at i alle disse tilfellene er 
fellesnevneren at kundeopplysninger overføres fra en forhandler til en annen. Subaru 
Norge kan ikke se at hensynet til den registrerte her gir noen større grunn til å gripe inn 
i det ene tilfellet enn det andre.

Subaru Norge mener at både importøren og den nye forhandleren ivaretar «en 
berettiget interesse» når kundeopplysningene tas i bruk hos den nye forhandleren, jf 
personopplysningsloven § 8 litra f. Bilimportøren viser til at det er flere ønsker og be-
hov som ligger bak innsamling av personopplysninger hos forhandleren og importøren. 
For forhandleren vil kundeopplysningene både ha betydning i forbindelse med første-
linjehåndtering av serviceansvar, og i forbindelse med generell kundeinformasjon og 
markedsføring overfor Subaru-eiere. En ny forhandlers bruk av kundeopplysningene 
vil innebære de samme formål.

Ifølge Subaru Norge vil ikke reglene om adressemekling passe for tilfeller som dette, 
hvor forhandleren har behov for kundeopplysningene i sin løpende virksomhet, blant an-
net for å kunne håndtere reklamasjonsforespørsel, service og lignende, hvor den nye for-
handleren vil være kontaktpunkt også i forhold til tidligere forhandleres nybilkunder. 

Subaru Norge mener også at den tidligere forhandleres nybilkunder vil være best 
tjent med at den nye forhandleren får tilgang til kundeopplysninger og opplysninger 
om bilens historikk i henhold til reparasjoner og service, slik at kunden kan bli betjent 
på en best mulig måte.

På bakgrunn av ovennevnte vurdering anfører Subaru Norge at både importøren 
og den nye forhandleren oppfyller vilkåret for å behandle personopplysninger i person-
opplysningsloven § 8 litra f. Subaru Norge mener at hensynet til registrerte nybilkun-
der ikke er til hinder for at slike kundeopplysninger gis videre til ny forhandler. Dette 
gjelder uavhengig av bakgrunnen for utleveringen, herunder om utleveringen skjer som 
ledd i en virksomhetsoverdragelse eller på annen måte.

Subaru Norge viser forøvrig til at Nedre Romerike tingrett i sin kjennelse av 
21.11.2003 la til grunn at Subaru Norges utlevering av kunderegister til den ny for-
handler ikke var i strid med personopplysningsloven § 8.

Subaru Norge forutsetter at Datatilsynets pålegg ikke må iverksettes før klagen er 
behandlet. Dersom pålegget fastholdes, mener Subaru Norge at det bør presiseres i ved-
taket hvor langt tilbake i tid Subaru Norge må gå for å undersøke hvilke personopplys-
ninger som eventuelt måtte være overgitt til nye forhandlere. Bilimportøren mener også 
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at det bør presiseres om vedtaket også skal omfatte kundeopplysninger fra nybilkunder 
som den nye forhandleren har solgt biler til etter at de opprinnelige kundeopplysnin-
gene ble utlevert. Tilsvarende gjelder også kunder som har fått utført reparasjoner, 
service eller lignende av den nye forhandleren, eller hvor forhandleren på annen måte 
har bearbeidet eller oppdatert tidligere kundeopplysninger. Subaru mener også at det i 
vedtaket bør presiseres at kundeopplysninger som ble overlevert fra bilimportøren til 
Skotvedt AS i 2003, og som stammet fra Subarus Norges egen forhandlervirksomhet i 
Oslo, ikke vil være omfattet av pålegget.

Det er for Subaru Norge uklart hva Datatilsynet mener med uttalelsen om at «opp-
lysninger til forhandlerens egne kunder behøver ikke slettes». Subaru Norge anfører at 
ettersom de kunder som forhandlerne mottar opplysninger om fra Subaru Norge, må 
anses å være disse forhandlernes kunder eller potensielle kunder, ber Subaru Norge om 
at tilsynet presiserer innholdet av denne uttalelsen. Bilimportøren er i tvil om uttalelsen 
innebærer at kundeopplysningene uansett ikke behøver å slettes.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at Subaru Norge og forhandlerne vil være selvstendige behand-
lingsansvarlige, jf personopplysningsloven § 2 nr 4. Etter personopplysningsloven § 11 
første ledd litra a, skal den behandlingsansvarlige sikre seg at behandlingen av person-
opplysninger er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 9. Tilsynet fastslår at denne 
saken ikke gjelder sensitive personopplysninger.

Tilsynet er av den oppfatning at behandlingsgrunnlaget må vurderes ut i fra de to 
formål Subaru opplyser at opplysningene er innhentet for:

Kundeinformasjon og markedsføring •	
Førstelinjehåndtering av garantiansvar og service •	

Spørsmålet er ifølge tilsynet i hvilken grad Subaru Norge har et behandlings-
grunnlag i personopplysningsloven § 8 til å utlevere kundeopplysninger til 
andre forhandlere enn de som har samlet inn opplysningene, for bruk til oven-
nevnte formål.

Datatilsynet mener at Subaru ikke har et behandlingsgrunnlag for en slik utleve-
ring. Derfor er det ikke er nødvendig å drøfte hvorvidt den enkelte forhandler som 
opplysningene utleveres til har et behandlingsgrunnlag. Tilsynets avveininger som er 
foretatt i tilknytning til Subaru Norges rett til å utlevere, vil også gjøre seg gjeldende 
for vurderingen av den enkelte forhandlers behandlingsgrunnlag.

Tilsynet kan ikke se at Subaru Norges utlevering av opplysningene til en ny for-
handler med formål om kundebehandling, gir et behandlingsgrunnlag i personopplys-
ningsloven § 8 litra f, slik Subaru Norge anfører. 

Ifølge Datatilsynet omfattes utlevering med formål om markedsføring av det som 
kategoriseres som adressemekling. Tilsynet viser forståelse for at Subaru Norge har en 
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berettiget interesse i å utlevere kontaktopplysninger slik at den enkelte forhandler kan 
foreta markedsføring rettet mot de registrerte. Tilsynet bestrider imidlertid at registre-
ringsnummer og Subarus Norges interne kundenummer på bilene, kan behandles til 
dette formål. I henhold til Datatilsynets praksis kan bare kontaktopplysninger, sammen 
med informasjon som følger av at de er registrert i Subarus register, utleveres med hjem-
mel i personopplysningsloven § 8 litra f med adressemekling som formål.

Tilsynet mener videre at saken reiser spørsmål om hvorvidt Subaru Norge skal kun-
ne utlevere registreringsnummer og kundenummer på bilene til markedsføringsformål. 
Tilsynet mener at hensynet til den registrertes personvern ikke blir alvorlig krenket ved 
at Subaru Norge utleverer registreringsnummer og kundenummer på bilene. På den an-
nen side kan ikke tilsynet se at interessen i en slik bruk av disse opplysningene er særlig 
tungtveiende. Datatilsynet vektlegger tilsynets langvarige praksis på at opplysninger ut-
over kontaktopplysninger, sammen med informasjonen som følger av at de er registrert 
i et register, ikke kan utleveres uten samtykke. Tilsynet viser forøvrig til Ot prp nr 92 
(1998–1999) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 
side 109 om at hensynet til privatlivets fred må tillegges betydelig vekt i avveiningen 
mot kommersielle interesser. Datatilsynet mener at Subaru Norge og forhandleres inter-
esse i markedsføring, ikke overstiger hensynet til den registrertes personvern.

I ovennevnte vurdering av hva tilsynet mener at kan utleveres til adressemekling, 
vektlegger tilsynet at det gis informasjon, jf. personopplysningsloven §§ 19 og 20. 
Datatilsynet forutsetter at dette også gjelder for Subaru Norges utlevering til andre 
forhandlere enn hos den forhandler bilen ble kjøpt, da disse forhandlerne ikke er be-
handlingsansvarlig som den registrerte har et løpende kundeforhold til, jf personopp-
lysningsloven § 26, 5.ledd.

I henhold til formålet om førstelinjehåndtering av garantiansvar og service, er 
spørsmålet om den interesse Subaru Norge har i å utlevere opplysningene ivaretar en 
berettiget interesse, og om hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger den-
ne interessen.

Tilsynet viser til Personvernnemndas vurdering av sak nummer 2004–02 (samtykke 
for fortsatt lagring av opplysninger fra prosjektet «Helse- og stressreaksjoner hos olje-
arbeidere i Nordsjøen» – NTNU), og anfører at nemndas praksis er at behandling av 
personopplysninger som hovedregel baseres på samtykke. Subaru Norge anfører ikke 
konkrete argumenter for hvorfor samtykke ikke er benyttet. Tilsynet mener at det ikke 
vil være særlig problematisk å innhente samtykke fra den enkelte kunde. Når en Subaru-
eier kommer til en forhandler for service, kan eieren oppgi registreringsnummeret. 

Datatilsynet er av den oppfatning at utleveringen heller ikke kan hjemles i annet 
behandlingsgrunnlag. I interesseavveiningen etter personopplysningsloven § 8 litra f, 
mener tilsynet at Subaru Norges og den enkelte forhandlers interesse ikke overstiger 
interessen til den enkeltes personvern. Som nevnt ovenfor mener tilsynet at opplys-
ninger kan innhentes når kunden ved behov kontakter forhandleren. Subaru Norge 
har ikke redegjort nærmere for hva det interne kundenummeret skal benyttes til, men 
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tilsynet legger til grunn at også dette nummeret lar seg innhente når kunden kontakter 
forhandler. Ifølge Datatilsynet må Subaru Norges eventuelle interesse således være den 
muligheten som foreligger for kunne utlevere opplysningene allerede ved etablering av 
en ny forhandler, samt å slippe å innhente samtykke. Tilsynet anfører at denne interes-
sen ikke overstiger hensynet til den registrertes personvern.

I henhold til Subaru Norges anførsel om at tilsynets vedtak ikke må iverksettes før 
klagen er behandlet, viser tilsynet til forvaltningsloven § 42. Tilsynet mener at utgangs-
punktet er at Datatilsynets pålegg skal iverksettes før fristen for slettingen utløper. 
I denne saken er personopplysningene også registrert i Subaru Norges egne registre. 
Tilsynet mener dermed at det ikke foreligger grunner som tilsier at pålegget ikke kan 
iverksettes. I denne forbindelse uttaler tilsynet i brev til Subaru Norge at «opplysninger 
til forhandlerens egne kunder behøver ikke slettes», noe Subaru Norge finner uklart. 

6 Personvernnemndas vurderinger
Etter personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra a må den behandlingsansvarlige sikre 
seg at det foreligger et tilstrekkelig behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven §§ 
8 og 9. Denne saken gjelder ikke sensitive personopplysninger (jf personopplysnings-
loven § 2 nr 8, dermed berører ikke saken personopplysningsloven § 9). Det vil være 
tilstrekkelig å finne behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven § 8. Etter hovedre-
gelen i personopplysningsloven § 8 skal behandling av personopplysninger bygge på 
samtykke slik dette er definert i personopplysningsloven § 2 nr 7. 

Sakens bakgrunn er forholdene mellom importør (Subaru Norge), forhandlere av 
Subaru av ulike kategorier og en kunde som er kjøper av en Subaru fra en forhandler. 
Skjematisk kan disse partene og relasjonene mellom dem skisseres som nedenfor:
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I denne oversikten har man holdt utenfor de tilfeller hvor en aktuell forhandler overdrar 
sin virksomhet til en annen forhandler, herunder kundeopplysninger. I et slikt tilfelle vil 
overdragers plikter og rettigheter overfor kunder overdras sammen med virksomheten. 
Den som overtar virksomheten, vil da få samme forhold til kunden som overdrageren, 
dvs den posisjon som i diagrammet er angitt som «aktuell forhandler».

Forholdet mellom kunde og «aktuell forhandler» etableres i forbindelse med kjøp av 
en bil. I den forbindelse vil kunden kunne samtykke i behandling av personopplysninger. 
Imidlertid vil samtykket inngå i en forretningsmessig transaksjon hvor kunden mottar 
fordeler mot vederlag, og hvor registrering av opplysningene er en forutsetning for at 
transaksjonen kan gjennomføres. Det vil derfor være tvilsomt om samtykket formelt sett 
er «frivillig» i den betydning som personopplysningsloven § 2 nr 7 benytter uttrykket. 

I dette tilfellet er det etter Personvernnemndas syn nærliggende å finne behand-
lingsgrunnlaget i den «nødvendighetsbegrunnelse» som er angitt i personopplysnings-
loven § 8 litra a, i det registreringen er nødvendig for å «oppfylle en avtale med den 
registrerte». På dette grunnlag kan den aktuelle forhandler registrere opplysningene. 
Samtidig vil avtalen pålegge importør rettigheter og plikter direkte overfor kunden, slik 
at det også etableres et avtaleforhold mellom importør og kunde. For å oppfylle denne 
avtalen, må aktuell forhandler kunne overføre opplysninger til importør, som også har 
grunnlag for å behandle dem etter personopplysningsloven § 8 litra a.

Hvis kunden velger å kontakte en ny forhandler for vedlikehold, innbytte eller lig-
nende, vil det igjen enten etableres eller forberedes et avtaleforhold mellom partene. 
Personvernnemnda forutsetter at kontakten mellom kunde og den nye forhandler som 
kunden kontakter, gir tilstrekkelig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven 
§ 8, enten etter hovedalternativet samtykke eller etter nødvendighetsgrunnen i litra a. 
I den aktuelle situasjonen synes det unødvendig å analysere dette ytterligere. Dette vil 
også gi det nødvendige grunnlag for at den nye forhandler kunden kontakter kan få 
overført de opplysninger om kunden som er registrert hos importør.

Klagen gjelder ikke behandling av personopplysninger i disse situasjonene, men den 
behandling av personopplysninger som kan foretas hos en ny forhandler som ikke er 
kontaktet av kunden. Her kan selvsagt verken samtykke eller personopplysningsloven 
§ 8 litra a påberopes som grunnlag for databehandlingen. Klager har hevdet at det til-
strekkelige behandlingsgrunnlag kan finnes i nødvendighetsbegrunnelsen i personopp-
lysningsloven § 8 litra f fordi importør eller den nye forhandler som opplysningene 
utleveres til skal kunne vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes per-
sonvern ikke overstiger denne interessen. Den interesse man her kan påberope seg, knyt-
ter seg til det første formålet for behandlingen av personopplysninger som Datatilsynet 
har vektlagt: Kundeinformasjon og markedsføring. Etter personopplysningsloven § 11, 
1.ledd litra b er det bare opplysninger som nyttes til dette uttrykkelig angitte formål, og 
som er saklig begrunnet i importørens virksomhet som kan benyttes. 

Den nye leverandør har ikke et direkte og løpende kundeforhold til den registrerte. 
Personvernnemnda anser slik informasjon og markedsføring som utlevering av per-
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sonopplysninger til en tredjepart, dvs den nye leverandøren. For at den nye leveran-
døren skal kunne behandle opplysningene, må også denne ha et behandlingsgrunnlag. 
Til tross for at personopplysningsloven § 8 litra f synes å omfatte videregivelse av 
opplysninger til tredjepart, tolker Personvernnemnda bestemmelsen slik at det ikke 
er tilstrekkelig at den behandlingsansvarlige (i dette tilfellet importøren) har et be-
handlingsgrunnlag. Også tredjepart (i dette tilfellet den nye forhandleren), som blir 
behandlingsansvarlige for de mottatte opplysningene, må ha et behandlingsgrunnlag. 
Det eneste behandlingsgrunnlaget den nye leverandøren synes å kunne påberope seg, er 
personopplysningsloven § 8 litra f. 

Ettersom opplysningene i dette tilfellet blir innsamlet fra importøren, og ikke fra 
den registrerte, uløser innsamlingen plikt til å varsle kunden etter personopplysningslo-
ven § 20, 1.ledd. Datatilsynet har antatt at kundeinformasjon og markedsføring repre-
senterer en berettiget interesse for den nye leverandøren. Utleveringen av opplysningene 
anses som en form for adressemekling. Personvernnemnda slutter seg til dette synet. 

Datatilsynet anser at bare kontaktopplysninger og det forhold at den registrerte 
er kunde hos importøren kan behandles med markedsføring som formål rettet mot 
kunder av en forhandler som ikke er kontaktet av kunde. I forhold til angivelsen av 
hvilke opplysninger som registreres i henhold til avtalen, vil bare bilkjøperens navn og 
adresse sammen med opplysningen om at den registrerte er kunde hos Subaru, kunne 
behandles av en slik ny forhandler. Det er i saken opplyst at det også registreres andre 
opplysninger enn de som fremkommer av listen angitt under pkt 3, da særlig et internt 
kundenummer. Heller ikke dette vil kunne overføres fordi den nye forhandler mangler 
behandlingsgrunnlag i formålet med behandlingen, jf ovenfor.

Etter dette stadfester Personvernnemnda Datatilsynets vedtak, dog med den presise-
ring at når formålet for ny forhandler, som kunden ikke har vært i kontakt med, er kund-
einformasjon og markedsføring kan nye forhandler bare begrunne behandling av navn, 
adresse og det forhold at den registrerte er kunde hos importør i personopplysningsloven 
§ 8 litra f. Importør vil heller ikke kunne overføre andre opplysninger til en ny forhand-
ler. Importør må medvirke til at andre opplysninger hos nye forhandlere som kunden 
ikke selv har kontaktet, blir slettet uansett tidspunkt for registrering (overføring).

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak stadfestes med den presisering som følger av Personvern nemndas 
konklusjon.

Oslo 18.11.2005 
For Personvernnemnda 

 
Jon Bing 

Leder
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PVn-2005–11: klage på vedtak om pålegg om konsesjonsplikt for 
helautomatiske bomstasjoner 

1 innledning 
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Statens veg-
vesen på tilsynets vedtak av 24.2.2005 med pålegg om konsesjonsplikt for helautoma-
tiske bomstasjoner. 

2 saksgang 
Datatilsynet ble i desember 2002 kontaktet av Statens vegvesen om oppstart av et for-
søksprosjekt med helautomatiske bomstasjoner. Det ble avholdt en rekke møter mel-
lom Datatilsynet og Statens vegvesen i sakens anledning. Tilsynet satte som forutsetning 
for prosjektet at et anonymt passeringsalternativ skulle være på plass før bomstasjo-
nene ble satt i drift. I løpet av høsten 2003 og vinteren 2004 mottok Datatilsynet 
flere henvendelser fra publikum om at muligheten for å passere bomstasjonene ano-
nymt likevel ikke forelå. På bakgrunn av dette ble det avholdt et møte mellom etatene 
30.1.2004. I brev av 4.2.2004 varslet Datatilsynet om tilsyn til driftsoperatøren, Bro & 
Tunnelselskapet, for både Tønsberg veifinans og Bergen Bompengeselskap. 

Tilsynene ble gjennomført 17. og 18.2.2004. Datatilsynet besluttet etter dette å 
innføre konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i de helautomatiske 
bomstasjonene. Etter flere fristutsettelser for klage besluttet tilsynet å opprettholde 
beslutningen om konsesjonsplikt i brev av 24.2.2005. Det ble deretter gitt konsesjon 
med vilkår. 

Statens vegvesen klaget på vedtaket i brev av 14.6.2005. Personvernnemnda mot-
tok saken fra Datatilsynet den 6.7.2005. Statens vegvesen ble orientert om dette i 
brev fra nemnda den 1.8.2005 og gitt frist til å fremme ytterligere kommentarer innen 
1.9.2005. Representanter for Statens vegvesen presenterte den tekniske løsningen i 
nemndas møte 11.10.2005. Nemnda har i etterkant av møtet fått en ytterligere skrift-
lig redegjørelse i brev fra Statens vegvesen av 23.11.2005. Personvernnemnda har også 
innhentet en kort betenkning av 22.12.2005 om registreringsplikt for kontantkort 
til mobiltelefon av stipendiat Thomas Olsen, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 
Universitetet i Oslo. I tillegg har nemnda vært i kontakt med Information and Privacy 
Commissioner, Ontario i forbindelse med en løsning for passering av stasjoner på den 
bompengefinansierte 407 ETR. 
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3 faktum 
Ved de fleste bomstasjoner har bilistene tilbud om manuell betaling til en betjent bod 
eller til en myntautomat. Statens vegvesen ønsker å etablere automatiske bomstasjoner. 
I første omgang er slike bomstasjoner etablert i Bergen, Tønsberg og Gjesdal. 

Ved en automatisk bomstasjon blir alle kjøretøy som passerer registrert. 
Registreringen foregår på to måter – enten ved lesing av en AutoPASS-brikke eller ved 
videoregistrering. AutoPASS innebærer hovedsaklig det samme som ordningen med 
abonnement med brikke som allerede eksisterer ellers i landet. Bilistene med AutoPASS 
har inngått en avtale med bompengeselskapet og samtykket til at personopplysninger 
kan behandles. 

Det som skiller en automatisk bomstasjon fra en manuell er at passerende bilister 
ikke har mulighet til å passere fullt ut anonymt ved betaling i bod eller ved innkast av 
mynt. Slik det automatiske systemet fungerer i dag, betaler de som ikke har inngått en 
AutoPASS-avtale etterskuddsvis ved at bilnummeret blir avbildet ved passering og kon-
trollert mot motorvognregisteret. Bileieren får deretter tilsendt faktura som inneholder 
opplysninger om passeringer, kjøretøy og skyldig beløp. 

For at anonymiteten skal bli ivaretatt på en bedre måte, har Statens vegvesen fore-
slått en løsning med kontant betaling i etterkant av passeringen. Ved en slik ordning får 
bilisten mulighet til å betale kontant, for eksempel ved en bensinstasjon, innen tre dager 
etter passering. En kopi av kvitteringen sendes deretter fra betalingssenteret til bom-
pengeselskapet som deretter sletter tilhørende bilde av kjøretøyet blir slettet. Løsningen 
innebærer imidlertid ingen fullstendig anonymitet. Det vil foreligge en mulighet for å 
identifisere en bilist som ikke betaler for seg i etterkant av passeringen, uten at vedkom-
mende har samtykket til dette. 

I dialogen mellom Statens vegvesen og Datatilsynet har det vært diskutert to mulige 
løsninger for sporfri passering; ihendehaverbrikke og sporfri avtale. 

En ihendehaverbrikke er verken knyttet til person eller bil. Innehaveren forhånds-
betaler for passeringene, og kan således passere bomstasjonen anonymt. Kjøretøyet vil 
bli videoregistrert dersom brikken er montert feil eller det er en teknisk feil ved brikken. 
Feilmarginen er imidlertid så lav at Datatilsynet anser dette som en tilstrekkelig god 
løsning. Statens vegvesen ønsker av ulike årsaker ikke å etablere denne løsningen. De 
fleste av de oppgitte grunnene er av praktisk art, og knytter seg til selve ordningen med 
behandling og salg av anonyme brikker – ikke å etablere denne løsningen. 

Det andre alternativet, sporfri avtale, er en avtale som inngås mellom bileieren og 
bomselskapet på samme måte som den eksisterende AutoPASS-avtalen. Forskjellen er 
at bileieren får mulighet til å krysse av i et felt for sporfri passering. I motsetning til 
AutoPASS-ordningen vil opplysningene rutinemessig bli slettet umiddelbart etter pas-
sering. Dersom brikken ikke blir lest, vil det imidlertid bli tatt videobilde av kjøretøyet. 
Disse videobildene er tilgjengelige i opp til ett døgn. Følgelig fører heller ikke denne 
ordningen til fullstendig anonymitet. 
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Det har vært en omfattende dialog mellom Statens vegvesen og Datatilsynet i sa-
ken. Tilsynet har fattet vedtak om konsesjonsplikt og har gitt konsesjon med vilkår. 
Vedtaket påklages av Statens vegvesen og på vegne av Tønsberg Hovedvegfinans, 
Bergen Bompengeselskap og Gjesdal Bompengeselskap. 

4 anførslene 
Prinsipalt anfører Statens vegvesen at Datatilsynet ikke har hjemmel i personopplys-
ningsloven § 33 2.ledd til å pålegge konsesjonsplikt for de automatiske bomstasjonene. 
Subsidiært påklages vilkårene i konsesjonen, punkt 1, 2, 3, 5 og 6. 

Statens vegvesen ønsker primært en løsning hvor betaling er basert på dagens 
AutoPASS-ordning, etterfakturering av andre trafikanter og et tilbud om kontant beta-
ling på bensinstasjon hvor passeringsdata slettes etter få dager. 

Med hensyn til Datatilsynets hjemmel til å pålegge konsesjonsplikt, anfører Statens 
vegvesen at det ikke registreres sensitive opplysninger i de automatiske bomstasjonene, 
og at behandling av personopplysningene derfor ikke er underlagt konsesjonsplikt, jf 
personopplysningsloven § 33, 1.ledd. Vegvesenet imøtekommer tilsynets rett til å på-
legge konsesjonsplikt også ved behandling av annet enn sensitive personopplysninger, 
dersom behandlingene ellers åpenbartvil krenke tungtveiende personverninteresser, jf 
personopplysningsloven § 33, 2.ledd. Vegvesenet anfører imidlertid at verken opplys-
ningenes art, mengde eller formålet med behandlingen tilsier at behandlingen åpen-
bartvil krenke tungtveiende personinteresser. 

Vegvesenet viser videre til Ot. prp. nr 92 (1998–99) side 129 der det uttales: 

… vilkårene for å bestemme at det skal være konsesjonsplikt er strenge, og 
bestemmelsen er ment å være en sikkerhetsventil for ekstraordinære tilfelle.

Statens vegvesen poengterer følgelig at vilkårene for å pålegge konsesjonsplikt er svært 
strenge og er forutsatt benyttet utelukkende i særlige tilfelle. 

Statens vegvesen anfører at det er en meget begrenset andel trafikanter som ønsker 
å passere de automatiske bomstasjonene sporfritt. Over 80 % av brukerne i Bergen og 
Tønsberg har valgt å inngå en AutoPASS-avtale. I vurderingen mener Statens vegvesen 
at det også må tas hensyn til at det er etablert tilfredsstillende systemer for informa-
sjonssikkerhet og internkontroll, og at behandlingen av opplysningene i det vesentlige 
vil skje ved hjelp av automatiserte prosesser. 

Ifølge vegvesenet omfatter passeringsopplysninger sted og tid for passering. 
Opplysningene vil derfor si noe om når et kjøretøy passerte en bestemt bomstasjon, 
men ikke hvem som faktisk kjørte bilen. Når det tas videobilde, tas det kun bilde av 
bilens registreringsnummer. Verken fører eller passasjerer blir avbildet. Dette underbyg-
ger vegvesenets anførsel om at registreringen ved bomstasjonene ikke omfatter sensitive 
opplysninger. 
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Statens vegvesen anfører videre at det i stadig økende grad registreres elektroniske 
spor om den enkelte i samfunnet. Det refereres til bruk av elektronisk kommunikasjon, 
som fasttelefoni, mobiltelefoni, epost og Internettet. Andre eksempler er bruk av mini-
banker, salgsstedsterminaler og kameraovervåking. Statens vegvesen mener at dersom 
Datatilsynets utsagn retten til om anonym ferdsel skulle bli lagt til grunn, vil også oven-
nevnte ordninger stride imot individers rettigheter. 

Ifølge Statens vegvesen er automatiske bomstasjoner et mer effektivt og bruker-
vennlig alternativ for bilister enn manuelle bomstasjoner. Manuelle bomstasjoner kre-
ver utvidelse av veibanen med tilhørende utstyr og ekstra betjening, samtidig som bi-
lister uten abonnement må stanse for å kunne betale. Vegvesenet mener at automatiske 
bomstasjoner vil redusere kostnadene ved bomstasjoner og forbedre trafikkflyten. 

Subsidiært, for det tilfelle at Datatilsynet har hjemmel til å pålegge konsesjonsplikt, 
anfører Statens vegvesen at de vilkår som Datatilsynet har stillet går utover det som 
er nødvendig for å begrense ulempene behandlingen ellers ville medføre for den regis-
trerte, jf personopplysningsloven § 35. 

Følgende konsesjonsvilkår er innsatt av Datatilsynet: 
Det skal etableres en løsning med bruk av ihendehaverbevis som et behandlings-3. 
alternativ i de helautomatiske bomstasjonene, slik at retten til å velge å ikke legge 
igjen spor (anonym ferdsel) ivaretas. 
Det må legges til rette for at ihendehaverbrikken skal kunne benyttes i alle bom-4. 
selskaper. 
Også tilfeldige passerende må kunne passere sporfritt. Det skal etableres en mulig-5. 
het til å leie eller kjøpe en brikke med mindre enn fem passeringer.
Stikkprøvekontroll kan skje i inntil 20 % av tilfellene. 6. 
Prismessig må ihendehaverbrikken tilsvare de øvrige behandlingsalternativer. 7. 
Brikken skal også være tilgjengelig på alle innfartsveier til Tønsberg, Bergen og 8. 
Gjesdal. 
Det skal utarbeides informasjonsmateriell som forteller hvordan brukeren skal for-9. 
holde seg hvis det er ønskelig å passere sporfritt. Informasjonen må være tilgjenge-
lig for bomstasjoner og utsalgssteder. 

Statens vegvesen anfører at det ikke finnes rettslig grunnlag for kravet om et abso-
lutt sporfritt (helt anonymt) alternativ, slik det fastslås i vilkårene. Det fremgår av 
Datatilsynets vurdering at individer har en grunnleggende rett til anonym ferdsel. 
Tilsynet viser til menneskerettskonvensjonen artikkel 8, den internasjonale konven-
sjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 17, og fortalen til personverndirektivet. 
Statens vegvesen mener at disse konvensjonene ikke oppstiller et ubetinget krav til at 
det ikke skal registreres passeringsopplysninger. 

Det følger av vilkår nummer 1 at ordningen med ihendehaverbrikke skal etableres 
slik at retten til å velge å ikke legge igjen spor ivaretas. Ordningen er ikke aktuell for 
Statens vegvesen grunnet flere problemer. Før det første er det ikke mulig å benytte 
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ihendehaverbrikken i mer enn ett anlegg. Følgelig oppfylles ikke kravet i vilkår num-
mer 2, om at ihendehaverbrikken skal kunne benyttes i alle bomselskaper. Årsaken til 
at brikken ikke kan brukes i flere anlegg, er at statuslister bare distribueres en gang i 
døgnet. Dersom det ikke er mer verdi igjen i brikken, vil det derfor være mulig å passere 
andre bomanlegg i ett døgn uten å betale. Statens vegvesen anfører videre at ihende-
haverbrikken også medfører risiko for misbruk og svindel, samt problemer med admi-
nistrasjon, logistikk og tilgjengelighet. Ordningen er heller ikke et fullstendig anonymt 
alternativ, da innehaveren kan bli sporet opp via videoregistrering dersom brikken av 
en eller annen grunn ikke blir lest. 

Når det gjelder ihendehaverbrikken anfører Statens vegvesen også at prinsippet om 
«én brikke – én bil» ikke blir ivaretatt. Ifølge vegvesenet er dette prinsippet forutsatt 
i direktiv 2004/52/EF av 29.4.2004. Vegvesenet viser også at fortalens punkt 13a og 
direktivets artikkel 3. 

Det følger av vilkår nummer 5 at ihendehaverbrikken prismessig må tilsvare de 
øvrige behandlingsalternativer. Dette medfører problemer med tilgjengelighet og lo-
gistikk. Statens vegvesen anfører forøvrig at Datatilsynet ikke har hjemmel til å regu-
lere prisnivået. 

Vilkår nummer 6 fremmer krav om at brikken også skal være tilgjengelig på alle 
innfartsveier til Tønsberg, Bergen og Gjesdal. Statens vegvesen mener at dette ikke er 
praktisk mulig å gjennomføre, fordi det på enkelte veistrekninger ikke finnes mulige 
utsalgssteder i rimelig nærhet til bomstasjonene. 

Avslutningsvis ber Statens vegvesen om en klargjøring av til de retningslinjer for be-
handling av personopplysninger hos bompengeselskaper som var vedlagt Datatilsynets 
brev av 24.2.2005. Retningslinjene er ikke inntatt i konsesjonen som konsesjonsvilkår, 
og det er uklart for Statens vegvesen hvilken rettslig status disse retningslinjene har, og 
hvilken hjemmel Datatilsynet har til å pålegge alle bompengeselskapene å følge disse. 
Når det gjelder bomstasjonene i Bergen, Tønsberg og Gjesdal, som konsesjonen omfat-
ter, har vegvesenet ingen innvendinger mot retningslinjene. Statens vegvesen legger til 
grunn at retningslinjene ikke vil få virkning for øvrige bompengeselskaper uten at de 
ved enkeltvedtak pålegges å følge disse, og at Statens vegvesen og eventuelt bompenge-
selskapet i så fall har mulighet til å påklage et slikt vedtak. 

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet anfører at tilsynet har hjemmel til å innføre konsesjonsplikt, da behandlin-
gen av personopplysninger ellers åpenbartvil krenke tungtveiende personverninteresser, 
jf personopplysningsloven § 33 annet ledd. 

Datatilsynet anfører at forutsetningen for personvernet er at enhver har rett til ano-
nym ferdsel. Retten gjelder ikke ubetinget, men eventuelle unntak må fremstå som 
velbegrunnede og påtrengende nødvendig. Tilsynet mener at det i denne saken er rent 
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kommersielle hensyn som står i mot den enkelte innbyggers rett til personvern i forbin-
delse med egne bevegelser. 

Tilsynet viser til at Statens vegvesen også har ytret ønske om å utvide løsningen med 
automatiske bomstasjoner, slik at ordningen også skal kunne gjelde ferjer, annen trans-
port og parkering. Datatilsynet mener at spørsmålet prinsipielt har betydning langt 
utover de stedene hvor bomstasjonene er etablert i dag, da det legges til rette for en 
infrastruktur som gir muligheter for omfattende og systematisk kartlegging av enkelt-
mennesker, på en måte som er usynlig for de berørte. Det er ikke akseptabelt for tilsynet 
at det for å bøte på mangler ved betalingssystemet, fremmes en løsning som forutsetter 
et ellers unødig inngrep i den enkeltes personvern. 

Datatilsynet anfører videre at et helt sentralt personvernhensyn er retten til selv-
bestemmelse. Individet skal i størst mulig grad selv få bestemme hvorvidt det skal be-
handles personopplysninger om vedkommende eller ikke. Dette hensynet gjenspeiles i 
personverndirektivet (95/46 EF) og personopplysningsloven, hvor den enkeltes selvbe-
stemmelsesrett kommer til uttrykk i en hovedregel om samtykke. 

Datatilsynet er av den oppfatning at elektronisk registrering eller kontroll av alle bi-
ler på alle innfartsveier til byer eller tettsteder, åpenbartvil være en krenkelse av tungt-
veiende personverninteresser. Dette gjelder særlig dersom det enkelte individ ikke selv 
kan velge hvorvidt det skal registreres hvor vedkommende var, og til hvilket tidspunkt. 
Et prinsipp om rett til anonym ferdsel kan ifølge tilsynet utledes av Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen artikkel 8, og FNs konvensjon om sivile og politiske ret-
tigheter artikkel 17. Tilsynet anfører at dette kommer enda klarere til uttrykk som 
premiss i personverndirektivet. 

At den manifeste oppslutningen om grunnleggende rettigheter i et samfunn kan 
være liten, er ifølge Datatilsynet ikke uvanlig. Tilsynet minner likevel om at det tilhører 
demokratiets og rettsstatens elementære forutsetninger at mindretallskauteler respek-
teres, både i teori og praksis. Utilstrekkelig informasjon og manglende tilgjengelighet 
bidrar rimeligvis også til å forklare en begrenset interesse for det sporfrie alternativet. 

Tilsynet mener at registrering av en bils kjennemerke, tid og sted ikke i seg selv er 
å anse som et omfattende inngrep i den enkeltes personvern. For Datatilsynet er heller 
ikke omfanget av opplysningstypene som registreres ved automatiske bomstasjoner noe 
sentralt argument. Imidlertid er det totale opplysningsvolumet og det faktum at biliste-
ne ikke kan velge om de vil la seg registrere, og at hver enkelt passering registreres, det 
sentrale. Det har dermed liten betydning at det ikke registreres sensitive opplysninger. 

Statens vegvesens anførsel om behovet for automatiske bomstasjoner har ifølge til-
synet grunnlag i kommersielle hensyn i forbindelse med overgang fra manuelle bomsta-
sjoner til helautomatiske bomstasjoner. Tilsynet mener at det ikke er godtgjort noe reelt 
behov, og at automatiske bomstasjoner vil føre til at borgerne fratas retten til å bevege 
seg i bil inn eller ut av større områder uten å bli registrert. 

Datatilsynet anfører videre at det følger av proporsjonalitetsprinsippet at et for-
mål skal søkes oppnådd på minst mulig belastende måte for personvernet. For tilsynet 
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fremstår det som lite tvilsomt at dette innebærer at det må tilbys et reelt anonymt 
alternativ. 

Tilsynet har konkludert med at ordningen med ihendehaverbevis er den mest ak-
tuelle løsningen for ivaretakelse av retten til anonym passering. I vurderingen har til-
synet vektlagt at bruksområdene for AutoPASS-brikken stadig utvides. For eksempel 
er brikken i bruk (prøveprosjekt) til trafikktelling og kartlegging av trafikkflyt på gitte 
strekninger. Forutsetningen, slik Datatilsynet forstår det, er at bruk av brikken til slike 
formål skal gjennomføres uten at det registreres brikkeidentifikasjon. Likevel mener 
tilsynet at det finnes muligheter for å kunne koble bil mot brikkenummer dersom det 
inngås abonnentsavtaler som kobler bil mot brikke. Dette vil være tilfellet selv om det 
ikke registreres passeringsopplysninger. Tilsynet mener at en slik mulighet ikke vil fore-
komme ved en ordning med ihendehaverbevis. 

Datatilsynet anfører videre at det ikke finner grunn til å vektlegge Statens vegvesens 
anførsel om problemer knyttet til ordningen med ihendehaverbrikke. Ifølge tilsynet har 
problemene grunnlag i kapasitetsberegninger i systemet. Tilsynet mener at vegvesenet 
ligger nærmest til å bære byrden ved å utforme systemet slik at ordningen blir reelt 
anonym. 

Tilsynet mener at vegvesenets anførsel under henvisning til direktiv 2004/52/EF av 
29.4.2004, fortalens punkt 13(a) og direktivets artikkel 3, der prinsippet om «én brik-
ke – én bil» angivelig fastslås, ikke kan imøtekommes. Tilsynet er av den oppfatning 
at direktivets artikkel 3 i uttrykker at det skal knyttes en abonnementsavtale mellom 
kundene og operatørene, ikke at denne skal knyttes til en bestemt bil. 

Datatilsynet legger også vekt på at tilfeldig passerende og andre som mer sporadisk 
vil passere en helautomatisk bomstasjon også skal ha rett til å velge om de vil registre-
res. For at denne muligheten skal være reell, må disse kundene gis mulighet til å leie el-
ler kjøpe en brikke som kan lades med et begrenset antall passeringer (3–5 passeringer). 
Begrunnelsen må ses i sammenheng med vilkår nr 5, se nedenfor. 

Av vilkår nr 5 følger at ihendehaverbrikken må tilsvare de øvrige betalingsalterna-
tiver. Statens vegvesen mener at Datatilsynet ikke har hjemmel til å regulere prisnivået. 
Datatilsynet påpeker at det heller ikke har intensjoner om dette. Ifølge tilsynet er det 
imidlertid en forutsetning for at et alternativ om anonym passering skal kunne vurderes 
som et reelt alternativ, at det prismessig må tilsvare de øvrige betalingsalternativene. 

Når det gjelder vilkår nr 6, som fastsetter at brikken skal være tilgjengelig på alle 
innfartsveier til Tønsberg, Bergen og Gjesdal, forutsetter Datatilsynet at det er mulig 
etablere praktiske løsninger som gjør brikken tilgjengelig. 

Avslutningsvis anfører tilsynet at den foreslåtte løsningen med en sporfri avtale ikke 
er et fullstendig anonymt alternativ. Begrunnelsen er at bilisten må registrere seg som 
kunde av det «sporfrie» alternativet, og ettersom det registreres personopplysninger 
knyttet til brikken, er løsningen følgelig ikke anonym. Videre vil det registreres opplys-
ninger knyttet til passeringen dersom brikken ikke leses. Tilsynet mener at heller ikke 
løsningen med kontant betaling tilfredsstiller kravet om et anonymt alternativ. Også 
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ved en slik løsning vil det foreligge en mulighet til å spore opp identiteten til bilisten i 
etterkant av passeringen, uten at bilisten har samtykket til dette. 

Tilsynet konkluderer med at det anser de påklagede vilkår å være nødvendige og 
proporsjonale tiltak for det legitime formål å begrense ulempene behandlingen av per-
sonopplysninger ellers ville medføre. 

6 Personvernnemndas merknader 

6.1 Faktum 

Personvernnemnda tar utgangspunkt i den normale situasjonen, som innebærer at det 
er inngått en avtale mellom kunden og det selskap som opererer bomsystemet om bruk 
av en AutoPASS-brikke. I denne situasjonen vil brikken leses av et datamaskinbasert 
system ved passering bomstasjon. 

De opplysningene som leses, lagres i et format på 182 tegn som registrerer i alt 51 
ulike variabler. De fleste av disse variablene er uten interesse i den aktuelle situasjon, de 
representerer systemopplysninger som skal sikre mot feilregistrering mv. Ett av feltene 
(1. variabel, tre tegn) identifiserer det punkt som er passert, et annet om passeringen 
er skjedd på vei inn eller ut (2. variabel, 1 tegn). Tiden for passering registreres med 
år, måned, dag, time, minutt og sekund (5. variabel, 17 tegn), og hvorvidt det gjelder 
sommertid (6. variabel, 3 tegn). Det registreres hvem som har utstedet brikken (13. 
variabel, 5 tegn), og serienummeret til brikken (14. variabel, 10 tegn). Ved brikker 
hvor det er forhåndsbetalt for et bestemt antall passeringer, telles disse ned (variabel 
21, 5 tegn). 

Ved ordinær avtale, overføres data fra bomstasjonen («lane controller») til det som 
kalles «sentralsystemet», og som er systemet til operatøren av det aktuelle bomsyste-
met. I tillegg lagres data i bomstasjonen som reservekopi. Lagringstiden er maksimalt 
på 72 timer, og er satt slik av hensiktsmessighetsgrunner på grunn av helg. I bomsta-
sjonens system ligger opplysningene ustrukturert, og er bare tilgjengelig for teknikere i 
forbindelse med feilsøking. 

I det sentrale systemet vil normalt avregningen skje innen en time. Lagringstiden vil 
bero på type avtale, f eks om den forutsetter forskudds- eller etterbetaling, om den har 
form av klippekort (et forhåndsbetalt beløp som «klippes ned» ved passering, i hen-
hold til avgiften for passering ved den aktuelle stasjon), eller periodeabonnement mv. 
Ved forhåndsbetaling eller periodeabonnement vil opplysningene ikke lagres i systemet 
fordi de ikke trenges for fakturering. Ellers vil opplysningene slettes ved neste betaling 
med et tillegg på 30 dager for reklamasjon. 

I normalsituasjonen vil det være registrert hvilken kunde som har inngått avtale om 
den aktuelle brikken. Det vil også registreres detaljerte opplysninger om passeringen 
av bomstasjonene. Disse lagres for faktureringsformål inntil 30 dager etter at betaling 
er skjedd. 
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Ved bomstasjonen er det registrert hvilke brikker som har gyldig avtale. Denne 
listen oppdateres jevnlig, og det er dette registeret som sammenligning skjer mot for å 
initiere den normale avregningen skissert ovenfor. Imidlertid kan det være at systemet 
ikke finner en gyldig brikke. Dette kan være av ulike årsaker – avtalen kan være gått ut, 
brikke kan mangle og i enkelte sjeldnere tilfelle kan det være at en gyldig brikke ikke lar 
seg lese, f eks for at den er utstedt av en annen operatør. I disse tilfelle utløses et kamera 
som tar et fotografi av bilens registreringsnummer: 

Fotografiet gir ikke opplysning om fører eller passasjer ved gjengivelse av ansikt 
mv. Fotografiet overføres til sentralsystemet. Her blir registreringsnummeret lest optisk 
innen fem dager etter overføringen. I 75 % av tilfellene er dette vellykket. I de øvrige 25 
% må bildene granskes manuelt for å tolke registreringsnummeret. Hvis det foreligger 
en gyldig avtale, vil videre behandling skje som i normaltilfellet. Hvis det ikke forelig-
ger en gyldig avtale, vil bileier få tilsendt et krav, utformet noe forskjellig for ordinære 
og fullt automatiserte stasjoner. Krav samles for fakturering, normalt månedsvis, senest 
innen 3–4 måneder. Passeringsdata ligger i systemet i fem dager før behandlingen skjer 
for å tillate at brukeren benytter «angregiro» eller annen form for etterskuddsbetaling. 
Data slettes også i dette tilfellet 30 dager etter betaling. 

Hvis brikken ikke er utstedt av operatør (en såkalt «fremmedpassering»), blir opp-
lysningene overført til utsteders sentralsystem. Dette vil medføre en noe lengre lagrings-
tid enn beskrevet ovenfor. Overføringen skjer normalt innen 24 timer. 

Ved det sporfrie system som foreslås av Vegvesenet, foregår behandlingen i utgangs-
punktet som i normalsituasjonen. Men etter overføring til det sentrale system, vil data 
knyttet til brikker som det er inngått sporfri avtale om, slettes straks det er etablert at 
en gyldig avtale er inngått. Dette vil si at data på samme måte som i normalsituasjonen 
lagres (1) i bomstasjonens system (i sekvensiell form uten gode muligheter for gjenfin-
ning av data om en enkelt brikke), i inntil 72 timer, og (2) i det sentrale system inntil 
avregning skjer, dvs høyst en time etter overføring. Etter denne tid vil opplysninger 
om passeringen ikke være tilgjengelig (med modifikasjon for «fremmedpasseringer» 
hvor utveksling av data fører til en lengre lagring før sletting). For brikker som ikke er 
registrert i stasjonens system, vil det bli tatt et bilde, og man får en etterbehandling i 
det sentrale system. Hvis det deretter ved lesning av registreringsnummer etableres at 
det foreligger en gyldig, sporfri avtale (dette vil være tilfeller hvor avlesing av brikken 
feilfungerer), vil data slettes – men det vil da ha gått noe lenger tid enn i normaltilfellet 
(inntil fem dager etter overføring). 

I det anonyme system som pålegges av Datatilsynet, foregår behandlingen på sam-
me måte som i det sporfrie systemet. Imidlertid er det den viktige forskjell at operatør 
ikke har opplysninger om hvem som har kjøpt den anonyme brikken. I normalsitua-
sjonen vil derfor opplysningene i bomstasjonen heller ikke kunne identifiseres, noe som 
er prinsipielt mulig i det sporfrie alternativet. Opplysningen slettes i normalsituasjonen 
straks det etableres at den anonyme brikken er gyldig. Hvis den anonyme brikken av 
en grunn ikke leses, og det utløses et bilde, vil man ikke på grunnlag av bilens regis-
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treringsnummer kunne etablere at det foreligger en «anonym avtale». Derfor vil avgift 
oppkreves som om det var en ugyldig brikke eller en lignende situasjon som krever 
betaling. Imidlertid kan selvsagt brukeren også her velge å benytte en av mulighetene 
for etterskuddsvis betaling, men må da selv ha forstått at det er oppstått en feil, f eks 
på grunn av varsellys i bomstasjon. 

Vegvesenets innvendinger mot det anonyme alternativet er av praktisk art. Brikkene 
må selges fra et punkt som ligger langs veien med bomstasjon, men før stasjonen. 

Et nærliggende alternativ er bensinstasjoner, men det er ikke i alle tilfelle bensinsta-
sjon hensiktsmessig lokalisert langs innkjørings- eller utkjøringsveier. Dermed må bilis-
ten eventuelt lete seg frem til en betjent stasjon. Dette antas å representere en ulempe, 
særlig for en bilist som ikke er kjent på stedet. 

Et annet alternativ vil kunne være automater, men disse vil også representere et sik-
kerhetsproblem og må vernes mot å bli brutt opp, mot hærverk mv. 

Om brikkene skal selges ved bensinstasjoner, krever dette et system for innbetaling 
og oppkreving fra forhandlere. Det er et potensielt problem at brikker kan misbrukes 
av utro tjenere hos forhandler, f eks brukes slik at det blir færre passeringer tilgjenge-
lig i brikken enn angitt på forpakning eller annen måte. Man kan dessuten risikere at 
bruker kjøper en brikke for en lett motorvogn med lav avgift, men benytter den for et 
tyngre kjøretøy som skulle ha betalt en høyere avgift. 

Det er også et problem at avgiften kan variere mellom ulike systemer, og at dette vil 
slå ut i hvor mange passeringer som «klippes ned» i brikken. Hvis brikken feilfungerer, 
vil også bruker få tilsendt krav på avgift, uten mulighet til å godtgjøre at situasjonen 
skyldes systemfeil. 

Datatilsynet vil tillate stikkprøver. Dette vil redusere ulempene noe – f eks risikoen 
for at en bruker plasserer en «billig» brikke i et «dyrt» kjøretøy, men stikkprøver vil i 
seg selv representere en kostnad for operatøren. 

For personvernet synes det som om forskjellen mellom den sporfrie og anonyme 
løsningen kan oppsummeringsvis angis i tre hovedpunkter: 

Bomstasjonen. •	 Data lagres sekvensielt i bomstasjonen. Denne lagringen skjer i dag 
maksimalt i 72 timer, denne perioden er bestemt av situasjonsmessige forhold, og 
det er intet til hinder for at den kan forkortes. En forkortning vil imidlertid ikke 
berøre det prinsipielle forholdet til anonymitet. Det anonyme systemet inneholder 
ingen kobling mellom brikken og bruker av brikken, og data fra bomstasjonen kan 
derfor ikke knyttes til kunden. I det sporfrie systemet vil data i prinsippet kunne 
kobles til kunden, men data er bare tilgjengelig for teknisk personale, ikke for kon-
troll av passeringer mv.
Sentralsystemet. •	 Data overføres fra bomstasjonen til bomselskapets sentralsystem. 
Det anonyme systemet inneholder ingen kobling mellom brikken og bruker ved 
overføring til det sentrale systemet. I det sporfrie systemet er det en slik kobling. 
Normalt vil det gå en time før data slettes. 
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Stikkprøver.•	  Etter Datatilsynets vedtak, tillates stikkprøver i 20 % av passeringene, 
dvs at det tas fotografi av kjøretøyet for kontroll. Stikkprøver vil i seg selv represen-
tere en personvernulempe. 

I tillegg er det andre hensyn som har en viss betydning for vurderingen: 
Forbrukerhensyn. •	 Det kan oppstå ulemper ved at passeringer som registreres som 
uberettigede, mens det er den anonyme brikken som feilfungerer. I den sporløse 
løsningen vil avtalen identifiseres og data slettes. I den anonyme løsningen vil eieren 
av kjøretøyet bli tilsendt krav på avgift.
Hensyn til den forretningsmessige løsningen. I den anonyme løsningen må det eta-•	
bleres et system for salg eller utleie av anonyme brikker som har praktiske og kost-
nadsmessige konsekvenser. Det oppstår også problemer ved bruk av brikken i flere 
bomsystemer med ulik passeringsavgift. Bruk av automater for salg av anonyme 
brikker vil også representere en merkostnad og skape risiko for hærverk, innbrudd 
mv. 
Risiko for misbruk.•	  I den anonyme løsningen er det større risiko for at brukeren 
skal benytte brikken i et kjøretøy som betinger en høyere avgift enn betalt for brik-
ken. Det oppstår også et potensielt problem med «utro tjenere» som f eks selger 
brikker med lavere antall gjenstående passeringer enn angitt. 

6.2 Erfaringer fra andre land 

Når det spesielt gjelder bomsystemer, har nemnda merket seg opplysninger om et sys-
tem som er omtalt i forbindelse med 407 Express Toll Route (ETR), som strekker seg 
109 kilometer nord for Toronto i Ontario med 44 av- og påkjørsler. Ved åpningen av 
dette systemet, ble det fremhevet at det omfattet en unik «anonymous transponder ac-
count». Systemet fungerte slik at en bruker kjøpte en transponder som kunne betales 
anonymt. Ved åpning av kontoen, ble det forhåndsbetalt et beløp. Senere kunne bruke-
ren betale ytterligere beløp inn på kontoen ved å bruke forhåndstrykte betalingsslipper 
med kontonummeret som man hadde fått ved kjøpet av transponderen. Summen angitt 
på slippen kunne betales ved enhver bank eller finansinstitusjon som opptrådte som 
mellommann og overførte anonymt beløpet til den angitte konto. Så lenge det var en 
tilstrekkelig balanse på kontoen, ville ingen varig registrering skje.[1]

Etter et eierskifte i 1999 er det blitt hevdet at ordningen i praksis ikke lenger frem-
står som virksom, og at den alltid har vært lite brukt – av seks millioner konti var 
på det meste 26 anonyme. For tiden skal det bare være fire anonyme konti i bruk.[2] 
Forklaringen på den lave utnyttelsesgraden blir hevdet å være de praktiske vanskelig-
hetene med å utnytte ordningen. Nemnda har gjort en henvendelse til personvernmyn-
digheten i Ontario (Information and Privacy Commissioner/Ontario) og fått opplyst at 
så vidt man er kjent med, er ordningen fremdeles tilgjengelig.[3] 

I omtalen av 407 ETR fremheves det at den anonyme løsningen fremstår som ene-
stående i et internasjonalt perspektiv. Personvernnemnda har for sin del ikke gjennom-
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ført en mer omfattende undersøkelse f eks ved systematisk å gjøre henvendelser til an-
dre lands personvernmyndigheter. Eksempelet har derfor en begrenset verdi, men viser 
at det (1) er innført anonyme systemer i andre land, og (2) at bruken av løsningen har 
vist seg å få et nærmest marginalt omfang i praksis, noe som kan ha flere forklaringer. 
Personvernnemnda har ikke vurdert hvorvidt en slik løsning i det hele lar seg realisere 
innenfor rammene av norsk lovs krav til identifikasjon av den opprinnelige betaler. 

Personvernnemnda er kjent med at den svenske Datainspektionen har interessert 
seg for bomsystemer, men dette angår adgang til opplysninger om skyldig avgift over 
Internettet. Datainspektionen har krevd at man i tillegg til registrerings- og person-
nummer også må ha en autorisasjonskode, f eks den som finnes på registreringsbeviset. 
Spørsmålet gjelder altså noe annet enn i den aktuelle sak. 

6.3 Bruk av personopplysninger i politiets etterforskning 

I diskusjonen av denne saken er ikke politiets behov for opplysninger i forbindelse med 
lovbrudd vært fremme – dette for så vidt sterkt i motsetning til hva som er tilfelle ved 
registrering og lagring av data om teletrafikk. Under behandling av klagesaken er det 
imidlertid gitt et konkret eksempel på bruk av data fra bomsystemet under etterfors-
kning av en drapssak i Tønsbergdistriktet høsten 2005. 

På henvendelse fra Personvernnemnda er det blitt forklart[4] at Bro- og 
Tunnelselskapet A/S – som opererer bomringen i Tønsberg, fikk en henvendelse fra 
Vestfold politidistrikt med forespørsel om alle tilgjengelige opplysninger om passerin-
ger knyttet til fire spesifiserte AutoPASS-brikker etter 8.11.2005. Politiet hadde identifi-
sert brikkene ved gransking av de bilene de var festet i, og lest brikkenumrene av etiket-
tene. De utleverte opplysningene var begrenset til brikkenummer, registreringsnummer 
for den bil brikken er knyttet til og passeringsdata (sted, tid). Ingen bilder ble utlevert, 
og de utleverte opplysningene tilhører den kategori som rutinemessig blir slettet etter 
en måned (jf ovenfor). Disse opplysningene var tilstrekkelige til at politiet i den sak 
som var under etterforskning, kunne fastslå at en av de aktuelle bilene hadde passert en 
bomstasjon på et tidspunkt som var av betydning for sakens etterforskning. 

Dette er bare et eksempel på den type bruk man kan forvente at politiet vil gjøre 
av opplysningene som registreres i bomsystemet – og den nytte man kan ha av slike 
opplysninger. Hadde man ønsket opplysninger som var eldre enn en måned, ville disse 
normalt ikke vært tilgjengelig. Hadde det vært tatt i bruk en anonym eller sporfri løs-
ning, ville heller ikke opplysningene vært tilgjengelig. 

For ordens skyld nevnes at Personvernnemnda ikke har tatt stilling til hvorvidt poli-
tiet hadde hjemmel til å innhente opplysningene i dette tilfellet og på denne måten. 

6.4 Har Datatilsynets vedtak om konsesjonsplikt hjemmel? 

I vedtak av 24.2.2005 har Datatilsynet gjort bompengesystemene konsesjonspliktige. 
Vegvesenet har hevdet at tilsynet mangler den nødvendige hjemmel til dette. 
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Etter personopplysningsloven § 33, 1.ledd er konsesjonsplikten som hovedregel 
knyttet til behandling av sensitive personopplysninger, jf personopplysningsloven § 2 
nr 8. Det er i denne saken ikke hevdet at det foreligger registrering eller behandling av 
sensitive personopplysninger. Imidlertid kan Datatilsynet etter personopplysningsloven 
§ 33, 2.ledd bestemme at også behandling: 

… av annet enn sensitive personopplysninger krever konsesjon, dersom 
behandlingen ellers åpenbart vil krenke tungtveiende personverninteresser. I 
vurderingen av om konsesjon er nødvendig, skal Datatilsynet bl.a. ta hensyn til 
personopplysningenes art, mengde og formålet med behandlingen.

Datatilsynet fremhever den enkeltes rett til anonym ferdsel, og at en begrensning i 
denne retten må fremstå som velbegrunnet og påtrengende nødvendig. Tilsynet ser sa-
ken som et spørsmål om i hvilken grad «rene kommersielle hensyn» kan begrunne en 
kontroll med privatpersoners bevegelser. Tilsynet viser også til at løsningen har et po-
tensial for å bli tatt i bruk for andre tilfeller enn automatiske bomstasjoner, f eks ferjer 
og parkering. Datatilsynet mener at spørsmålet prinsipielt har betydning langt utover 
den aktuelle sak, og mener systemet legger forholdene til rette for en infrastruktur med 
muligheter for omfattende og systematisk kartlegging av enkeltmennesker på en måte 
som virker usynlig for dem det retter seg mot. 

Personvernnemnda vil drøfte personvernspørsmålene nedenfor. Datatilsynet har 
valgt å se saken fra en prinsipiell synsvinkel som fremhever generelle rettspolitiske as-
pekter ved avgjørelsen, og som også griper langt utover den konkrete saken. 

I et slikt perspektiv finner Personvernnemnda det lite tvilsomt at Datatilsynet har 
hjemmel til ved enkeltvedtak etter personopplysningsloven § 33, 2.ledd å kvalifisere 
systemet som konsesjonspliktig. 

6.5 Generelt om «retten til anonymitet» 

Datatilsynet har i den prinsipielle tilnærming til saken fremhevet at «enhver har rett 
til anonym ferdsel». Prinsippet mener man å kunne begrunne i Den europeiske men-
neskerettskonvensjonen artikkel 8, og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 
artikkel 17. Det anføres også at dette prinsippet kommer til uttrykk som forutsetning 
for personverndirektivet og personopplysningsloven. Det vises ikke til noen enkeltbe-
stemmelse eller bestemt formulering. Snarere anses dette som et mer grunnleggende 
prinsipp, som er forutsetning for bestemmelsene i personopplysningsloven og person-
verndirektivet. Særlig kan det vises til prinsippet om en «selvbestemmelsesrett» for 
andres bruk av personlige opplysninger om en selv, som særlig kommer til uttrykk i 
prinsippet om at samtykke for bruk av slike opplysninger er den sentrale behandlings-
grunn etter personopplysningsloven § 8 og personverndirektivet artikkel 7. 

Prinsippet om i hvilken grad den enkelte skal ha rett til å opptre anonymt i samfun-
net, er et bredt, rettspolitisk spørsmål som er aktuelt på flere områder. 
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Når det gjelder ferdsel, viser Personvernnemnda til bestemmelsene om fjernsynsov-
ervåking av offentlig sted som er regulert i personopplysningsloven kap VII, hvor det 
fremgår at slik overvåking bare kan skje der det foreligger behandlingsgrunn etter per-
sonopplysningsloven § 8 (jf personopplysningsloven § 37, 1.ledd). For offentlig sted vil 
det i praksis ikke være mulig å få samtykke av den enkelte, derfor kreves det i person-
opplysningsloven § 40 at selv om det foreligger behandlingsgrunn uten samtykke (f eks 
etter personopplysningsloven § 8 litra f) skal det varsles om overvåkingen ved skilting 
eller på annen måte. Personvernnemnda har lagt betydelig vekt på den enkeltes rett til 
å ferdes fritt uten å bli overvåket, jf PVN-2005–06 Det Mosaiske Trossamfund. Selv 
om det kreves skilting og den enkelte slik gjøres oppmerksom på overvåking, vil det i 
praksis være vanskelig for den enkelte å unngå slike områder for å ivareta sin interesse 
i å ferdes anonymt eller hemmelig. 

Når det gjelder telekommunikasjon[5] pålegges tilbydere av offentlig telefontjeneste 
å registrere alle sluttbrukere på en måte som muliggjør entydig identifikasjon, jf ekom-
loven med tilhørende forskrift. I forbindelse med en høringsuttalelse til ekomloven, 
fremhever Datatilsynet bekymring for at bestemmelsene skulle innebære en plikt til å 
registrere kontantkort, jf brev av 3.6.2003. Men etter ekomforskriften § 6–2, 1.ledd 
fastslås det: 

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal føre oversikt over enhver sluttbrukers 
navn, adresse og nummer/adresse for tjeneste. Oversikten skal inneholde 
opplysninger som muliggjør entydig identifisering av de registrerte …

Spørsmålet om registrering av abonnentdata for telekommunikasjon er prinsipielt for-
skjellig fra registrering, lagring og utnyttelse av trafikkdata, som har stått sentralt i den 
rettspolitiske debatten høsten 2005. Ekomforskriften innebærer at den praksis som i 
alle fall enkelte tilbydere fulgte ved ikke å kreve registrering på annet enn frivillig basis 
– som tillot anonym bruk av mobiltelefon ved kjøp av uregistrerte kontantkort – er for-
latt til fordel for et lovforankret prinsipp med krav om registrering av kjøpers identitet. 
Personvernnemnda tar ikke stilling til hvorvidt dette var en endring av rettstilstanden, 
eller – som forarbeidene angir – en videreføring og klargjøring av denne, men nemnda 
tillater seg å nevne at lovendringen ble gjennomført så å si uten prinsipiell debatt av den 
karakter som Datatilsynet slår til lyd for i forbindelse med nærværende sak. Artikkel 
29-gruppen [6] har tatt til orde for en klargjøring om at det ikke skal være noen plikt 
til identifikasjon utover den som er nødvendig for fakturering eller andre forhold ved 
gjennomføring av kontrakten med teleoperatøren,[7] sml personopplysningsloven § 8 
litra a. 

På finansområdet og da særlig når det gjelder betalingsformidling og valutahan-
del følger det av nasjonalt og internasjonalt regelverk at både kunder og enkelttran-
saksjoner skal være entydig identifisert. Gjennomføringen av prinsippet om «Know 
your customer» i banker og andre finansinstitusjoner innebærer at det i dag ikke skal 
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kunne opprettes anonyme konto-eller kundeforhold og utføres betalingstransaksjo-
ner uten at avsender (betaler) er legitimasjonskontrollert og identifisert. Tilsvarende 
vil mottakerbanken måtte forvisse seg om betalingsmottakers identitet. Ved etablering 
av forretningsforhold følger det for eksempel av finansavtaleloven[8] § 16 og hvit-
vaskingsloven[9] § 6 at enhver fysisk person skal identifiseres ved angivelse av bl.a. 
fødselsnummer, eventuelt D-nummer.[10] 

Historisk sett var begrunnelsen for identifikasjonskravet hensynet til effektiv skat-
teinndrivelse[11] og til myndighetenes kontroll med innførsel og utførsel av valuta. I 
de senere år er identifikasjonskravet blitt ytterligere innskjerpet som ett av flere tiltak 
for bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorvirksomhet og annen 
organisert kriminalitet. 

Internasjonalt deltar Norge aktivt i arbeidet med å utvikle og vedta anbefalinger 
og retningslinjer for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Dette arbeidet skjer 
bl.a. gjennom Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) som ble opp-
rettet av G-7 landene i 1989. FATF har utarbeidet 40 anbefalinger vedrørende tiltak 
mot hvitvasking og har på bakgrunn av terrorangrepene i USA 11.9.2001 utvidet sitt 
virkeområde til å omfatte terrorfinansiering. Norge sluttet seg til FATF i 1991.[12] Det 
følger av anbefaling nr VII vedrørende terrorfinansiering at virksomheter som driver 
betalingsformidling, skal sikre at opplysninger som gjør det mulig å identifisere av-
sender (betaler) følger overføringen til enhver tid og i ethvert ledd i betalingskjeden. 
Opplysningene om avsender skal følge betalingen også når betalingen går gjennom flere 
transaksjoner før den kommer til siste mottaker. 

I forbindelse med vedtagelsen av valutaregisterloven i 2004[13] for etablering av et 
nytt offentlig register i Toll- og avgiftsdirektoratet med oversikt over valuta- og beta-
lingstransaksjoner til og fra Norge, ble det i lovens forarbeider gitt en bred omtale av 
adekvate anbefalinger fra FATF om bl a behovet for registrering av opplysninger som 
identifiserer betaler og mottaker ved betalinger inn og ut av Norge (fødselsnummer, 
eventuelt D-nummer). Identifikasjonskravet kommer slik til uttykk i valutaregisterlo-
ven § 5 om rapporteringsplikt: 

Rapport om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av 
Norge skal leveres elektronisk og inneholde opplysninger som identifiserer 
person eller foretak som mottar og sender, eller fører betalingsmidler inn eller 
ut av Norge, samt opplysninger om transaksjonen og betalingsmiddelet. 

Departementet kan gi forskrifter[14] om rapporteringspliktens innhold, herunder fast-
sette særskilte beløpsgrenser for rapportering.» 

Personvernnemnda viser til at Datatilsynet, finansnæringen og flere andre hørings-
instanser stilte seg særdeles kritisk til lovforslaget. I lovens forarbeider, Ot prp nr 35 
(2003–2004), er Datatilsynets generelle merknader slik gjengitt i pkt 6 om forholdet til 
personvernet og avveining mot personvernhensyn: 
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Datatilsynet er negativ til lovforslaget som helhet, og finner det ’særlig 
problematisk at det ikke er godtgjort at nytten av overvåkingen er proporsjonal 
med ofringen av lovlydige borgeres grunnleggende demokratiske rettigheter’. 
Datatilsynet er også uenig i at registeret ikke vil inneholde sensitive opplysninger. 
Om dette skriver tilsynet: ’Ettersom betalingsmottaker også skal registreres, 
vil registeret inneholde opplysninger som kan knyttes til kjøp av apotekvarer, 
legebesøk og sykehusopphold. Dette er registreringer som enkeltvis ikke 
nødvendigvis vil anses som sensitive, men samlet over flere år er det lite tvilsomt 
at det vil kunne si noe om mange av de registrertes helseforhold. Det vil også 
kunne tenkes registrert opplysninger om seksuelle preferanser og straffbare 
forhold.’

Personvernnemnda slutter seg fullt ut til Datatilsynets oppfatning av at spørsmålet om 
retten til å ferdes anonymt på offentlig sted, og ellers til å opptre anonymt i samfunnet, 
er et grunnleggende rettspolitisk spørsmål av sentral betydning for personvernet. Det er 
også et spørsmål som er sektorovergripende. Det fremstår som sterkt ønskelig at man 
kunne ta stilling til dette spørsmålet generelt, og ikke bare f eks i forbindelse med til 
bomsystemer. Personvernnemnda er imidlertid henvist til å begrense sin saksbehandling 
til en vurdering av den aktuelle klage. Nemnda vil ikke unnlate å bemerke at den opp-
splitting i konkrete klager som er nødvendig for prøving av enkeltvedtak ikke må få lov 
til å erstatte en mer prinsipiell rettspolitisk debatt av den karakter Datatilsynet søker å 
vekke ved de prinsipielle merknadene til denne saken. 

6.6 Forskjellen mellom et sporfritt og et anonymt alternativ 

Personvernnemnda er ovenfor kommet til at Datatilsynet har hjemmel i personopplys-
ningsloven § 33, 2.ledd til ved vedtak å bestemme at behandlingen av personopplysnin-
ger i bomstasjonene er gjenstand for konsesjon. For at det skal kunne gis konsesjon, må 
det foreligge en behandlingsgrunn. I dette tilfellet, der det ikke gjelder behandling av 
sensitive opplysninger, er det tilstrekkelig å finne en behandlingsgrunn i personopplys-
ningsloven § 8. Dette finner man naturlig i avtaleforholdet mellom bruker og operatør 
av bomsystemet, personopplysningsloven § 8 litra a, og det foreligger ingen uenighet 
om at tilstrekkelig behandlingsgrunn er til stede. 

Etter personopplysningsloven § 35 skal Datatilsynet vurdere hvorvidt det i konse-
sjonen skal inntas vilkår med sikte på å avdempe personvernulemper. Datatilsynet har 
vedtatt å stille krav til at systemet skal ha et alternativ som ikke registrerer personopp-
lysninger, et anonymt alternativ, og begrunnet dette prinsipielt. 

For sin vurdering har Personvernnemnda fokusert på forskjellen mellom et sporfritt 
og et anonymt alternativ, slik disse uttrykkene er brukt og forklart ovenfor (i dokumen-
tene er noe varierende betegnelser brukt). 

Den sentrale forskjellen er at i det anonyme systemet registreres ingen kobling mel-
lom brikken på den ene siden og eier eller registreringsnummer på den andre siden. Det 
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vil si at de opplysninger som registreres om bruk av brikken derfor ikke vil være person-
opplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr 1. 

Denne koblingen mellom brikke og registreringsnummer finner man i det sporfrie 
alternativ som en del av operatørens abonnementsopplysninger. En konsekvens av for-
skjellen vil være at opplysninger i identifiserbar form lagres for en tid i bompengesys-
temet. I prinsippet ligger det lagret i systemet ved den enkelte stasjon i inntil 72 timer, 
men er da bare tilgjengelig for teknisk personale – opplysningene er ikke lagret i struk-
turert form. Man kan imidlertid ikke utelukke at i bestemte kritiske situasjoner, som 
antydet ved eksempelet med politiets etterforskning i en drapssak, så vil man kunne 
velge også å analysere disse data for å få den ønskede informasjon. 

Opplysningene overføres til operatørens sentrale system, og vil der sammenholdes 
med opplysninger om abonnementet. I det anonyme systemet vil brikkenummer angi at 
det er en anonym avtale, kontoen blir oppdatert og opplysningene slettes. I det sporfrie 
systemet vil det samme skje. Opplysningene vil her være tilgjengelig i ca en time. 

Dette vil si at opplysningene om den enkelte passering er slettet i operatørens sen-
tralsystem en time etter at de er mottatt fra bomstasjonen. I bomstasjonen oppbevares 
opplysningene som en ubehandlet reservekopi inntil 72 timer. Den prinsipielle forskjel-
len vil være at operatøren i det sporfrie systemet under oppbevaring i bomstasjonen og 
i timen før opplysninger slettes i sentralsystemet, kan koble brikkenummer til registre-
ringsnummer, og dermed til kjøretøyets eier. 

Denne forskjellen får særlig betydning hvis brikken ikke leses vellykket ved bomsta-
sjonen. Da vil det tas et bilde av registreringsnummeret. I det anonyme systemet vil 
eier av bilen da få tilsendt et krav om avgift, som i prinsippet er urettmessig ettersom 
bilen hadde en betalt brikke. Dette kan imidlertid i etterhånd ikke avdekkes, og eier 
må betale avgiften som en konsekvens av at eier har valgt det anonyme alternativet. I 
det sporfrie systemet vil kobling mot registreringsnummer vise at kjøretøyet hadde en 
gyldig brikke, og opplysningene vil slettes uten at eier kontaktes. Det sporfrie systemet 
kan her fremstå som noe rimeligere overfor brukeren. Imidlertid vil konsekvensen av 
det anonyme systemet være kjent når en slik avtale inngås, så man må anse at denne 
ulempen er akseptert av brukerne av det anonyme systemet. 

Personvernnemnda nevner at i eksempelet gjengitt ovenfor om bruk av brikker i 
politiets etterforskning, vil det anonyme og sporfrie alternativet virke på samme måte. 
Politiets henvendelse spesifiserte brikkenes nummer, som var avlest i de kjøretøy hvor 
de var montert. Dette nummeret vil bli registrert både i det anonyme og sporfrie alter-
nativet. I det anonyme alternativet kan ikke operatør foreta en kobling mellom regis-
treringsnummer og brikkenummer, men den koblingen hadde politiet allerede foretatt 
ved avlesning i det kjøretøy hvor brikken var montert. 

Datatilsynet har i sin vurdering lagt vekt på at forholdene legges til rette for en 
infrastruktur som gir muligheter for «omfattende og systematisk kartlegging av en-
keltmennesker, på en måte som virker usynlig for de det retter seg mot» (Datatilsynets 
oversendelsesbrev av 1.7.2005 pkt 3.1). 
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Personvernnemnda forstår det slik at dette argumentet – som nemnda oppfatter 
som et hovedargument – retter seg mot den infrastruktur som gjør det mulig å følge et 
kjøretøys bevegelser gjennom registrering av brikken. I dag vil dette gjelde passering 
av bomstasjoner. Datatilsynet skisserer imidlertid som en mulig og ikke fjerntliggende 
videreutvikling at systemet kan brukes ved ferjepasseringer, parkeringsanlegg osv. Det 
manes frem et scenario hvor kjøretøyet nærmest trekker elektroniske spor lik linjer 
over et detaljert kart – en omfattende og systematisk kartlegging av kjøretøyets, og 
dermed også førerens bevegelser. 

Personvernnemnda mener at slike prinsipielle perspektiv underbygger de viktige 
rettspolitiske aspektene knyttet til spørsmålet om anonym ferdsel og atferd diskutert 
noe nærmere ovenfor. Men Personvernnemnda har vanskeligheter for å se den nærmere 
sammenhengen med de aktuelle alternativene i denne saken – en anonym eller sporfri 
løsning. Slik nemnda forstår det, er det selve det grunnleggende systemet som bygger på 
en identifiserbar brikke i kjøretøy, som etablerer den infrastruktur som eventuelt kan 
føre til uønsket overvåking. I det sporfrie alternativ vil dette ikke være mulig, her slettes 
de aktuelle opplysningene en time etter at de er mottatt fra bomstasjonen. Forbindelse 
mellom brikkenummer og registreringsnummer kan også etableres på annen måte enn 
gjennom operatørens abonnentregister, og vil tillate at man også i en anonymt system 
kan utnytte de registrerte data til å spore et kjøretøys bevegelser, jf det eksempel som 
er gjengitt ovenfor. 

Det anonyme alternativet har visse praktiske og forretningsmessige ulemper sam-
menlignet med det sporfrie alternativet. I seg selv er disse ulempene på ingen måte 
avgjørende. Men hvis man skal pålegge behandlingsansvarlig slike merkostnader, bør 
de føre til et bedret personvern for den registrerte. Personvernnemnda har vanskelig for 
å se at det anonyme alternativet i praksis sikrer den registrertes personvern merkbart 
bedre enn det sporfrie alternativet. 

Denne vurderingen bygger på forutsetninger om at behandlingsansvarlig følger de 
regler for behandling av de registrerte opplysningene som er fremstilt ovenfor, særlig 
reglene om lagring av reservekopi i bomstasjonen, behandlingstid og sletting av opplys-
ninger i sentralsystemet innen en time etter overføring, med en modifikasjon for frem-
medpasseringer hvor denne tiden utvides til 24 timer. Forutsetningene omfatter også at 
opplysningene bare utnyttes av den behandlingsansvarlige for betalingsfunksjonen, og 
at de ikke utleveres til tredjepart uten at det sikres at det foreligger hjemmel. 

Det forutsettes også at det sporfrie alternativet promoveres, og forholdene legges 
til rette for at den enkelte kan benytte dette uten at det skal representere praktiske eller 
økonomiske belastninger. 

Disse forutsetningene er avgjørende for Personvernnemndas vedtak. Nemnda mener 
derfor at konsesjonsbetingelsene bør inneholde en plikt for den behandlingsansvarlige 
til å la systemet underlegges en årlig uavhengig revisjon for å sikre at forutsetningene 
oppfylles. Revisjonen må omfatte teknisk prøving av at mekanismer for sletting av data 
lokalt og sentralt (herunder eventuell reservekopiering og redundante løsninger) fun-
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gerer som forutsatt, og at tilgang til data (lokalt og sentralt) er begrenset til tjenestelige 
behov. En slik revisjon kan, men trenger ikke, være en integrert del av sikkerhetsrevisjo-
nen som gjennomføres for å oppnå samsvar med personopplysningsforskriftens § 2–5. 

Etter Datatilsynets vedtak legges det til grunn et delt behandlingsansvar mellom 
Statens vegvesen og det enkelte bomselskap, jf tilsynets oversendelsesbrev av 1.7.2005 
pkt 3.2. Denne del av vedtaket er ikke påklaget. 

Delt behandlingsansvar er nærmere beskrevet i Datatilsynets brev av 24.2.2005 
s 3 «Delt behandlingsansvar». Her påpeker tilsynet at Statens vegvesen spesifiserer 
det system som et bomselskap etablerer, og påtar seg et ansvar for å gi retningslinjer 
for behandling av personopplysninger. Dette antar Datatilsynet vil være dekkende for 
de styrende elementene i et internkontrollsystem etter personopplysningsloven § 14. 
Bomselskapet vil være ansvarlig for den såkalte gjennomførende delen av internkon-
trollen ved daglig behandling av personopplysninger. 

Personvernnemnda legger til grunn at Statens vegvesen på grunnlag av delt behand-
lingsansvar med bomselskapet vil være ansvarlig for å gjennomføre den årlige uavhen-
gige revisjon som nemndas vedtak innebærer. Dette vil også bidra til at de konsesjo-
nerte bomselskapene praktiserer retningslinjene for behandling av personopplysninger 
på samme måte. Konsesjonen til bomselskapene må sikre at Statens vegvesen får den 
nødvendige tilgang til det enkelte bomselskaps data og innretninger for gjennomføring 
av uavhengig revisjon. Ved avvik vil Datatilsynet kunne vurdere behov for eventuelle 
sanksjoner etter personopplysningsloven. 

6.7 Konklusjon 

Etter dette kommer Personvernnemnda til at det er hjemmel for å kvalifisere systemet 
med automatiske bomstasjoner som konsesjonspliktig etter personopplysningsloven § 
33, 2.ledd. 

Personvernnemnda kommer til at Datatilsynet kan utferdige konsesjon basert på 
det alternativ som i dette vedtaket er omtalt som «det sporfrie alternativ», og at det i 
konsesjonen pålegges den behandlingsansvarlige en plikt til å foreta årlig systemrevi-
sjon for å sikre at forutsetningene om at (1) lengste lagring av reservekopi i bomstasjo-
nen ikke overstiger 72 timer, (2) behandling i sentralsystemet fører til sletting av opp-
lysningene innen en time i normaltilfelle og (3) innen 24 timer for fremmedpasseringer, 
samt at tilganger til data baseres på tjenestelig behov. 

7 Vedtak 
Med hjemmel i personopplysningsloven § 33, 2.ledd kan det utferdiges konse-1. 

sjon for behandlingsansvarlig for helautomatisk bomstasjoner. Datatilsynets vedtak i 
så måte opprettholdes. 
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Ved utarbeidelsen av konsesjonen legges til grunn det alternativ som ovenfor er 2. 
kalt «det sporfrie alternativet», jf også de tidsfrister for lagring av personopplysninger 
som er nevnt ovenfor i pkt 6.7. 

I konsesjonen pålegges Statens vegvesen å iverksette en årlig uavhengig revisjon 3. 
hos bomselskapene for sikre at forutsetningene for konsesjonen er ivaretatt. 

Oslo 7.3.2006 

Jon Bing  
Leder 
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PVn-2005–12: klage på vedtak om begrensninger i adgangen til 
kameraovervåking av bussenes publikumsområder

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra AS 
Sporveisbussene (heretter «Sporveisbussene») på tilsynets vedtak av 15.4.2005, om be-
grensninger i adgangen til kameraovervåking på bussenes publikumsområder.

2 saksgang
Den 29.6.2004 varslet Datatilsynet at det ville gjennomføre tilsyn med bruk av fjern-
synsovervåking ved AS Oslo Sporveier, herunder AS Sporveisbussene. Tilsynet ble gjen-
nomført 4.8.2004 og kontrollrapport med varsel om pålegg ble oversendt 12.10.2004. 
Sporveisbussene ba i brev av 30.11.2004 om at Datatilsynet vurderte det varslede på-
legg på nytt. Tilsynet revurderte saken, og i brev av 10.2.2005 tilbakekalte Datatilsynet 
varselet, samtidig som nytt og endret pålegg ble varslet. I brev av 3.3.2005 søkte 
Sporveisbussene, representert ved advokatfirmaet BAHR, om fristutsettelse for å avgi 
uttalelse. Fristutsettelse i samsvar med søknaden ble innvilget i brev fra Datatilsynet den 
9.3.2005. Uttalelse ble avgitt i brev av 18.3.2005, hvor det igjen ble bedt om at tilsy-
net revurderte det varslede vedtaket. Datatilsynet vurderte saken på nytt, men fant ikke 
grunn til å endre det varslede vedtaket. I brev av 15.4.2005 fattet tilsynet vedtak om 
pålegg. Sporveisbussene, ved BAHR, påklaget vedtaket i brev av 9.5.2005.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 10.8.2005. BAHR ble 
orientert om dette i brev fra nemnda den 12.8.2005. Det ble gitt utsatt frist for yt-
terligere kommentarer til 12.9.2005. Nemnda har mottatt uttalelser i sakens anled-
ning fra Samferdselssjefskollegiet (13.10.2005), Transportbedriftenes Landsforening 
(23.9.2005), Stor-Oslo Lokaltrafikk som i styremøte 26.9.2005 slutter seg til det syn som 
fremkommer i et felles brev fra Yrkestrafikkforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund 
og Transportbedriftenes Landsforening av 20.6.2005. Personvernnemnda ba om yt-
terligere opplysninger i et brev (udatert, mottatt av klager 30.12.2005), som ble be-
svart av klager i brev av 6.2.2006. Personvernnemnda har også ved henvendelse til 
Kristianssand tingrett fått oversendt en dom av en viss interesse, ved påskrift 8.3.2006. 
Dommen er omtalt nedenfor. Ved brev av 2.5.2006 henvendte Personvernnemnda seg 
til Riksadvokaten med forespørsel om å få dokumentert opplysninger om betydningen 
av videoovervåking for politiets arbeid omtalt i pressen, svar på dette ble gitt i brev av 
22.6.2006 under henvisning til svar fra Oslo politidistrikt av 12.6.2006 med vedlagt 
notat av 8.6.2006.
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3 faktum
Sporveisbussene ønsker å fjernsynsovervåke sine kjøretøy under reisen. Hovedformålet 
er å forebygge og forhindre ran eller voldsepisoder, noe som flere av virksomhetens sjå-
fører er blitt utsatt for de siste årene. Videoovervåkingen omfatter både området rundt 
sjåføren og hele passasjerområdet, og følgelig hele bussens kupé. Overvåkingen skjer så 
lenge strømmen er slått på i bussen.

Overvåkingen ble igangsatt som et prøveprosjekt i 2001 med kameraovervåking på 
fire busser. Ordningen er i dag utvidet og gjelder «samtlige av 238 busser, med unntak 
av 68 busser som brukes minst». Hver buss er utstyrt med fire kamera. Et kamera er 
montert ved sjåføren, og fanger inn det fremste inngangspartiet. Videre er det montert 
et kamera bak sjåføren og et kamera bakerst i bussen, som begge dekker passasjer-
området. Det er også montert et kamera mellom midtre og bakre dør. I tilknytning til 
bakre dør er et kamera knyttet til en monitor hos sjåføren som aktiviseres ved bruk av 
dørfunksjonen eller ved rygging. Kameraene er fastmonterte i såkalte domekapsler.

Datatilsynet har fattet vedtak med følgende pålegg:

AS Sporveisbussene kan ved kameraovervåking om bord på bussene ikke 
benytte kameraer i selve publikumsområdet. Med publikumsområder menes 
passasjerseter og midtgang.

Datatilsynet tillater altså videoovervåking av området rundt sjåføren, samt inn- og 
utgangspartiene. Klagen gjelder følgelig forbudet mot overvåking av passasjerområdet. 
Sporveisbussene ønsker at vedtaket blir opphevet, slik at overvåkingen kan fortsette i 
samme omfang som i dag.

4 anførslene
Sporveisbussene anfører prinsipalt at vedtaket må oppheves på grunn av manglende 
lovhjemmel eller materiell ugyldighet, og under enhver omstendighet på grunn av en-
dret skjønnsutøvelse.

Sporveisbussene mener at overvåkingen i det omfang som skjer på bussene i dag 
er tillatt etter personopplysningsloven § 8 litra f. Det anføres at overvåkingen er nød-
vendig for å ivareta sikkerheten til de ansatte og passasjerene. Høsten 2000 ble flere 
av Sporveisbussenes sjåfører utsatt for flere stygge overfall eller ran på ulike tidspunkt 
av døgnet. Dette hendte på bussen, mens førerne gikk til eller fra bussen i forbindelse 
med avløsning eller spisepause, og i forbindelse med at førerne ba kunder om betaling 
for reisen. Formålet med fjernsynsovervåkingen er følgelig å forebygge ran eller vold 
på bussene, forebygge hærverk, etablere større trygghet mot slike hendelser og forfølge 
straffbare handlinger.

Videoovervåking er bare ett av tiltakene som er blitt satt i verk for å sikre de an-
satte. Også ordninger med vektere, bedre sikring av sjåfører, alarmknapper og telefo-
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nisk kontakt er etablert for å forbedre sikkerheten. Tall viser at antall hendelser av ran 
eller overfall er gått betydelig ned siden tiltakene ble iverksatt. Sporveisbussene anfører 
at hovedårsaken til dette er den økte faren for å bli avslørt av et overvåkingskamera. 
Ifølge Sporveisbussene har videoovervåkingen blitt positivt mottatt av en meget stor 
andel av det reisende publikum og av de ansatte.

Det vises i denne sammenheng til personopplysningslovens kommentarutgave hvor 
det fremgår at omtrent 90 % av de spurte mener fjernsynsovervåking på offentlige 
steder er positivt.[1] Videre viser en spørreundersøkelse blant brukere av offentlig kom-
munikasjon foretatt i januar 2005, at 83 % er positive til videoopptak i passasjerom-
rådet på tog.

Sporveisbussene anfører videre at rutinene omkring opptakene gjør at overvåkin-
gen ikke innebærer personbelastning eller integritetskrenkelse, og at opptakene følgelig 
ikke utgjør noen trussel mot personvernet. 

Fjernsynsovervåkingen foregår ved automatiske kameraopptak som slettes etter en 
definert periode på tidligst 30 timer og senest 7 døgn. Virksomheten poengterer at 
ingen ser på opptakene med mindre det oppstår mistanke om straffbare handlinger. 
I så fall vil opptakene bli hentet frem, avlest og benyttet til å oppklare den straffbare 
handling.

Sporveisbussene fremhever at det i slike tilfeller kun er et fåtall personer som får til-
gang til opptakene. Avlesning kan kun skje i regi av totalt tre forhåndsutpekte personer 
(en videoansvarlig person ved hver bussbase), som må benytte dedikert mikromaskin 
med spesielt datamaskinprogram for dekryptering av de lagrede opplysningene. Ved 
anmeldelse til politiet brennes de aktuelle bildene på en kompaktplate og vedlegges 
anmeldelsen. Bildene kontrolleres av basedriftssjefen på vedkommende bussbase før 
anmeldelsen undertegnes av administrerende direktør og oversendes til politiet.

Ifølge klager er den rent teoretiske ulempen for den enkelte, lovlydige passasjer langt 
mindre enn de ansattes, passasjerenes, samfunnets og Sporveisbussenes fordeler ved re-
dusert kriminalitet, økt trygghetsfølelse og økt oppklaringsprosent for lovbrudd.

Sporveisbussene anfører forøvrig at Datatilsynets argument om «kontinuerlig over-
våking» treffer dårlig når det gjelder reiser med en gjennomsnittsvarighet i størrelses-
orden 15 minutter.

Sporveisbussene anfører at virksomheten ga melding til Datatilsynet om kamera-
overvåkingen i mars 2002, uten at tilsynet reagerte. Sporveisbussene oppfattet dette 
som et klarsignal, og gjorde investeringer på mellom 5 og 10 millioner kroner. Dersom 
tilsynets vedtak blir opprettholdt, må samtlige kameraer, unntatt kamera ved bussjå-
føren, utkobles. Sporveisbussene anfører at investeringene dermed vil være bortkastet, 
samtidig som muligheten til å forebygge og oppklare straffbare handlinger og til dels 
alvorlig kriminalitet blir sterkt svekket.

Sporveisbussene er av den oppfatning at kontroll av kun inngangspartiet, slik ved-
taket fastsetter, er helt utilstrekkelig. Dette vil ifølge virksomheten innebære at det er 
«fritt frem» under 98 % av reisen i det området av bussen hvor passasjerene oppholder 
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seg. Forøvrig vises det i denne forbindelse til uttalelse fra politiavdelingssjef i Oslo poli-
tidistrikt, Finn Abrahamsen, som kritiserer Datatilsynets syn i denne saken.

Videre mener Sporveisbussene at fjernsynsovervåkingen er tillatt etter direktiv 
95/46/EF, og tillates ved andre lands praktisering av direktivet. Sporveisbussene anfø-
rer at Norge må innrette sin praktisering av direktivet etter EU-landene, og at Norge 
dermed plikter å legge til grunn en EU-konform tolkning av norske regler som imple-
menterer EU-regler. Det vises i denne sammenheng til et notat fra BAHRs samarbeids-
partner i Tyskland, advokatfirmaet Löhde Leo Schmidt-Hollburg & Witte, vedrørende 
rettstilstanden i Tyskland. Det fremgår av notatet at videokontroll av busser av samme 
omfang som tilsvarer det Sporveisbussene praktiserer, er fullt tillatt etter tysk lovgiv-
ning, som også bygger på direktiv 95/46/EF.

Sporveisbussene anfører videre at tilsynet har begått en saksbehandlingsfeil. 
Virksomheten mener at medarbeiderne i tilsynet, som hadde deltatt i utformingen av 
forhåndsvarselet, var inhabile til å delta i den videre saksbehandling. Sporveisbussene 
er av den oppfatning at forhåndsvarselet var uheldig utformet, og at det strider mot 
forvaltningslovens regler. Virksomheten fremhever at formålet med forvaltningslovens 
kontradiksjonsregler (§§ 16 og 17) er at parten på et tidspunkt der forvaltningen fort-
satt ikke har bestemt seg, skal gis mulighet til å komme med kommentarer eller mot-
argumenter på forhånd mot det vedtak forvaltningen overveier å vedta. Forvaltningen 
har ikke adgang til å bestemme seg før man har hørt og overveid partenes kommen-
tarer. Sporveisbussene er av den oppfatning at det derfor er uheldig og rettstridig med 
et «forhåndsvarsel» som før forvaltningen har mottatt og overveid partens kommen-
tarer, fastslår at det vil fattes vedtak om bestemte forbud. Sporveisbussene illustrerer 
saksbehandlingsfeilen med at en dommer som før hovedforhandling er gjennomført, 
forhåndsvarsler at en dom vil gå ut på et bestemt resultat. Denne dommeren ville uten 
videre bli erklært inhabil. Det samme inhabilitetsprinsipp gjelder også i forvaltnings-
prosessen, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Sporveisbussene mener også at Datatilsynet har fattet vedtaket uten at tilsy-
net i tilstrekkelig grad har vurdert virksomhetens argumenter. Det vises særskilt til 
Datatilsynets EF-rettslige kommentarer, som Sporveisbussene mener må være skrevet av 
personer med manglende kunnskaper om forholdet mellom norsk lov og EF- og EØS-
rett. Virksomheten fremhever at vedtaket ligger fjernt fra allment akseptert kontinental 
praktisering av 95/46/EF art 7(f), som er implementert i de ulike lands lovgivning.

Sporveisbussene anfører videre at personvernlovgivningen innenfor EU- og EØS-
området i alle landene har et felles utgangspunkt, nærmere bestemt Europaparlamentet 
og Rådets direktiv 95/46/EF av 24.10.1995, om beskyttelse av fysiske personer i for-
bindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av sådanne opp-
lysninger. Sporveisbussene viser til artikkel 7(f). Her fremgår:

«Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at behandling af personoplysninger 
kun må finde sted hvis … f) behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige 
eller den tredjemand eller de tredjemænd, til hvem oplysningerne videregives, kan for-
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følge en legitim interesse, med mindre den registreredes interesser eller de grundlæg-
gende rettigheder og frihedsrettigheder, der skal beskyttes i henhold til artikel 1, stk.1, 
i dette direktiv, går forud herfor».

Sporveisbussene anfører med dette at utgangspunktet er at når en «behandling» 
er nødvendig for å ivareta en legitim interesse, i dette tilfelle forebyggelse og hindring 
av hærverk og vold, samt straffeforfølgelse, er tiltaket klart lovlig, med mindre denne 
legitime interesse mer enn oppveies av «de grundlæggende rettigheder og frihedsret-
tigheder, der skal beskyttes i henhold til artikel 1, stk. 1», altså av «fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred, i for-
bindelse med behandling af personoplysninger». Sporveisbussene mener at også per-
sonopplysningsloven § 8 litra f må tolkes i lys av de ovenstående formuleringer.

At et nødvendig tiltak som forfølger en legitim interesse i utgangspunktet klart er 
lovlig, og kun ulovlig dersom den berettigede interesse unntaksvis mer enn oppveies 
av fysiske personers rett til privatlivets fred, kommer ifølge Sporveisbussene ikke frem 
i Datatilsynets vurdering. Ifølge Sporveisbussene snur tilsynet i forhåndsvarselet EF-
direktivets lovlighetspresumsjon på hodet, ved implisitt og eksplisitt å starte med at 
tiltaket er betenkelig og derfor må forbys. Tilsynet kommer på denne bakgrunn aldri 
frem til en anvendelse av det korrekte rettslige vurderingstema. Sporveisbussene mener 
Datatilsynets vurdering av at de formål Sporveisbussene ønsker å ivareta kan oppfylles 
gjennom kun å overvåke området rundt sjåføren, er basert på manglende praktisk erfa-
ring med benyttelse av offentlig kommunikasjon. Det poengteres at ved gjennomføring 
av det gjeldende pålegg, vil man unndra alt som skjer under reisen fra overvåking.

Sporveisbussene bemerker at virksomheten ikke har satset ensidig på kameraover-
våking, men har iverksatt et stort antall tiltak for å bringe en massiv kriminalitetsutvik-
ling og kriminalitetstrussel under kontroll. Sporveisbussene fremhever videre at kame-
raovervåking ikke er blitt innført «over natten». Virksomheten har i forkant foretatt 
en grundig utprøving av overvåkingen, og denne utprøvingen har vist at overvåkingen 
fører til betydelige forbedringer av sikkerheten til de ansatte og passasjerene. I tillegg 
vises det til at bussene er et offentlig rom som er tilgjengelig for allmennheten, og at det 
ikke representerer noe lukket, privat rom.

Det anføres videre at Datatilsynet gjennom sitt opprinnelige forhåndsvarsel selv har 
erkjent at videokontroll av passasjerområdet på buss i og for seg er lovlig. Det opprin-
nelige forhåndsvarselet var som følger:

Kameraovervåkingen av passasjerområdet om bord på bussene skal begrenses 
til de tidspunktene man ser at det er en overhyppighet av hendelser. Likevel slik 
at overvåkingen til sammen ikke overstiger 20 % av bussens daglige brukstid.

Sporveisbussene mener at Datatilsynet ikke har påvist noe forhold som tilsier at opptak 
i de resterende 80 % er ulovlig, noe tilsynet i realiteten selv erkjenner ved etter innsigel-
ser å forlate sondringen 20/80 %.
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Avslutningsvis anfører Sporveisbussene at samme erkjennelse av at kameraovervå-
king er fullt lovlig fremkommer av Datatilsynets egne retningslinjer, jf tilsynets brosjyre 
om kamerakontroll fra juli 2004 Når har du lov til å overvåke med kamera? I følge 
Sporveisbussene gir denne brosjyren uttrykk for at videoovervåking på buss for å fore-
bygge og oppklare straffbare handlinger er fullt lovlig.

5 datatilsynets vurdering
AS Sporveisbussene er en selvstendig virksomhet underlagt AS Oslo Sporveier. 
Datatilsynet fremhever at det under tilsynet hos Sporveisbussene ble opplyst at et prø-
veprosjekt med kameraovervåking på t-banen ble lagt ned etter at konserndirektørens 
krav om dokumentasjon på effekten av tiltaket ikke kunne fremskaffes. Datatilsynet 
finner det bemerkelsesverdig at virksomheter i samme konsern (AS Oslo Sporveier) har 
så vidt forskjellig tilnærming til et overvåkingstiltak, som i mange tilfeller kan oppfat-
tes som inngripende i den enkeltes personlige integritet.

Til Sporveisbussenes anførsel om at tilsynet ikke i tilstrekkelig grad har vurdert 
alle argumentene virksomheten har fremmet i denne saken, anfører Datatilsynet at 
klagers henvendelse av 18.3.2005 var av spesiell karakter. Tilsynet mente det ikke var 
hensiktsmessig å kommentere alle detaljer, da tilsynet oppfattet flere av argumentene 
som grunnløse. Datatilsynet mente henvendelsen i stor utstrekning var preget av å være 
gjentagelse av allerede fremsatte argumenter, i et ordelag som tilsynet karakteriserte 
som «noe upolert». Flere av disse anførslene er imidlertid tatt i betraktning i forbin-
delse med oversendelsen til Personvernnemnda.

Sporveisbussene ga melding til Datatilsynet om fjernsynsovervåkingen uten at tilsy-
net reagerte. Tilsynet anfører i denne forbindelse at det ligger i instituttet med meldin-
ger etter personopplysningsloven § 31 at meldingene ikke gjøres til gjenstand for noen 
spesiell form for saksbehandling. Meldingene er ment å være kortfattet informasjon 
til tilsynsmyndigheten og offentligheten om behandling av personopplysninger. Dette 
fremkommer på meldingskvittering oversendt behandlingsansvarlig.

Datatilsynet mener følgelig at Sporveisbussene har foretatt en egen og feilak-
tig forståelse av regelverket. Tilsynet finner dermed ikke grunn til å legge vekt på at 
Sporveisbussene har foretatt store investeringer. Datatilsynet er forøvrig av den oppfat-
ning at det kan synes som om virksomheten har foretatt investeringer også etter tilsyns-
besøk og etter at Datatilsynet ga indikasjoner om en annen regelforståelse.

Datatilsynet mener at Sporveisbussenes anførsel om at Datatilsynets forhåndsvar-
sel strider i mot forvaltningslovens regler, har begrensede, om noen, holdepunkter i 
juridisk teori eller praksis. Tilsynet anfører at hensynet til kontradiksjon er ivaretatt 
gjennom forhåndsvarselet. Datatilsynet presiserer at det har bedt om skriftlig tilba-
kemelding på eventuelle innvendinger som Sporveisbussene måtte ha, i både første og 
annet varsel om pålegg.
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Datatilsynet anfører videre at alle tilbakemeldinger underlegges en reell vurdering 
og blir tatt hensyn til. Ifølge tilsynet fremkommer dette tydelig ved det faktum at til-
synet revurderte og tilbakekalte første varsel om pålegg. Tilsynet mener forøvrig at det 
fremstår som en forutsetning for en reell kontradiksjon, at det fremgår klart av varselet 
hva forvaltningsmyndigheten vurderer å fatte vedtak om. Dette under forutsetning av at 
det gis anledning til å komme med tilbakemeldinger, og at eventuelle tilbakemeldinger 
underlegges en reell vurdering.

Sporveisbussenes anførsel om at de aktuelle medarbeiderne i Datatilsynet som 
hadde deltatt i utformingen av det andre forhåndsvarselet var inhabile til å delta i den 
videre saksbehandling, fremstår for tilsynet som åpenbart grunnløs. Tilsynet fremhever 
at vedtaket om pålegg ikke var utformet, signert eller parafert av de samme personene 
som saken for øvrig.

Datatilsynet anfører å ha god oversikt over rettstilstanden i Europa, og tilbakeviser 
følgelig Sporveisbussenes anførsel om at tilsynet har mangelfull innsikt i EF- og EØS-rett. 
Når det gjelder Sporveisbussenes kildehenvisning til rettstilstanden i Europa, viser tilsy-
net til Artikkel 29-gruppens uttalelse om behandling av personopplysninger i forbindelse 
med videoovervåking (nr 4/2004 side 19):

Mens et videoovervågnings- og alarmeringssystem, der står i forhold til de 
fastsatte mål, kan betragtes som lovlig, hvis der har været flere voldsepisoder 
i nærheden af et stadion, eller hvis der gentagne gange sker overfald i busser 
i afsidesliggende områder eller i nærheden af stoppesteder, gælder dette 
ikke et system, der enten har til formål at forebygge verbale overgreb mod 
buschauffører eller at køretøjerne bliver svinet til (som beskrevet i en anmeldelse 
til databeskyttelsesmyndigheden), at identificere personer, der er skyldige i indre 
administrative overtrædelser (for eksempel at efterlade skraldeposer ved siden 
af skraldespande og/eller i områder, hvor der ikke må henkastes affald), eller at 
afsløre personer, der begår tyveri i svømmehaller.

Til Sporveisbussenes argumenter om at den aktuelle overvåkingen er lovlig i Tyskland, 
anfører Datatilsynet at det ifølge det tilsynet har fått opplyst skal være forskjeller med 
hensyn til hva som aksepteres av overvåkingsomfang på offentlige transportmidler i de 
forskjellige «Länder» i Tyskland.

I motsetning til Sporveisbussene, forstår Datatilsynet direktiv 95/46/EF dit hen at 
det i hvert land skal gjennomføres egne vurderinger, blant annet basert på det gjeldende 
risikobilde. At et tiltak skal stå i forhold til det problemet en søker å løse, er et grunn-
leggende prinsipp i EF-retten og i personvernretten, særlig proporsjonalitetsprinsippet. 
Det er imidlertid naturlig at det ses hen til løsninger som er valgt i andre land som et 
element ved vurderingen av dette.

Datatilsynet foretar i sakens anledning en proporsjonalitetsvurdering. Det gjengis 
fra Artikkel 29-gruppen (nr 4/2004 side 19):
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Princippet om, at oplysningerne skal være egnede, relevante og proportionelle 
medfører, at der, efter en konstatering af, at behandlingen er lovlig, skal 
foretages en omhyggelig vurdering af, hvorvidt de foranstaltninger, der gælder 
databehandlingen, er proportionelle.

Ifølge tilsynet er det ikke tvilsomt at Sporveisbussene har rettslig grunnlag i per-
sonopplysningsloven § 8 litra f til å utøve videoovervåking av passasjerene. Spørsmålet 
er i hvilket omfang dette kan aksepteres. Den grunnleggende forutsetningen om at 
tiltaket skal være proporsjonalt med det en søker å oppnå er ikke omhandlet i klagen. 
Fra Sporveisbussenes side er det i all hovedsak fokusert på om overvåkingen skal være 
tillatt eller ikke, ikke i hvilket omfang. Datatilsynet mener at Sporveisbussene ikke i 
tilstrekkelig grad redegjør for hvorfor vedtaket vanskeliggjør oppfyllelse av de angitte 
mål for overvåkingen. Tall viser at en stor andel truende hendelser skjer i forbindelse 
med billettering. Datatilsynet mener dermed at det er naturlig å begrense eventuelle 
overvåkingstiltak til området rundt sjåføren, slik at sjåførens sikkerhet blir ivaretatt.

Sporveisbussene mener at videoovervåking er nødvendig for å forebygge krimina-
litet, ivareta sikkerheten ombord på bussene og straffeforfølging. Datatilsynet anfører 
at måten disse interessene søkes ivaretatt på, må vurderes ut fra hvor inngripende til-
takene er og den effekten de antas å ha (proporsjonalitetsprinsippet). Tilsynet anser 
det som lite tvilsomt at overvåking begrenset til inngangsparti og sjåførområdet er 
mindre inngripende enn totalovervåking av passasjerene i hele kjøretøyet gjennom hele 
reisetiden.

Datatilsynet anfører at et tiltak må vurderes opp mot andre tiltak og ses i sammen-
heng med helheten i overvåkingen. Ifølge tilsynet er det sentrale vurderingstema om 
tiltaket er proporsjonalt med det som søkes oppnådd, og om det er grunn til å anta at 
tiltaket har den ønskede effekt. Ifølge tilsynet er det imidlertid ikke bare overvåking i 
regi av Sporveisbussene som er relevant. Det må også ses hen til det totale overvåkings-
bildet i Norge, og i hvilken utstrekning dette bildet endres.

Datatilsynet bemerker at det i dialogen med Sporveisbussene ikke er fremkommet 
opplysninger som tilsier at totalovervåking, altså overvåking ut over førerområdet og 
inngangsparti, kan antas å ha tilleggseffekt i et sikkerhetsperspektiv. Etter det tilsynet 
forstår, er ikke utprøving av alternativer, som for eksempel overvåking av mindre om-
råder i bussene, gjennomført.

Generelt bemerker tilsynet at det ikke fremstår innlysende hvorfor Sporveisbussene 
har et behov for totalovervåking som ikke samsvarer med de øvrige selskaper i Oslo 
Sporveier. Tilsynet ønsker avslutningsvis å henlede oppmerksomheten mot innarbeidet 
praksis i drosjenæringen. Fjernsynsovervåkingen som i dag skjer i drosjene er begrenset 
til tidspunktet passasjeren går inn i bilen eller ved reisens start, og det synes med dette 
ikke å være behov for å overvåke passasjerene under hele reisen.



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 313

Det gjøres videre oppmerksom på at NSB, i likhet med Sporveisbussene, klaget på 
Datatilsynets vedtak om å begrense videoovervåkingen under reisen. Også denne saken 
er oversendt til Personvernnemnda. (Sak PVN-2005–13).

6 Personvernnemndas vurderinger[2]

6.1 Spørsmål om det foreligger saksbehandlingsfeil

Det er i forbindelse med klagen hevdet at det foreligger saksbehandlingsfeil fra 
Datatilsynets side, jf brev fra BAHR av 16.9.2005 pkt 4. Det er særlig fremhevet at 
medarbeiderne ved Datatilsynet som utarbeidet forhåndsvarsel, var inhabile til å delta 
i den videre saksbehandlingen.

Personvernnemnda vil for sin del fremheve at det må være en fordel for parten 
at et forhåndsvarsel utformes så konkret at det gir tilstrekkelig informasjon om til-
synets foreløpige standpunkt til at parten kan fremme sine motargumenter, og slik 
ivareta hensynet til kontradiksjon. I dette tilfellet finner ikke Personvernnemnda at det 
er grunnlag for inhabilitet og at saksbehandlingen uansett ikke lider av feil som kan ha 
virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. 

6.2 Nærmere om faktum

Sporveisbussene har gjort tilgjengelig en skisse som viser de ulike kameraenes plas-
sering i bussene.[3] 

Kamera nr 1 er plassert ved bussjåføren, og tar opptak av døråpningen og passasjer-
betjening ved sjåføren. Kamera nr 2 er plassert bak bussjåføren, og tar opptak bakover 
mot midtdør. Kamera nr 3 er plassert ved midtdør og tar opptak bakover. Kamera nr 4 
er plassert bakerst i bussen og tar opptak fremover mot midtdør.

De busser som har bakdør, har dessuten et kamera nr 5 som filmer innenfra og ut 
åpningen av bakdør. Dette aktiveres ved trykking på den utvendige knappen som åpner 
bakdør eller ved åpning av bakdør innenfra. Filmen vises på en skjerm for sjåføren. 
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Formålet er å gi sjåføren oversikt over bakdøren og hindre ulykker ved avstigning eller 
påstigning gjennom bakdøren.

Dessuten har bussene et siste kamera (det vil si kamera nr 5 eller 6, avhengig av om 
bussen har bakdør, og derfor kamera ved denne) for utvendig filming bak bussen. Dette 
aktiviseres ved rygging og tar sikte på å forebygge ulykker. På skjermen ved sjåføren vil 
dette ryggekamera eventuelt overstyre bilde fra bakdøren.

Kamera 5 og 6 gir altså bilder som sjåføren kan se i sanntid, med det formål å hin-
dre ulykker. Disse kameraene lagrer ikke det som blir filmet.

6.3 Innledning – behandlingsgrunn, systematikk

Denne saken omhandler fjernsynsovervåking der opptak blir lagret på et låst medium. 
Herfra vil mediet bare unntaksvis bli fysisk fjernet og behandlet på et separat datamas-
kinanlegg med sikte på å identifisere de personer som opptaket er gjort av. Det vil da 
kunne treffes en beslutning om å overføre data fra anlegget til en tredjepart, som typisk 
vil være politi eller et statlig tilsyn.

Som Personvernnemnda har diskutert i tidligere klagesaker, er «fjernsynsovervåking» 
en generell betegnelse som dekker flere typer systemer og flere ulike formål, jf PVN-
2005–09 Det mosaiske trossamfund. Overvåkingen kan være svært enkel, for eksempel 
hvor et kamera er montert rettet mot et svømmebasseng slik at betjening kan holde øye 
med hva som skjer i sann tid, og kunne gi assistanse hvis det for eksempel oppstår et 
problem for en av badegjestene, sml PVN-2002–05 SAS Radisson Plaza Hotell. Her skjer 
intet opptak og ingen etterfølgende behandling av filmen ved hjelp av datamaskinbasert 
utstyr. 

I denne saken er det imidlertid et mer sammensatt system. For Person vern nemnda 
fremstår det som naturlig først å vurdere om dette systemet i henhold til personopp-
lysningsloven bør behandles som ett system for fjernsynsovervåking, som i sin helhet 
faller inn under personopplysningsloven kap VII, eller om det er hensiktsmessig å dele 
det opp i flere delsystemer. Personvernnemnda er kommet til at det i dette tilfellet er 
hensiktsmessig med en oppdeling. Personvernnemnda understreker at hvorvidt det skal 
anses hensiktsmessig med en oppdeling, vil bero på situasjonen, og derfor bygger på en 
konkret vurdering i dette tilfellet. Denne vurderingen vil begrunnes nedenfor.
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Etter personopplysningsloven § 36 defineres fjernsynsovervåking som «vedvarende el-
ler regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk vir-
kende fjernsynskamera, fotografiapparat eller lignende apparat». Det er ingen tvil om 
at det system som er foreslått installert i bussene, faller inn under denne definisjonen.

Ved overvåkingen lagres bilder av passasjerene. Et fotografi av en person vil nød-
vendigvis gi opplysninger om denne personen. Disse opplysningene vil også kunne om-
fatte opplysninger som etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra a er kategorisert 
som «sensitive» – typisk «rasemessig eller etnisk bakgrunn» eller «religiøs oppfatning» 
– implisert av utseende, klesdrakt eller lignende. Fotografiet kan også gi opplysninger 
om en persons «helseforhold», jfr personopplysningsloven § 2 nr 8 litra c, f eks ved 
bandasjer, synlige sår mv. 

For at opplysningene skal være personopplysninger etter personopplysningsloven § 
2 nr 1, må opplysningene kunne knyttes til enkeltpersoner. For fotografi eller billedopp-
tak er det, slik Personvernnemnda ser det, generelt sett fire måter dette kan skje på:

Den enkleste måten er at fotografiet av personen gjenkjennes, dvs at en person •	
betrakter bildet og gjenkjenner personen basert på egne minner eller et fotografi mv 
som brukes til sammenligning.

Det kan også være at fotografiet i tillegg til person også avbilder et identifise-•	
rende element, f eks ved at vedkommende bærer eller sitter på en plass markert med 
navneskilt.
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Samtidig med opptaket kan det registreres identifiserende elementer ved et annet •	
delsystem. Dette skjer f eks i en minibank der opptaket skjer samtidig med at kunden 
foretar en transaksjon hvor kunden identifiserer seg. Ved sammenligning av klokkeslett 
for opptak og transaksjon, kan dermed bildet knyttes til en enkeltperson.

Endelig kan man tenke seg bruk av metoder for identifikasjon ved hjelp av •	
datamaskinbaserte metoder for gjenkjenning av ansiktsgeometri eller lignende. 
Personvernnemnda er ikke kjent med at slike metoder brukes her i landet. 

Dette betyr at det automatiske opptaket som lagres på den låste magnetplatestasjonen 
i bussen, isolert sett ikke inneholder personopplysninger i personopplysningslovens 
forstand. Det finnes opplysninger om personer på opptaket, men disse er (ennå) ikke 
knyttet til identifiserbare enkeltpersoner. Det er først hvis opptaket avspilles at man – 
typisk ved gjenkjenning – kan identifisere passasjerer og slik knytte opplysningene til 
enkeltpersoner.

Selve fjernsynsovervåkingen må ha hjemmel i personopplysningsloven, jf nedenfor. 
Personvernnemnda har i dette tilfellet kommet til at det er hensiktsmessig å se avspil-
lingen av opptakene som en behandling av personopplysninger, inklusive sensitive per-
sonopplysninger. Grunnen til at man anser dette hensiktsmessig er blant annet at det 
lett kan tenkes andre kilder for opplysninger om hvilke personer som var passasjerer. 
Hvis man for eksempel innfører et elektronisk billettsystem, kan dette omfatte «må-
nedskort» knyttet til enkeltpersoner, og ved overføring av data lagret ved en validiser-
ingsautomat på holdeplass eller buss, vil man da ha en kilde til å bestemme hvem som 
var passasjer. Ved å se på avspillingen som behandling av personopplysninger, vil slike 
systemer lettere kunne ses i sammenheng. 

Ettersom behandlingen av opptak fra fjernsynsovervåking regelmessig vil inneholde 
sensitive personopplysninger, kreves konsesjon for denne behandlingen, jf personopp-
lysningsloven § 33 sml § 2 nr 8 litra a og c. På grunn av sammenhengen mellom 
systemene, vil det være naturlig at konsesjonen også omfatter fjernsynsovervåkingen. 
Personvernnemnda vender tilbake til spørsmålet om utlevering av opptak til tredjeper-
son nedenfor.

6.4 Fjernsynsovervåking

6.4.1 Generelt om vurderingen 

Etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd må for all fjernsynsovervåking vilkårene i 
personopplysningsloven § 11, 1.ledd litra a jf personopplysningsloven §§ 8 og 9 være 
oppfylt. Det betyr at det må foreligge en behandlingsgrunn. For at behandlingsgrunn 
skal foreligge er det tilstrekkelig at vilkårene i personopplysningsloven § 8 er oppfylt.

Etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd må for all fjernsynsovervåking vilkårene 
i personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf personopplysningsloven §§ 8 og 9 
være oppfylt, dvs at det må foreligge en behandlingsgrunn. Selv om formålet med over-
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våkingen er å registrere opplysninger som etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra b 
ville være sensitive (typisk opplysninger om straffbare forhold), vil overvåkingen være 
tillatt selv om vilkårene i personopplysningsloven § 9, 1.ledd ikke er oppfylt, jf person-
opplysningsloven § 31, 1.ledd, 2.pkt. Overvåkingen vil heller ikke utløse konsesjons-
plikt etter personopplysningsloven § 33, jf personopplysningsloven § 37, 1.ledd, 1.pkt. 
For at behandlingsgrunn skal foreligge – og dermed fjernsynsovervåking tillates – er det 
altså i dette tilfellet tilstrekkelig at vilkårene i personopplysningsloven § 8 er oppfylt.

Det er i denne saken ikke omtvistet at Sporveisbussene har en berettiget interesse 
i overvåking etter personopplysningsloven § 8 litra f. Denne bestemmelsen forutsetter 
at overvåkingen bare kan tillates dersom «hensynet til den registrertes personvern ikke 
overstiger» Sporveisbussens interesse i overvåking. Som fremhevet av klager, svarer 
personopplysningsloven § 8 litra f nøye til personverndirektivet art 7(f), og vil være 
implementert i nasjonal lovgivning – med de forskjeller for nasjonalt slingringsmonn 
som tillates av direktivet – i de land direktivet gjelder for. Vurderingen vil være konkret, 
hvor det legges vekt på omstendighetene og interessene i den aktuelle sak.

Overvåkingen angår passasjerområdet i busser. Etter personopplysningsloven § 38 
gjelder det for «sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig» et krav om at 
overvåking bare kan skje når det «ut fra virksomheten er et særskilt behov for overvå-
kingen». Personvernnemnda finner det tvilsomt om bussen kan karakteriseres som et 
sted hvor en «begrenset krets av personer ferdes jevnlig». For så vidt gjelder overvåking 
av førers plass, vil dette være tilfellet ettersom de ansatte sjåfører utgjør en begrenset 
krets. Overvåking av kamera for fremre inngangsparti, som kan omfatte sjåførens ar-
beidsområde i bussen, er imidlertid ikke omtvistet.

Når det gjelder overvåking av kupeen – dvs passasjerene – antar nemnda at det vil 
være et innslag av faste reisende. Likevel er det ikke naturlig å anse kupeen som et sted 
hvor en «begrenset krets av personer ferdes jevnlig». Det ligger nærmere å anse kupeen 
som et offentlig sted, et «for almindelig Færdsel bestemt eller almindelig befærdet sted» 
(som er definisjonen av et offentlig sted i straffeloven § 7). Loven definerer bare disse 
to typene «steder» – et sted hvor en «begrenset krets av personer ferdes jevnlig» og 
«offentlig sted». Som Personvernnemnda har påpekt i PVN-2005–09 Det Mosaiske 
Trossamfund, vil det kunne være steder som faller utenfor de to typene loven opererer 
med. 

Etter nemndas mening må bussenes kupeer anses som en form for offentlig sted. For 
å tillate overvåking, må man foreta en interesseavveining, jf personopplysningsloven § 
8 litra f.

På offentlig sted skal det skiltes med at overvåking skjer, jf personopplysningsloven 
§ 40. Det er ikke nærmere berørt i sakens dokumenter hvordan skilting gjennomfø-
res, men Personvernnemnda forutsetter at dette skjer på en tydelig måte. Åpenbart vil 
den preventive virkningen av overvåkingen (jf nedenfor) i stor grad avhenge av at de 
reisende blir gjort oppmerksomme på denne, og det er derfor også i Sporveisbussenes 
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interesse å sørge for tydelig skilting. Personvernnemnda forutsetter at skiltingen til-
fredsstiller lovens krav, og forfølger ikke dette videre.

Ved en interesseavveining skal Sporveisbussenes interesser veies mot de personver-
nulempene for den enkelte som slik kameraovervåking medfører.

6.4.2 Nærmere om begrunnelsen for overvåkingen, Sporveisbussenes berettigede interesse 
etter personopplysningsloven § 8 litra f.

Overvåking kan ha flere formål, jf gjennomgangen i PVN-2005–09 Det Mosaiske 
Trossamfund. I dette tilfellet antar Personvernnemnda at overvåkingen kan ha tre 
hovedformål sett fra Sporveisbussenes side:

Formålet kan være å holde et område under oppsikt, slik at man straks kan •	
treffe tiltak for å hjelpe personer eller iverksette mottiltak hvis uønskede situasjoner 
skulle oppstå.

Formålet kan være preventivt. Ved at det er kjent at området er overvåket, vil •	
dette gjøre at man reduserer risikoen for uønskede situasjoner. 

Formålet kan være å sikre bevis, typisk til bruk i en senere rettssak. •	
Det første av disse formål – å holde et område under oppsikt for å gi assistanse og 
unngå at det oppstår farlige trafikale situasjoner – er lite berørt i sakens dokumenter. 
Av de monterte kamera er ett montert slik at det aktiviseres en monitor hos sjåføren 
ved bruk av dørfunksjonen eller ved rygging. Personvernnemnda forstår det påklagede 
vedtak slik at det ikke berører dette kamera, men bare de kameraene som overvåker 
selve publikumsområdet, dvs kupeen (seter og midtgang), jf også brev fra Datatilsynet 
av 10.2.2005 (se punktet «Bakgrunn» in fine). 

Kameraene som overvåker kupeen, har først og fremst en preventiv funksjon. 
Formålet er at ved å gjøre overvåkingen kjent, vil dette påvirke den enkelte trafikants 
atferd. Den preventive effekten virker sammen med formålet å sikre bevis – vissheten 
om at det sikres bevis ved eventuelle straffbare handlinger kombinert med vissheten om 
at Sporveisbussene vil følge opp ved å anmelde episoden til politiet, og gjøre beviset 
tilgjengelig ved en etterforskning, antas generelt å være preventivt.

Sporveisbussene mener å ha skaffet erfaring med at overvåkingen har en slik pre-
ventiv effekt ved prøveprosjektet fra 2001. Det er også fremhevet av Sporveisbussene 
at det faktiske antallet uønskede hendelser er gått «betydelig ned» fra 2004 til 2005. 
Denne reduksjonen er relativt større enn tallmaterialet synes å vise, ettersom kjøringen 
økte med 15 % i samme periode (fortrinnsvis til erstatning for trikk og t-bane). Det er 
lagt frem[4] totaloversikter for 2004 og 2005, som kan trekkes sammen som i tabellen 
nedenfor:
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I tabellene er også årsaken til de uønskede hendelsene angitt. Av de 156 hendelsene to-
talt i 2004 skyldtes 55 «billettering», 14 «fyll/stoff» og 66 «ukjent». For 2005 skyldtes 
av de i alt 128 uønskede hendelsene 30 «billettering», 15 «fyll/stoff» og 17 «ukjent». 
Totalt er antallet uønskede hendelser altså redusert fra 156 til 128, dvs ca 18 %. De 
totale tallene i hver gruppe er forholdsvis små. Personvernnemnda har ikke vurdert tal-
lene utover å registrere at de angir en positiv utvikling.

I uttalelser mottatt av Personvernnemnda fremheves også betydningen av overvå-
king for å hindre «voldsutøvelse mot ansatte og passasjerer samt skadeverk og eventu-
ell annen kriminalitet om bord» i befordringsmidler.[5]

Noen egentlig dokumentasjon av den preventive virkningen foreligger ikke, men 
effekten er i denne konkrete sak ikke bestridt. Også etter Datatilsynets vedtak vil over-
våking tillates, men i mer begrenset grad. Det er bare de kamera som overvåker selve 
kupeen som blir utelukket, ikke de kameraene som overvåker inn- og utgangsparti, 
inklusive førerens arbeidsplass. Vurderingen i denne saken er om ytterligere overvåking 
gir en økning av den preventive virkning som veier tyngre enn den personvernulempe 
som denne overvåkingen representerer. Personvernnemnda antar at det kanskje særlig 
er skadeverk på seter og interiør som vil kunne registreres ved overvåking av kupeen, 
noe som ikke fanges opp om overvåkingen begrenses til ut- og inngangspartiene. Se 
også nedenfor om forholdet til vold i kupeen.

I tillegg til å understreke argumentene om den preventive effekt av overvåkingen for 
uønsket eller kriminell atferd, fremmer også Sporveisbussene argumenter på vegne av 
trafikantene som ved overvåkingen vil oppleve en større trygghet. Dette argumentet er 
også fremhevet i brev fra Samferdselsdepartementet av 16.9.2005 hvor det bl a heter:

Jeg [dvs samferdselsminister Torild Skogsholm] er opptatt av at ansatte i 
transportsektoren skal ha en sikker og attraktiv arbeidsplass. Opplevelsen av 
trygghet er helt grunnleggende for ansatte og passasjerer i kollektivtransporten. 
Hvis opplevelsen av trygghet uteblir, så uteblir også passasjerene og rekrutteringen 
til sjåføryrket.

Personvernnemnda antar at disse argumentene ikke skal forstås slik at opplevelsen 
av trygghet er et gode uavhengig av hvorvidt den svarer til den faktiske tryggheten. 
Hvis overvåking gir en «falsk trygghetsfølelse», er ikke dette noe argument for en slik 
overvåking. Nemnda mener derfor at man igjen er tilbake til spørsmålet om hvorvidt 
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overvåking av kupeen øker den preventive effekt sammenlignet med en overvåking 
begrenset til inn- og utgangspartiene. Imidlertid er det dokumentert at publikum opp-
lever offentlige steder som mer utrygge enn de faktisk er, derfor vil et tiltak som styrker 
opplevelsen av trygghet gjøre opplevelsen faktisk mer realistisk. 

6.4.3 Videoopptak som bevis i rettspraksis

Det finnes sparsom rettspraksis som i beskjeden grad belyser betydningen av 
videoovervåking:

En sak som har tiltrukket seg betydelig offentlig interesse, er Oslo tingretts dom 
av 8.9.2005 («Holmlia-saken»)[6] mot tre unge menn (18–20 år gamle) som 7.1.2005 
slo og sparket en person som var funksjonshemmet etter en tidligere trafikkulykke slik 
at han fikk en varig hjerneskade. Slagene ble til dels påført fornærmede på busshol-
deplassen ved Holmlia i forbindelse med påstigningen. Fornærmede ble frastjålet sin 
lommebok, og fulgte etter gjerningsmennene inn på bussen, hvor han ble tilføyd ytter-
ligere slag. Voldsepisoden tok slutt da sjåføren avbrøt sitt forsøk på å ta kontakt med 
bussentralen på betingelse av at det ble ro. 

Ved bedømmelsen av volden på holdeplassen, viser retten særlig til «videoopptak 
fra bussen da den stod ved holdeplassen», og ved bedømmelsen av handlingene til en 
av de tiltalte, [A], anføres det at «[v]ideofilmen viser at [A] beveget seg bort fra bussens 
inngangsparti og retten legger til grunn at han har beveget seg etter de andre tiltalte 
…» 

Når det gjelder volden som skjedde i bussen, bygger retten hovedsakelig på vitneut-
sagn. Ett av vitnene hevder at tiltalte [B] slo fornærmede i ansiktet, men retten anfører 
at «dette bekreftes verken av de andre vitneforklaringene … eller videoopptaket fra 
bussen.» 

Utover dette gir ikke dommen særlig grunnlag til spesielt å skille ut den verdi oppta-
kene har hatt som bevis sammenlignet med vitneutsagn, i stor grad viser retten til «be-
visførselen» som bakgrunn for sine slutninger uten å sondre mellom de ulike bevis.

Dommen gir et konkret eksempel på den verdi et opptak fra videoovervåking kan 
ha ved en etterfølgende forfølgelse av et straffbart forhold. Den synes også å illustrere 
at opptakene fra kupeen har hatt betydning for bevisbedømmelsen.

Tingrettens dom ble påanket til Borgarting lagmannsrett som avsa dom 26.2.2006.
[7] 

For så vidt gjelder bruk av opptak som bevis, kommer det frem lite nytt. Om be-
visbedømmelsen sies det generelt: «Når det gjelder saksforholdet for øvrig, vises til 
tingrettens dom og den bevisvurdering som der er foretatt. Lagmannsretten er i det 
vesentlige enig i denne. Det vises også til bevisførselen under ankeforhandlingen der 
en rekke sammenfallende vitneforklaringer ble gitt og hvor en videofilm fra bussen ble 
vist.» Utover dette kommenteres ikke opptaket, og det er vanskelig av dommen å se 
hvilken relativ betydning videoopptakene har hatt for lagmannsrettens vurdering av 
skyldspørsmål eller straffeutmåling.
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I notat fra Oslo politidistrikt av 8.6.2006 om etterforskningen i denne saken, heter 
det at videoopptakene fra bussen var «av avgjørende betydning og gjorde at politiet 
kunne identifisere og pågripe gjerningsmennene», og at opptakene hadde stor betyd-
ning for å «avklare rollene til den enkelte gjerningsmann». De beste bildene til identifi-
kasjon fikk man fra inngangspartiet foran hos sjåføren. I dette tilfellet kunne man også 
se skadene på fornærmede da vedkommende gikk på bussen. Det tredje kamera som 
viste midtgangen og litt bakover i bussen, gjorde det mulig å se at en av gjerningsmen-
nene kom inn gjennom denne inngangen. Det fjerde kamera plassert helt bakerst i bus-
sen viste de bakerste setene og litt fremover. Politiet fikk klart frem hvilke av gjernings-
mennene som var aktive inne i bussen, og kunne belyse hendelsesforløpet inne. Man så 
også når gjerningsmennene forlot bussen, noe som skjedde på to ulike stasjoner.

I forbindelse med denne saken nevnes også den betydning opptakene hadde for 
identifikasjon av vitner. «Det er mange som kvier seg for å vitne, og som vi ellers ville 
hatt problemer med å komme i kontakt med. Det er viktig å kunne se vitnenes posi-
sjoner for å kunne bekrefte at observasjonene deres var mulige ut fra deres plassering 
i bussen.»

Endelig nevnes også i forbindelse med denne episoden hensynet til sjåføren. «Det 
faktum at videoopptaket var hovedbeviset i rettssaken var både betryggende og avlas-
tende for sjåføren.»

Det foreligger også en dom fra Kristiansand tingrett av 8.3.2005.[8] Saken gjaldt 
legemsfornærmelse etter straffeloven §§ 228 og 229 forøvet av to ungdommer mot en 
tredje på bussen fra Kristiansand til Sogndal. For retten ble det lagt frem videoopptak, 
og disse er kort omtalt. Det heter innledningsvis og ganske generelt: «Etter de tiltal-
tes forklaringer sammenholdt med vitneforklaringer samt bilder/film fra videoovervå-
kingskamera i angjeldende buss, legger retten til grunn …» Som sitatet antyder, gjør 
ikke retten særskilt rede for hvilke bevis som er grunnlag for den følgende beskrivelse 
av handlingsforløpet. 

De siktede hevdet at den fornærmede «startet det hele» ved en provokasjon av 
rasistisk karakter. Her heter det i dommen: «Under henvisning til foretatt bevisføring 
herunder vitneforklaringer fra andre busspassasjerer samt tekniske bevis i form av vi-
deofilm, fester ikke retten lit» til denne påstanden. 

Også denne dommen gir et eksempel på at videoopptaket har verdi i den etterføl-
gende straffesak, men utover at de har hatt betydning i den samlede bevisbedømmelse, 
er det vanskelig av dommen å slutte noe mer spesifikt.[9]

6.4.4 Videoopptaks betydning for politiets arbeid

I notat av 8.6.2006 fra Oslo politidistrikt er det belyst, blant annet med konkrete ek-
sempler, hvilken betydning videoopptak kan ha for politiets arbeid med straffesaker. 
Notatet inneholder kommentarer til «Holmlia-saken», som er pådømt og hvor notatets 
opplysninger er innarbeidet i fremstillingen ovenfor.



322 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

Den nærmeste foranledning til Personvernnemndas henvendelse var presseomtale 
av et forsøk på drap i buss 25 på Kjelsås i Oslo 21.4.2006. Politiet opplyser at kamera 
ved inngang hos sjåføren «var viktig for identifisering av en gjeng på sju personer som 
alle ble pågrepet og siktet i saken». Det heter videre at de to kameraene i midten av 
bussen

… viste krangel om øl og sigaretter mellom nevnte gjeng og fornærmede – og 
hvem som var involvert. Kameraene var slik plassert at selve knivstikkingen på 
utsiden ikke ble filmet gjennom bussens vinduer. Noen av guttene ble filmet fra 
midjen og ned, men gjerningsmannen kunne ikke identifiseres.

Kamera 4 var plassert bakerst i bussen og filmet utgangsdøren. Ved nøye 
gjennomgang av opptakene, klarte vi å se hvem som gikk ut av bussen og at en 
av disse deltok i slåsskampen på utsiden. Vi kunne også se at to av de siktede ble 
igjen inne i bussen noe som bidro til en raskere løslatelse fra varetekt.

Status i saken er nå at en av de siktede har erkjent at han stakk fornærmede 
med en skarp gjenstand i brystet og to har erkjent deltakelse i å ha utøvet vold 
ved slag og spark.

Dersom det ikke hadde vært kamera i bussen, ville gjerningsmannen etter 
all sannsynlighet gått fri grunnet mangelfulle vitneobservasjoner og få tekniske 
spor.

I notatet trekkes det også frem to saker hvor det ikke var montert kamera i buss el-
ler trikk, den ene gjelder kapring av buss på Oslo bussterminal 1.5.2004, den andre 
det såkalte «trikkedrapet» 3.8.2004 på trikk 17 ved Bislet i Oslo. I den første saken 
opplyser politiet at det er av den oppfatning at gjerningsmannen kuttet øret av fornær-
mede, men at dette ikke kunne bevises fordi skaden teoretisk sett kunne ha oppstått 
på annen måte. I forbindelse med trikkedrapet antar politiet at dersom det hadde vært 
videoovervåking, «ville vi sannsynligvis ha identifisert vedkommende og pågrepet ham 
raskere».

Oppsummeringsvis heter det at videoovervåking av buss 

… har vært av vesentlig betydning for oppklaring av alvorlig voldskriminalitet 
i Oslo. 

Kamera ved inngangsdør foran gjør det mulig å identifisere personer 
mistenkt for straffbare forhold, forutsatt at denne døren benyttes av de som 
stiger på bussen.

Øvrige kamera i bussen gjør det mulig for politi/påtale å registrere et 
hendelsesforløp og plukke ut gjerningsmenn. 

Dersom kameraene i større grad også hadde fanget opp hendelser på utsiden 
av bussene, ville det ha vært til stor hjelp i etterforskningen.
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6.4.5 Personvernulemper

Personvernnemnda anser det som utvilsomt at overvåking representerer en ulempe for 
den enkeltes personvern. Denne vurderingen kan man i og for seg bygge direkte på 
personopplysningsloven som regulerer fjernsynsovervåking, og som derfor forutsetter 
at dette er av betydning for den enkeltes personvern.

Hvor stor personvernulempen er, vil bero på flere forhold. Overvåkingen av inn- og 
utgangspartier vil skje i en situasjon som vel er noe mer «offentlig» enn den passasje-
rene opplever når de sitter eller står i kupeen. Den siste situasjonen vil også representere 
en overvåking av lengre varighet (en gjennomsnitts reisetid på 15 minutter har vært 
nevnt i saken). Det kan derfor hevdes at det er et visst grunnlag for å sondre mellom 
disse situasjonene.

Når det gjelder å angi den relative personvernulempen, er det henvist til resultat av 
meningsmålinger. En av disse er gjengitt i kommentarutgaven til personopplysningslo-
ven (jf ovenfor) og anfører at omtrent 90 % av de spurte mente at fjernsynsovervåking 
av offentlige steder var positivt. En rapport fra september 2005 refererer holdningen til 
overvåking i kupeen på buss eller tog.[10]

Disse tallene kan brukes til å argumentere for at personvernulempen oppleves som be-
skjeden. De gir knapt grunnlag for å hevde at ulempen oppleves som økende, selv om 
andelen med negativ holdning synes fordoblet fra den eldste til den nyeste undersøkel-
sen, er undersøkelsene ikke direkte sammenlignbare. 

Personvern – slik det forstås i personopplysningsloven – er imidlertid ikke en beteg-
nelse for en individuell, psykologisk opplevelse. Denne opplevelsen er relevant i vurde-
ringen av personvernulempene, men ikke tilstrekkelig.

Personvernnemnda har i et tidligere vedtak (PVN-2005–09 Det Mosaiske 
Trossamfund) lagt vekt på måten overvåkingen skjer på, og der blant annet sondret 
mellom tre ulike måter:

Sanntids overvåking ved at en person samtidig følger med i bildene fra kamera•	
Systematisk overvåking med sikte på å avdekke et mønster i den observerte atferd •	
som kan indikere at et anslag er under planlegging
Opptak som kan gjøres uten observasjon i sanntid •	

I dette tilfellet har overvåkingen form av automatiske kameraopptak som slettes etter en 
definert periode på tidligst 30 timer og senest 7 døgn. Dersom det ikke registreres mis-
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tanke om straffbare forhold, vil ingen se på opptakene. Opptakene vil da bli slettet eller 
overskrevet. Avlesning skal etter retningslinjene bare skje av tre autoriserte personer (en 
person ved hver bussbase), som må benytte særlig utstyr for dekryptering av de lagrede 
data. Ved en eventuell anmeldelse kopieres de aktuelle bildene til en kompaktplate og 
vedlegges anmeldelsen. Bildene kontrolleres av driftssjefen på vedkommende bussbase 
før anmeldelsen undertegnes av administrerende direktør og oversendes politiet.

6.4.6 Interesseavveining

Personvernnemnda er henvist til å foreta en vurdering innenfor rammene av den ak-
tuelle klage. Nemnda vil likevel påpeke at det ikke først og fremst er den konkrete 
personvernulempe, som overvåking i dette tilfellet vil representere, som fremstår som 
det prinsipielle. En slik overvåking blir et nytt skritt på veien mot en samfunnssituasjon 
med en stadig mer omfattende overvåking av den enkeltes ferdsel på offentlige steder. 
Personvernnemnda anser at denne utviklingen fortjener en rettspolitisk avklaring, og 
gjentar den oppfatning nemnda har gitt uttrykk for i PVN-2005–11 Statens vegvesen 
om at den oppsplitting i konkrete klager som er nødvendig for prøving av enkeltvedtak 
ikke må få lov til å erstatte en mer prinsipiell rettspolitisk debatt.

Etter Personvernnemndas syn, må vurderingen ta som utgangspunkt at den foreslåtte 
form for overvåking fører til beskjedne personvernulemper. Opptaket blir bare benyttet i 
forbindelse med episoder som antas å representere straffbare handlinger. Det er etablert 
rutiner for å sikre at opptakene da bare gjøres tilgjengelig for politiet i forbindelse med 
etterforskningen. Personvernnemnda antar at publikum også kan informeres nærmere om 
rutinene ved oppslag på bussen. I tillegg til tydelig varsel om overvåkinger, kan det også 
gis nærmere opplysninger om rutinene i den forbindelse. De reisende vil være i en situa-
sjon under oppholdet i kupeen som gjør det mulig også å lese slike noe mer detaljerte 
redegjørelser.

I vurderingen må man ta hensyn til både de reisende og de ansatte (sjåføren). 
Personvernnemnda antar at en sjåfør som finner å måtte intervenere i en uheldig si-
tuasjon som er under utvikling, kan finne en viss trygghet i vissheten om at dersom 
vedkommende selv skulle utsettes for straffbar vold, så vil gjerningsmannen kunne 
identifiseres ved hjelp av opptakene. Selv om overvåkingen ikke er av sjåførens arbeids-
plass bak rattet, legger nemnda likevel vekt på at hele bussen også må betraktes som en 
arbeidsplass. Man må derfor kunne ta i betraktning den betydning overvåkingen spiller 
for arbeidsmiljøet. Personvernnemnda viser til de mange henvendelser til nemnda som 
sterkt understreker dette aspektet.

Personvernnemnda har foran pekt på at det ikke kan legges vekt på at overvåking 
skaper en trygghetsfølelse dersom denne ikke svarer til den faktiske trygghet. Men 
nemnda utelukker ikke at overvåking kan svekke en ubegrunnet følelse av utrygghet, 
og dermed bidra til en mer realistisk opplevelse av sikkerheten for de reisende.

Personvernnemnda har tatt utgangspunkt i at kupeen i en buss er et offentlig sted. 
Hvis man skal gradere offentlige steder, antar nemnda at kupeen må oppfattes som 
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svært offentlig, som et sted den enkelte ikke venter å kunne opptre uten å bli iakttatt. 
Dette til forskjell fra for eksempel offentlige plasser, hvor man kan være noe mindre 
bevisst stedets offentlige karakter og kan oppleve det mulig å opptre uten å bli betraktet 
av andre. 

Personvernnemnda mener at man også må ta i betraktning at den gruppen med 
personer som rammes av personvernulempene, er den samme gruppe hvor en andel 
mener at overvåkingen gir større trygghet, og dermed grunnlag for større trygghetsfø-
lelse. Dette er altså ikke et tilfelle hvor den behandlingsansvarliges interesser klart står 
i motsetning til de registrertes interesser. 

Sporveisbussenes interesse synes først og fremst å være den økte preventive effekt 
som overvåking av kupeen vil ha i tillegg til overvåking av bussens inn- og utgangs-
partier. Dokumentasjon og sterke argumenter for at denne effekten er av betydning, er 
ikke lett å finne. Personvernnemnda har merket seg argumenter for at slike opptak kan 
ha betydning i forbindelse med hærverk på seter eller interiør, og også at de vil kunne 
gi flere opplysninger om gjerningsmann og hendelsesforløp ved eventuelle voldelige 
episoder, som de refererte sakene eksemplifiserer. Mot dette står den enkeltes interesse 
i å kunne ferdes fritt uten å bli overvåket i det offentlige rom. 

Personvernnemnda finner at den eventuelle økning av den preventive effekten og mu-
ligheten for ytterligere opplysninger ved eventuelle voldelige episoder som overvåking 
av kupeen vil representere, er tilstrekkelig til at fjernsynsovervåking kan tillates etter 
personopplysningsloven § 37, 1.ledd jf § 8. Det foreligger dermed en behandlingsgrunn 
i personopplysningsloven § 8 litra f for kameraovervåking av passasjerområdene.

6.5 Utlevering av billedopptak til tredjepart

Billedopptakene kan bare utleveres til tredjepart i samsvar med personopplysnings-
loven § 39. Personvernnemnda antar at denne bestemmelsen også er en begrensning 
for Datatilsynets kompetanse til i konsesjon å regulere forholdet, for eksempel tillate 
utlevering til andre. Dette betyr at opplysningene bare kan utleveres 

… dersom den som er avbildet samtykker eller utleveringsadgangen følger av 
lov. Billedopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning av straffbare 
handlinger eller ulykker hvis ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder.

6.6 Konsesjon etter personopplysningsloven § 33

Ved en eventuell episode i bussen som krever vurdering, vil lagringsmediet tas ut av 
bussen etter en nærmere angitt prosedyre. Opptaket vil så granskes forut for at det tref-
fes en beslutning av nærmere angitt autorisert person om å gjøre opptakene tilgjengelig 
for en tredjepart, typisk politiet i forbindelse med anmeldelse av et straffbart forhold.

Personvernnemnda er kommet til at dette delsystemet må anses som en «behandling 
av personopplysninger» i personopplysningslovens forstand. Som diskutert ovenfor, vil 
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opptak også regelmessig avdekke forhold ved passasjeren som personopplysningsloven 
kategoriserer som «sensitive», jfr personopplysningsloven § 2 nr 8, særlig litra a og c. 
Etter Personvernnemndas syn krever derfor denne behandlingen av sensitive person-
opplysninger konsesjon etter personopplysningsloven § 33.

For at konsesjon skal kunne gis, må betingelsene etter personopplysningsloven §§ 8 
og 9 foreligge. For utformingen av konsesjonen blir disse bestemmelsene å oppfatte som 
grenser for Datatilsynets og Personvernnemndas kompetanse. 

For så vidt gjelder personopplysningsloven § 8 finner Personvernnemnda det til-
strekkelig å henvise til diskusjonen ovenfor som begrunnelse for at det foreligger en 
behandlingsgrunn etter denne bestemmelsen.

I tillegg må det finnes hjemmel i personopplysningsloven § 9. Slik Person vern nemnda 
ser det, vil ingen av de oppregnede grunnene i personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra 
a-h naturlig passe for den aktuelle situasjonen. Imidlertid må det være på det rene at 
personopplysningsloven kap VII må tolkes slik at fjernsynsovervåking i prinsippet også 
kan tillates i en situasjon som den foreliggende. Hvis man strengt holder på at det må 
finnes en hjemmel i personopplysningsloven § 9, 1.ledd ville det i praksis bety at man 
sjelden eller aldri ville kunne gjennomføre fjernsynsovervåking der det skjer en behand-
ling av opptakene ved datamaskinbaserte system, ettersom fotografier etter sin natur 
alltid vil kunne omfatte sensitive opplysninger i den forstand uttrykket brukes i person-
opplysningsloven § 2 nr 8. Personvernnemnda anser derfor ikke at loven kan tolkes på 
denne måten, men antar at man kan bruke hjemmelen i personopplysningsloven § 9, 
3.ledd som tillater «at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre tilfeller 
dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre den 
registrertes interesser». Dette betyr at man i tillegg til å finne en behandlingsgrunn etter 
personopplysningsloven § 8 må anta at behandlingen tjener viktige samfunnsinteresser, 
og at tiltakene er iverksatt i den registrertes interesse. 

Dette er i prinsippet et annet vurderingstema enn det som er diskutert ovenfor i for-
bindelse med fjernsynsovervåking og behandlingsgrunn etter personopplysningsloven § 
8. Imidlertid har denne diskusjonen vært konsentrert nettopp om hvorvidt overvåkin-
gen er egnet til å tjene de viktige samfunnsinteressene som kriminalitetsforebygging og 
oppklaring av straffesaker representerer. Det må også antas at dette er i verksatt i den 
registrertes interesse – blant de registrerte vil man foruten passasjerene også finne de 
ansatte. Også de ansattes interesser er det lagt vekt på i denne diskusjonen.

Personvernnemnda finner derfor at Datatilsynet har kompetanse etter personopp-
lysningsloven § 33, jf §§ 8 og 9, 3.ledd til å gi konsesjon for den etterfølgende data-
behandling av billedopptak som blant annet vil ha til formål å identifisere de personer 
som opptakene er gjort av. På grunn av sammenhengen mellom systemene, vil det være 
naturlig at konsesjonen også omfatter fjernsynsovervåkingen.

I konsesjonen forutsetter Personvernnemnda at Datatilsynet nærmere vil gi regler 
om blant annet
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Hvem som kan beslutte at opptak hentes fra det låste lagringsmedium, når dette •	
kan skje og hvordan overføringen skal skje
Hvem som har adgang til opptakene for den etterfølgende persondatabehandlingen •	
med sikte på identifisering
Hva opplysningene kan benyttes til hos den behandlingsansvarlige (Sporveisbussene •	
AS), noe som begrenses av formålet med behandlingen
Hvem som kan treffe beslutning om å gjøre opptakene tilgjengelig til tredjepart, •	
typisk utlevering til politi i forbindelse anmeldelse eller etterforskning av et straff-
bart forhold
Hvordan opptak skal oppbevares og når sletting skal skje•	
Hensiktsmessig varsling om videoovervåking til passasjerene ut over lovens minste-•	
krav, jf personopplysningsloven § 40, for eksempel opplysning om at opptak ikke 
avspilles med mindre det foreligger mistanke om straffbare handlinger 

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak omgjøres. Personvernnemnda finner at vilkårene for å gi konse-
sjon er til stede.

Saken sendes tilbake til Datatilsynet for utferdigelse av konsesjon for den etterføl-
gende databehandling av billedopptak fra bussens kupeer. Ved utarbeidelsen av konse-
sjonen skal tilsynet blant annet regulere de forhold som er angitt i Personvernnemndas 
begrunnelse.

Oslo, 2. august 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2005–13: klage på datatilsynets vedtak om begrensninger i 
adgangen til fjernsynsovervåking av publikumsområder i tog. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 2.2.2005, om begrensninger i adgangen til fjernsynsovervåking av publikums-
områder på lokaltogene til NSB. 

2 saksgang
Datatilsynet varslet i brev av 3.6.2004 at det ville bli gjennomført tilsyn med bruk av 
fjernsynsovervåking ved NSB Persontog AS (heretter kalt «NSB»). Tilsynet ble gjennom-
ført 16.6.2004, og kontrollrapport med varsel om pålegg ble oversendt 9.9.2004. NSB 
kommenterte det varslede pålegg i brev av 9.11.2004. Etter en ny vurdering tilbakekal-
te Datatilsynet det varslede pålegg i brev av 16.12.2004. Samtidig ble et nytt og endret 
pålegg varslet. NSB kommenterte det nye varselet i brev av 18.12.2005. Datatilsynet 
fant ikke å kunne vektlegge NSBs kommentarer, og gjorde vedtak i tråd med det vars-
lede pålegget i brev av 2.2.2005. NSB påklaget vedtaket i brev av 18.2.2005.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 7.9.2005. Advokatfirma 
Wikborg, Rein & Co, som representerer NSB, ble orientert om dette i brev fra nemn-
da den 8.9.2005 hvor det ble gitt frist for ytterligere kommentarer innen 26.9.2005. 
Personvernnemnda ba om ytterligere opplysninger i brev mottatt av klager 9.2.2006. 
Wikborg, Rein & Co besvarte henvendelsen i brev av 16.2.2006. Personvernnemnda fikk 
oversendt retningslinjer for bruk av videoovervåking i DSB S-tog den 30.5.2006. Videre 
mottok nemnda to artikler om DSBs bruk av kameraer i togene den 31.5.2006. 

3 faktum
NSB ønsker å iverksette fjernsynsovervåking på lokaltogene for å ivareta de ansattes og 
passasjerenes sikkerhet. Ordningen innebærer overvåking av inngangsparti til togsettet 
og kupeer, samt overvåking av banenettet via et kamera som plasseres i frontruten inne 
hos togfører. Overvåkingen skal foregå døgnkontinuerlig. 

Datatilsynet har godkjent overvåking av inngangspartier og overvåking av banenet-
tet ved kamera hos togfører. Det er dermed kun fjernsynsovervåking av kupeene som 
er gjenstand for klage.

Datatilsynet fattet følgende vedtak:
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1. NSB kan ved kameraovervåking om bord på togsett ikke benytte kameraer 
i selve kupeene. Likevel kan overvåking av inngangspartier til togsettet og 
lokomotivfører gjennomføres.

2. Kamera som har til formål å ivareta lokomotivførerens sikkerhet, må 
plasseres slik at det kun fanger opp hendelser ved døren inntil dennes rom. 

Kameraet i frontruten ved lokomotivføreren skal plasseres slik at det ikke fanger opp 
føreren eller passasjerer på perrongene. Formålet med dette kamera er å fange opp 
infrastrukturen på banenettet for å unngå farlige situasjoner. Videre skal det monteres 
to kameraer ved inngangene til hver vogn, ett kamera mot hver dør. I selve kupeene 
ønsker NSB at det monteres kameraer i hver ende som vil fange opp passasjerene og 
konduktørene. Ordningen ble igangsatt som et pilotprosjekt i desember 2003, på to 
lokalsett i Oslo-området. Etter en evaluering av prosjektet ønsker NSB at fjernsynsov-
ervåking skal gjøres til et permanent tiltak på alle lokaltog. NSB har ingen planer om å 
iverksette tiltak med overvåking på de lengre strekningene.

4 anførslene 
NSB anfører at Datatilsynet ikke har hjemmel i personopplysningslovens § 46 til å stille 
de vilkår som fremgår av vedtaket. NSB mener at fjernsynsovervåking av selve kupeene 
er nødvendig for å ivareta NSBs berettigende interesse, og at hensynet til de ansatte og 
passasjerenes personvern ikke overstiger denne interessen. Tiltaket har således hjem-
mel i personopplysningsloven § 8 litra f. Det gjøres derfor gjeldende at vedtaket må 
oppheves. 

Overvåkingen begrunnes med hensynet til de ansattes og passasjerenes sikkerhet, 
samt behovet for å unngå hærverk. NSB anfører at det i de siste årene er registrert mer 
vold og hærverk om bord i togene, og i tillegg har det vært flere dramatiske episoder 
knyttet til andre transportmidler, herunder trikk, drosje og fly. På bakgrunn av disse 
episodene og det endrede trusselbildet etter terroraksjonen i Madrid 2004, mener NSB 
at det er behov for å bedre sikkerheten om bord på togene. 

Det er særlig tre formål som NSB ønsker å oppnå gjennom tiltaket med kamera-
overvåking i togsettene.

For det første mener NSB at det er grunn til å forvente at tiltaket vil ha en preven-
tiv effekt. Evalueringen fra pilotprosjektet viser at kameraovervåking er et effektivt 
tiltak for å hindre, og for å lette granskningen av, episoder med hærverk og tagging på 
togsettene. Det ble foretatt tre anmeldelser av hærverk på bakgrunn av videoopptak 
i togene. Etter at disse tre episodene ble kjent i media, er det ikke rapportert hærverk 
eller tagging på noen av de togsettene som har vært overvåket. Pilotprosjektet ble gjen-
nomført med kameraovervåking både av inngangspartiet, døren inn til lokomotivfører 
og selve kupeen. NSB mener det foreligger en berettiget grunn til å anta at den preven-
tive effekten av tiltaket vil reduseres vesentlig, dersom overvåkingen begrenses til kun å 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 331

dekke inngangspartiet og døren inn til lokomotivfører. Dette er fordi de fleste voldelige 
episoder skjer inne i kupeene. 

For å belyse omfanget av problemet med vold og hærverk på togene opplyser NSB 
at det i perioden 1.1.2002 og frem til 13.1.2005 ble rapportert om 521 tilfeller av vold 
og trusler om vold mot passasjerer og ansatte om bord i NSBs tog. Kostnadene ved 
skadeverk på lokaltogsmateriell alene i år 2003 utgjorde 3 739 millioner kroner. Dette 
er kostnader som passasjerene i neste omgang må betale gjennom økte billettpriser.

NSB viser til tidligere korrespondanse med Datatilsynet, der tilsynet ikke finner å 
kunne tillegge vekt at fjernsynsovervåking vil lette arbeidet med å identifisere personer 
som utøver vold eller hærverk. NSB anfører at dette står i motstrid til Datatilsynets ut-
talelser i andre sammenhenger, blant annet Datatilsynets egen veileder om kameraover-
våking. NSB anfører at det fremgår av veilederen at problemer i forhold til skadeverk 
og vold nettopp er et relevant moment i vurderingen. I veilederen legger tilsynet til 
grunn at overvåking er tillatt dersom en virksomhet har et klart behov for å beskytte 
seg mot kriminalitet, og man for øvrig følger personopplysningslovens regler om skil-
ting osv. NSB anfører at virksomheten har et klart behov for å beskytte seg selv, sine 
ansatte og passasjerene mot kriminalitet. 

For det andre ønsker NSB gjennom tiltaket å gi passasjerer og ansatte om bord på 
togene en reell trygghet. NSB anfører at det store antallet voldelige episoder har ført til 
høyere sykefravær, og NSB ser det som sin plikt som arbeidsgiver å iverksette tiltak for 
å bedre arbeidsmiljøet. Overvåking av inngangspartiet og inne hos lokomotivføreren er 
ikke tilstrekkelig for å oppnå dette formålet. NSB er enig med Datatilsynets uttalelser 
tidligere i saken, om at videoovervåking aldri vil kunne avverge en truende hendelse. 
NSB mener imidlertid at tiltakets preventive effekt vil skape økt trygghet. 

For det tredje ønsker NSB å bedre muligheten til oppklare eventuelle hendelser. NSB 
anfører at det er vanskelig å få publikum til å stille som vitner på grunn av mulige repre-
salier fra gjerningspersonene. Opptak fra videokamera er dermed avgjørende for at po-
liti og påtalemyndighet skal kunne få pågrepet og straffeforfulgt gjerningspersonene. 

Når det gjelder de personvernulemper videoovervåking kan medføre, gjør NSB 
gjeldende at skilting reduserer disse. Overvåking vil være varslet med skilt både på 
inngangsdørene til vognene og på glassruten inn til kupeene på hver side. Videre vil alle 
de ansatte være informert om overvåkingen. NSB anfører dermed at hverken de ansatte 
eller passasjerene vil ha noen forventning om diskresjon når de sitter på toget. 

NSB anfører videre at rutinene omkring håndtering av opptakene er tilfredsstillende, 
og at disse reduserer personvernulempene. Dette er heller ikke bestridt av Datatilsynet. 
Opptakene lagres på en såkalt «harddisk recorder» som er innelåst. Systemet er satt 
opp slik at opptakene overskrives (slettes) etter fem dager. Opptak fra togsettet tas aldri 
ut fra opptakeren uten at det er blitt rapportert om en uønsket episode fra togpersona-
let. Hendelsene rapporteres til driftsoperativt senter, som har rutiner for fremgangsmå-
ten ved håndteringen av opptak.
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Datatilsynet har i sin tidligere korrespondanse i saken presisert at tiltaket vil med-
føre kontinuerlig overvåking, en person blir registrert eller fanget opp av overvåkings-
kameraer hele den tiden vedkommende oppholder seg om bord på toget. I denne sam-
menheng presiserer NSB at tiltaket vil iverksettes på lokaltogene hvor passasjerenes 
reisetid er inntil 1 time. Det finnes mange andre steder i det offentlige rom hvor man 
blir kontinuerlig overvåket. Som eksempler nevnes banklokaler, Gardermoen lufthavn 
og Oslo sentralbanestasjon. Videre skjer overvåking på kjøpesentre, både i butikker, 
kafeer og gangområder. NSB anfører at personvernulempene ikke vil være større ved 
overvåking på toget enn overvåking andre steder i det offentlige rom. Spørsmålet om 
passasjerene har et reelt valg med hensynet til om de vil bli overvåket når de er på toget, 
stiller seg heller ikke annerledes i forhold til overvåking på tog enn overvåking andre 
steder. 

NSB har vanskelig for å se hvorfor tiltaket skulle slå annerledes ut for NSB enn for 
andre behandlingsansvarlige som benytter kameraovervåking på offentlig sted. Tvert i 
mot vil det forhold at NSB kun vil se på opptakene dersom det skjer en uønsket hendel-
se, tilsi at personvernulempene er mindre sammenlignet med enkelte andre steder hvor 
man ser bildet fra kamera på en skjerm mens overvåking pågår. NSB anfører videre at 
både de ansatte og passasjerene er positive til kameraovervåking inne i kupeene. De an-
satte har godkjent tiltaket, og tilbakemeldingene etter pilotprosjektet har vært positive. 
NSB viser også til en undersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag fra NSB, der 
det fremgår at 83 prosent av de som reiser med offentlig kommunikasjonsmiddel, er 
positive til videoovervåking i kupeene. NSB anfører at resultatet av en slik undersøkelse 
må tillegges vesentlig vekt i vurderingen etter personopplysningsloven § 8 litra f. NSB 
mener at personopplysningsloven i stor grad bygger på den enkeltes bestemmelsesrett 
over opplysninger som gjelder vedkommende. Undersøkelsen viser at brukerne vurde-
rer tiltakets positive effekt som mer tungtveiende enn de personvernulemper som de 
påføres. NSB viser også til en svensk undersøkelse, og en undersøkelse fra 1997, som 
viser tilsvarende positiv oppslutning omkring overvåking.

NSB mener at det fremgår av Personvernnemndas praksis at det i en interesseavvei-
ning vil ha betydning i hvilken grad tiltakets formål sammenfaller med andre interesser 
enn personverninteresser som man må anta at de personer som omfattes av tiltaket vil 
ha, jf PVN-2002–06 SIRUS og PVN-2004–02 «Helse- og stressreaksjoner hos olje-
arbeidere i Nordsjøen». NSB poengterer i denne sammenheng at det er de ansatte og 
passasjerene selv som har interesse av at togkupeene overvåkes. Det må derfor legges 
vekt på at disse ønsker overvåking for å bedre sikkerheten. 

NSB mener at Datatilsynets kompetanse til å treffe enkeltvedtak er begrenset til 
det som er nødvendig for at behandlingen skal være i samsvar med loven. Tilsynet har 
tidligere uttalt at dets rolleoppgave også er å påse at den totale belastningen med over-
våking ikke blir for stor i samfunnet som helhet. NSB anfører at dette går ut over den 
kompetanse Datatilsynet har i henhold til personopplysningsloven § 46. Ifølge NSB er 
en vurdering av samfunnets overvåkingsnivå som helhet ikke relevant i interesseavvei-
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ningen etter personopplysningsloven § 8 litra f. I vurderingen skal man se på hensynet 
til de registrertes personvern i den konkrete saken. NSB mener at personvernulemper 
som de registrerte påføres ved overvåking fra andre aktører, ikke er relevant. Dersom 
man skulle trekke inn personvernulemper påført ellers i samfunnet i vurderingen i for-
hold til NSB, ville dette medføre en usaklig forskjellsbehandling av NSB i forhold til 
andre aktører. 

Dette ville også medføre at resultatet av interesseavveiningen etter § 8 litra f ville 
variere over tid. De som iverksetter tiltak først, ville fått en ubegrunnet fordel i forhold 
til de andre aktørene som er mer tilbakeholdne. NSB mener at i og med at vurderingen 
etter § 8 litra f i stor grad skal foretas av aktørene selv, ville dette også skape en uhold-
bar rettslig situasjon og manglende forutberegnelighet.

NSB viser videre til Datatilsynets første varsel om vedtak hvor overvåkingen skulle 
begrenses til 20 % av driftstiden. Som grunnlag for dette mener NSB at tilsynet må ha 
foretatt en interesseavveining og kommet til at dersom overvåkingen begrenses til 20 
% av driftstiden, vil dette medføre en akseptabel balanse mellom NSBs interesser og 
hensynet til personvernet. NSB påpekte i henhold til første varsel at selv om overvåkin-
gen begrenses til 20 % av driftstiden, vil kameraene være oppe hele tiden, skiltingen vil 
vise at det foregår overvåking, og passasjerene og de ansatte vil ha en følelse av å være 
overvåket hele tiden. Basert på den interesseavveiningen som Datatilsynet la til grunn 
for det første varsel om vedtak, må således også en overvåking i hele togsettets driftstid 
anses hjemlet i personopplysningsloven § 8 litra f. 

Avslutningsvis bemerker NSB at Datatilsynets vedtak og begrunnelsen for vedtaket, 
bærer preg av at Datatilsynet, basert på den totale overvåkingen av samfunnet, ønsker å 
etablere en grense. NSB forstår dette synspunktet, men innvender at en grense i forhold 
til NSBs overvåking av kupeene, ikke kan begrunnes med at dette vil medføre en klart 
større belastning av personvernet enn andre overvåkingstiltak som er ansett lovlig. En 
slik grense fremtrer derfor som vilkårlig og vil medføre usaklig forskjellsbehandling av 
NSB i forhold til andre aktører.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at det ikke er tvilsomt at klager har rettslig grunnlag i personopp-
lysningsloven § 8 litra f til å overvåke passasjerene. Ifølge tilsynet er spørsmålet i hvil-
ket omfang dette kan aksepteres. Den grunnleggende forutsetningen er at tiltaket skal 
være proporsjonalt med det man ønsker å oppnå.

Tilsynet mener at det er mulig å oppnå den ønskede preventive effekt ved kun å 
overvåke inngangspartiet på togene. Etter det Datatilsynet kjenner til, har det ikke vært 
utprøvd å begrense overvåkingen til inngangspartiene, og tilsynet er av den oppfatning 
at det ikke foreligger informasjon som tilsier at dette ikke er tilstrekkelig for å oppnå 
det ønskede formål. Ifølge tilsynet vil slik mer begrenset overvåking gi en rimelig mu-
lighet til å avdekke hvem som er ansvarlig for uønskede hendelser, også de som finner 
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sted inne i kupeene, særlig kombinert med vitneuttalelser fra andre passasjerer. NSBs 
anførsel om at det er vanskelig å få vitner på grunn av frykt for represalier, er ikke 
dokumentert overfor Datatilsynet.

Datatilsynet deler ikke NSBs oppfatning om at pålegget ikke er i samsvar med ret-
ningslinjene angitt i tilsynets veileder for kameraovervåking. Ifølge Datatilsynet er det 
et bærende element i EUs personverndirektiv (95/46/EF) og personopplysningsloven 
at ethvert overvåkingstiltak skal være proporsjonalt med det formål som søkes opp-
nådd (proporsjonalitetsprinsippet). Dette fremgår også som et grunnleggende premiss 
i den angjeldende veileder. Ethvert tiltak må vurderes konkret under forutsetning av at 
formålet skal søkes oppnådd på den minst inngripende måte. I denne sammenheng vil 
antallet kameraer og plasseringen av disse være et sentralt vurderingstema.

Datatilsynet bestrider ikke NSBs anførsel om at risikoen for mulige terroraksjoner 
mot kollektivtrafikken ikke reduseres, selv om andre områder også kan være potensi-
elle terrormål. Tilsynet påpeker imidlertid at bedømmelsen av risiko for terrorhand-
linger og behovet for eventuelle tiltak, foretas av de nasjonale sikkerhetsmyndigheter. 
Datatilsynet har under klagebehandlingen fått opplyst fra NSBs representant at det 
foreligger en slik vurdering fra sikkerhetsmyndighetene. Tilsynet opplyser at det ikke 
kan forholde seg til en slik anførsel når denne informasjonen ikke er dokumentert 
eller bekreftet fra relevante myndigheter. Dersom sikkerhetsmyndighetene er av den 
formening at totalovervåking av kollektivtransporten er nødvendig, bør dette kom-
muniseres til den myndigheten som skal påse at regelverket for fjernsynsovervåking 
blir etterfulgt. 

Når det gjelder NSBs anførsel om at personvernulempene er redusert ved at over-
våkingen er tydelig skiltet, viser tilsynet til personopplysningsloven § 40. Ifølge § 40 
er varsling av fjernsynsovervåking en grunnleggende forutsetning for at overvåking 
som sådan kan være lovlig. Datatilsynet mener at oppfyllelse av lovens minimumskrav 
ikke kan tillegges vekt av betydning i denne sammenheng. Datatilsynet legger vekt på 
at NSB vil innføre gode rutiner for uttak og bruk av eventuelle opptak, men det er for 
tilsynet ikke bare relevant hvordan opplysningene brukes. Det må også tas hensyn til 
at de reisende befinner seg i en situasjon hvor det antas at de har større forventing om 
diskresjon. Datatilsynet anfører at dersom tiltaket kan gjennomføres slik at formålene 
oppnås på en mindre belastende måte, tilsier proporsjonalitetsprinsippet at dette skal 
tillegges betydelig vekt.

Tilsynet viser til innarbeidet praksis i drosjenæringen. Fjernsynsovervåkingen som i 
dag skjer i drosjene er begrenset til tidspunktet passasjeren går inn i bilen eller ved rei-
sens start. Ytterligere overvåking av passasjerene under hele reisen for å dokumentere 
eventuelle hendelser, anses ikke som et behov.

I den utstrekning fjernsynsovervåkingen gjelder steder hvor en begrenset krets av 
personer ferdes, jf personopplysningsloven § 38, typisk de ansatte, har Datatilsynet 
lagt vekt på de ansattes godkjennelse av tiltaket. Overvåkingen av de ansatte kan ifølge 
tilsynet ikke vurderes isolert, den må ses i sammenheng med overvåkingen av passasje-



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 335

rene. Datatilsynet er kjent med at et stort antall reisende ønsker overvåking om bord i 
kollektive transportmidler. Hvilke oppfatninger flertallet til enhver tid gir uttrykk for i 
opinionsundersøkelser, kan imidlertid ikke være styrende for Datatilsynets vurderinger 
etter personopplysningsloven. Det vil heller ikke harmonere med personopplysningslo-
vens formål å legge til grunn at dette representerer en utøvelse av bestemmelsesretten 
over egne opplysninger. 

Tilsynet forstår NSBs henvisning til Personvernnemndas praksis som en påminnelse 
om at tilsynet må legge vekt på samfunnets interesse, og at denne vil overstige de ulem-
pene den enkelte vil oppleve ved overvåking om bord på togsettene. Datatilsynet viser i 
denne sammenheng til det som er nevnt ovenfor om vurderingen av risikoen for terror, 
og at en slik vurdering må foretas av relevante myndigheter. Etter tilsynets vurdering 
må det heller aldri bli slik at samfunnets interesser helt overskygger enkeltindividets 
behov for personvern.

Datatilsynet mener at personopplysningsloven § 8 litra f må forstås slik at det kon-
krete forholdet ikke kan vurderes isolert, uavhengig av samfunnet for øvrig. Tilsynet 
mener det ville bære galt av sted hvis ikke tilsynsmyndigheten skal kunne se hen til 
det totale overvåkingsbildet i Norge. Dette må også kunne utledes av personopplys-
ningsloven §§ 1 og 42, 3.ledd. Personopplysningsloven er ment å beskytte den en-
kelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. 
Ifølge tilsynet vil vektleggingen av det totale overvåkingsbildet ikke medføre usaklig 
forskjellsbehandling.

Datatilsynet har ikke tidligere i saksgangen begrunnet hvorfor tilsynet finner at 
kontinuerlig overvåking vil medføre større personvernulemper enn å begrense overvå-
kingen til 20 % av driftstiden, slik det første varslede pålegget innebar. En begrunnelse 
ble ikke sett på som påkrevd ettersom pålegget ble tilbakekalt. Det første pålegget ble 
utformet slik fordi tilsynet vurderte at overvåkingen og avveiningen var akseptabel, li-
kevel slik at overvåkingen burde begrenses til den del av driftstiden som var nødvendig 
ut fra de situasjoner som tiltaket skulle forebygge, særlig voldelige episoder. Etter NSBs 
klage på det varslede pålegget, ble spørsmålet revurdert av tilsynet. Revurderingen tilsa 
at en tidsbegrenset overvåking ikke var en ideell løsning. Videre fremsto kontinuerlig 
overvåkning ikke som akseptabel eller som nødvendig for å oppnå formålet som nevnt 
ovenfor. 

6 Personvernnemndas vurderinger

6.1 Nærmere om faktum

Personvernnemnda har ved forespørsel til klager innhentet[1] nærmere opplysninger 
om hvordan kamera er foreslått plassert i vognene, og hvilke områder som vil bli over-
våket. Det er gitt detaljerte oversikter for tre typer vogner, «elektriske motorvogner», 
«styrevogn» og «mellomvogn». Fordi vognene er noe ulikt utformet, vil dekningsområ-
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det også være noe forskjellig, men dette er bare avvik i detalj. Nedenfor er det gjengitt 
illustrasjoner som ved skravering angir hvilke områder som overvåkes. Øverst (fig. 1) 
vises en «styrevogn» i profil, hvor togføreren har sin plass foran. I de «elektriske mot-
orvognene « er plassering av fører og kamera svært likt. I «mellomvognene» mangler 
naturlig nok førerens plass, men ellers er utformingen tilsvarende.

I figurene nedenfor ser man at det fra førerens plass er et overvåket område for-
over, dvs mot skinnegangen. Den øverste figuren (fig. 2) angir det overvåkede området 
slik klager ønsker, mens den nederste (fig. 3) figuren angir hvordan klager mener de 
overvåkede områdene vil være etter Datatilsynets vedtak. Foruten inngangsområdene 
overvåkes en sektor fra fremre inngang mot føreres plass i begge alternativ. I alt er det 
8–9 kameraer i hver vogn.

Det ble utarbeidet retningslinjer for «Håndtering av lagrede data fra video overvåkning 
i NSB AS tog i pilotperioden» med vedlegg som del av sikkerhetsstyringssystemet.[2] 
Videoopptakerne er krypterte og oppbevart i «harddisk recordere» som er sikret med 
nøkkel- eller kodelås.

Det fremgår av retningslinjenes pkt 3 at det er Trafikksikkerhet- og operatørfor-
valtningen, avdeling Trafikksikkerhet (TO-T) som har ansvar for prosedyren. Ved uøn-
skede hendelser skal togpersonalet kontakte Driftsoperativt senter (DROPS) som skal 
sørge for at dokumentasjonen sikres. All dokumentasjon (videobånd, papir, fast mag-
netplate, kompaktplate, disketter, originale opptak, bilder og kopier) skal behandles 
fortrolig. Dokumentasjonen kan ikke fjernes fra NSBs område, kopieres eller kommu-
niseres elektronisk uten samtykke fra systemforvalter, som med unntak av politiet skal 
kunne fremlegge kvittering som viser til hvem dokumentasjon er utlevert.

Normalt blir dokumentasjon lagret i fem dager før den overspilles eller slettes.
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Det fremgår av retningslinjenes pkt 4.1 at TO-T har ansvar for å hente utstyr for 
avspilling. Rett til å se dokumentasjon, eventuelt få den utlevert, har politi i forbindelse 
med en aktuell etterforskning, TO-T og representanter for personalorganisasjonene. Det 
er også regler om innsynsrett for representanter for personalorganisasjonen, protokoll 
ved videre bruk av dokumentasjonen osv.

6.2 Fjernsynsovervåking
6.2.1 Innledning – behandlingsgrunn, systematikk

Denne saken omhandler fjernsynsovervåking der opptak blir lagret på et låst medium. 
Herfra vil mediet bare unntaksvis bli fysisk fjernet og behandlet på et separat datamas-
kinanlegg med sikte på å identifisere de personer som opptaket er gjort av. Det vil da 
kunne treffes en beslutning om å overføre data fra anlegget til en tredjepart, som typisk 
vil være politi eller et statlig tilsyn.

Som Personvernnemnda har diskutert i tidligere klagesaker, er «fjernsynsovervå-
king» en generell betegnelse som dekker flere typer systemer og flere ulike formål, 
jf PVN-2005–09 Det mosaiske trossamfund og PVN-2005–12 Sporveisbussene. 
Overvåkingen kan være svært enkel, for eksempel hvor et kamera er montert rettet 
mot et svømmebasseng slik at betjening kan holde øye med hva som skjer i sann tid, 
og kunne gi assistanse hvis det for eksempel oppstår et problem for en av badegjestene, 
sml PVN-2002–05 SAS Radisson Plaza Hotell. Her skjer intet opptak og ingen etterføl-
gende behandling av opptaket ved hjelp av datamaskinbasert utstyr. 

I denne saken er det imidlertid et mer sammensatt system. For Person vernnemnda 
fremstår det som naturlig først å vurdere om dette systemet i henhold til personopp-
lysningsloven bør behandles som ett system for fjernsynsovervåking, som i sin helhet 
faller inn under personopplysningsloven kap VII, eller om det er hensiktsmessig å dele 
det opp i flere delsystemer. Personvernnemnda er kommet til at det i dette tilfellet er 
hensiktsmessig med en oppdeling. Personvernnemnda understreker at hvorvidt det skal 
anses hensiktsmessig med en oppdeling, vil bero på situasjonen, og derfor bygger på en 
konkret vurdering i dette tilfellet. Denne vurderingen vil begrunnes nedenfor.
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Etter personopplysningsloven § 36 defineres fjernsynsovervåking som «vedvarende el-
ler regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk vir-
kende fjernsynskamera, fotografiapparat eller lignende apparat». Det er ingen tvil om 
at det system som er foreslått installert i togene faller inn under denne definisjonen.

Ved overvåkingen lagres bilder av passasjerene. Et fotografi av en person vil nød-
vendigvis gi opplysninger om denne personen. Disse opplysningene vil også kunne om-
fatte opplysninger som etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra a er kategorisert 
som «sensitive» – typisk «rasemessig eller etnisk bakgrunn» eller «religiøs oppfatning» 
– implisert av utseende, klesdrakt eller lignende. Fotografiet kan også gi opplysninger 
om en persons «helseforhold», jfr personopplysningsloven § 2 nr 8 litra c, f eks ved 
bandasjer, synlige sår mv. For at opplysningene skal være personopplysninger etter 
personopplysningsloven § 2 nr 1, må opplysningene kunne knyttes til enkeltpersoner. 
For fotografi eller billedopptak er det, slik Personvernnemnda ser det, generelt sett fire 
måter dette kan skje på:

Den enkleste måten er at fotografiet av personen gjenkjennes, dvs at en person be-•	
trakter bildet og gjenkjenner personen basert på egne minner eller et fotografi mv 
som brukes til sammenligning.
Det kan også være at fotografiet i tillegg til person også avbilder et identifiserende •	
element, f eks ved at vedkommende bærer eller sitter på en plass markert med 
navneskilt.
Samtidig med opptaket kan det registreres identifiserende elementer ved et annet •	
delsystem. Dette skjer f eks i en minibank der opptaket skjer samtidig med at kun-
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den foretar en transaksjon hvor kunden identifiserer seg. Ved sammenligning av 
klokkeslett for opptak og transaksjon, kan dermed bildet knyttes til en enkeltper-
son.
Endelig kan man tenke seg bruk av metoder for identifikasjon ved hjelp av da-•	
tamaskinbaserte metoder for gjenkjenning av ansiktsgeometri eller lignende. 
Personvernnemnda er ikke kjent med at slike metoder brukes her i landet. 

Dette betyr at det automatiske opptaket som lagres på den låste magnetplatestasjo-
nen i toget, isolert sett ikke inneholder personopplysninger i personopplysningslovens 
forstand. Det finnes opplysninger om personer på opptaket, men disse er (ennå) ikke 
knyttet til identifiserbare enkeltpersoner. Det er først hvis opptaket avspilles at man – 
typisk ved gjenkjenning – kan identifisere passasjerer og slik knytte opplysningene til 
enkeltpersoner.

Selve fjernsynsovervåkingen må ha hjemmel i personopplysningsloven, jf nedenfor. 
Personvernnemnda har i dette tilfellet kommet til at det er hensiktsmessig å se avspil-
lingen av opptakene som en behandling av personopplysninger, inklusive sensitive per-
sonopplysninger. Grunnen til at man anser dette hensiktsmessig er blant annet at det 
lett kan tenkes andre kilder for opplysninger om hvilke personer som var passasjerer. 
Hvis man for eksempel innfører et elektronisk billettsystem, kan dette omfatte «må-
nedskort» knyttet til enkeltpersoner, og ved overføring av data lagret ved en validiser-
ingsautomat på stasjonen eller toget, vil man da ha en kilde til å bestemme hvem som 
var passasjer. Ved å se på avspillingen som behandling av personopplysninger, vil slike 
systemer lettere kunne ses i sammenheng. 

Ettersom behandlingen av opptak fra fjernsynsovervåking regelmessig vil inneholde 
sensitive personopplysninger, kreves konsesjon for denne behandlingen, jf personopp-
lysningsloven § 33 sml § 2 nr 8 litra a og c. På grunn av sammenhengen mellom 
systemene, vil det være naturlig at konsesjonen også omfatter fjernsynsovervåkingen. 
Personvernnemnda vender tilbake til spørsmålet om utlevering av opptak til tredjeper-
son nedenfor.

6.2.2 Generelt om vurderingen

Etter personopplysningsloven § 36 defineres fjernsynsovervåking som «vedvarende el-
ler regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk 
virkende fjernsynskamera, fotografiapparat eller lignende apparat». Det er ingen tvil 
om at det system som omhandles i saken, faller inn under denne definisjonen.

Etter personopplysningsloven § 37, 1.ledd må for all fjernsynsovervåking vilkårene 
i personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf personopplysningsloven §§ 8 og 9 
være oppfylt, dvs at det må foreligge en behandlingsgrunn. Selv om formålet med over-
våkingen er å registrere opplysninger som etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra b 
ville være sensitive (typisk opplysninger om straffbare forhold), vil overvåkingen være 
tillatt selv om vilkårene i personopplysningsloven § 9, 1.ledd ikke er oppfylt, jf person-
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opplysningsloven § 31, 1.ledd, 2.pkt. Overvåkingen vil heller ikke utløse konsesjons-
plikt etter personopplysningsloven § 33, jf personopplysningsloven § 37, 1.ledd, 1.pkt. 
For at behandlingsgrunn skal foreligge – og dermed fjernsynsovervåking tillates – er det 
altså i dette tilfellet tilstrekkelig at vilkårene i personopplysningsloven § 8 er oppfylt.

Det er i denne saken ikke omtvistet at NSB har en berettiget interesse i overvåking 
etter personopplysningsloven § 8 litra f. Denne bestemmelsen forutsetter at overvåkin-
gen bare kan tillates dersom «hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger» 
NSBs interesse i overvåking. Personvernnemnda tolker i likhet med Datatilsynet denne 
bestemmelsen slik at det må foreligge en klar overvekt til fordel for NSBs interesser for 
at behandlingen kan tillates. 

Personvernnemnda viser til vedtak i PVN-2005–12 Sporveisbussene, som gjaldt 
overvåking av passasjerområdet i busser. Denne saken gjelder overvåking av passasjer-
området i lokaltog. Saksforholdene i de to sakene er langt på vei sammenfallende. Det 
vil bli redegjort for de forskjeller Personvernnemnda mener er relevante, og den betyd-
ning disse vil kunne ha for vurderingen. I stor grad vil imidlertid Personvernnemnda 
vise til det tidligere vedtak.

Personvernnemnda antar at togkupeene nærmest må anses som en form for of-
fentlig sted, jfr diskusjonen i PVN-2005–12 Sporveisbussene. For å tillate overvåking, 
vil det derfor være tilstrekkelig at overvåkingen tilfredsstiller interesseavveiningen i 
personopplysningsloven § 8 litra f. De noe skjerpede betingelsene av «sted hvor en 
begrenset krets av personer ferdes jevnlig», jf personopplysningsloven § 38, kommer 
dermed ikke til anvendelse.

For offentlig sted skal det skiltes slik at de registrerte får opplysning om at over-
våkingen skjer, jf personopplysningsloven § 40. NSB har redegjort for hvordan skil-
tingen vil bli foretatt, og argumentert for at dette vil redusere personvernulempene. 
Datatilsynet har fremholdt at oppfylling av lovens krav til skilting ikke i seg selv kan 
anses som et tiltak som reduserer personvernulempene, og dermed få betydning for 
vurderingen etter personopplysningsloven § 8 litra f.

Personvernnemnda viser til vedtak i PVN-2005–09 DMT, hvor personopplysnings-
loven § 40 blir tolket slik at den ikke representerer et absolutt forbud mot overvåking 
av offentlig sted dersom det i praksis ikke er mulig å gi de registrerte opplysning om 
overvåkingen ved skilting. Personvernnemnda antar også at skilting eller annen form 
for opplysning om overvåkingen utover lovens minstekrav etter personopplysningslo-
ven § 40 må kunne være relevant ved vurderingen etter personopplysningsloven § 8 
litra f. I dette tilfellet er det ikke omtvistet at skiltingen tilfredsstiller lovens krav.

6.2.3 Nærmere om begrunnelsen for overvåkingen, NSBs berettigede interesse etter 
personopplysningsloven § 8 litra f.

I PVN-2005–12 Sporveisbussene har Personvernnemnda antatt at formålet med over-
våkingen først og fremst har en preventiv funksjon. Dette er også fremhevet av NSB. 
Ved å gjøre overvåkingen kjent, vil det påvirke den enkelte trafikants atferd. Den pre-
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ventive effekten virker sammen med formålet å sikre bevis. Vissheten om at det sikres 
bevis ved eventuelle straffbare handlinger kombinert med vissheten om at NSB vil følge 
opp ved å anmelde slike episoder til politiet, og gjøre bevis tilgjengelig ved en etterfors-
kning, antas generelt å virke preventivt.

NSB mener å ha erfaringer fra prøveprosjektet som tilsier at overvåkingen hadde 
en preventiv effekt. Det ble foretatt tre anmeldelser av hærverk på bakgrunn av video-
opptak i togene. Etter at disse tre episodene ble kjent i media, ble det ikke rapportert 
hærverk eller tagging på noen av de togsettene som var overvåket. 

I anførslene fra NSB skilles det ikke klart mellom overvåking av inngangspartiene 
og overvåking av kupeene. Personvernnemnda antar at tagging eller hærverk på togset-
tene vil fanges opp av de kamera som overvåker inngangspartiene, mens hærverk inne 
i toget, f eks beskadigelse av seter, bare vil fanges opp av de kamera som overvåker 
kupeene. Personvernnemnda mangler nærmere opplysninger for å tolke resultatene fra 
prøveprosjektet, men må anta at selv om overvåkingen begrenses til inngangspartiene i 
tråd med Datatilsynets vedtak, vil hærverk bli vesentlig redusert.

Noen egentlig dokumentasjon av den preventive effekten, utover resultatene fra 
prøveprosjektet, foreligger ikke, men effekten er i denne konkrete saken ikke bestridt. 
Også etter Datatilsynets vedtak vil overvåking tillates, men i mer begrenset grad. Det er 
bare de kameraene som overvåker selve kupeen som blir utelukket, ikke de kameraene 
som overvåker inn- og utgangsparti, inklusive lokomotivførerens arbeidsplass og skin-
negangen gjennom frontruten, jf den innledende fremstillingen.

Personvernnemnda har mottatt erklæringer i forbindelse med overvåking av ku-
peen på buss eller tog som understreker argumentet om den preventive effekt over-
våkingen vil ha for uønsket eller kriminell atferd. I to artikler fra Danmark om DSBs 
bruk av kameraer i togene, fremgår det at det er blitt mindre hærverk i S-togene[3]. 
Antall tilfeller av hærverk er blitt redusert og karakteren av ødeleggelser er endret. 
DSB melder også at målt i reservedeler har videoovervåkingen gitt et dokumenterbart 
resultat. Personvernnemnda går nærmere inn på dette spørsmålet i forbindelse med 
PVN-2005–12 Sporveisbussene, der det blant annet gis eksempler fra rettspraksis hvor 
opptak fra overvåking av kupeen i busser er nevnt. Det finnes ikke tilsvarende eksem-
pler fra rettspraksis for tog det nemnda er kjent med, men generelt vil de samme argu-
mentene kunne gjøres gjeldende.

6.2.4 Videoopptak som bevis i rettspraksis

Personvernnemnda har gått gjennom rettspraksis for å se om det finnes eksempler på 
bruk av opptak fra videoovervåking som bevis i straffesaker. Oslo tingretts dom av 
12.9.2004[4] gjaldt fem unge gutter som var tiltalt for å ha tagget med maling og tusj 
togsett tilhørende NSB i Lodalen, Dyvekes vei 2, Oslo. To av de tiltalte ble frifunnet. 
Om denne vurderingen sier retten: «Hva gjelder [A] og [D] er retten enig med aktor i 
at det foreligger slik rimelig tvil som bør komme dem til gode. Retten vil i denne for-
bindelse peke på at deres forklaringer samsvarer med vitnet [F]s forklaring om at han 
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bare så tre personer borte ved vognen hvor det ble tagget, hvorav den ene hadde en 
stokk og holdt vakt. Heller ikke den fremviste videofilm viser mer enn 3 personer til 
stede når selve taggingen utføres.» Her synes altså retten å legge vekt på, og å ha hatt 
nytte av videoopptak. Dette er imidlertid opptak fra kamera plassert på en helt annen 
måte enn de som er gjenstand for vurdering i nærværende sak. Det er kamera som gir 
bilder av eksteriøret, og som – slik Personvernnemnda forstår rettens knappe referat 
– ikke er plassert i selve vognene. Utover dette har Personvernnemnda ikke funnet 
rettspraksis som kan belyse verdien av opptak fra kameraene som bevis i straffesaker. 
For ordens skyld understrekes det at dette heller ikke kan ventes etter et forholdsvis 
kort prøveprosjekt.

I Danmark har DSB fått domfellelse og erstatning i 11 saker om innvendig hærverk 
ved å bruke videoopptakene som bevis.

6.2.5 Personvernulemper

Personvernnemnda anser det som utvilsomt at overvåking representerer en ulempe for 
den enkeltes personvern. Denne vurderingen kan man i og for seg bygge direkte på 
personopplysningsloven som regulerer fjernsynsovervåking, og som derfor forutsetter 
at dette er av betydning for den enkeltes personvern. 

Hvor store personvernulempene er, vil bero på flere forhold. Overvåkingen av inn- 
og utgangspartier vil skje i en situasjon som vel er noe mer «offentlig» enn den passasje-
rene opplever når de sitter eller står i kupeen. Den siste situasjonen vil også representere 
en overvåking av lengre varighet (en typisk reisetid på én time har vært nevnt i saken). 
Det kan derfor hevdes å være et visst grunnlag for å sondre mellom disse situasjonene.

Når det gjelder å angi den relative personvernulempen, er det henvist til resultat av 
meningsmålinger. Personvernnemnda har gått nærmere inn på disse i PVN-2005–12 
Sporveisbussene. Slik personvern defineres i personopplysningsloven, er det ikke en 
betegnelse for en individuell, psykisk opplevelse. Denne opplevelsen er relevant i vur-
deringen av personvernulempene, men ikke tilstrekkelig for en vurdering. Det at mange 
stiller seg positiv til et tiltak i en opinionsundersøkelse er noe svært forskjellig fra et 
informert samtykke slik dette defineres i personopplysningsloven § 2 nr 7.

Personvernnemnda har i tidligere vedtak (PVN-2005–09 DMT og PVN-2005–12 
Sporveisbussene) lagt vekt hvordan overvåkingen skjer, og sondret mellom ulike måter. 
I dette tilfellet har overvåkingen form av automatiske opptak som slettes ved overskriv-
ning etter fem døgn. Dersom det ikke registreres mistanke om straffbare forhold, vil 
ingen se på opptakene. Avlesning vil skje etter særlige rutiner for uttak og bruk.

I saken har det vært diskutert hvilken rolle det generelle overvåkingsnivået i sam-
funnet kan spille. NSB har hevdet at samfunnets overvåkingsnivå som helhet ikke er re-
levant i interesseavveiningen etter personopplysningsloven § 8 litra f, mens Datatilsynet 
har fremholdt at det konkrete forholdet ikke kan vurderes isolert, uavhengig av sam-
funnet for øvrig. 
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Personvernnemnda er henvist til å foreta en vurdering innenfor rammene av den 
aktuelle klage. Denne vurderingen er konkret, og vil måtte ta hensyn til overvåkingens 
sammenheng med aktuelle forhold, også forhold som forandrer seg over tid. Dette føl-
ger av at loven gir henvisning på en konkret vurdering. I saken har NSB også vist til den 
trussel som terroraksjoner representerer, og som er aksentuert etter aksjonen i Madrid 
2004 som nettopp var rettet mot tog. Også dette er eksempel på forhold som endrer 
seg over tid. En avgjørelse før 2004 ville ikke bygget på den samme trusselvurderingen. 
I et foranderlig samfunn må man i en konkret vurdering ta utgangspunkt i de aktuelle 
forholdene, også når disse har endret seg over tid.

Imidlertid er det etter Personvernnemndas syn ikke først og fremst de konkrete per-
sonvernulempene som overvåkningen i dette tilfellet vil representere, som fremstår som 
det prinsipielle. En slik overvåking blir et nytt skritt på veien mot en samfunnssituasjon 
med en stadig mer omfattede overvåking av den enkeltes ferdsel på offentlige steder. 
Personvernnemnda mener at denne utviklingen fortjener en rettspolitisk avklaring, og 
gjentar den oppfordring nemnda har gitt uttrykk for i PVN-2005–11 Statens vegvesen 
og PVN-2005–12 Sporveisbussene. Oppsplittingen i konkrete klager som er nødvendig 
for prøving av enkeltvedtak må ikke få lov til å erstatte en mer prinsipiell, sektorover-
gripende rettspolitisk debatt.

6.2.6 Interesseavveining

Etter Personvernnemndas syn må vurderingen ta som utgangspunkt at den foreslåtte 
form for overvåking fører til beskjedne personvernulemper: Opptaket blir bare benyt-
tet i forbindelse med episoder som anmeldes til Havarikommisjonen for sivil luftfart 
og bane, Statens jernbanetilsyn eller politiet, og det er etablert rutiner som skal sikre at 
opptakene da bare gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. Personvernnemnda skal 
bemerke at opptak bare kan gjøres tilgjengelige for politiet eller andre som har konse-
sjon til å behandle personopplysningene, jf personopplysningsloven §§ 8 og 9, jf § 11. 
Personvernnemnda antar at publikum også kan informeres nærmere om rutinene ved 
oppslag på toget. I tillegg til tydelig varsel om overvåking kan det også gis nærmere 
opplysninger. De reisende vil være i en situasjon under oppholdet på toget som gjør det 
mulig å lese slike mer detaljerte redegjørelser ut over lovens minstekrav, jf personopp-
lysningsloven § 40.

I vurderingen må man ta hensyn til både de reisende og de ansatte (togfører og kon-
duktør). Personvernnemnda antar at en ansatt, typisk en konduktør, som finner å måtte 
intervenere i en uheldig situasjon, kan oppleve en viss trygghet i vissheten om at dersom 
vedkommende selv skulle utsettes for straffbar vold, så vil gjerningspersonen kunne 
identifiseres ved hjelp av opptakene. Hele toget må også betraktes som en arbeidsplass, 
i alle fall for konduktøren. Man må derfor kunne legge vekt på den betydning som 
overvåkingen spiller for arbeidsmiljøet. De henvendelser Personvernnemnda har fått 
om dette, understreker dette hensynet. Personvernnemnda har tidligere pekt på at det 
ikke kan legges vekt på at overvåking skaper en trygghetsfølelse dersom denne ikke 
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svarer til den faktiske trygghet. Men nemnda utelukker ikke at overvåking kan svekke 
en ubegrunnet følelse av utrygghet, og dermed bidra til en mer realistisk opplevelse av 
sikkerheten for de reisende.

Personvernnemnda har tatt utgangspunkt i at en togkupé er et offentlig sted. Hvis 
man skal gradere offentlige steder, antar nemnda at kupeen må oppfattes som svært 
offentlig, om enn noe mindre offentlig enn perrongene. Det er et sted den enkelte ikke 
venter å kunne opptre uten å bli iakttatt. Dette til forskjell fra for eksempel offentlige 
plasser, hvor man kan være noe mindre bevisst stedets offentlige karakter og kan opp-
leve det som mulig å opptre uten å bli iakttatt av andre.

Personvernnemnda mener at man også må ta i betraktning at den gruppen av per-
soner som rammes av personvernulempene, er den samme gruppe hvor en andel mener 
at overvåkingen gir større trygghet, og dermed grunnlag for større trygghetsfølelse. Det 
er altså ikke et tilfelle hvor den behandlingsansvarliges interesser klart står i motsetning 
til den registrertes interesser. 

NSBs interesse synes først og fremst å være den preventive effekt som overvåking av 
kupeen vil ha i tillegg til overvåkingen av togets inn- og utgangspartier. Dokumentasjon 
og sterke argumenter for at denne effekten er av betydning, er ikke lett å finne. 
Personvernnemnda har merket seg argumenter for at slike opptak kan ha betydning i 
forbindelse med hærverk på seter eller interiør, og også at de vil kunne gi flere opplys-
ninger ved eventuelle voldelige episoder.

Personvernnemnda finner at den eventuelle økingen av den preventive effekten og 
muligheten for ytterligere opplysninger ved eventuelle voldelige episoder som overvåking 
av kupeen vil representere, er tilstrekkelig til at fjernsynsovervåking kan tillates etter 
personopplysningsloven § 37, 1.ledd jf § 8. Det foreligger dermed en behandlingsgrunn 
i personopplysningsloven § 8 litra f for kameraovervåking av passasjerområdene.

Personvernnemnda bygger på de opplysninger som er fremkommet og de erfarin-
ger som er gjort vedrørende voldelige episoder i Oslo-området. I motsetning til PVN-
2005–12 Sporveisbussene er NSB landsdekkende. Ved en interesseavveining må man 
ved vurderingen av fordeler og ulemper legge vekt på hvilke erfaringer man har med 
vold og andre straffbare handlinger på den aktuelle strekningen. Personvernnemnda 
legger til grunn at behovet for kameraovervåkning vil være størst i de sentrale strøk av 
landet.

6.3 Utlevering av billedopptak til tredjepart

Billedopptakene kan bare utleveres til tredjepart i samsvar med personopplysnings-
loven § 39. Personvernnemnda antar at denne bestemmelsen også er en begrensning 
for Datatilsynets kompetanse til i konsesjon å regulere forholdet, for eksempel tillate 
utlevering til andre. Dette betyr at opplysningene bare kan utleveres 
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… dersom den som er avbildet samtykker eller utleveringsadgangen følger av 
lov. Billedopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning av straffbare 
handlinger eller ulykker hvis ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder.

6.4 Konsesjon etter personopplysningsloven § 33

Ved en eventuell episode i toget som krever vurdering, vil lagringsmediet tas ut av toget 
etter en nærmere angitt prosedyre. Opptaket vil så granskes forut for at det treffes en 
beslutning av nærmere angitt autorisert person om å gjøre opptakene tilgjengelig for en 
tredjepart, typisk politiet i forbindelse med anmeldelse av et straffbart forhold.

Personvernnemnda er kommet til at dette delsystemet må anses som en «behandling 
av personopplysninger» i personopplysningslovens forstand. Som diskutert ovenfor, vil 
opptak også regelmessig avdekke forhold ved passasjeren som personopplysningsloven 
kategoriserer som «sensitive», jfr personopplysningsloven § 2 nr 8, særlig litra a og c. 
Etter Personvernnemndas syn krever derfor denne behandlingen av sensitive person-
opplysninger konsesjon etter personopplysningsloven § 33.

For at konsesjon skal kunne gis, må betingelsene etter personopplysningsloven §§ 
8 og 9 foreligge. For utformingen av konsesjonen blir disse bestemmelsene å oppfatte 
som grenser for Datatilsynets og Personvernnemndas kompetanse. 

For så vidt gjelder personopplysningsloven § 8 finner Personvernnemnda det til-
strekkelig å henvise til diskusjonen ovenfor som begrunnelse for at det foreligger en 
behandlingsgrunn etter denne bestemmelsen. 

I tillegg må det finnes hjemmel i personopplysningsloven § 9. Slik Person vern nemnda 
ser det, vil ingen av de oppregnede grunnene i personopplysningsloven § 9, 1.ledd litra 
a-h naturlig passe for den aktuelle situasjonen. Imidlertid må det være på det rene at 
personopplysningsloven kap VII må tolkes slik at fjernsynsovervåking i prinsippet også 
kan tillates i en situasjon som den foreliggende. Hvis man strengt holder på at det må 
finnes en hjemmel i personopplysningsloven § 9, 1.ledd, ville det i praksis bety at man 
sjelden eller aldri ville kunne gjennomføre fjernsynsovervåking der det skjer en behand-
ling av opptakene ved datamaskinbaserte system, ettersom fotografier etter sin natur 
alltid vil kunne omfatte sensitive opplysninger i den forstand uttrykket brukes i person-
opplysningsloven § 2 nr 8. Personvernnemnda anser derfor ikke at loven kan tolkes på 
denne måten, men antar at man kan bruke hjemmelen i personopplysningsloven § 9, 
3.ledd som tillater «at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre tilfeller 
dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre den 
registrertes interesser». Dette betyr at man i tillegg til å finne en behandlingsgrunn etter 
personopplysningsloven § 8 må anta at behandlingen tjener viktige samfunnsinteresser, 
og at tiltakene er iverksatt i den registrertes interesse. 

Dette er i prinsippet et annet vurderingstema enn det som er diskutert ovenfor i for-
bindelse med fjernsynsovervåking og behandlingsgrunn etter personopplysningsloven § 
8. Imidlertid har denne diskusjonen vært konsentrert nettopp om hvorvidt overvåkin-
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gen er egnet til å tjene de viktige samfunnsinteressene som kriminalitetsforebygging og 
oppklaring av straffesaker representerer. Det må også antas at dette er i verksatt i den 
registrertes interesse – blant de registrerte vil man foruten passasjerene også finne de 
ansatte. Også de ansattes interesser er det lagt vekt på i denne diskusjonen.

Personvernnemnda finner derfor at Datatilsynet har kompetanse etter personopp-
lysningsloven § 33, jf §§ 8 og 9, 3.ledd til å gi konsesjon for den etterfølgende data-
behandling av billedopptak som blant annet vil ha til formål å identifisere de personer 
som opptakene er gjort av. Konsesjonen vil også angi for hvilket område (hvilke tog, 
strekninger eller avgrensning på annen hensiktsmessig måte) den gjelder for. På grunn 
av sammenhengen mellom systemene vil det være naturlig at konsesjonen også omfat-
ter fjernsynsovervåkingen.

I konsesjonen forutsetter Personvernnemnda at Datatilsynet nærmere vil gi regler 
om blant annet

Hvem som kan beslutte at opptak hentes fra det låste lagringsmedium, når dette •	
kan skje og hvordan overføringen skal skje
Hvem som har adgang til opptakene for den etterfølgende persondatabehandlingen •	
med sikte på identifisering
Hva opplysningene kan benyttes til hos den behandlingsansvarlige (NSB AS), noe •	
som begrenses av formålet med behandlingen
Hvem som kan treffe beslutning om å gjøre opptakene tilgjengelig til tredjepart, •	
typisk utlevering til politi i forbindelse anmeldelse eller etterforskning av et straff-
bart forhold
Hvordan opptak skal oppbevares og når sletting skal skje•	
Hensiktsmessig varsling om videoovervåking til passasjerene ut over lovens minste-•	
krav, for eksempel opplysning om at opptak ikke avspilles med mindre det forelig-
ger mistanke om straffbare handlinger 

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak omgjøres. Personvernnemnda finner at vilkårene for å gi konse-
sjon er til stede.

Saken sendes tilbake til Datatilsynet for utferdigelse av konsesjon for den etterføl-
gende databehandling av billedopptak fra togets kupeer. Ved utarbeidelsen av konse-
sjonen skal tilsynet blant annet regulere de forhold som er angitt i Personvernnemndas 
begrunnelse.

Oslo, 2. august 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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[1] Jf Wikborg, Rein & Co brev av 16.2.2006, jf særlig vedlegg 1 og 2.
[2] Jf Wikborg, Rein & Co brev av 16.2.2006, jf særlig vedlegg 3.
[3] Jf www.dsb.dk, Nyheder fra DSB, «Video i S-tog reducerer hærværk», 21.3.2006. 
[4] Jf Lovdatas base over tingrettsavgjørelser TOSLO-2004–73290. Det finnes også 

en dom der bilder fra videoovervåking av Nationaltheateret stasjon var aktuelt 
som bevis, denne finnes i Lovdatas base over lagmannsrettsavgjørelser som LB-
1995–2027. Det er også avgjørelser hvor det er brukt opptak fra Oslo S som bevis 
i straffesaker, jf f eks LB-2005–27117.
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PVn-2005–13 (nsB): krav om dekning av saksomkostninger, jf 
forvaltningsloven § 36 

1 innledning
I sak PVN-2005–13 NSB omgjorde Personvernnemnda Datatilsynets vedtak. NSB har 
krevd å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få omgjort ved-
taket. Det rettslige grunnlaget er forvaltningsloven § 36, 1. ledd. 

Wikborg, Rein & Co har bistått NSB i klagesaken for Personvernnemnda. For ar-
beidet er NSB blitt fakturert kr 49 614 eks mva. 

Det er Personvernnemnda som må dekke utgiftene over sitt budsjett dersom kravet 
blir etterkommet.

2 anførsler 
NSB anfører at advokatutgiftene var nødvendige kostnader for å få endret Datatilsynets 
vedtak. Det anføres at personopplysningslovens regler er til dels kompliserte og beror 
ofte på skjønnsmessige avveininger. Spørsmålet om NSB hadde adgang til å fjernsyns-
overvåke publikumsområdene på lokaltogene reiste kompliserte rettslige spørsmål av 
prinsipiell karakter. Dette var også årsaken til at behandlingen av klagesaken ble utsatt 
og behandlet parallelt med sak PVN-2005–12 Sporveisbussene. På grunn av sakens 
karakter, kompleksitet og viktighet var det nødvendig for NSB å innhente bistand med 
særlige kvalifikasjoner innen personvern. 

Bistand ble ytet fra 20.10.2004. Totalt påløp 36,75 timer. Det anføres at alt ar-
beid som ble utført var relevant og nødvendig. Selv om arbeidet også knytter seg til 
perioden før vedtaket ble truffet av Datatilsynet, er dette arbeid som var nødvendig i 
forhold til å få endret utfallet av saken. Allerede fra det tidspunkt NSB mottok varsel 
fra Datatilsynet om vedtak hadde selskapet behov for bistand i saken. Første varsel fra 
Datatilsynet mottok NSB den 9.9.2004. 

Kravet er beregnet eksklusive merverdiavgift fordi NSB er merverdiavgiftspliktig og 
har fradragsrett for inngående merverdiavgift.

3 Personvernnemndas vurdering 
Forvaltningsloven § 36 lyder: 

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med 
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mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og 
forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. 

I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt 
fram krav om endring av et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål 
av noen betydning, pålegges å betale den annen part helt eller delvis de 
særlige sakskostnader som kravet har ført med seg. Det skal legges vekt 
på om vedkommende hadde fyldestgjørende grunn til å kreve endring av 
vedtaket, om det er rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold å pålegge 
kostnadsansvar. 

Spørsmålet om en part skal få dekning for sakskostnader, avgjøres av 
klageinstansen, men av underinstansen dersom underinstansen har truffet 
nytt vedtak i saken. Det organ som treffer avgjørelsen, er ansvarlig for at det 
offentliges utgifter etter første ledd blir dekket, men har kostnadsansvaret 
sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen, kan fastsettes at 
ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de avgjørsorganer som var 
ansvarlig for mangelen. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at melding 
om det nye vedtak er kommet fram til vedkommende, dog gjelder §29 fjerde 
ledd samt §§30–32 tilsvarende. Avgjørelsen kan påklages etter reglene i dette 
kapittel om ikke annet er fastsatt av Kongen. For særskilte saksområder kan 
Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra disse regler, herunder 
om klage når avgjørelsen er tatt av kommunestyreorgan som nevnt i §28 annet 
ledd. Sakskostnader som er tilkjent en part etter reglene i annet ledd, kan 
tvangsinndrives etter reglene for dommer. 

Dersom vedtaket er blitt endret, skal parten gjøres merksam på retten til å 
kreve dekning for sakskostnader, med mindre det er usannsynlig at han har hatt 
vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans fullmektig kjenner 
retten. Dersom det i andre tilfelle finnes rimelig at spørsmålet om dekning for 
sakskostnader blir vurdert, bør parten gis nødvendig vegledning. 

En part skal etter forvaltningsloven § 36, 1. ledd tilkjennes saksomkostning når et ved-
tak blir endret til gunst for parten. Det som kan kreves dekket, er «vesentlige kostnader 
som har vært nødvendige» for å få endret vedtaket. Etter ordlyden i bestemmelsen er 
det således et begrenset krav som utløses. 

Det følger av Ot.prp. nr. 3 (1976–77) s. 101 at ved vurderingen etter § 36, 1. ledd 
er det flere forhold som må tillegges betydning. For det første må det offentliges an-
svar begrenses til de utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Det er 
adgang til å kunne avslå krav om dekning av sakskostnader dersom det ville være lite 
rimelig om det offentlige skulle belastes utgiftene. Videre skal det legges vekt på om det 
var forståelig at parten pådro seg utgifter, f.eks. ved å oppsøke advokat, for å få endret 
vedtaket. Ved vurderingen spiller feilens art og sakens vanskegrad en vesentlig rolle. 

Ved vurderingen av om de påløpte kostnadene har vært nødvendige for å få endret 
vedtaket, skal det tas utgangspunkt i partens subjektive oppfatning av nødvendigheten, 
ikke i om det objektivt sett var nødvendig å bruke advokat. Hvorvidt kostnadene har 
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vært nødvendige skal derfor avgjøres etter en konkret vurdering der det legges vesentlig 
vekt på hva parten selv og dennes advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige 
tiltak. 

Personvernnemnda er enig i at sak PVN-2005–13 var en kompleks sak som reiste 
mange prinsipielle og vanskelige rettsspørsmål. Nemnda finner således at det var natur-
lig at NSB søkte advokathjelp med særlig kompetanse innen personvernrett. Nemnda 
har derfor kommet til at NSB skal få dekket de utgifter som har vært nødvendige for å 
få endret vedtaket i samsvar med forvaltningsloven § 36. 

Regelen i § 36 gjelder for utgifter parten har hatt i klagesaken. Nemnda har derfor 
kommet til at saksomkostningskravet skal beskjæres slik at bare de utgifter som påløp 
i forbindelse med klagesaken dekkes. Datatilsynets vedtak ble fattet i brev av 2.2.2005. 
NSB påklaget vedtaket i brev av 18.2.2005. NSBs kostnader påløpt etter 2.2.2005 skal 
derfor dekkes. Advokatsalær i forbindelse med klagesaken er faktura datert 28.2.2005 
pålydende kr 14 850 eks mva, faktura datert 14.10.2005 pålydende kr 7 088 eks mva 
og faktura datert 28.2.2006 pålydende kr 5 063 eks mva. Totalt dekkes NSBs advo-
katsalær med kr 27 001. 

4 Vedtak 
NSB kostnader i forbindelse med klagesak PVN-2005–13 dekkes med totalt kr 27 
001,- – kronertjuesyvtusenogen.

Oslo 12. september 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–14: klage på datatilsynets vedtak om pålegg om 
sletting av personopplysninger på internettside. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 21.4.2005, om pålegg om sletting av personopplysninger på internettside som 
tilhører stilartsorganisasjonen Shorin Ryu Karate Association Norway (heretter kalt 
SKAN).

2 saksgang
Datatilsynet mottok 13.5.2004 klage fra en privatperson på at personopplysninger 
om vedkommende fantes på internettsider utlagt på adressen www.shorinryu-norway.
com. Nettsiden drives av SKAN. Tilsynet varslet SKAN om at behandlingen måtte 
opphøre i brev av 29.10.2004. Behandlingsansvarlig for SKAN oversendte tilsvar i brev 
av 1.11.2004. Nytt varsel om pålegg ble oversendt SKAN i brev av 16.3.2005, som 
igjen ble tilbakevist av SKAN i brev av 22.3.2005. Datatilsynet vedtok pålegg om slet-
ting av personopplysninger på internettsiden den 21.4.2005. SKAN påklaget vedtaket 
25.4.2005. Noe senere oppfylte SKAN tilsynets pålegg om å slette opplysninger om 
vedkommende som hadde klaget på internettsidene. Datatilsynet tolket slettingen som 
at SKAN ønsket å etterfølge vedtaket og avsluttet saken den 23.5.2005. 

I brev av 26.5.2005 tilbakeviser SKAN at organisasjonen aksepterer vilkårene i 
vedtaket, og klagen bes opprettholdt. Den 18.7.2005 ble det per telefon informert om 
at saken ville bli klargjort for oversendelse til Personvernnemnda etter sommeren. Det 
ble ikke fremmet innvendinger mot dette. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 5.10.2005. SKAN ble orien-
tert om dette i brev fra nemnda den 6.10.2005. 

3 faktum
Internettsidene til Shorin Ryu Karate Association Norway (SKAN) inneholder en opp-
listing av medlemmers navn og gradering innen karatestilarten Shorin Ryu, som orga-
nisasjonen styrer. Vedkommende som fremmet klagen, ønsker ikke lenger å bli assosiert 
med organisasjonen, og har bedt om å bli slettet fra listen. 

Datatilsynet har fattet følgende vedtak: 
Personopplysningene om (vedkommende) slettes. Bekreftelse på at opplysnin-1. 

gene er slettet må sendes Datatilsynet innen 1.5.2005. 
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SKANs internettside skal informere den registrerte om retten til å reservere 2. 
seg mot å bli registrert på internettsiden. Opplysningene om de som ønsker å reser-
vere seg skal slettes. Bekreftelse på at den registrerte vil bli gitt en slik rett må sendes 
Datatilsynet innen 1.5.2005. 

Etter at saken oppsto har SKAN nærmest avidentifisert vedkommende som har klaget. 
Internettsiden har denne formen:[1] 

SKAN er en stilartsorganisasjon som i sin tid ble opprettet av [klager]. Av ukjente 
årsaker har [klager] gitt uttrykk for at han ikke lenger ønsker å være oppført på over-
sikten over dan graderte Shorin Ryu utøvere, noe han i følge datatilsynet har sin fulle 
rett til å reservere seg mot. Han ønsker heller ikke å bli assosiert med stilartsorganisa-
sjonen. Vi skal selvfølgelig etterkomme [klagers] ønske om ikke å opplyse hvilke Dan 
grader han har tilegnet seg som Shorin Ryu utøver, og informerer samtidig om at at 
det er full reservasjonsrett mot å stå oppført på denne offentlige listen. For eventuelt 
interesserte vil fullstendig liste over datoregistrerte Dan graderinger, kunne utleveres 
mot å ta kontakt med SKAN

Dette tilfredsstiller i stor grad vedkommendes krav, men vedkommendes fulle navn 
fremgår av nettsiden (i utdraget er navnet erstattet med «klager»). SKAN ønsker imid-
lertid å opprettholde listen slik den opprinnelig var, med fullt navn på vedkommende, 
og opplyser også på siden at den vil bli utlevert på forespørsel. Organisasjonen på-
klager følgelig vedtaket. SKAN ønsker å få prøvet hvilke personopplysninger det kan 
opplyses om på organisasjonens internettside. 

Oversikten over graderingene har denne formen:

Fornavn Etternavn 1.dan 2.dan 3.dan 4.dan 5.dan 6.dan Klubb

1 Peder Ås 07.02.78 16.09.82 06.06.86 06.11.92 26.09.98 02.04.04 XKK

Klubbens forkortelse er forklart på siden (i tabellen står XKK for «X Karate Klubb»). I 
dette tilfellet har vedkommende utøver en lenke til en personlig side, markert med farge 
og understrekning av etternavnet.

4 anførslene
SKAN anfører at personopplysningsloven §§ 7 og 8 litra f gir SKAN hjemmel til å 
behandle personopplysninger på sin internettside. Organisasjonen mener dermed at 
Datatilsynets vedtak er uriktig.

SKAN mener at listen ikke representerer noen personvernulempe for vedkommende 
som har klaget over oppføringen, og for øvrig ikke heller overfor de andre som er listet 
opp. SKAN anfører at det ikke fremkommer persondata som kan være til skade for de 
registrerte, da ingen detaljopplysninger oppgis. Ifølge organisasjonen må internettsiden 
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ses under ett, og det publiserte omfatter ifølge SKAN historikk, nyheter og oversikt 
over utøvere som har klart å oppnå forskjellige grader av sort belte i stilarten. 

Slik listen var opprinnelig, fremgår det at klager var grunnlegger av organisasjonen, 
den første sortbeltegraderte innen stilarten Shorin Ryu i Norge, og at vedkommende 
fremdeles er aktiv i karatemiljøet. På grunn av stillingen som tidligere leder av organi-
sasjonen, mener SKAN at vedkommende uansett vil bli assosiert med organisasjonen. 
Dette gjelder uavhengig av om opplysninger fremgår av listen eller ikke. Opplysninger 
om tidligere tilknytning til organisasjonen vil også være tilgjengelig andre steder[2], og 
er dessuten allment kjent innenfor karatemiljøet. SKAN anfører videre at har man del-
tatt og gjort seg bemerket i idrettssammenheng, må man akseptere at man blir omtalt 
med navn. 

Det fremkommer av Datatilsynets vurdering at vedkommende, som ikke ønsker å 
stå oppført på listen, har reservasjonsrett etter personopplysningsloven § 20. SKAN 
anfører at denne retten er ivaretatt, da det er vedkommende selv som har samlet inn 
opplysningene og utarbeidet listen.

SKAN anfører videre at forholdet til ytringsfriheten må gå foran vedkommen-
des ønske om å ikke stå oppført på denne listen, jf personopplysningsloven § 7. 
Organisasjonen mener også at det å stå oppført på en slik liste kan sammenlignes med 
en resultatliste for øvrig i idrettsverdenen.

Organisasjonen fremhever at listen på internettsiden ikke er et arkiv eller et person-
register, men en oversikt over hvilke norske utøvere som har klart å oppnå forskjellige 
sorte belter i stilarten Shorin Ryu. Ifølge organisasjonen er listen gjort tilgjengelig på 
nettet kun av litterære hensyn, og gir en grei fremstilling av organisasjonens utvikling 
fra starten og frem til i dag. 

Med denne bakgrunn anfører SKAN at det publiserte må anses som journalistisk 
virksomhet med den konsekvens at personopplyningsloven får begrenset anvendelse, 
jf personopplysningsloven § 7. Herunder påpeker SKAN at forståelsen av betegnelsen 
«journalistisk virksomhet» skal tolkes vidt. 

Subsidiært anfører SKAN at organisasjonen ivaretar en berettiget interesse, ikke 
bare blant utøvere at stilarten Shorin Ryu, men også andre utøvere av karate, når 
medlemmers gradering publiseres. SKAN mener at denne interessen overstiger den 
registrertes personverninteresse. Publiseringen vil derfor også kunne publiseres med 
hjemmel i personopplysningsloven § 8 litra f. 

5 datatilsynets vurdering
Når det gjelder SKANs anførsler om at publiseringen beskyttes av retten til ytrings-
frihet, med den konsekvens at personvernhensynene må vike, mener Datatilsynet at 
personopplysningsloven § 7 ikke kommer til anvendelse.

Ifølge tilsynet gir ikke bestemmelsen direkte avklaring når hensynene bak SKANs 
anførsler skal avveies mot hverandre. Forarbeidene til personopplysningsloven fastset-
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ter at det er nødvendig med unntak fra lovens bestemmelser for å finne en rimelig ba-
lansegang mellom personvern og ytringsfrihet. EUs personverndirektiv artikkel 9, som 
regulerer behandlingen av personopplysninger og ytringsfrihet, åpner også for at slike 
unntak kan gjøres. I forarbeidene foreslås det at det gjøres unntak fra loven der dette 
er nødvendig for å forene hensynet til ytringsfrihet med personvern. Dette innebærer 
at unntak må gjøres der det vil stride mot Grunnloven og internasjonale forpliktelser å 
la personopplysningsloven få anvendelse. En konkret avveining må i alle tilfelle finne 
sted. 

Forarbeidene til personopplysningsloven viser til direktivets artikkel 9. Det slås her 
fast at medlemsstatene skal gjøre unntak fra de fleste alminnelige regler for behand-
ling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed, eller i 
kunstnerisk eller litterær virksomhet, i den grad det er nødvendig for å forene retten til 
privatlivets fred og reglene om ytringsfrihet. Datatilsynet mener at det sentrale i denne 
saken da blir å avgjøre om publiseringen på SKANs internettside kan karakteriseres 
som journalistisk virksomhet, med den konsekvens at flere av personopplysningslo-
vens bestemmelser ikke kommer til anvendelse. I kommisjonens rekommandasjon 1/97 
gis det flere retningslinjer for hvordan artikkel 9 bør gjennomføres i den enkelte stats 
interne rett. Blant annet understrekes at unntak må bygge på proporsjonalitetsprinsip-
per i den forstand at det bare kan gjøres unntak fra direktivbestemmelser som kan 
true ytringsfriheten, og bare så langt det er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende 
balanse mellom hensynet til personvern og ytringsfrihet. Videre fremgår det at unntak 
ikke kan gis utelukkende til utvalgte yrkesgrupper, eksempelvis journalister. Ifølge til-
synet stilles det med andre ord ingen krav til profesjon.

Med bakgrunn i fremlagte dokumentasjon har Datatilsynet foretatt en konkret hel-
hetsvurdering. Tilsynet mener at SKANs internettsider inneholder historikk, resultater 
og generelle opplysninger rettet mot et begrenset publikum, og at internettsiden ikke 
har noen stor interesse for allmennheten. Etter tilsynets oppfatning faller de hensyn 
som skal ivaretas i en annen kategori enn de hensyn som ytringsfriheten bygger på 
(demokratisk rett til fri meningsdannelse i saker av allmenn interesse). 

Saken skiller seg etter dette fra Personvernnemndas sak PVN-2005–03, der ytringene 
måtte betraktes som opinionsdannede etter personopplysningsloven § 7. Datatilsynet 
har følgelig, sett i lys av proporsjonalitetsprinsippet, kommet til at det publiserte ikke 
kan betraktes som journalistisk virksomhet. Personverninteressene er derfor funnet å 
måtte gå foran klagers interesser etter en konkret vurdering.

Ifølge Datatilsynet underbygges tilsynets rettsforståelse videre av tungtveiende kon-
sekvenshensyn. Anvendelse av § 7 i saker der behandlingsansvarlige publiserer per-
sonopplysninger som ikke har klare ytringsfrihetselementer, vil kunne uthule lovgivers 
intensjoner med bestemmelsen. 

Ved vurderingen av personopplysningsloven § 8 litra f mener tilsynet i utgangs-
punktet at personopplysningene på internettsiden ikke er av en slik art at hensynet 
til den registrertes personvern overstiger behandlingsansvarliges interesse i å publisere 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 355

opplysningene. Forarbeidene i personopplysningsloven fastsetter imidlertid at person-
verninteressen bør veie tungt i forholdsmessighetsvurderingene knyttet til § 8 litra f, 
ikke minst når den veies opp mot kommeriselle eller økonomiske interesser. Det slås 
fast at særlig vekt bør tillegges om en registrert motsetter seg behandlingen. Endelig 
slås det fast at en negativ holdning til registrering fra den registrertes side, kan være 
grunnlag for sletting av opplysninger om denne ene registreringen. Datatilsynet har i 
foreliggende sak lagt særlig vekt på den registrertes ønske om å bli slettet fra internett-
siden. Tilsynet finner derfor at klager i dette konkrete tilfellet ikke har hjemmel i per-
sonopplysningsloven § 8 litra f til å behandle personopplysninger om vedkommende 
som har klaget på internettsiden. 

Datatilsynet deler ikke SKANs oppfatning om at informasjonsbestemmelsene i §§ 
19 og 20 er ivaretatt ved at opplysningene registrert på organisasjonens internettside 
er samlet inn av vedkommende som nå klager på å stå oppført på listen. Tilsynet fast-
holder dermed at SKAN må opplyse om retten til å reservere seg mot å bli oppført på 
internettsiden etter personopplysningsloven § 20.

6 Personvernnemndas vurderinger
Personvernnemnda tar først stilling til hvorvidt personopplysningsloven § 7 kommer til 
anvendelse. Dersom § 7 gjelder i denne saken, vil ytringsfriheten gå foran hensynet til 
personvernet og dermed begrense hvilke andre av lovens bestemmelser som er anvende-
lige. For at personopplysningsloven § 7 skal komme til anvendelse, må behandlingen av 
personopplysninger skje «utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske, 
herunder opinionsdannende, formål». 

Personvernnemnda antar at referat av resultater ved idrettskonkurranser, herunder 
rangering av utøvere, vil forekomme med et journalistisk formål. I kommentarutgaven 
til personopplysningsloven [3] heter det:

«Journalistisk formål vil være noe langt mer og annet enn det å utgi periodiske 
tidsskrifter, slik utgivelse av dagsavis eller ukeblad er. De fleste foretaks hjemmesider 
(web-steder) vil være omfattet av denne bestemmelsens begrep ‹journalistisk formål›; 
og dermed gitt det grunnlovsvern som denne bestemmelsen tar sikte på å beskytte. 
Således vil den situasjon at fotballklubben Molde sommeren 2000 publiserte at fotball-
spilleren Bernt Hulsker ble idømt en klubbstraff, pga forhold som stred mot klubbens 
reglement, på klubbens hjemmeside, være omfattet av begrepet journalistisk formål i 
denne bestemmelse»

Etter en konkret vurdering kommer Personvernnemnda til at SKANs hjemmeside 
fremstår som enhver klubbside på Internett med resultater, rangeringer og klubbrela-
terte nyheter. Etter nemndas syn omfattes klubbsiden av begrepet «journalistisk for-
mål» i personopplysningslovens § 7. Personopplysningene om klager som er publisert 
på nettsiden kan derfor ikke kreves slettet.
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Personvernnemnda nevner at det styrker konklusjonen at det motsatte ville være å 
tillate en person å «redigere» historien. Ved å gi pålegg om sletting ville organisasjonen 
i en viss grad måtte avstå fra å dokumentere sin egen notoriske historie, og klubbens 
resultatlister og rangeringsoversikter ville måtte redigeres og bli ufullstendig.

Personvernnemnda forutsetter at omtalen av klager på nettstedet vil begrenses til 
journalistisk virksomhet, for eksempel i form av historikk, statistikk og nøytral omtale 
av resultater og meritter.

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak omgjøres. 

Oslo, 26. mai 2006 
 

Jon Bing 
Leder

[1] Utdrag fra nettsiden som publisert 4.2.2006.
[2] Som eksempelet viser, er opplysningene tilgjengelig på nettsiden med gradering, 

men ikke i selve tabellen. Opplysninger om vedkommende finnes også på andre 
sider av nettstedet.

[3] Michal Wiik Johansen, Knut-Brede Kaspersen og Åste Marie Bergseng Skullerud 
Persopnopplysningsloven – Kommentarutgave, Universitets forlaget, Oslo 
2001:92.
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klagesak 2005–15: klage på datatilsynets manglende bruk av 
sanksjoner mot selskap som sendte ut direktereklame uten å 
undersøke det sentrale reservasjonsregisteret mot adressert  
reklame. spørsmål om brudd på forvaltningsloven

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en privat-
person vedrørende Datatilsynets manglende bruk av sanksjoner mot Tannum AS og 
brudd på forvaltningsloven. Tannum AS hadde sendt ut direktereklame uten å oppda-
tere sin adresseliste mot det sentrale reservasjonsregisteret for direkte markedsføring.

2 saksgang
Datatilsynet mottok en klage fra privatperson datert 24.2.2005. Klagen rettet seg mot 
Tannum Tekstil AS som hadde sendt klager direktereklame til tross for at han har 
reservert seg mot slike henvendelser i det sentrale reservasjonsregisteret. Klager sendte 
en purring til tilsynet i saken den 17.3.2005. Datatilsynet ba Tannum Tekstil AS om 
en redegjørelse i saken ved brev av 19.3.2005. Tilsynet mottok to nye purringer fra 
klager datert 9.5.2005 og 30.5.2005. Datatilsynet sendte en purring til Tannum Tekstil 
AS datert 7.7.2005, og mottok svar fra selskapet Tannum AS datert 23.7.2005. Klager 
sendte en ny purring til tilsynet datert 1.8.2005. Datatilsynet avsluttet saken ved brev 
til Tannum Møbler AS av 10.8.2005, som ble sendt i kopi til klager.

Klager tilskrev Datatilsynet 29.8.2005 og ba om at Datatilsynet klages inn for 
rett instans. Datatilsynet svarte klager den 4.10.2005, og ba om en spesifisering av 
hva det klages på. Klager svarte i brev av 18.10.2005. Datatilsynet orienterte klager i 
brev av 9.11.2005 om at klagen var sendt til Personvernnemnda og at klager for øvrig 
må klage til Sivilombudsmannen for den del av klagen som knytter seg til brudd på 
forvaltningsloven. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 14.11.2005. Klager ble ori-
entert om dette i brev fra nemnda den 29.11.2005. 

3 faktum
Klager har reservert seg mot direktereklame i det sentrale reservasjonsregisteret i 
Brønnøysund, jf personopplysningsloven § 26 andre ledd. Til tross for dette mottok 
klager direkte markedsføring fra Tannum Tekstil AS datert 20.1.2005. Klager hen-
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vendte seg først til Tannum Tekstil AS, men fikk ikke svar. Klager henvendte seg deret-
ter til Datatilsynet.

Datatilsynet ba Tannum Tekstil AS om en redegjørelse av saken. Selskapet svarte 
ikke innen svarfristen som Datatilsynet hadde satt. Etter senere purring fra tilsynet 
svarte Tannum AS at klager var blitt slettet fra bedriftens registre. Ytterligere bekreftet 
selskapet at det vil sørge for å oppdatere adresseregisteret mot det sentrale reservasjons-
registeret ved utsendelse av direktereklame for fremtiden, slik det følger av personopp-
lysningsloven § 26 tredje ledd. Datatilsynet fant etter dette å kunne avslutte saken. 

Klager er imidlertid ikke tilfreds med utfallet av saken. Vedkommende mener 
Datatilsynet burde tatt i bruk sanksjoner overfor Tannum Tekstil AS. Klager mener også 
at det foreligger brudd på forvaltningsloven fordi klager måtte purre på Datatilsynet 
gjentatte ganger. 

4 anførslene 
Klager anfører at sanksjoner burde vært rettet mot Tannum Tekstil AS, både for 
selskapets utsendelse av direkte reklame og for brudd på den frist selskapet ble gitt 
av Datatilsynet for å redegjøre for forholdet. Tannum AS svarte etter purring fra 
Datatilsynet tre måneder etter svarfristen. Klager reagerer negativt på at vedkommende 
selv måtte påminne tilsynet om at selskapet hadde brutt fristen.

Klager er av den oppfatning at tilsynet konsekvent har brutt forvaltningsloven, da 
intet i følge klager ble initiert fra tilsynets side etter at klage ble innsendt. Klager har 
sendt flere purringer til Datatilsynet. Blant annet etter første henvendelse til Datatilsynet 
den 24.2.2005 måtte klager purre på tilsynet den 17.3.2005 før tilsynet reagerte ved å 
tilskrive Tannum Tekstil AS.

Klager ønsker at Tannum Tekstil AS skal bli tiltalt og straffet for å ha utsendt di-
rektereklame. Klager finner det svært alvorlig at slik utsending forekommer til personer 
som har reservert seg mot dette. Vedkommende opplevde det svært vanskelig å få en 
dialog med selskapet omkring forholdet og mener at selskapet bagatelliserte det hele.

Klager nevner i sin korrespondanse med Datatilsynet at også Aftenposten har fore-
tatt lignende handlinger som Tannum Tekstil AS. Dette inngår ikke i denne saken, da 
en eventuell klage på forhold som gjelder Aftenposten må sendes Datatilsynet som en 
egen sak. Dette ble klager orientert om i brev fra tilsynet den 9.11.2005.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at ingen av sanksjonene i personopplysningsloven §§ 47 til 49 får 
anvendelse i denne saken. 

Datatilsynet fattet ikke et pålegg i henhold til § 46, og dermed får ikke bestemmel-
sen om tvangsmulkt i § 47 anvendelse.
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Datatilsynet kan videre ikke se at Tannum Tekstil AS har opptrådt forsettlig eller 
grovt uaktsomt, noe som er et vilkår for at straffebestemmelsene i lovens § 48 første 
ledd skal komme til anvendelse. 

Erstatningsreglene som er hjemlet i § 49 kommer heller ikke til anvendelse, fordi 
de gjelder bare dersom den skadelidte selv krever erstatning, dersom det er oppstått en 
skade. 

Tilsynet mener at den konkrete saken er løst på en tilfredsstillende måte. Tannum 
AS har slettet klager fra sitt register, slik at vedkommende ikke får direkte markedsfø-
ring fra selskapet igjen. I tillegg har Tannum AS overfor tilsynet bekreftet at selskapet 
for fremtiden vil følge reglene i personopplysningsloven § 26. 

Datatilsynet viser til at spørsmålet om tilsynet har brutt forvaltningsloven må frem-
mes for Sivilombudsmannen. 

6 Personvernnemndas vurderinger 
Personvernnemnda vil innledningsvis påpeke at det er kritikkverdig at Tannum AS 

ikke besvarte henvendelsen fra klager og brukte tre måneder ut over den svarfristen 
som ble satt av Datatilsynet. 

Personvernnemnda vil videre understreke at det er viktig at virksomheter vasker sitt 
adresseregister mot det sentrale reservasjonsregisteret før første utsendelse og senere 
minst fire ganger i året, jf personopplysningsloven § 26 tredje ledd. Nemnda minner om 
Datatilsynets adgang til å politianmelde saken dersom det kommer gjentatte klager på 
samme behandlingsansvarlig, jf personopplysningsloven § 48 litra e. 

Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vedtak om at saken avsluttes uten 
sanksjoner. Datatilsynet fattet ikke pålegg etter personopplysningsloven § 46. Dermed 
kommer ikke personopplysningslovens § 47 om tvangsmulkt eller § 48 litra d om straff 
til anvendelse. 

Tannum AS har vedgått feilen og slettet klager fra sitt register. Selskapet har videre 
erkjent sin plikt til å følge reglene i personopplysningslovens § 26. 

Selv om Datatilsynet har reagert noe langsommere enn ønskelig, finner ikke 
Personvernnemnda at Datatilsynet i denne saken har brutt god forvaltningsskikk. 

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak opprettholdes. 

Oslo, 10. mai 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–16: klage på datatilsynets avslag på søknad 
om utvidelse av konsesjon til norsk pasientregister – skade- og 
ulykkes data. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 29.8.2005 om avslag på søknad om utvidelse av konsesjon til Norsk pasientre-
gister. Helse- og omsorgsdepartementet har søkt om utvidelse av konsesjonen slik at 
Norsk pasientregister også omfatter skade- og ulykkesdata. 

2 saksgang
Norsk pasientregister (NPR), som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, har 
hatt konsesjon fra Datatilsynet siden 1998. Registeret ble gjennomgått ved søknad 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 15.7.2004. Under gjennomgangen fremgikk det 
at behandlingen av helseopplysninger var gått ut over det konsesjonen ga adgang til. 
Helse- og omsorgsdepartementet fikk likevel ny konsesjon 10.9.2004.

I brev av 23.11.2004 orienterer departementet om at det vil bli foretatt endringer 
i innrapporteringsformatet, og ber samtidig om at Datatilsynet vurderer hvorvidt end-
ringene ville gjøre det nødvendig å utarbeide ny konsesjonssøknad. Datatilsynet svarte 
i brev av 5.1.2005 at tilsynet ikke har innvendinger mot endringer i kodeverket, så 
lenge endringen ikke medfører innhenting av personopplysninger med økt detaljnivå. 
Dersom endringen medfører innhenting av personopplysninger med økt detaljnivå, 
fant Datatilsynet det naturlig å avvente behandling til arbeidet med forskriftsregulering 
av Norsk pasientregister er avsluttet.

I brev av 31.5.2005 søker Helse- og omsorgsdepartementet om en ny utvidelse av 
konsesjonen til NPR. Datatilsynet utvidet konsesjonen i samsvar med søknaden, i brev 
av 27.6.2005. Den 8.7.2005 søker Helse- og omsorgsdepartementet om ytterligere ny 
utvidelse av konsesjonen. Tilsynet fattet i brev av 29.8.2005 vedtak om å avslå denne 
søknaden. Departementet klaget på avslaget i brev av 23.9.2005.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 25.11.2005. Klager ble ori-
entert om dette i brev fra nemnda den 29.11.2005. I e-post den 14.12.2005 ble klager 
gitt utsatt frist for kommentarer. Nemnda mottok kommentarer fra Helse- og omsorgs-
departementet innen fastsatt frist, i brev av 6.1.2006. 



362 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

3 faktum
I NPR lagres informasjon om alle sykehusinnleggelser og polikliniske konsultasjoner 
ved norske offentlige og private sykehus. Dataene innhentes på vegne av Helse- og 
omsorgsdepartementet. Hvert år registreres omtrent en million innleggelser og tre mil-
lioner polikliniske besøk. Registeret gir blant annet tilgang til informasjon om alle 
sykdomstilfeller som har krevd behandling ved en somatisk eller psykiatrisk institusjon 
i Norge. 

Registeret har økt i omfang fra konsesjon første gang ble gitt i 1998. NPR har blant 
annet fått utvidet konsesjonen til også å gjelde opptreningsinstitusjoner og henvisnings-
data for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Denne saken gjelder 
avslag på søknad om utvidet konsesjon til også å behandle opplysninger om personska-
der (skade- og ulykkesdata). 

Nærmere bestemt søker departementet om at NPR skal utvide registreringen. Det 
er lagt til grunn at et felles minimum datasett (FMDS) skal registreres obligatorisk for 
alle typer skader ved alle landets akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyt-
tet til sykehus og kommunale legevakter i større byer (Bergen og Oslo). Opplysningene 
skal innrapporteres som en del av NPR og inngå permanent i registeret. Det er også 
utarbeidet tre skadespesifikke minimum datasett (SMDS) for produktrelatert skade, 
veitrafikkskade og arbeidsskade. Disse kan initieres prosjektbasert etter nærmere avtale 
og det vil måtte søkes konsesjon for SMDS i hvert enkelt tilfelle. Søknaden om utvidet 
konsesjon gjelder altså bare FMDS og ikke SMDS.

Hjemmelsgrunnlaget for registeret er i dag helseregisterloven § 5, jf personopplys-
ningsloven § 9. 

Det er enighet om at NPR er et sentralt helseregister som med hensyn til størrelse 
og innhold er av en slik karakter at det skal hjemles i helseregisterloven § 8. Denne 
bestemmelsen krever at registeret etableres med hjemmel i forskrift fastsatt av Kongen 
i statsråd.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 20.9.2005 på høring et forslag om å eta-
blere NPR som et personidentifiserbart register med hjemmel i helseregisterloven § 8, 
3. ledd. Dette innebærer at endringen i registerform må vedtas av Stortinget. Det er 
foreløpig ikke avklart når et slikt hjemmelsgrunnlag kan være på plass. Frem til det er 
tatt en endelig beslutning om registerform, vil NPR være et avidentifisert register med 
hjemmel i konsesjon. 

4 anførslene

4.1 Kompetanse til å gi utvidet konsesjon?

Departementet ønsker å utvide konsesjonen til også å gjelde opplysninger om person-
skader (skade- og ulykkesdata). Datatilsynet mener at helseregisterloven § 5, jf per-
sonopplysningsloven § 9 ikke gir kompetanse til å gi konsesjon for en slik utvidelse. 
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Departementet er ikke enig i denne vurderingen. Det anfører at de nye opplysningene 
som ønskes inn i registeret i hovedsak er av administrativ eller beskrivende karakter og 
i lite omfang. 

Videre anfører departementet at de nye opplysningene ikke er av en slik karakter at 
de medfører en vesentlig endring av registeret. Departementet viser til at dagens innrap-
portering til NPR allerede er tilrettelagt for skade- og ulykkesdata. Departementet har 
foretatt en vurdering av følsomheten til ulykkes- og skadeopplysninger, med den kon-
klusjon at disse opplysningene langt på vei avledes fra den rapportering som skjer på 
nåværende tidspunkt, og som det allerede er gitt konsesjon for. Departementet mener 
derfor at det ikke vil bli registrert nye sensitive opplysninger ved en utvidelse av konse-
sjonen. På bakgrunn av dette anfører departementet at Datatilsynet har kompetanse til 
å gi midlertidig konsesjon.

Både Datatilsynet og departementet mener at NPR er av en slik karakter at regis-
teret skal hjemles i helseregisterloven § 8. Departementet arbeider med å etablere et 
permanent hjemmelsgrunnlag i denne bestemmelsen, jf ovenfor. Dette er en prosess 
som tar tid, og som medfører at registeret fremdeles vil være regulert av konsesjon i en 
periode framover. Departementet mener at det må være mulig å endre konsesjonen i 
påvente av et nytt hjemmelsgrunnlag for NPR.

4.2 Ulempevurdering etter personopplysningsloven § 9, 1. ledd litra h

Datatilsynet anfører subsidiært at utvidelsen ikke kan hjemles i personopplysnings-
loven § 9, 1. ledd litra h om at samfunnets interesse i at behandlingen finner sted må 
klart overstige ulempene den kan medføre for den enkelte. Departementet anfører at de 
ulempene behandlingen av opplysningene kan medføre for den enkelte, vil avhenge av 
blant annet opplysningenes karakter og omfang. Som nevnt ovenfor er departementet 
av den oppfatning at de nye opplysningene ikke medfører noen vesentlig endring eller 
økt trussel mot personvernet idet de sensitive attributtene det er søkt tilleggskonsesjon 
for gir langt på vei samme informasjon som det som allerede registreres i NPR i dag. 

Departementet viser til at skade og ulykker fører til et betydelig antall skadde og 
drepte hvert år. Dette medfører igjen store samfunnsmessige kostnader i form av økt 
forbruk av helsetjenester, økt sykefravær og produksjonstap. Departementet anfører at 
en nasjonal skade- og ulykkesregistrering vil gi ny kunnskap om forekomst av skader 
og ulykker. Kunnskap om dette er nødvendig for å iverksette konkrete tiltak overfor de-
finerte problemstillinger eller målgrupper for å forebygge og redusere antall skader og 
ulykker. På bakgrunn av dette mener departementet at registeret kan bidra til at omfan-
get av skader og ulykker blir redusert. Det anføres at ved å samle registreringen i NPR, 
kan man i større grad se på konsekvensene av ulykker ved at man får opplysninger om 
ventetid, type behandling, eventuelt liggetid på sykehus og gjeninnleggelser (ved samme 
sykehus innenfor et kalenderår). Dette vil også åpne for muligheten til å sammenligne 
pasienter som har vært utsatt for skader og ulykker, med andre pasientgrupper.
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Datatilsynet er av den oppfatning at de nye opplysningene vil forenkle identifiserin-
gen av enkeltpersoner. Departementet mener imidlertid at muligheten for å identifisere 
enkeltindivider fra et avidentifisert register gjennom såkalt bakveisidentifikasjon er en del 
av ulempevurderingen etter personopplysningsloven § 9, 1. ledd litra h. Departementet 
anfører i denne sammenheng at det er liten sannsynlighet for at kartkoordinater skal 
kunne forenkle en identifisering av enkeltpersoner. Kartkoordinater gir liten mening for 
folk flest. For å kunne utnytte kartkoordinat til identifisering, forutsettes det at man har 
opplysninger om lokaliseringen av ulykken fra en annen kilde. Departementet nevner 
media som eksempel på en slik kilde. Det anføres at man gjennom media også vil motta 
opplysninger om skadestedskommune, dato og ulykkestype. Dette skjer uten at kart-
koordinater blir benyttet. I tillegg kan også informasjon om den forulykkedes kjønn, 
alder og behandlingsinstitusjon fremkomme av media. Departementet mener dermed 
at sannsynligheten er liten for at kartkoordinater skal kunne forenkle en identifisering 
av enkeltpersoner, tatt i betraktning de andre mulighetene som eksisterer for bakveisi-
dentifikasjon uten å benytte seg av kartkoordinat. 

Det er først og fremst i forbindelse med veitrafikkskader at departementet ønsker 
å registrere kartkoordinater i et nasjonalt skaderegister som inngår som en permanent 
del av NPR (FMDS-datasettet). Dersom det er av betydning for vedtaket om utvidet 
konsesjon, opplyser departementet om at det er mulighet for at kartkoordinater først 
utløses dersom skadetilfellet er registrert som en veitrafikkskade på linje med attribut-
tet «fremkomstmiddel».

På grunn av at opplysningene i dagens avidentifiserte NPR gir mulighet for å iden-
tifisere enkeltpersoner, har NPR adgangskontroll og rutiner for sikker oppbevaring av 
alle data i registeret. Alle data lagres på en egen tjener, som bare autoriserte medar-
beidere i NPR har adgang til. I tillegg er hvert enkelt datasett isolert slik at kun data-
behandlere som arbeider innen det aktuelle området, har tilgang til det. Den enkelte 
medarbeider har ikke åpen tilgang til Internettet, og det er en infrastruktur som ivaretar 
dette blant annet i form av sikkerhet rundt SINTEFs datamaskiner og sikkerhetsbar-
rierer rundt NPR.

4.3 Lovforslag

Departementet er ikke enig med Datatilsynet når det hevder at det er uheldig å endre 
for mange av premissene for et lovforslag som er ute på offisiell høring. Helse- og 
omsorgsdepartementet informerer i høringsrapporten om etablering av et personiden-
tifiserbart register om at det er søkt om utvidelse av dagens konsesjon til å gjelde skade- 
og ulykkesstatistikk. I høringsrapporten vises det også til at Datatilsynet har avslått 
søknaden og at departementet påklager vedtaket. Videre er skade- og ulykkesstatistikk 
tatt med i forslaget til forskrift for Norsk pasientregister. Departementet kan dermed 
ikke se at premissene for lovforslaget blir endret ved at dagens konsesjon blir utvidet, 
da dette er gjort kjent i høringen. 
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5 datatilsynets vurdering

5.1 Kompetanse til å gi utvidet konsesjon?

Datatilsynet anfører prinsipalt at tilsynet ikke har kompetanse til å gi konsesjon for en 
utvidelse av registeret etter helseregisterloven § 5, jf personopplysningsloven § 9. Det 
følger av helseregisterloven § 5, 2. ledd at konsesjonsplikt etter personopplysningsloven 
§ 33 ikke gjelder når behandlingen av helseopplysninger skjer med hjemmel i forskrift 
etter helseregisterloven §§ 6 til 8. I merknadene til § 8 uttrykker helsedepartementet:

Første ledd forbyr etablering av sentrale helseregistre, med mindre det følger av 
denne eller annen lov.

Datatilsynet mener at det vil være unaturlig å forstå helseregisterloven § 8 slik at be-
stemmelsen åpner for å etablere sentrale helseregistre på andre måter enn hva bestem-
melsen selv uttrykkelig fastsetter. Tilsynet er av den oppfatning at det her må vektlegges 
at Stortinget ønsket etableringen av at slike helseregistre skulle være gjenstand for en 
demokratisk prosess. Det vises også til Personvernnemndas avgjørelse PVN-2005–07. 
Datatilsynet anser NPR ved en eventuell utvidelse for å være et sentralt helseregister, og 
vurderer det slik at tilsynet dermed mangler kompetanse til å gi konsesjon.

Helseregisterloven definerer ikke uttrykkelig hvilke registre som skal anses som sen-
trale helseregistre. Helseregisterloven § 8 gir imidlertid noe veiledning gjennom ordlyd, 
herunder eksempler. Datatilsynet viser i denne sammenheng til helsedepartementets 
merknader til § 8: 

Sentrale helseregistre refererer til helseregistre den sentrale helseforvaltningen 
etablerer for å ivareta landsomfattende oppgaver/landsfunksjoner.

Tilsynet anfører at NPR er etablert for at den sentrale helseforvaltning skal ivareta 
landsomfattende oppgavefunksjoner. Videre heter det i departementets merknader: 

Sentrale helseregistre med få og ikke spesielt sensitive helseopplysninger vil 
også kunne opprettes etter konsesjon fra Datatilsynet og samtykke fra den 
registrerte.

Tilsynet viser i denne sammenheng også til Ot. prp. nr 5 s. 188 flg. Datatilsynet anfører 
at NPR inneholder svært mange sensitive helseopplysninger, og at de nye opplysnin-
gene som skal behandles er sensitive, og av et stort omfang. Det vises også her til PVN-
2005–07.

Datatilsynet har vurdert hvorvidt det kan tillegges betydning at utvidelsen bare 
midlertidig behøver hjemmel i helseregisterloven § 5. Dette er et av momentene som er 
blitt tillagt betydning i vurderingen knyttet til tidligere gitt konsesjon. Tilsynet mener 
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imidlertid det er uheldig at departementet gjentatte ganger søker om utvidelse av kon-
sesjonen parallelt med at registeret er gjenstand for en demokratisk prosess som skal 
føre frem til forskrift gitt av Kongen i statsråd. Eventuelle endringer i konsesjonen vil 
virke styrende for dette arbeidet. Datatilsynet mener at det er uheldig at tilsynet, i en 
slik periode, fatter vedtak som rent praktisk vil virke styrende, og som vil begrense de 
folkevalgte organers skjønn. At utvidelsen bare midlertidig behøver hjemmel i helsere-
gisterloven § 5 bør ifølge tilsynet således tillegges begrenset betydning. 

Datatilsynet mener at det ved en grensedragning av tilsynets konsesjonskompe-
tanse, må kunne tillegges betydning at også lovgiver var av den oppfatning at sentrale 
helseregistre burde være gjenstand for en demokratisk prosess. I denne sammenheng 
vises det til komiteens merknader til opprettelse av nye helseregistre: 

Komiteen mener generelt at det skal stilles strengere krav til å godta opprettelsen 
av et helseregister for forvaltningen enn for helsetjenesten. Fordi forvaltningens 
behov for informasjon ut fra ønsket om bedre forebyggingsstrategier egentlig 
ikke har noen grenser, kan i prinsippet hele befolkningens livsførsel registreres. 
Etter komiteens oppfatning bør en derfor være tilbakeholdne med å opprette 
slike registre. Disse bør være avidentifiserte eller pseudonymiserte slik at ingen 
risikerer at opplysningene om ens livsførsel kommer på avveie. 

Videre uttales: 

I den grad det er nødvendig ut fra hensynet til pasienten å benytte helseregistre 
med personidentifiserbare opplysninger, bør dette etter komiteens syn gjøres 
etter vedtak av Storting eller etter samtykke fra den registrerte. Ved å kreve 
stortingsbehandling før slike registre etableres sikres en demokratisk prosess 
som kan bidra til at nødvendig avveininger mellom hensynet til behovet for 
registre og hensynet til personvern foretas før vedtaket treffes.

Datatilsynet anfører at det er uheldig hvis tilsynet går utenfor sin kompetanse på et 
område hvor Stortingets sosialkomité så klart har signalisert at bruk av slike sentrale 
registre i forvaltningen bør underlegges en demokratisk debatt. Datatilsynet legger etter 
dette til grunn at NPR må anses som et sentralt helseregister, jf helseregisterloven § 8.

Datatilsynet finner på bakgrunn av det ovennevnte at en videre utvidelse av konse-
sjonen for NPR vil innebære at Datatilsynet går utenfor sin kompetanse etter helsere-
gisterloven § 5.

5.2 Ulempevurdering etter personopplysningsloven § 9, 1. ledd litra h

Subsidiært mener Datatilsynet at utvidelsen heller ikke kan hjemles i personopplys-
ningsloven § 9. Datatilsynet viser til personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a hvor 
det fremgår at den behandlingsansvarlige skal sikre seg at behandlingen av personopp-
lysninger er tillatt etter personopplysningsloven §§ 8 og 9. 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 367

Ifølge tilsynet er det mest aktuelle vilkår personopplysningsloven § 9, 1. ledd litra 
h. Samfunnets interesse i at behandlingen finner sted må klart overstige ulempene den 
kan medføre for den enkelte. 

Datatilsynet er av den oppfatning at helseforvaltningen, og dermed også samfunnet, 
har en interesse i behandlingen av de ekstra opplysninger departementet i dette tilfellet 
søker om. Tilsynet mener imidlertid at helseforvaltningen alltid vil ha behov for flere 
opplysninger for å oppnå et bedre vurderingsgrunnlag for styring. Det vises i denne 
sammenheng også til sosialkomiteens merknader i forarbeidene om opprettelsen av nye 
helseregistre:

… forvaltningens behov for informasjon ut fra ønsket om bedre 
forebyggingsstrategier egentlig ikke har noen grenser. 

Uavhengig av hvorvidt den enkelte endringen er betydelig, eller gjør et vesentlig inngrep 
i personvernet, mener Datatilsynet at registeret totalt sett vil få så store dimensjoner at 
slike utvidelser ikke kan godtas. Tilsynet mener at et sted må grensen settes. 

Videre mener tilsynet at det her også må tas hensyn til at behandlingen er i ferd med 
å bli lovfestet. Det vil således ikke være så lang periode behandlingen kan foretas, før 
lovgiver må ta stilling til om behandlingen bør fortsette. Ifølge Datatilsynet er det også 
uheldig ut fra et demokratisk perspektiv å endre for mange av premissene for et lov-
forslag som er ute på offisiell høring. En fortsatt økning i antall opplysninger vil være 
betenkelig for den enkelte. Registeret omfatter en vesentlig del av den norske befolk-
ning. Selv om det ikke registreres så mange nye sensitive opplysninger vil de nye opp-
lysningene, eksempelvis kartkoordinater for ulykkesstedet, forenkle identifiseringen av 
enkeltpersoner. Dette er uheldig dersom opplysningene skulle komme på avveie.

Datatilsynet har godtatt utvidelser som skyldes organisatoriske endringer i spesia-
listhelsetjenesten. Tilsynet mener at de endringene som det nå søkes om ikke er et di-
rekte resultat av organisatoriske endringer i spesialisthelsetjenesten. 

6 Personvernnemndas merknader
Norsk pasientregister (NPR) er i dag et avidentifisert register med helseopplysninger og 
har hjemmel i konsesjon, jf helseregisterloven § 5 og personopplysningsloven §§ 9 og 
33. Det er imidlertid enighet mellom departementet og Datatilsynet om at NPR er et 
sentralt helseregister som av hensyn til størrelse og innhold er av en slik karakter at det 
skal hjemles i helseregisterloven § 8. Denne bestemmelsen krever at registeret etableres 
med hjemmel i forskrift fastsatt av Kongen i statsråd.

Av helseregisterloven § 8, 1. ledd følger:

Det kan ikke etableres andre sentrale helseregistre med helseopplysninger enn 
det som følger av denne eller annen lov
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Det følger videre av helseregisterloven § 5, 2. ledd at konsesjonsplikt etter personopp-
lysningsloven § 33 ikke gjelder for behandling av helseopplysninger som skjer med 
hjemmel i forskrift etter helseregisterloven §§ 6 – 8.

Det uttales i forarbeidene til helseregisterloven § 8, Ot.prp. nr 5 (1999/2000) pkt 
15, at:

Myndigheten til å etablere sentrale helseregistre er lagt til Kongen i Statsråd. 
Dette innebærer at myndigheten ikke kan delegeres til departementet. 
Bestemmelsene skal videre gis ved forskrift. Dette betyr at saksbehandlingsreglene 
i forvaltningsloven, som bl.a setter krav til utredning av saken, krever 
forhåndsvarsling og gir berørte parter rett til å uttale seg om saken, kommer 
til anvendelse. 

Departementet legger til grunn at store landsomfattende sentrale helseregistre 
bør reguleres i forskrift. Karakteristiske trekk ved slike helseregistre er at de 
behandler sensitive opplysninger om mange personer, og har hele landet som 
virkefelt. Videre forutsetter formålet med slike helseregistre at opplysningene 
skal lagres over lang tid.»

Det heter videre at ikke alle registre krever forskrift:

Ikke alle helseregistre den sentrale helseforvaltning oppretter, vil kreve forskrift. 
Helseregistre med få og ikke spesielt sensitive helseopplysninger vil også kunne 
opprettes etter konsesjon fra Datatilsynet. Det samme gjelder helseregistre som 
ikke tar sikte på å eksistere i lang tid. En forutsetning for at helseopplysninger 
skal kunne innsamles til slike tidsbegrensede helseregistre er at den registrerte 
samtykker, med mindre det er gjort eller gjøres unntak for taushetsplikten i 
medhold av lov om helsepersonell § 29. 

Videre følger det av Innst.O. nr 62 (2000–2001) pkt 1.8:

Det uttales at den nærmere grensetrekning av hvilke sentrale helseregistre som 
bør opprettes etter beslutning av Kongen i Statsråd, versus hvilke helseregistre 
Datatilsynet bør gi konsesjon til, må vurderes ut fra helseforvaltningens og 
helsetjenestens behov, og ses i forhold til personregisterloven og lov om behandling 
av personopplysninger. Departementet legger til grunn at sykdomsregistre og 
kvalitetsregistre som omfatter flere diagnosetyper over hele befolkningen, bør 
reguleres i forskrift av Kongen i Statsråd, og det samme gjelder sykdomsregistre, 
kvalitetsregistre eller helsetjenesteregistre som inneholder svært følsomme 
opplysninger som gir stor usikkerhet om virkningen av registreringen. Mindre 
omfattende helseregistre som avdekker en ikke spesielt sensitiv sykdomsgruppe, 
bør ifølge proposisjonen kunne opprettes etter konsesjon fra Datatilsynet.
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I følge klager har Datatilsynet kompetanse til å utvide konsesjonen midlertidig fordi de 
nye opplysningene ikke er av en slik karakter at de medfører en vesentlig endring av 
registeret. Ved vurderingen av om et helseregister krever forskrift, legger forarbeidene 
vekt på at registeret har «få og ikke spesielt sensitive helseopplysninger» eller «ikke 
spesielt sensitiv sykdomsgruppe». 

Etter Personvernnemndas syn er NPR et sentralt helseregister som faller utenfor den 
karakteristikk som forarbeidene gir av registre som ikke krever forskriftshjemmel etter 
loven. Nemnda legger vekt på at registeret omfatter alle sykehusinnleggelser og polikli-
niske konsultasjoner ved offentlige og private sykehus, herunder alle sykdomstilfeller 
som har krevd behandling ved somatisk eller psykiatrisk institusjon. Registeret omfat-
ter hele landet og derfor en stor andel av befolkningen. Det inneholder en rekke sensi-
tive opplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr 8 litra c, herunder opplysninger 
om barn og unge i psykiatrien. Videre er NPR et permanent register med et vedvarende 
formål uten avgrensning i tid. 

Etter Personvernnemndas syn kan ikke den foreslåtte utvidelsen av NPR gis mid-
lertidig konsesjon. Personvernnemnda viser i denne forbindelse også til PVN-2005–07 
(sak vedrørende forskningsfilen «Sosiale og etniske forskjeller i perinatal helse»). 

På bakgrunn av hovedregelen i helseregisterloven § 8, 1. ledd og uttalelsene i forar-
beidene må det derfor fremmes forslag om et forskriftsvedtak.

Personvernnemnda viser til Ot.prp nr 49 (2005–2006) som ble lagt frem for 
Stortinget 31.3.2006. Der foreslås et nytt pkt 8 i helseregisterloven § 8, 3. ledd: «Norsk 
pasientregister». Det forventes at proposisjonen vil bli behandlet høsten 2006. Dersom 
Stortinget vedtar den foreslåtte lovendringen betyr dette at NPR blir et personidentifi-
serbart register med hjemmel i helseregisterloven § 8, 3. ledd nr 8. Det forventes ikraft-
tredelse av forskrift om Norsk pasientregister i desember 2006. 

7 Vedtak
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 30. mai 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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klagesak 2005–17: klage vedrørende sletting av 
personopplysninger i trygdeetaten i sak vedrørende uførepensjon. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 22.7.2005, om å ikke pålegge Fylkestrygdekontoret å slette opplysninger om 
klager.

2 saksgang
Datatilsynet mottok den 29.4.2005 et brev fra klager, datert 25.4.2005. Henvendelsen 
gjaldt ønske om sletting av en legeerklæring fra 1989 og et legenotat fra 1990 som 
ble oppbevart hos Fylkestrygdekontoret i Oslo. Datatilsynet sendte 23.5.2005 en hen-
vendelse til Fylkestrygdekontoret som ble besvart ved brev av 1.7.2005. Datatilsynet 
la deretter Fylkestrygdekontorets redegjørelse til grunn, og avsluttet saken i brev av 
22.7.2005. Datatilsynets avgjørelse ble påklaget av klager i brev av 2.9.2005.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 7.12.2005. Klager ble orien-
tert om dette i brev fra nemnda den 13.12.2005. 

Personvernnemnda kontaktet Fylkestrygdekontoret i Oslo i brev av 18.4.2006 og 
ba om å få en nærmere redegjørelse for hvorfor dokumentene fremdeles måtte oppbe-
vares. I tillegg ba nemnda om å få opplyst klagers nåværende alder. Brevet ble besvart 
9.5.2006. Fylkestrygdekontoret i Oslo opplyste da at det har vurdert saken på nytt, 
og kommet til at dokumentene kan slettes idet klager gikk over på alderspensjon fra 
november 2004.

3  faktum
Klager ønsker sletting av to dokumenter som omhandler klager selv. Dette var en lege-
erklæring fra 1989, avgitt i forbindelse med krav om attføring og uførepensjon, og et 
legenotat fra 1990. Dokumentene oppbevares hos Fylkestrygdekontoret. 

Da klager fremsatte ønsket overfor Datatilsynet, gjorde tilsynet Fylkestrygdekontoret 
oppmerksom på personopplysningsloven §§ 27 og 28, og ba om en redegjørelse for be-
hovet for videre oppbevaring. 

Fylkestrygdekontoret mente det ikke forelå grunnlag for sletting, og Datatilsynet 
valgte derfor å ikke pålegge sletting. Dette er påklaget av klager. Klagen var i utgangs-
punktet ikke rettidig fremmet, jf forvaltningsloven § 29 første ledd. Datatilsynet fant 
likevel at klagen kunne tas under behandling, jf forvaltningsloven § 31 første ledd litra 
a. 
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Datatilsynet bemerker at tilsynets avgjørelse om ikke å pålegge sletting ikke klart 
fremstår som et enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2 første ledd litra b. Tilsynet fore-
tok en realitetsvurdering av saken, og la deretter Trygdeetatens vurdering til grunn. 
Da avgjørelsen har betydning for klagers rettigheter, ble den likevel ansett som et 
enkeltvedtak.

4 anførslene 
Klager ønsker sletting med henvisning til pasientrettighetsloven § 5–2, jf helsepersonel-
loven §§ 42 til 44. 

Klager anfører at sletting er rimelig på bakgrunn av tiden som er gått, og på grunn 
av dokumentenes innhold. Klager gir uttrykk for at det kun er vedkommende selv som 
vet om opplysningene i dokumentene er riktige. Det anføres også at hensynet til klagers 
nåværende alder er et argument for at dokumentene ikke har noen praktisk verdi.

Klager ber om at saken blir tatt opp til fornyet behandling og en konkret 
vurdering. 

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet finner ikke grunnlag for å pålegge sletting av dokumentene. Tilsynet for-
står ikke umiddelbart behovet for videre oppbevaring av de aktuelle dokumentene, som 
nå er over 15 år gamle.

Tilsynet velger likevel å legge til grunn Fylkestrygdekontorets erklæring om at vide-
re oppbevaring er nødvendig. Fylkestrygdekontoret uttaler at dokumentene er utarbei-
det på trygdens anmodning som ledd i vurderingen av arbeidsuførhet. De er innhentet 
med hjemmel i folketrygdloven § 21–4 med det formål å avklare eventuelle rettigheter 
til uførepensjon fra folketrygden. Fylkestrygdekontoret anfører at det kan oppstå si-
tuasjoner som nødvendiggjør at en må gå tilbake og se på de dokumentene som ble 
lagt til grunn for tidligere stønadsvedtak, og at det derfor ikke er grunnlag for å slette 
dokumentene på det nåværende tidspunkt.

Datatilsynet viser også til at Fylkestrygdekontorets erklæring om at videre oppbe-
varing av dokumentene er nødvendig, er avgitt med kjennskap til regelen i personopp-
lysningsloven § 28 om at oppbevaring av opplysninger som ikke lenger er nødvendig 
er ikke tillatt. Datatilsynet forutsetter også at Fylkestrygdekontoret i Oslo er kjent med 
at det er straffbart å unnlate å gi opplysninger etter § 44. Tilsvarende må gjelde for å gi 
feilaktig informasjon til tilsynsmyndigheten.

6 Personvernnemndas merknader
Personvernnemnda vil først slå fast at opplysningene i sin tid ble registrert med hjem-
mel i lov og er derfor lovlig behandlet, jf personopplysningsloven § 11, jf §§ 8 og 9, 1. 
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ledd litra b. Opplysningene ble innhentet med hjemmel i folketrygdloven § 21–4, som 
lyder:

§21–4. Innhenting av opplysninger og uttalelser
Ved behandling av krav om ytelser eller kontroll av løpende ytelser og 

tidligere utbetalte ytelser etter denne loven har trygdens organer rett til å 
innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell og andre som yter 
tjenester for trygdens regning. Det samme gjelder i forhold til arbeidsgiver, 
tidligere arbeidsgivere, offentlig myndighet, bank, forsikringsselskap, privat 
pensjonsordning, utdanningsinstitusjon, samt Statens lånekasse for utdanning. 
De som blir pålagt å gi opplysninger, plikter å gjøre dette uten godtgjørelse. 

De som gir behandling eller yter tjenester for trygdens regning, plikter etter 
krav fra trygdens organer å gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for 
at trygdens organer skal kunne vurdere rettigheter og plikter etter denne loven. 
Det samme gjelder andre særskilt sakkyndige. I en legeerklæring om sykefravær 
plikter legen å opplyse om en sykdom eller en skade kan ha sammenheng med 
arbeidssituasjonen. 

Trygdens organer kan pålegge helseinstitusjoner, fengsler og boformer 
for heldøgns omsorg og pleie å gi rutinemessige meldinger om innskriving og 
utskriving av klienter. 

De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å 
gjøre dette uten ugrunnet opphold og uten hinder av taushetsplikt. 

Trygdens organer har videre rett til å innhente nødvendige opplysninger ved 
bevisopptak etter reglene i tvistemålsloven, eller ved politiet.» 

Opplysninger skal imidlertid ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Det følger av per-
sonopplysningsloven § 28, 1. ledd at:

Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det 
som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke 
personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller 
annen lovgivning, skal de slettes

Dette betyr at opplysningene skal slettes når de ikke lenger er av betydning for å gjen-
nomføre formålet med behandlingen, med andre ord det formål opplysningene opprin-
nelig ble registrert for.

I brev til Personvernnemnda av 9.5.2006 viser Fylkestrygdekontoret til personopp-
lysningsloven § 28 og skriver følgende:

«Fylkestrygdekontoret har vurdert saken på nytt, og kommet frem til at [klagers] 
behov for å få slettet dokumentene nå anses viktigere enn forvaltningens behov 
for å beholde dem i saken. I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på at 
medlemmet fra november 2004 gikk over på alderspensjon, slik at den ytelsen 
dokumentene dannet grunnlag for (uførepensjon) ikke lenger løper



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 373

Under henvisning til ovennevnte vil vi besørge makulering av de aktuelle 
dokumentene.» 

Personvernnemnda legger dette til grunn. Klager er blitt alderspensjonist og formålet 
med behandlingen – å avklare rettigheter til uførepensjon – er gjennomført. Uførepensjon 
utbetales ikke etter fylte 67 år, jf folketrygdloven § 12–4. Personvernnemnda tar til et-
terretning at Fylkestrygdekontoret vil makulere dokumentene.

7 Vedtak
Klagen avvises. Saken anses tilfredsstillende løst ved at Fylkestrygdekontoret vil be-
sørge makulering av dokumentene.

Oslo, 6. juni 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–01: klage på datatilsynets vedtak om å avslutte en sak 
om publisering av personopplysninger på internett. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets be-
slutning om å avslutte sak om publisering av personopplysninger på nettstedet www.
musa.no. 

2 saksgang
Datatilsynet mottok klage fra en privatperson den 19.6.2005. Henvendelsen gjaldt 
klage på publisering av personopplysninger på hjemmesiden www.musa.no. I brev av 
30.6.2005 ba Datatilsynet ansvarlig person for det aktuelle nettstedet om en redegjørel-
se for saken. Etter purring den 26.10.2005 fikk tilsynet svar den 12.11.2005. (Tilsynet 
hadde problemer med å finne riktig adresse og fikk utgående brev i retur to ganger).

Datatilsynet mottok et brev fra et familiemedlem av klager datert 13.11.2005. Den 
16.11.2005 besluttet tilsynet å avslutte saken. I brev av 1.12.2005 ba klager om ny 
redegjørelse, subsidiært at saken oversendes til Personvernnemnda.

Nemnda mottok saken fra Datatilsynet den 13.1.2006. Klager ble orientert om 
dette i brev fra nemnda den 17.1.2006. Klager kommenterte saken i brev til nemnda 
av 29.1.2006.

3 faktum
Klagen gjelder Datatilsynets beslutning om å avslutte en sak vedrørende publisering av 
personopplysninger på nettstedet www.musa.no. Dette er hjemmesiden til Musikalske 
anlegg AS. Svært personlige opplysninger om klager selv og vedkommendes familie 
var tilgjengelig på nettstedet i siste halvdel av juni 2005. Opplysningene ble fjernet fra 
nettstedet da behandlingsansvarlige ble kjent med at publiseringen kom i konflikt med 
loven. En avidentifisert versjon av opplysningene er imidlertid tilgjengelig ved søk i 
Google.

Opplysningene som var publisert på nettstedet fremkom i form av en e-post som i 
sin helhet var publisert på nettsiden. Avsender var behandlingsansvarlig for nettstedet 
og mottaker var en forfatter. Opplysningene i e-posten var av svært personlig karak-
ter. Klager reagerer særlig på enkelte påstander i e-posten som gjelder klagers avdøde 
svigerfar. 

Da Datatilsynet skulle kontrollere klagers påstander, var nettstedet midlertidig ute 
av drift. Datatilsynet kontaktet behandlingsansvarlige for nettsiden og vedkommende 
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bekreftet at nettsiden var blitt fjernet straks han ble kjent med at publiseringen kom i 
konflikt med loven (og før Datatilsynets henvendelse). Datatilsynet mottok deretter en 
henvendelse fra et familiemedlem av klager, som er direkte berørt av opplysningene. 
Familiemedlemmet opplyste om at vedkommende ikke ønsket å gå videre med saken, 
og bekreftet at vedkommende var komfortabel med at personopplysningene var fjernet. 
Datatilsynet besluttet deretter å avslutte saken.

Datatilsynet ba i utgangspunktet om en redegjørelse for lovligheten av publiserin-
gen i henhold til personopplysningslovens krav. Tilsynet har imidlertid ikke fastholdt 
dette kravet, da opplysningene er blitt fjernet. Det forhold at ansvarlig for nettstedet 
ikke har måttet redegjøre for forholdet til lovverket er også påklaget.

For øvrig gjorde ikke tilsynet klager oppmerksom på klageadgangen i samsvar med 
forvaltningslovens regler. Dette forhold er påpekt av klager. Datatilsynet har på sin 
side beklaget saksbehandlingsfeilen og legger til grunn at feilen ikke har virket inn på 
vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. 

4 anførslene 
Klager anfører prinsipalt at Datatilsynet avsluttet saken på et for tidlig tidspunkt. 
Klager mener at det ikke er tilstrekkelig å henlegge saken kun ved å konstantere at 
teksten er fjernet fra nettstedet. Klager viser til at opplysningene som ble publisert, er av 
sensitiv karakter, og at de inneholder usannheter. Vedkommende viser til at publiserin-
gen har medført en stor belasting for klager med familie ved at de har måttet tilbakevise 
feilaktige påstander. Klager finner det for øvrig ikke troverdig at ansvarlig for nettstedet 
var uvitende om at publiseringen muligens var i strid med loven.

E-posten omhandler klagers avdøde svigerfar, som var en anerkjent musiker. Når 
det gjelder avdøde personer, er klager av den oppfatning at det må stilles spesielt stren-
ge personvernkrav til det som publiseres. 

Klager er ikke enig med Datatilsynet i at opplysningene ble fjernet «umiddelbart» 
etter at ansvarlig for nettstedet ble gjort oppmerksom på at publiseringen kunne være 
lovstridig. Klager kan ikke med sikkerhet si hvor lenge opplysningene var tilgjengelig 
på Internett, men klager har registrert at de lå publisert mellom 16.6. og 25.6.2005. 
Vedkommende mener at det avgjørende moment i alle tilfelle er at opplysningene til-
strekkelig lenge var tilgjengelig på Internett til å forvolde skade for de omtalte.

Videre vil klager påklage det forhold at ansvarlig for nettstedet ikke har måttet 
svare på Datatilsynets spørsmål om forholdet til lovverket på en tilfredsstillende måte. 
Det vises til at den ansvarlige ikke besvarte de konkrete spørsmål Datatilsynet stilte i 
brev av 30.6.2005. Klager mener at det å unnlate å pålegge vedkommende å svare på 
spørsmålene, åpner for at enhver kan publisere personopplysninger på Internett uten 
at dette får konsekvenser. Klager oppfatter forholdet slik at tilsynet står maktesløs til 
å følge opp de spørsmål tilsynet selv har stilt, i det øyeblikk en behandlingsansvarlig 
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bekrefter at opplysningene er fjernet. Klager finner det vanskelig å akseptere at tilsynet 
har en så sterkt begrenset myndighet.

Klager påpeker det forhold at det fra tilsynets side ble begått en saksbehandlings-
feil, ved at klager ikke ble gjort oppmerksom på klageadgangen i samsvar med forvalt-
ningslovens regler. Klager mener at Datatilsynet ikke uten videre kunne gå ut i fra at 
klager ville vurdere sakens utfall som tilfredsstillende. 

Når det gjelder den henvendelse Datatilsynet mottok fra klagers familiemedlem, an-
fører klager at henvendelsen ikke bør vektlegges ved avgjørelsen av denne saken. Under 
enhver omstendighet mener klager at henvendelsen ikke må ses på som noen form for 
aksept av det forholdet som har funnet sted. Klager viser også til at tilsynet ikke gjorde 
klager oppmerksom på henvendelsen da tilsynet avsluttet saken. 

5 datatilsynets vurdering 
Etter tilsynets vurdering er en unnlatelse av å bruke kompetanse i denne saken et ved-
tak som kan påklages til Personvernnemnda. 

Datatilsynet anfører at tilsynet ikke har sanksjonsmuligheter knyttet til eventuell 
skade publiseringen har medført for klager. Tilsynet har henvist klager til å søke om 
erstatning i medhold av personopplysningslovens § 49. Datatilsynets viser til at tilsy-
nets påleggskompetanse er begrenset til vedtak om opphør eller endring av ulovlige 
behandlinger, jf personopplysningsloven § 46. Etter Datatilsynets vurdering opphørte 
den ulovlige behandlingen i denne saken når innholdet på hjemmesiden ble fjernet – 
noe som skjedde før Datatilsynet henvendte seg til den behandlingsansvarlige.

Datatilsynet fant det ikke nødvendig eller hensiktsmessig å pålegge ansvarlig for 
nettstedet å redegjøre for forholdet til personopplysningsloven – slik tilsynet hadde bedt 
om i brev av 30.6.2005 – når det krenkende innholdet var fjernet. Etter Datatilsynets 
oppfatning tilsier det faktum at innholdet umiddelbart ble fjernet, en form for aksept 
av at publiseringen muligens kom i konflikt med lovverket. I tillegg mener Datatilsynet 
at ansvarlig for nettstedet er informert om at eventuell fremtidig publisering av per-
sonopplysninger i utgangspunktet skal baseres på samtykke, og vurderes i forhold til 
grunnkravene i personopplysningslovens § 11.

På bakgrunn av dette fastholder Datatilsynet at det var riktig å avslutte saken når 
personopplysningene var fjernet fra hjemmesiden. Tilsynet opprettholder også stand-
punktet om at det ikke var nødvendig eller hensiktsmessig å avkreve en redegjørelse 
for personopplysningslovens regler knyttet til publisering av personopplysninger på 
Internett.

Tilsynet skriver at det ikke gjorde klager oppmerksom på klageadgangen i samsvar 
med forvaltningslovens regler. Dette beklager tilsynet, og viser til at det skyldes at tilsy-
net la til grunn at klager ville vurdere sakens utfall som tilfredsstillende. Tilsynet mener 
at det uansett må legges til grunn at feilen ikke har virket inn på vedtakets innhold, jf 
forvaltningslovens § 41.
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6 Personvernnemndas merknader
I denne saken ble personopplysninger, i form av svært personlige karakteristikker og 
vurderinger av klager og klagers familie – også avdøde familiemedlemmer – publisert 
på nettstedet www.musa.no. Opplysningene gjaldt familieforhold og til dels intime de-
taljer om diverse familieintriger.

Det skal her nevnes at det følger av forarbeidene til personopplysningsloven (NOU 
1997:19 s 54 og Ot.prp nr 92 (1998–99) s 102) at opplysninger om avdøde personer 
bare faller innenfor personopplyningsloven såfremt opplysningen også kan knyttes til 
en levende person, for eksempel opplysninger om arvelige sykdommer. Det generelle 
hensynet til avdødes ettermæle eller hensynet til gjenlevende slektninger er derimot ikke 
vernet i personopplysningsloven. Det er derfor tvilsomt om opplysningene som gjelder 
klagers avdøde svigerfar er omfattet av loven. 

Personvernnemnda går over til å behandle opplysningene om levende personer. 
Opplysningene ble publisert på nettstedet i midten av juni 2005 og lå mest sannsynlig 
der frem til slutten av juni 2005. Personvernnemnda finner at disse personopplysnin-
gene ble publisert i strid med personopplysningsloven § 11, jf §§ 8 og 9, som krever at 
det foreligger en behandlingsgrunn for å behandle personopplysninger, hovedregelen er 
samtykke, og et formål med behandlingen som er saklig begrunnet i den behandlings-
ansvarliges virksomhet. Det er altså på det rene at personopplysningene ble publisert 
uten lovlig behandlingsgrunn.

Fordi opplysningene på nettstedet allerede var fjernet da Datatilsynet tok kontakt 
med den behandlingsansvarlige, vedtok ikke Datatilsynet noe pålegg om opphør av 
den ulovlige behandling, jf personopplysningsloven § 46. Dermed kommer ikke per-
sonopplysningslovens § 47 om tvangsmulkt eller § 48 litra d om straff til anvendelse. 
Personvernnemnda er derfor av den oppfatning at sanksjoner hjemlet i personopplys-
ningsloven ikke kunne benyttes i denne saken.

Klager har også reagert på at Datatilsynet ikke opprettholdt sine spørsmål til den 
behandlingsansvarlige etter at vedkommende bekreftet at opplysningene var fjernet fra 
nettstedet. Spørsmålene fra Datatilsynet lød:

Har det fremkommet personopplysninger (direkte eller indirekte identifiserbare) 1. 
om (klager) og hans familie på www.musa.no, og vil slike opplysninger være tilgjenge-
lige på nettsiden når denne igjen er aktiv?

Hva er eventuelt det rettslige grunnlaget for slik publisering? I denne forbindelse 2. 
viser Datatilsynet til at behandling av personopplysninger skal ha hjemmel i person-
opplysningslovens § 8 og evt § 9, og at hovedregelen er samtykke fra den registerte.

I hvilken grad mener virksomheten at grunnkravene i lovens § 11 er oppfylt, 3. 
herunder kravet om et formål som er saklig begrunnet i virksomheten.

Personvernnemnda finner det forståelig at Datatilsynet ikke opprettholdt kravet om 
svar på spørsmålene som ble stilt til den behandlingsansvarlige, idet svarene nødven-
digvis må være at den behandlingsansvarlige ikke hadde noe rettslig grunnlag i person-
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opplysningsloven for å publisere opplysningene. Den behandlingsansvarliges sletting 
av opplysningene demonstrerer også tydelig at vedkommende var eller ble klar over 
dette.

Klager har videre reagert på at det ut fra saksdokumentene kan se ut som om 
Datatilsynet avsluttet saken som en følge av at tilsynet mottok et brev fra klagers fami-
liemedlem. I brevet ga familiemedlemmet uttrykk for å være komfortabel med at opp-
lysningene var fjernet og vedkommende ønsket bare saken avsluttet. Familiemedlemmet 
var også omfattet av de publiserte personopplysningene. Dette gir klagers familiemed-
lem rettigheter under saksbehandlingen, jf forvaltningsloven § 2, 1. ledd litra e, men 
ikke rett til å kreve saken avsluttet uten samtykke fra klager. 

Personvernnemnda merker seg at Datatilsynet har innrømmet at det er en saksbe-
handlingsfeil å ikke opplyse om klageadgangen. Personvernnemnda legger i likhet med 
Datatilsynet til grunn at saksbehandlingsfeilen ikke kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41.

Oppsummeringsvis forelå det i denne saken en ulovlig behandling av personopplys-
ninger. Denne behandlingen var opphørt da Datatilsynet kontaktet den behandlingsan-
svarlige. Personopplysningsloven gir i denne situasjonen ingen anvisning på sanksjoner 
som Datatilsynet kan benytte mot den behandlingsansvarlige. Personvernnemnda kan 
derfor bare henvise til at det finnes andre bestemmelser i lovverket som kan være mer 
anvendelige i denne saken. Disse ligger utenfor Personvernnemndas kompetanse. 

7 Vedtak
Datatilsynets vedtak opprettholdes. 

Oslo, 31. mai 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–02: klage på datatilsynets vedtak om å ikke pålegge 
sletting av leserinnlegg på et nettbasert debattforum tilhørende 
en regionavis 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak om å ikke pålegge sletting av leserinnlegg på et nettbasert debattforum, samt feil 
lovtolkning.

2 saksgang
Datatilsynet mottok den 26.10.2005 en klage rettet mot en regionavis, vedrørende 
krenkelse av klagers personvern i et nettbasert debattforum. Datatilsynet svarte kla-
ger i brev av 31.10.2005. Der ble det gitt uttrykk for at personopplysningsloven ikke 
kommer til anvendelse i saken. Klager bestred tilsynets tolkning av loven i brev til 
Datatilsynet datert 1.12.2005 og påberopte seg flere faktiske momenter til støtte for sin 
klage. Klager sendte ytterligere kommentarer i brev av 5.12.2005 og 20.12.2005. 

Datatilsynet fattet endelig vedtak i saken i brev av 16.12.2005, utsendt 20.12.2005. 
Klager påklagde vedtaket i brev datert 22.12.2005. Klagen ble supplert med dokumen-
tasjon i brev av 27.12.2005, 29.12.2005 og 31.12.2005. 

Personvernnemnda mottok kommentarer fra klager i brev av 21.1.2006 og 
24.1.2006. Nemnda mottok saken fra Datatilsynet den 23.1.2006. Klager ble orientert 
om at Personvernnemnda hadde saken i brev fra nemnda datert 26.1.2006. 

3 faktum
Klager ønsker sletting av leserinnlegg på nettsidene til regionavisen, samt sletting av alle 
registreringer som er relatert til vedkommendes navn gjennom søkemotoren Google. 
Vedkommende klager på at Datatilsynet ikke har pålagt regionavisen å slette opplysnin-
gene. Klagen gjelder også tolkning av debattavtalen mellom klager og regionavisen. 

Klager har skrevet anslagsvis ti leserinnlegg på debattsidene til regionavisens nett-
sider. Temaet for innleggene var politikk og religion og resulterte i flere motinnlegg fra 
andre debattanter på sidene. Debattsidene er allment tilgjengelige og kan således gjen-
finnes ved lenker i tilgjengelige nettsøkemotorer, for eksempel ved et søk på Google. 
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4 anførslene 
Klager anfører i hovedsak at Datatilsynet har tolket personopplysningsloven § 7 urik-
tig. Vedkommende mener at bestemmelsen kommer til anvendelse, og at alle innlegg 
på de aktuelle debattsidene, samt registreringene gjennom søkemotoren Google, må 
slettes. 

Klager viser til at det gjennom et søk i Google på vedkommendes navn fremkom-
mer mange og ulike debattinnlegg. Flere av disse innleggene har ingen relasjon til kla-
ger. Klager mener at vedkommendes navn på denne måten blir brukt på en måte som 
er helt utenfor vedkommendes kontroll. Klager fremhever at ingen av klagers debatt-
innlegg er av provoserende karakter, og at vedkommende aldri har ment å «publisere» 
noe i den forstand at klager kunne regne med at leserinnleggene skulle kunne gjenfinnes 
på vedkommendes navn på Internett. Til tross for dette opplever klager at leserinnlegg 
som inneholder sjikanerende materiale relateres til vedkommendes navn ved et søk på 
Google. Klager anfører at Google- registreringen er urettmessig. Klager anser registre-
ringen som en krenkelse av personvernet, og anfører at den medfører negative konse-
kvenser for familieliv og karrieremuligheter. 

Klager mener at det er regionavisen som ber Google registrere innlegg på vedkom-
mendes navn. Klager mener å ha dokumentert dette overfor Datatilsynet. Klager er 
følgelig ikke enig i at det er Googles søkemotorer som automatisk registrerer debattene, 
av den grunn at de er allment tilgjengelig på Internett via regionavisens debattsider. 

Klager mener at slik registrering ikke fremmer ytringsfrihet. Vedkommende er av 
den oppfatning at Google-registrering av slike debatter tvert i mot hindrer deltakelse i 
samfunnsdebatten, da det er fare for at debattantene får sjikanerende materiale lenket 
til sitt navn. Klager er følgelig av den oppfatning at ytringsfriheten innskrenkes gjen-
nom slike debattsider som det her er tale om. 

Klager mener for øvrig at saken ikke dreier seg om en avveiing mellom ytringsfri-
het og personvern. Vedkommende mener regionavisen markedsfører sine debatter via 
vedkommendes navn, og at dette forhold bør tillegges vekt i vurderingen. 

Klager viser til at Datatilsynet i sin behandling av saken ikke sondrer mellom de-
battinnlegg som ligger inne i debattforumet, og debattinnlegg som regionavisen angi-
velig registrerer på Google i vedkommendes navn. Vedkommende viser til at det er en 
vesentlig forskjell på å ha debattinnlegg liggende i et debattforum, og det å få innleg-
gene registrert gjennom navnesøk på Google. 

Vedkommende anfører også at publiseringen og lenkingen til debattsidene fra 
Google er i strid med den underliggende debattavtalen mellom klager og regionavi-
sen. Klager mener at avtalen som ble inngått er ugyldig. Klager viser blant annet til 
kontraktsrettslige ugyldighetsregler. Klager anfører at vedkommende aldri har sam-
tykket til en slik registrering, og at det dermed foreligger bristende forutsetninger for 
debattavtalen. 

Klager mener personopplysningsloven § 8 kommer til anvendelse når det gjelder 
samtykke. Etter vedkommendes vurderinger er politiske og religiøse standpunkter 
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«sensitive personopplysninger», jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8. Følgelig mener 
klager at vedkommendes anonymitet bør vernes. 

Videre mener klager at publiseringspraksisen er i strid med diverse bestemmelser i 
e-handelsloven, arbeidsmiljøloven, markedsføringsloven og straffeloven. 

Klager mener for øvrig at Datatilsynet er inhabil til å tilrettelegge klagen for 
Personvernnemnda, jf forvaltningsloven § 6 annet ledd. Vedkommende er av den opp-
fatning at det faktum at tilsynet har fattet et vedtak som det ikke ville omgjøre, inne-
bærer at Datatilsynets fremstilling av saken ikke er objektiv. I følge klager bør oversen-
delsesbrevet til Personvernnemnda kun bli ansett som et partsinnlegg. 

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet anfører at tilsynet har materiell kompetanse etter personopplysningslo-
vens § 7 til å foreta en konkret avveining mellom personverninteresser og hensynet til 
ytringsfrihet. Datatilsynet mener at spørsmålet er hvorvidt personvernhensyn, med til-
strekkelig vekt, taler for en innskrenkning av ytringsfriheten i det konkrete tilfellet. Det 
vises i denne sammenheng til Personvernnemndas sak PVN-2005–03 psykopat.no.

Datatilsynet mener at de ytringer som klager ønsker forfulgt ikke er av en slik art 
at personopplysningsloven kommer til anvendelse. Dette begrunnes med at ytringene 
etter tilsynets oppfatning er vernet av ytringsfriheten. Datatilsynet har herunder lagt 
vesentlig vekt på at de temaer som berøres av klager og motdebattantene ligger i kjer-
neområdet for ytringsfriheten, og at de etter tilsynets forståelse ikke går lenger enn det 
som er tillatt i den offentlige samfunnsdebatt. Datatilsynet har også lagt vekt på at 
Menneskerettsdomstolenes praksis etter EMK artikkel 10 trekker i retning av at den 
som føler seg krenket av en ytring må tåle mer når den ytring som initierte den påstått 
krenkende ytring, i seg selv var av provoserende art, jf Overschlick v Østerrike (nr 2) 
RJD 1997. 

I følge tilsynet er forholdsmessighetsprinsippet imidlertid ikke avgjørende i saken, 
da ytringene i seg selv er vernet av ytringsfriheten.

Datatilsynet understreker at kun de ytringer som var tilgjengelig på forumet i ok-
tober 2005, er gjort til gjenstand for vurdering. Dette har sammenheng med at eldre 
innlegg automatisk slettes etter hvert som nye innlegg kommer til.

Uavhengig av det som er anført ovenfor mener tilsynet er det fremstår som uklart 
hvorvidt regionavisen ville ha hatt selvstendig behandlingsansvar, under den forutset-
ning at § 7 ikke ble gitt anvendelse. Datatilsynet viser til at regionavisen tilbyr brukerne 
et kommunikasjonsforum, men uten selv å samle inn og bruke personopplysninger på 
målrettet måte, jf personopplysningsloven § 2 nr. 2 og nr. 4. På den annen side frem-
hever tilsynet at avisen har bestemmelsesrett over innleggene, ved at innleggene kan 
fjernes av moderator. Tilsynet mener at den store mengden opplysninger som sirkule-
rer i slike fora og de praktiske vanskeligheter med å filtrere kommunikasjonen, taler 
mot å pålegge elektroniske medier vesentlig ansvar. Datatilsynet mener at dette trolig 
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er hovedårsaken til at det heller ikke foreligger noe alminnelig redaktøransvar i slike 
tilfeller. 

Datatilsynet påpeker for øvrig at innehaverne av nettbaserte diskusjonsfora der 
debattantene er identifiserbare, bør informere brukerne om at innleggene gjøres tilgjen-
gelige for enhver etter forumets eget skjønn. Etter det Datatilsynet kjenner til, er dette 
vanlig i denne bransjen, jf for eksempel lenken til «Regler» under debattsidene til VG 
nett.

Datatilsynet mener at personopplysningsloven § 7 kommer til anvendelse når det 
gjelder klagers anførsel om at publiseringen er i strid med debattavtalen mellom kla-
ger og regionavisen. Tilsynet tar dermed ikke stilling til den eventuelle betydningen 
av manglende informasjon om innleggenes tilgjengelighet og søkbarhet på Internett i 
forhold til samtykke som behandlingsgrunnlag. Datatilsynet bemerker likevel at kla-
gers anførsel uansett ikke kan tillegges vekt. Tilsynet viser i denne sammenheng til det 
forhold at Internett er bygd opp rundt prinsippet om hyperlenking, og et internasjonalt 
prinsipp om at det som hovedregel fritt kan lenkes til materiale som frivillig er lagt 
ut på Internett. Etter tilsynets undersøkelser er debattsider av liknende karakter både 
allment tilgjengelige og søkbare. Tilsynet er av den oppfatning at det er en alminnelig 
praksis i bransjen at innehaverne av nettbaserte debattforum forbeholder seg retten til 
å tilgjengeliggjøre innlegg fra debattantene etter eget skjønn.

Datatilsynet mener at de kontraktsrettslige spørsmål som klager reiser for øvrig fal-
ler utenfor tilsynets kompetanse å ta stilling til.

Videre mener tilsynet at det faller utenfor Datatilsynets kompetanse å ta stilling til 
klagers anførsler om at publiseringen er i strid med e-handelsloven, arbeidsmiljøloven, 
markedsføringsloven og straffeloven. 

6 Personvernnemndas merknader
Regionavisens debattside på Internett inneholder opplysninger om enkeltpersoner 
i form av navnet til alle debattantene. Nettsiden inneholder innlegg og kommenta-
rer fra debattantene vedrørende ulike samfunnsspørsmål, i denne saken vedrørende 
politiske og religiøse spørsmål. Debattantene skriver sine innlegg under fullt navn. 
Motdebattanter som skriver kommentarer til innleggene, skriver også under fullt navn. 
Det er med andre ord tale om personopplysninger i lovens forstand, jf personopplys-
ningsloven § 2 nr 1.

Det er denne presentasjonen av personopplysninger på et nettsted som er en «be-
handling» i personopplysningslovens forstand, jf personopplysningsloven § 2 nr 2.

Personvernnemnda skal først ta stilling til om personopplysningsloven § 7 kom-
mer til anvendelse. Etter personopplysningsloven § 7 kommer loven bare i begren-
set grad til anvendelse for behandling av personopplysninger for visse formål. 
Personopplysningsloven § 7 lyder:
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For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, 
litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende, formål gjelder bare 
bestemmelsene i §§ 13–15, § 26, §§ 36–41, jf kapittel VIII.

Etter det Personvernnemnda forstår kommer det innlegg på debattsiden i forbindel-
se med et aktuelt samfunnsspørsmål. En debatt oppstår gjerne ved nyheter av særlig 
interesse, for eksempel ved terrorhandlinger eller i forbindelse med publiseringen av 
muhammed-tegningene i den kristne avisen Magazinet. Det nettbaserte debattforumet 
katalogiserer innleggene og legger kommentarene til innlegget som en streng etter hvert 
innlegg. Det fremstår for Personvernnemnda ganske klart at de ulike debattantenes yt-
ringer ikke har annet formål enn å påvirke opinionen og diskusjonen i den alminnelige 
samfunnsdebatt. Ytringene er frivillig publisert på debattsiden og ytringene fra debat-
tantene er av en slik art at man gjerne får engasjerte motinnlegg. Personvernnemnda 
anser det som klart at nettstedet representerer virksomhet med opinionsdannende for-
mål. Ytringene fra klager og de øvrige debattantene faller dermed inn under person-
opplysningsloven § 7. 

Når ytringene faller inn under personopplysningsloven § 7 betyr det at innlegg fra 
klager og andre innlegg som viser til klagers innlegg, samt kommentarer og motinnlegg 
ikke kan kreves slettet. 

Når det gjelder det forhold at klagers debattinnlegg også kan gjenfinnes på Google, 
skal nemnda bare kort nevne at Google indekserer og katalogiserer alle opplysninger 
som ligger tilgjengelig på Internettet. Regionavisen kan neppe påvirke eller hindre slik 
indeksering. Et søk på klagers navn på andre søkemotorer gir samme resultat. Dette 
skyldes at på Internett lenkes likeartede elementer sammen, slik at man ved hjelp av 
søkemotorer kan finne frem til dem.

7 Vedtak
Klagen tas ikke til følge. 

Oslo, 12. juni 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–03 klP: klage på datatilsynets pålegg om opphør 
av klPs praksis vedrørende kredittvurdering av potensielle 
leietakere. saken gjelder hvorvidt det foreligger et saklig 
behov for å innhente kredittopplysninger når husleien betales 
forskuddsvis. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets 
pålegg om opphør av praksisen til KLP Eiendom Trondheim AS (heretter KLP) vedrø-
rende kredittvurdering av leietakere. 

Saken gjelder hvorvidt det foreligger et saklig behov for å kredittvurdere potensielle 
leietakere, jf personopplysningsforskriften § 4–3, når leien betales forskuddsvis.

2 saksgang
Datatilsynet mottok en klage fra en privatperson den 9.6.2005 på at KLP foretar kre-
dittvurdering av potensielle leietakere. 

Datatilsynet tilskrev KLP den 7.7.2005 og ba om en redegjørelse. KLP svarte den 
9.8.2005. Datatilsynet sendte varsel om pålegg datert 21.10.2005. KLP fikk utsatt svar-
frist til 18.11.2005. Datatilsynet mottok klage på det varslede pålegget 17.11.2005. 

I tillegg mottok tilsynet to betenkninger som ble oversendt fra Foreningen 
Næringseiendom den 23.11.2005. Betenkningene var fra Føyen advokatfirma DA ved 
advokat Beate Brevik og Norske Kredittopplysningsbyråers Forening ved advokat Rolf 
Riisnæs. 

Datatilsynet ga den 22.12.2005 KLP pålegg om at selskapets praksis med å kre-
dittvurdere potensielle leietakere som betaler husleie forskuddsvis må umiddelbart 
opphøre, jf personopplysningsforskriften § 4–3. Pålegget ble påklaget av KLP den 
30.1.2006. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 28.3.2006. Klager ble sam-
me dag tilskrevet og orientert om at nemnda hadde mottatt saken. 

Personvernnemnda tilskrev KLP den 10.5.2006 og ba om utfyllende opplysninger. 
KLP svarte i brev av 22.5.2006. 

Personvernnemnda tilskrev også Datatilsynet i brev av 15.5.2006 og ba om ut-
fyllende opplysninger om administrativ praksis vedrørende kredittopplysninger. 
Personvernnemnda minnet Datatilsynet på henvendelsen på nytt den 4.8.2006. 
Datatilsynet besvarte henvendelsen i brev av 1.9.2006.
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3 faktum 
KLP Eiendom AS er et av Norges største eiendomsselskaper og er et heleid dattersel-
skap av Kommunal Landspensjonskasse. Alle som ønsker å leie bolig hos KLP, må fylle 
ut et søknadsskjema for bolig. Som en del av KLPs generelle rutiner, inngår en kreditt-
vurdering av boligleietakere før en eventuell inngåelse av husleieavtale. En potensiell 
leietaker blir gjort oppmerksom på dette og må akseptere slik kredittvurdering før 
undersøkelse blir iverksatt. Enhver potensiell leietaker kan nekte å akseptere kreditt-
vurdering. Da vil KLP imidlertid ikke inngå leieavtale med vedkommende. 

KLP opplyser at kredittvurdering av potensiell leietaker skjer først når utleier og 
leietaker er enig om å inngå leiekontrakt. Kun unntaksvis blir mer enn en leietaker sjek-
ket per leieforhold, og dette er kun i de tilfeller hvor potensiell leietaker trekker seg før 
endelig kontraktsinngåelse. Årsaken til at kontrakt ikke blir undertegnet er i følge KLP 
som regel at vedkommende i mellomtiden har funnet et bedre egnet leieobjekt. I slike 
tilfeller blir neste potensielle leietaker kredittvurdert. 

I følge KLPs betalingsvilkår skal leie betales forskuddsvis og månedlig. I tillegg 
innbetales et depositum tilsvarende tre måneders leie. 

Ved manglende betaling av husleie purrer KLP leietaker etter 14 dager. Etter dette 
vil leietaker motta flere advarsler, herunder også muntlige henvendelser. Begjæring om 
utkastelse fremsettes omtrent to måneder etter forfall. Etter begjæring om utkastelse er 
sendt tar det ytterligere tre til seks måneder for utflytting skjer. Dette betyr at forfalt 
husleie vil være fra fem til åtte måneder når utkastelse er effektuert.

4 anførslene 
KLP foretar en kredittvurdering for å redusere sannsynligheten for at man får leietakere 
som ikke betaler husleien. KLP påpeker at det ikke foreligger kontraheringsplikt ved 
inngåelse av husleiekontrakter på et fritt utleiemarked. Det er derfor naturlig, etter 
KLPs syn, at den part som etter kontrakten har krav på at det skal betales for en lø-
pende ytelse, gjør visse undersøkelser rundt motpartens evne og vilje til å være debitor. 
Når man så får motpartens tillatelse til at disse avgrensede undersøkelser foretas, vil 
KLP hevde at det er i samsvar med alminnelig rettsoppfatning at dette burde tillates. 

Datatilsynet anfører at personopplysningsforskriftens krav i § 4–3 om saklig behov 
for kredittopplysninger innebærer at det skal foreligge et kredittelement. KLP anfører 
at det fra utleiers side oppleves som et element av kreditt at man stiller til disposisjon 
et utleieobjekt som ofte kan ha en verdi på mellom 200 og 300 ganger den månedsleie 
som skal betales. 

Videre mener KLP at Datatilsynet har en for snever forståelse av hva som ligger i 
ordet «kredittelement». Datatilsynets fortolkning vil etter KLPs syn ekskludere helt 
åpenbare situasjoner hvor det foreligger en økonomisk forpliktelse med risiko for tap. 
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KLP anfører subsidiært at dersom kredittelementet anses å være fraværende, fore-
ligger det likevel et saklig behov for å kredittvurdere potensielle leietakere etter en 
konkret vurdering fordi en leietaker overlates betydelige verdier. 

KLP anfører videre at en «teknisk tilpasning» av gjeldende praksis ved at husleie 
betales i midten eller mot slutten av måneden (og dermed etterskuddsvis) for å oppfylle 
kravet om tilstedeværelsen av et kredittelement etter Datatilsynets tolkning av person-
opplysningsforskriftens krav i § 4–3, synes unødvendig. 

KLP anfører til slutt at å følge husleielovens strengeste løsning med krav om deposi-
tum tilsvarende opptil seks måneders husleie samt garanti, ofte er langt mindre gunstig 
for en leietaker enn å tillate at det innhentes en kredittvurdering. En så streng praksis 
ville vanskeliggjøre leiemulighetene for mindre bemidlede leietakere.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet viser til personopplysningsforskriften § 4–3 om at det skal foreligge et 
saklig behov for kredittopplysninger når en virksomhet initierer en kredittvurdering. 
Hovedformålet med en kredittopplysning er å legge grunnlaget for en sikker kredittgiv-
ning ved å påvise at vedkommende er kredittverdig. Tilsynet tolker kravet om saklig 
behov dit hen at det som hovedregel skal foreligge et element av kreditt. Tilsynet viser 
til PVN-2004–08 (bruk av kredittopplysninger som ledd i skaderisikovurderingen i 
forsikringsvirksomhet). Datatilsynet mener at KLP ikke har et saklig behov for å vur-
dere kredittverdigheten til potensielle leietagere når leien betales forskuddsvis. Tilsynet 
er av den oppfatning at i denne saken foreligger ikke det vesentlige kredittelementet. 
Datatilsynet nevner som eksempel at kredittvurdering vil være praktisk ved kjøp av 
mobilabonnement der faktura sendes etterskuddsvis. 

Personopplysningsforskriften § 4–3 viderefører personregisterloven §§ 17 og 18 i 
sin helhet, og Datatilsynet er kjent med at forarbeidene til personregisterloven uttalte 
at «saklig behov» bør tolkes romslig. Datatilsynet er derfor klar over at praksis er noe 
strengere når det innfortolkes et krav om kredittelement. Tilsynet påpeker imidlertid 
at det er skjedd en sterk utvikling hva gjelder bruk av kredittopplysninger – det er 
blant annet blitt direktekoblet tilgang – og tilsynet opplever et økt press på bruken av 
slike opplysninger. Datatilsynet ser behovet for klare og forutberegnelige regler som 
det er enkelt å forholde seg til. Når tilgangen er blitt enklere enn hva den var da per-
sonregisterloven ble til, synes tilsynet at det er betimelig å tolke «saklig behov» noe 
strengere. Denne problemstillingen vil for øvrig tilsynet se nærmere på ved revisjonen 
av personopplysningsloven. 

Datatilsynet påpeker at det finnes tilfeller der kravet til saklig behov unntaksvis 
er oppfylt til tross for at det ikke foreligger et kredittelement. Som eksempel nevnes 
at Datatilsynet har godtatt at arbeidsgiver kan ha et saklig behov for å kredittvurdere 
potensielle arbeidstakere, når den aktuelle stillingen har et betydelig økonomiansvar. 
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Kredittvurderingen kan imidlertid ikke skje av alle søkere, og heller ikke av alle som 
innkalles til intervju. 

Til KLPs anførsel om at en løsning hvor man krever depositum tilsvarende seks 
måneders leie er mindre gunstig for leietakere enn å innhente kredittvurdering, kom-
menterer tilsynet at denne oppfatningen ikke bestrides, men at kredittvurdering heller 
ikke er en god løsning. Dersom man har en betalingsanmerkning registrert hos kreditt-
opplysningsbyråene vil man mest sannsynlig ikke få leid en leilighet. 

Datatilsynet påpeker at det ikke er mulig å bruke samtykke for å omgå kravet til 
«saklig behov» i personopplysningsforskriften. Et slikt samtykke vil ikke være frivillig, 
idet personen ikke har en reell valgmulighet. Tilsynet viser i denne forbindelse til PVN-
2003–01 (Sentralt låneregister). 

KLP anfører at formålet med kredittopplysningene er å redusere sannsynligheten 
for at man får leietakere som ikke betaler husleien. Datatilsynet bemerker at det ikke 
nødvendigvis er slik at en kredittvurdering i alle tilfeller fanger opp betalingsviljen til 
den enkelte. 

Tilsynet opplyser at i følge Lindorff AS er innbetaling av boliglån og husleie nederst 
på listen over mislighold som knytter seg til personkrav. Det bemerkes videre at en leie-
taker kan dokumentere betalingsevne i form av inntekt og ved å innbetale depositum. 

Datatilsynet kommer etter en konkret vurdering til at det ikke foreligger saklig 
behov. Tilsynet bemerker at dersom Personvernnemnda kommer til motsatt resultat, 
vil denne saken indikere at tilsynets praksis i dag er for streng. Det til føre til at fle-
re får tilgang til kredittopplysningsbyråenes databaser enn hva som er tilfelle i dag, 
noe som etter tilsynets vurdering vil kunne resultere i en uheldig utvikling. Dersom 
Personvernnemnda kommer til at saklig behov foreligger, finner tilsynet at kredittvur-
deringen må begrenses til et tidspunkt så tett opptil avtaleinngåelse som mulig, slik at 
ikke alle potensielle leietakere kan kredittvurderes. 

6 Personvernnemndas merknader 

6.1 Personopplysningsforskriftens § 4–3 

Datatilsynet har vedtatt følgende pålegg: 

KLP sin praksis med å kredittvurdere potensielle leietakere som betaler husleie 
forskuddsvis, må umiddelbart opphøre, jf personopplysningsforskriftens § 
4–3.

Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) 
15.12.2000 nr 1265 § 4–3, 1. ledd lyder: 
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Kredittopplysning kan bare gis til den som har saklig behov for den.

Justiskomiteen uttalte i Innst O nr 51 (1999–2000) at det er ønskelig med en ny lovre-
gulering av kredittopplysningsvirksomhet. I påvente av ny lovregulering valgte man å 
videreføre reglene om kredittopplysningsvirksomhet i personregisterloven og person-
registerforskriften. Bestemmelsen i personopplysningsforskriftens § 4–3 er dermed en 
videreføring av reglene i personregisterlovens § 17. Den gamle personregisterloven § 
17 lød: 

Kredittopplysning må ikke gis når det etter det som foreligger, går fram at 
bestilleren ikke har saklig behov for den.

Da personregisterloven § 17 ble utarbeidet, ble det opprinnelig foreslått at kreditt-
opplysning bare skulle gis dersom bestilleren «på grunn av kredittforhold eller anset-
telsesforhold eller annen saklig grunn» hadde behov for opplysningen. Samtidig ble det 
i motivene sagt at bestemmelsen skulle tolkes «romslig». Denne romsligheten ble illus-
trert ved at det ble uttalt at det motsatte av «saklig behov» var «nysgjerrighet og kik-
kermentalitet». Det skulle ikke stilles for snevre skranker for adgangen til opplysninger. 
Departementet mente at det forelå et sprik mellom ordlyd og motiver og fremmet et 
forslag som var mer i samsvar med motivene. Dette forslaget ble vedtatt som ordlyden 
i personregisterloven § 17.

6.2 Saklig behov for kredittopplysning 

Når Personvernnemnda skal tolke saklighetskravet, vil nemnda først påpeke at man 
er enig med Datatilsynet i at det er i forbindelse med inngåelse av avtale hvor man har 
til hensikt å yte kreditt man som regel innhenter kredittopplysninger. Det er imidlertid 
ikke et krav i følge lov eller forskrift at det skal foreligge et kredittelement – det er kun 
et krav om å ha saklig behov for kredittopplysningen. 

Slik Personvernnemnda tolker kravet om saklig behov vil det dermed ikke alltid 
være tilstrekkelig at det foreligger et kredittelement dersom den forretningsmessige ri-
siko er lav og motsatt vil det ikke alltid være nødvendig med et kredittelement dersom 
den forretningsmessige risiko er høy. 

Formålet med en kredittvurdering er normalt å kartlegge hvorvidt en potensiell 
kunde er kredittverdig, og dermed om selskapet ønsker å inngå avtale med vedkom-
mende. Det vil si at når det bes om kredittopplysninger vil saklighetskravet være opp-
fylt når bestilleren skal benytte kredittopplysningene i forbindelse med sin vurdering 
av kredittrisiko, for eksempel ved et tilsagn om lån eller avtale om løpende ytelser 
som faktureres etterskuddsvis, typisk mobiltelefonabonnement, abonnement på satel-
littfjernsyn etc. 

En husleieleiekontrakt innebærer normalt ikke at utleier yter leietaker kreditt. 
Boligen stilles til leietakers disposisjon mot at leietaker innbetaler et depositum og be-
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taler husleien forskuddsvis hver måned. I normaltilfellet foreligger det derfor ikke et 
element av kreditt. 

Slik Personvernnemnda ser det, kan det likevel være et saklig behov for kreditt-
opplysninger selv om det ikke foreligger et kredittelement. Personvernnemnda viser til 
at formålet for KLPs kredittvurdering av leietakere er å sjekke en potensiell leietakers 
økonomiske vederheftighet – det vil si soliditet og pålitelighet – i forbindelse med inn-
gåelse av en boligleieavtale. Kredittvurderingen benyttes med andre ord for å unngå 
avtaleinngåelse med personer med svak økonomi, dårlig betalingsevne eller en histo-
rikk med betalingsanmerkninger som kan si noe om vedkommendes evne og vilje til å 
oppfylle sine økonomiske forpliktelser. 

Den sannsynlige årsaken til at KLP ikke ønsker dårlige betalere som leietakere, er at 
dette naturligvis vil kunne medføre økonomisk tap for KLP. En dårlig betaler vil kunne 
medføre ressursbruk i form av purring, inkassovarsler og eventuelt utkastelsessak hos 
namsmannen. Kredittrisikoen består med andre ord i faren for betalingsmislighold, 
kombinert med tidsperspektivet ved en eventuell avvikling av et leieforhold, idet en 
tvangsfravikelse gjerne tar flere måneder. Ved et eventuelt betalingsmislighold starter et 
«kredittelement» ved at leietaker fortsetter å disponere boligen uten å betale for den. 

Spørsmålet for Personvernnemnda er om dette kvalifiserer som «saklig behov» for 
kredittopplysninger. I vurderingen av dette spørsmålet har Personvernnemnda delt seg 
i et flertall og et mindretall. 

Personvernnemndas flertall (Gro Hillestad Thune, Leikny Øgrim, Jostein Halgunset 
og Hanne I Bjurstrøm) legger til grunn at det er denne potensielle kredittrisiko som 
KLP ønsker å beskytte seg mot ved å foreta en kredittvurdering av en mulig leietaker. 
Etter flertallets syn er imidlertid denne risikoen – fare for økonomisk tap dersom kun-
den ikke betaler – en normal risiko ved all forretningsdrift. Denne alminnelige forret-
ningsrisiko vil alltid til en viss grad være til stede – en eventuell kredittvurdering vil ikke 
fjerne en slik risiko. Videre legger flertallet vekt på at utleie av boliger til privatpersoner 
står i en særstilling fordi husvære er et nødvendighetsgode. Dette fremgår blant annet 
av tvangsfullbyrdelsesloven (1992:86) kapittel 13, som gir anvisning på en særskilt 
fremgangsmåte ved fravikelse av fast eiendom som tjener som bolig. Etter flertallets 
syn finnes det gode alternativer til kredittvurdering, slik som referanser, bankgaranti, 
kommunal garanti eller depositum. 

Etter en konkret vurdering er Personvernnemndas flertall derfor kommet til at sak-
lighetskravet i personopplysningsforskriften § 4–3 ikke er oppfylt i denne saken. 

Personvernnemndas mindretall (Jon Bing, Siv Bergit Pedersen og Tom Bolstad) me-
ner at den potensielle kredittrisiko ved utleie av boliger er saklig begrunnet. Utleie av 
boliger til privatpersoner står i en særstilling fordi ytelsen ikke uten videre kan stop-
pes. I motsetning til flertallets syn vil mindretallet karakterisere dette som mer enn en 
alminnelig forretningsrisiko. Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 5 beskriver de alminne-
lige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen og tvangs¬fullbyrdelsesloven 
kapittel 13 gir anvisning på fremgangsmåten ved fravikelse av fast eiendom som tjener 
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som bolig. Det er med andre ord risiko for et ikke uvesentlig økonomisk tap og ele-
mentet av kreditt er mer fremtredende enn ved for eksempel et løpende abonnement på 
mobiltelefon eller satellittfjernsyn, som kan stanses ganske umiddelbart etter purringer 
og inkassovarsel. I tillegg overlater utleier betydelige verdier i leietakers varetekt ved 
utleie av bolig. Det er derfor et ikke ubetydelig økonomisk risikoelement forbundet 
ved leietakers behandling av objektet. Mindretallet legger også vekt på at et depositum 
normalt er et beløp tilsvarende tre måneders husleie, noe som sjelden vil dekke både 
skyldig leie, eventuelle skader på boligen, utgifter ved fraviking av bolig og andre krav 
som reiser seg av leieavtalen. Den forretningsmessige risiko er derfor høy ved boligut-
leie, og klart høyere enn ved for eksempel inngåelse av mobiltelefonabonnement som 
etter mindretallets mening både har en lav forretningsmessig risiko og er overblikkbart. 
Mindretallet finner det dessuten lite hensiktsmessing om utleier skulle innarbeide ruti-
ner med forfall av leie noen dager inn i måneden slik at et krav om kredittelement blir 
oppfylt. Med forfall bare noen få dager ut i måneden ville kredittelementet normalt 
være større enn ved de fleste løpende abonnementer. En slik form for teknisk tilpasning 
til regelverket er kun egnet til å redusere respekten for reglene. Etter en konkret vur-
dering er mindretallet kommet til at saklighetskravet i personopplysningsforskriften § 
4–3 er oppfylt i denne saken. Mindretallet former imidlertid ingen konklusjon.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge.
  

Oslo, 1. november 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–04 microsoft WindoWs XP: klage på datatilsynets 
vedtak om at saken ikke strider mot personopplysningsloven 
med forskrift. saken gjelder klage på microsoft Windows XP 
operativsystems automatiske oppgraderingsfunksjon. klager 
mener at automatiske oppgraderinger er personvernstridig 
fordi det er et forsøk på å tilsikre seg data ved at microsoft, 
eller annen tredjeperson, får tilgang til informasjon i klagers 
datamaskin og gis mulighet til å lagre annen data på klagers 
maskin. 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en privat-
person på Datatilsynets vedtak om at saken ikke strider mot personopplysningsloven 
med forskrift.

Saken gjelder hvorvidt Microsoft Windows XP operativsystems automatiske opp-
graderingsfunksjon er personvernstridig.

2 saksgang
Datatilsynet mottok en klage fra privatperson datert 20.10.2005. Klagen rettet seg 
mot Microsoft Windows XP operativsystem, herunder operativsystemets automatiske 
oppgraderingsfunksjon.

Den 1.11.2005 fattet Datatilsynet vedtak om at forholdet ikke er i strid med per-
sonopplysningsloven med forskrift. Klager svarte i brev av 18.11.2005 at klager ikke 
aksepterte tilsynets avgjørelse og ba om en ny vurdering. Datatilsynet skrev i brev av 
25.1.2006 at man anså saken som avsluttet idet det ikke hadde fremkommet nye opp-
lysninger i saken.

Klager fastholdt sin påstand og krevde i brev av 13.2.2006 at saken ble sendt til 
overordnet organ. Tilsynet gjennomgikk saken med klager pr telefon den 28.2.2006 og 
klager opprettholdt sitt krav om overprøving.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 27.4.2006. Klager ble orien-
tert om dette i brev fra nemnda samme dag.

Klager tilskrev Personvernnemnda den 30.4.2006 og opplyste faktum ytterligere 
for nemnda.
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Personvernnemnda kontaktet universitetslektor Gisle Hannemyr ved Institutt for 
informatikk ved universitetet i Oslo for en nærmere redegjørelse for hvorvidt opplys-
ninger som kan knyttes til enkeltpersoner behandles i forbindelse med bruk av funk-
sjonen for automatisk oppgradering i Microsofts operativsystem Windows XP. Gisle 
Hannemyr sendte Personvernnemnda en rapport 8.9.2006.

3 faktum 
Klager har kjøpt en bærbar mikromaskin med Microsoft Windows XP operativsystem. 
Ved installering av maskinen blir bruker spurt om det er ønskelig med automatisk 
oppgradering. Alternativene er «ja» eller «nei». Dersom man svarer «ja» får man au-
tomatisk oppgradert programmer installert på sin maskin. Dersom man svarer «nei» 
skjer dette ikke, og man må skaffe seg oppgraderinger for eksempel ved selv å koble 
seg opp mot Microsofts nettsted, eller ved å kjøpe de oppgraderte programmene på en 
kompaktplate.

4 anførslene 
Klager anfører at tilbudet om automatisk oppgradering på programmer fra Microsoft 
er i strid med personopplysningsloven. 

Klager oppfatter de automatiske rutinene som personvernstridig fordi de er et for-
søk på å tilsikre seg data ved at Microsoft, eller annen tredjeperson, får tilgang til infor-
masjon i klagers maskin og gis mulighet til å opplaste andre data til klagers maskin.

Klager anfører at programmet åpner for innsyn i klagers maskin og de filer denne 
måtte inneholde. Klager mener at Microsoft dermed får tilgang til følsomme data på 
klagers maskin.

Klager opplyser i brev av 13.10.2005 at når vedkommende prøver å ta i bruk mas-
kinen, dukker det opp et installasjonsprogram som spør om klager ønsker automatisk 
oppgradering. Alternativene er «ja» eller «nei». Dersom man svarer «ja», vil program-
rutiner for automatisk oppgradering bli installert. Dersom man svarer «nei» vil i følge 
klager ikke installasjonen gå videre.

I brev av 30.4.2006 opplyser klager at operativsystemet Windows XP allerede var 
installert da klager kjøpte maskinen. Klager skriver nå at vedkommende ikke vet hva 
installatøren svarte «ja» på under installasjonen. Programpakken Microsoft Works 
fulgte med på kjøpet, men klager fikk beskjed på skjermen om at den måtte aktiveres 
ved henvendelse over telefon eller Internettet. Klager ble gjort oppmerksom på at det 
ville ta lang tid over telefon, og klager ønsket ikke at Microsoft skulle få tilgang til 
maskinen via Internettet. Klager returnerte derfor Microsoft Works til selgeren.
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5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at ordningen ikke strider mot personopplysningsloven med 
forskrift.

Tilsynet påpeker at automatisk oppgradering skal sikre at installert programmer 
ikke inneholder sikkerhetshull, og at de på andre måter er oppdaterte. Dersom en bru-
ker aksepterer automatisk oppgradering, vil Microsoft gis tilgang til maskinen for å 
lese hvilke programmer med hvilke versjoner som er installert, samt påse at program-
mene er oppdatert. Teknisk sett vil aksept i prinsippet åpne for at Microsoft kan lese 
personlige filer, og til å installere programmer på. Dette vil ikke være formålet med 
behandlingen. Konsekvensen er imidlertid at personopplysningsloven får anvendelse, jf 
personopplysningsloven § 2, 1. ledd nr 2.

Personopplysningsloven § 8 stiller vilkår for å behandle personopplysninger. 
Behandlingsgrunnlaget vil være samtykke. Samtykke skal være frivillig, uttrykkelig og 
informert erklæring fra den registrerte om at vedkommende godtar behandlingen av 
opplysninger om en selv, jf personopplysningsloven § 2, 1. ledd nr 7. 

Aktivisering av Microsofts automatiske oppgraderingsfunksjon krever brukers ak-
sept. Dette skjer ved at man krysser av i «ja»-feltet. Alternativt kan man krysse av 
i «nei»-feltet eller be om oppgradering via kompaktplater. Microsoft har opplyst til 
Datatilsynet at bruker gis utførlig informasjon om automatisk oppgradering under pro-
grammets installasjonsprosedyre. 

6 Personvernnemndas merknader 
I Gisle Hannemyrs rapport fremgår det at Windows Update (Automatiske Oppdateringer) 
er en funksjon som inngår i operativsystemet Windows XP. Den har som oppgave å 
sørge for løpende vedlikehold av operativsystemet og en del nøkkelprogrammer etter 
at disse er installert hos sluttbruker. Begrunnelsen for den automatikken som ligger 
implisitt i systemene, er den logistikkmessige og kostnadsmessige utfordringen det er å 
drive løpende vedlikehold av programvare i en stor brukerpopulasjon der svært mange 
verken har de nødvendige datakunnskaper eller den påkrevde oppmerksomhet til selv 
å ivareta dette. 

I følge Microsoft Update privacy statement blir følgende informasjon overført til 
Microsoft i forbindelse med automatiske oppdateringer: 

Computer make and modell •	
Version information for the operating system, browser, and any other Microsoft •	
software for which updates might be available 
Plug and Play ID numbers and hardware devices •	
Region and language setting •	
Globally Unique Identifier (GUID) •	
Product ID and Product Key •	
BIOS name, revision number and revision date •	
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IP-address •	

I tillegg til den informasjonen som Microsoft selv oppgir, overføres en såkalt «cookie» 
bestående av en kryptert blokk med data på 1409 byte.

IP-adressen kan benyttes til personidentifikasjon, men for privatpersoner med 
dynamisk IP-adresse forutsetter dette tilgang til loggene fra vedkommendes Internet 
Service Provider (ISP). Disse loggene er ikke tilgjengelig for utenforstående og i Norge 
utleveres disse kun til politiet. Microsoft Norge har dermed ingen mulighet til å koble 
IP-adressen til en person via vedkommendes ISP.

Hannemyr skriver at en «cookie» kan i prinsippet inneholde hva som helst. Det er 
imidlertid en helt normal teknisk løsning å benytte en «cookie» for å realisere en sesjon 
i Windows automatiske oppdateringer. Forekomsten av en «cookie» og en kryptert 
blokk er derfor ingen indikasjon på at det overføres personopplysninger.

Videre fremholder Hannemyr at det er mulig å tenke seg at GUID, Product Key og 
IP-adresse (for de som er knyttet til nettet via en statisk IP-adresse) benyttes som en 
unik nøkkel som ved oppslag i et register der den samme nøkkelen er knyttet direkte 
eller indirekte til personidentifikasjon. Dette er imidlertid et svært teoretisk scenario 
og Microsoft Norge har forsikret at denne typen krysskobling mellom databaser ikke 
skjer.

Hannemyr konkluderer derfor med at opplysninger som kan knyttes til enkeltper-
soner ikke behandles direkte, og det er ingen grunn til å anta at de behandles indirekte, 
i forbindelse med bruk av funksjonen automatiske oppdateringer.

Personvernnemnda kan således konkludere med at det ikke behandles personopp-
lysninger i forbindelse med bruk av funksjonen automatiske oppdateringer, og at hele 
saken derfor faller utenfor personopplysningsloven.

Nemnda skal nevne at det i brev fra klager hevdes at dersom man ikke godtar au-
tomatiske oppdateringer ved første gangs installasjon, vil installasjonen ikke gå videre. 
Dette kan forklares med at ved første gangs bruk blir sluttbruker presentert for en 
EULA (End User License Agreement). Hele avtalen må godtas før maskinen blir tilgjen-
gelig for bruk. Likeledes må det tas stilling til om selve Windows Update funksjonen 
skal aktiveres. Brukeren har da valget mellom ulike nivåer av tjenesten eller å ikke ak-
tivere tjenesten. Det er derfor korrekt at dersom man ikke aksepterer avtalen (EULA) 
vil installasjonen ikke gå videre, men det er ikke nødvendig å aktivere automatiske 
oppdateringer for å ta systemet i bruk.

Videre skal nemnda også kort kommentere klagers anførsel om at operativsystemet 
Windows XP allerede var installert da klager kjøpte maskinen. Dersom man kjøper en 
datamaskin med Windows XP preinstallert av leverandøren, antas det at det er tale om 
en såkalt OEM-versjon (Original Equipment Manufacturer). Dette er en versjon som 
selges sammen med en bestemt datamaskin, og er ferdig installert på maskinen når 
den leveres sluttbruker. Likevel vil sluttbruker ved første gangs bruk bli presentert for 
en EULA. Likeledes vil sluttbruker kunne velge å ikke aktivere tjenesten automatiske 
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oppdateringer. Brukeren har med andre ord full kontroll over funksjonen automatisk 
oppdatering, både ved første gangs bruk og når som helst senere.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 

Oslo, 14. september 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–05: spørsmål om identitetsmisbruk. klage på 
datatilsynets avvisningsvedtak. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en privat-
person på Datatilsynets vedtak om at forholdet ikke strider mot personopplysningslo-
ven med forskrift.

Saken gjelder klage på at klagers identitet kanskje misbrukes av en ukjent person, 
som har registrert klagers identitet i flere søkemotorer («falsk navnebror»).

2 faktum og saksgang
Datatilsynet mottok en klage fra privatperson datert 8.2.2006. Klager hevdet at det fin-
nes en falsk navnebror ved søk på ulike telefonkataloger på Internettet. Klager mente at 
«navnebroren» skulle være registrert med fiktiv adresse i nærheten av klager og anmo-
det Datatilsynet om å avklare grunnlaget for dobbeltoppføringen med Telenor.

Datatilsynet foretok søk på klagers personnavn via ulike nettbaserte søketjenester 
for adresser og navn, blant annet «opplysningen 1881», men fant kun én oppføring 
på klagers navn, og dette var klagers korrekte adresse. Klager ble deretter informert i 
e-post av 24.3.2006 om at ved fortsatt mistanke om misbruk av identitet burde dette 
politianmeldes.

Klager fastholdt klagen i e-post av 24.3.2006 der det ble påpekt at Telenor ikke 
hadde gitt klager en tilfredsstillende redegjørelse for den påståtte dobbeltoppføringen.

Datatilsynet fastholdt sitt avvisningsvedtak i e-poster av 27.3.2006 og 31.3.2006. 
Klager påklaget dette i e-poster av 27.3.2006 og 31.3.2006.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 15.5.2006. Klager ble ori-
entert om dette i brev fra nemnda samme dag. Klager tilskrev Personvernnemnda den 
2.6.2006 og 3.6.2006 og utdypet saken ytterligere. Videre fakset klager den 6.6.2006 
en kopi av et søkeresultat på sesam.no datert 3.11.2005 hvor både klager og en ukjent 
person med samme navn som klager var oppført.

3 anførslene
Klager anfører at det er mulig at vedkommendes identitet misbrukes ved at det finnes en 
dobbeltregistrering på vedkommendes navn i elektroniske søkemotorer for adresser og 
navn. Klager henviser til ulike «telefonkataloger på nett», blant annet til søketjenesten 
«sesam.no».
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Klager opplyser videre å være frustrert over at det til stadighet dukker opp en falsk 
navnebror ved søk på Internett.

Klager oppgir å være bekymret for at vedkommendes navn kanskje misbrukes i 
kriminell hensikt.

4 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet fant på klagetidspunktet kun én oppføring på klagers navn i de ulike sø-
kemotorene. Tilsynet gjennomførte søk på klagers navn på «opplysningen 1881», «te-
lefonkatalogen på gulesider.no», «eniro.no» og «sesam.no». 

Tilsynet er av den oppfatning at utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17, 1. 
ledd er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken, og at avvisningsvedtaket derfor ble truffet 
på forsvarlig grunnlag.

Datatilsynet fremhever også at tilsynets veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 
11, 1.ledd er oppfylt ved at klager ble henvist til politiet dersom klager fortsatt mente 
at vedkommendes identitet ble misbrukt i straffbart øyemed.

5 Personvernnemndas merknader 
Personopplysningsloven § 27 gir anvisning på hvordan man kan kreve retting av urik-
tige eller mangelfulle opplysninger. Spørsmålet for Personvernnemnda er derfor om det 
foreligger slike feilaktige opplysninger som kan kreves rettet.

Klager har sendt nemnda en kopi av et søkeresultat på sesam.no datert 3.11.2005 
hvor både klager og en ukjent person med samme navn som klager er oppført med navn, 
adresse og telefonnummer. Imidlertid er det ikke opplyst eller dokumentert feilaktige 
opplysninger per i dag. Personvernnemnda har gjort de samme søk som Datatilsynet 
og kan ikke finne dokumentert at det foreligger mer enn én oppføring på klagers navn 
ved bruk av tilgjengelige søkemotorer.

Når det ikke kan påvises feilaktige opplysninger, faller forholdet utenfor person-
opplysningsloven og dermed utenfor Personvernnemndas kompetanse. Saken må der-
for avvises. 

6 Vedtak
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes. 

Oslo, 21. juni 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–06 doPingPrøVer: klage på datatilsynets vedtak om at 
dopingtester ved treningssenteret skullerud sport senter as skal 
opphøre. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Skullerud 
Sport Senter AS, med støtteskriv fra Stiftelsen Antidoping Norge, på Datatilsynets ved-
tak om at dopingtester ved treningssenteret Skullerud Sport Senter AS skal opphøre.

2 saksgang
Datatilsynet varslet i brev av 6.12.2005 om vedtak om at ordningen med dopingtester 
foretatt av Antidoping Norge ved Skullerud Sport Senter måtte opphøre. Antidoping 
Norge ga i brev av 12.1.2006 kommentarer til det varslede vedtaket. Skullerud Sport 
Senter sluttet seg til Antidoping Norges kommentarer i brev av 20.1.2006. 

Datatilsynet fattet den 2.3.2006 vedtak i samsvar med det varslede. Vedtaket ble 
påklaget av Skullerud Sport Senter i brev av 21.3.2006. En nærmere begrunnelse for 
klagen ble gitt i brev av 19.4.2006 fra Antidoping Norge. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet den 15.5.2006. Klager ble orien-
tert om dette i brev fra nemnda samme dag.

3 faktum 
Antidoping Norge utarbeidet i 2005, i samarbeid med Norsk Treningssenterforbund, 
et antidopingprogram som tilbys treningssentre. Formålet er å forhindre helseskadelig 
bruk av dopingmidler. Skullerud Sport Senter har inngått slik avtale med Antidoping 
Norge. Deltakelse i programmet inkluderer blant annet kurs for de ansatte, informa-
sjonsmateriell og et visst antall dopingprøver av treningssenterets medlemmer. 

Treningssenteret innhenter samtykke til testing fra det enkelte medlem (egenerklæ-
ringsskjema). Vanligvis skjer dette ved inngåelse av treningsavtale, men skjemaet kan 
også bli sendt hjem til medlemmene sammen med annen medlemspost. Samtykke til 
testing er ikke et vilkår for medlemskap. Ved positiv prøve kan treningsavtalen bli sagt 
opp. 

Dopingtester på treningssentre ble også forsøkt innført i 2000, men ble stoppet 
av Markedsrådet. Aksept av dopingtest i standardkontrakter uten mulighet for å re-
servere seg ble betraktet som et urimelig avtalevilkår etter markedsføringsloven § 9a. 
Forbrukerombudet har vurdert de nye kontraktene og har ingen innvendinger ettersom 
det nå er lagt opp til et separat og frivillig samtykke til testing.
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Datatilsynet har fattet følgende vedtak: 

1. Dopingtester av treningssenterets medlemmer skal opphøre, jf 
personopplysningsloven § 11. 

2. De inngåtte avtalene med medlemmer som har samtykket til å la seg teste 
skal slettes, jf personopplysningsloven § 28.

4 anførslene 
Klager anfører at dopingtester av treningssenterets medlemmer ikke kan anses som et 
uforholdsmessig inngrep i den enkeltes privatsfære. Det må være adgang til å inngå 
avtale der medlemmene på frivillig grunnlag aksepterer å la seg dopingteste. En even-
tuell positiv prøve får ingen andre konsekvenser for medlemmet enn at treningsavtalen 
heves. All dokumentasjon knyttet til saken makuleres etter at den er ferdigbehandlet. 

Klager påpeker at ordningen bygger på medlemmets frivillige, uttrykkelige og infor-
merte samtykke i samsvar med personopplysningslovens regler. Selv om ordningen er 
basert på frivillighet, viser foreløpige tall fra gjennomførte tester at dopingkontrollene 
likevel treffer målgruppen. Av 31 utførte dopingprøver per 12.12.2005 var 6 prøver 
positive. 

Klager anfører videre at dopingtester har en preventiv effekt. Det vises til faglit-
teratur som bekrefter at forebyggende arbeid har effekt når det knyttes til mulige 
sanksjoner. 

Klager har erfart at enkelte av treningssenterets medlemmer avslutter sine medlem-
skap når de presenteres for den frivillige egenerklæringen. Dette gjelder i mange tilfeller 
medlemmer som treningssenteret har mistenkt for å benytte dopingmidler. Ordningen 
vil dermed begrense antall dopingbrukere ved det enkelte senter. 

Klager mener også at ordningen med en selvstendig egenerklæring om å ta avstand 
fra dopingbruk vil bidra til å hindre nyrekruttering til bruk av dopingmidler. 

Klager anfører til slutt at tall fra Tollvesenet viser at dopingmidler blir stadig mer 
utbredt i samfunnet. Etter Antidoping Norges erfaring er det miljøer utenfor den orga-
niserte idretten, gjerne kroppsfokuserte yngre menn, som særlig er avtakerne av ulov-
lige dopingmidler. Det er derfor ikke grunnlag for å si, slik Datatilsynet antar, at do-
pingprøver vil ha en større preventiv effekt overfor utøvere med hovedfokus på gode 
resultater.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at dopingtester av treningssenterets medlemmer er et for inngripen-
de og lite egnet virkemiddel til at personvernulempene ved testene oppveies. Tiltaket 
vil ikke være tilstrekkelig og relevant, herunder forholdsmessig, i forhold til formålene 
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som begrunner tiltaket, jf personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra d og også art 6 i 
personverndirektivet (95/46/EF).

Lovgiver har ikke forbudt erverv og bruk av dopingmidler, jf straffeloven § 162b. 
På linje med andre potensielt helseskadelige stoffer og riskofylte aktiviteter som heller 
ikke er forbudt, mener tilsynet derfor at den enkelte er selv nærmest til å vurdere hvil-
ken risiko man bør løpe. 

Datatilsynet påpeker at etablert praksis viser at tilsynet sjelden griper inn i behand-
ling av personopplysninger som bygger på den enkeltes samtykke. Etter Datatilsynets 
syn er imidlertid samtykke prinsipielt sett et lite egnet grunnlag for gjennomføring av 
dopingtester. 

Det må være en forholdsmessighet mellom de tiltak (inngrep) en ønsker å iverksette 
og de ulemper enkeltindividet vil bli påført. I den vurderingen skal den behandlingsan-
svarlige alltid velge det tiltak som er minst inngripende overfor enkeltindividet. 

At ordningen først og fremst treffer presumptivt dopingfrie mosjonister, bidrar etter 
tilsynets mening til en ytterligere forsterkning av misforholdet mellom de personvernu-
lemper som påføres og de tiltak som iverksettes. 

Datatilsynet mener at det har formodningen mot seg at man går inn på en slik av-
tale når man uten noen form for konsekvenser kan avstå. Testene vil dermed ikke treffe 
målgruppen. Uavhengig av antall positive prøver per dags dato ser Datatilsynet det som 
uheldig å innføre et system for dopingtester som ikke kan fange opp dem som bevisst 
ønsker å unngå testing nettopp fordi de benytter dopingmidler. 

Datatilsynet påpeker at enkelte treningssentre i startfasen fremla ordningen som 
obligatorisk for medlemmene. Det kan derfor spørres om de som har testet positivt 
faktisk har gått inn på avtalen på tilstrekkelig informert og reelt frivillig grunnlag. 

Kravet til frivillighet i personopplysningsloven § 2 nr 7 innebærer at et samtykke 
kan trekkes tilbake på ethvert tidspunkt. Denne muligheten bidrar i følge tilsynet yt-
terligere til å undergrave kontrollenes effekt i forhold til målgruppen. 

Datatilsynet er av den oppfatning at dopingtester vil virke langt mer preventivt 
overfor idrettsutøvere med hovedfokus på resultater enn for den alminnelige mosjo-
nist. Tilsynet utelukker ikke at det stemmer at miljøer utenfor den organiserte idretten 
bruker ulovlige dopingmidler. Tilsynet mener imidlertid dopingbruk er fjerntliggende 
for den store hovedvekt av medlemmer ved treningssenteret. Gruppene med potensielle 
dopingmisbrukere vil utgjøre en svært liten andel av det samlede medlemstall ved lan-
dets treningssentre. 

Etter Datatilsynets mening må de problemene som ordningen har til hensikt å løse 
sees i en større samfunnsmessig sammenheng. Det er behov for lovgivers gjennomgang 
og politisk engasjement med tanke på utforming av regler som styrker muligheten for 
å beholde dopingfri idrett i Norge samtidig som grunnleggende personvernhensyn og 
rettsikkerhet ivaretas. 
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6 Personvernnemndas merknader 

6.1 Sensitive personopplysninger

Personvernnemnda skal påpeke at selve inngrepet overfor den enkelte som sikring av 
en urinprøve representerer, faller ikke inn under personopplysningsloven, jf sak PVN-
2005–06 Securitas. Derimot vil analyseresultatet av en dopingprøve (positiv eller ne-
gativ) være en opplysning om helseforhold. Analyserapporten vil dermed representere 
personopplysninger av sensitiv karakter, jf personopplysningsloven § 2 nr 8 litra c. 

Etter personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf §§ 8 og 9, må det foreligge et 
behandlingsgrunnlag før slike sensitive personopplysninger kan behandles. Et av be-
handlingsgrunnlagene som disse bestemmelsene gir anvisning på er samtykke. I denne 
saken bes det om medlemmenes samtykke til dopingprøver. Det er kun de medlemmene 
som har avgitt et samtykke (en såkalt egenerklæring) som kan bli dopingtestet. Dette 
skjer i form av stikkprøver blant de som har samtykket. Vilkåret i personopplysnings-
loven § 9, 1. ledd litra a, jf § 8, 1. ledd, er dermed i utgangspunktet oppfylt. 

I tillegg kreves det konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopp-
lysninger, jf personopplysningsloven § 33. Spørsmålet om konsesjon vil bli behandlet 
i pkt 6.5 nedenfor.

nnemyrs tif via en ed andre ord full kontroll over funksjonen automatisk oppdate-
ring, både ved første gangs bruk og når som helst senere.

6.2 Gyldig samtykke

Spørsmålet er videre om medlemmenes egenerklæring tilfredsstiller kravene til sam-
tykke i personopplysningsloven. Loven krever at et samtykke er frivillig, uttrykke-
lig og informert, jf personopplysningsloven § 2 nr 7. Hos Skullerud Sport Senter er 
ikke samtykke til testing et vilkår for medlemskap. Treningskontrakten har en separat 
og frivillig egenerklæring hvor man samtykker til dopingtester. Man kan samtykke 
til antidoping-programmet i forbindelse med inngåelse av medlemskap eller senere. 
Egenerklæringsskjemaet kan fylles ut på treningssenteret eller hjemme. 

Treningssenteret må sørge for at informasjon om hvem som har samtykket og hvem 
som ikke har undertegnet blir behandlet konfidensielt slik at frivilligheten blir reell. 
Det kan likevel hevdes at det kan foreligge et visst sosialt press til å bli med på et 
antidoping-program, men etter Personvernnemndas syn bidrar ikke dette til å svekke 
frivilligheten. Samtykket blir innhentet på en lovlig måte og personopplysningsloven § 
2 nr 7 er dermed oppfylt. 

6.3 Formålet med behandlingen 

Spørsmålet er videre om de øvrige kravene i personopplysningsloven § 11 er oppfylt. 
Det gjelder særlig personopplysningsloven § 11 litra b og d, om at opplysningene bare 
brukes til formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet og 
er relevante for formålet med behandlingen. 
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I denne saken har Skullerud Sport Senter og Antidoping Norge angitt at formålet 
med antidoping-programmet er å forebygge og forhindre helseskadelig bruk av doping-
midler ved treningssenteret. Etter Personvernnemndas syn vil et treningssenters arbeid 
mot doping være et relevant formål som er saklig begrunnet i virksomheten. 

6.4 Forholdsmessighetsprinsippet 

Det avgjørende spørsmål for Personvernnemnda blir derfor om antidopingprogram-
met, som innebærer muligheten for å ta dopingprøver av medlemmer som har samtyk-
ket til det, er et uforholdsmessig tiltak. Forholdsmessighetsprinsippet er et ulovfestet 
prinsipp i personvernretten. Tanken er at ethvert tiltak skal være proporsjonalt med det 
formål som søkes oppnådd. Tiltaket må derfor vurderes konkret under forutsetning av 
at formålet skal søkes oppnådd på den minst inngripende måte. 

Etter en konkret vurdering kommer Personvernnemnda til at dopingprogrammet 
vurdert under ett ikke er et uforholdsmessig tiltak. Begrunnelsen for dette er følgende: 

Den frivillige oppslutningen til antidoping-programmet blant «vanlige mosjonis-•	
ter» på treningssenteret gir et signal om at man ikke ønsker dopingbruk på sitt 
treningssenter 
Et antidoping-program vil oppleves som positivt for dem som ikke ønsker doping •	
på treningssenteret der de trener 
Programmet baserer seg på stikkprøver, ofte på grunn av konkret mistanke, slik at •	
de færreste «vanlige mosjonister» som har avgitt egenerklæring vil bli testet 
Antidoping-programmet viser at dette treningssenteret ikke aksepterer bruk av do-•	
ping 
Nulltoleranse, ved at positive tester kan medføre at treningsavtalen blir sagt opp, •	
har både allmennpreventiv og individualpreventiv effekt 
Programmet bidrar til et holdningsskapende arbeid blant ungdom •	
Programmet gir et klart signal til de kroppsfikserte (og utålmodige) yngre menn, som •	
i følge statistikk er den gruppen som oftest bruker dopingmidler 

Det kan hevdes at tiltaket ikke rettes mot den største risikogruppen når dopingpro-
grammet er igangsatt på et treningssenter med flest «vanlige mosjonister». Nemnda 
mener imidlertid at dette motargumentet svekkes fordi programmet bidrar til sunne 
holdninger og et positivt sosialt press som er til inspirasjon for andre treningssentre. 

Videre kan det hevdes at dersom man aktivt misbruker dopingpreparater, vil man 
neppe samtykke til prøvetaking. Etter nemndas oppfatning kan et dopingprogram på 
et treningssenter likevel bidra til holdningsskapende arbeid og forhindre medlemmer 
fra å begynne med doping. 

6.5 Konsesjon 

Analyseresultatet av en dopingprøve er medisinske opplysninger og krever konsesjon, 
jf personopplysningsloven § 33, jf §§ 8 og 9. Som diskutert ovenfor vil behandlings-
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grunnlaget i denne saken være samtykke. Personvernnemnda er derfor av den oppfat-
ning at Datatilsynet kan gi konsesjon. Ved utferdigelsen skal Datatilsynet blant annet 
regulere:

hvordan samtykket skal innhentes (på senteret eller hjemme) •	
treningssenterets taushetsplikt om hvorvidt man har undertegnet •	

egenerklæringener 
håndtering av analyseresultat •	

7 Vedtak 
Datatilsynets vedtak omgjøres. Skullerud Sport Senter AS vil kunne få konsesjon etter 
søknad.
  

Oslo, 14. september 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–07 tysVær kommune – fingeraVtrykksPålogging: 
klage på datatilsynets vedtak om at tysvær kommune må avslutte 
bruken av fingeravtrykk ved pålogging av datasystem. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Tysvær kom-
mune og Lenovo Technology BV Norway Branch (heretter «Lenovo») på Datatilsynets 
vedtak om at Tysvær kommune må avslutte bruken av fingeravtrykk ved pålogging 
av datasystem. Lenovo er leverandør av fingeravtrykkslesersystemet som kommunen 
benytter.

2 saksgang
Datatilsynet mottok 20.12.2005 en e-post fra Tysvær kommune vedlagt kommunens 
IT-reglement. Det fremkommer av IT-reglementet pkt 5.10 at biometrisk tilgangskon-
troll skal benyttes. I e-post av 9.1.2006 spør Datatilsynet om kommunen benytter bio-
metrisk tilgangskontroll. I e-post av samme dag bekrefter kommunen at de benytter 
biometrisk tilgangskontroll på alle nye bærbare datamaskiner og også på noen stasjo-
nære maskiner. 

I e-post av 7.2.2006 ber Datatilsynet om mer presise svar på fem konkrete spørsmål 
knyttet til bruken av fingeravtrykk. Kommunens svar gis i e-post samme dag. 

Datatilsynet varslet i brev av 7.3.2006 om vedtak om at Tysvær kommune må 
avslutte bruken av fingeravtrykk ved pålogging av datasystem. I brev av 19.5.2006 gir 
Wiersholm advokatfirma bemerkninger til det varslede vedtaket på vegne av Tysvær 
kommune, samt på vegne av Lenovo Technology BV Norway Branch (Lenovo) som er 
leverandør av fingeravtrykkssystemet som benyttes. 

Datatilsynet fattet den 10.7.2006 vedtak i samsvar med det varslede. Kommunens 
bruk av fingeravtrykk måtte avsluttes innen 1.9.2006. Vedtaket ble påklaget av Tysvær 
kommune og Lenovo i brev datert 2.8.2006. 

I e-post 4.8.2006 ba Datatilsynet om nærmere informasjon knyttet til opplysninger 
om at Stortinget benytter Lenovos løsning med fingeravtrykk. I e-post 7.8.2006 gir 
Wiersholm, ved advokat Kyrre Eggen, tilleggsinformasjon om dette. I brev av 14.8.2006 
ber Datatilsynet om Stortingets kommentarer til opplysningene gitt av Wiersholm. 
Datatilsynet mottar svar fra Stortinget i e-post 24.8.2006.

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 1.9.2006. Klager ble orientert 
om dette i e-post fra nemnda samme dag. 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har skrevet et støt-
teskriv i saken som Personvernnemnda mottok 5.9.2006. Videre har Wiersholm kom-
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met med ytterligere kommentarer til klagen og Datatilsynets oversendelsesbrev i brev 
av 6.9.2006. 

Datatilsynet hadde pålagt Tysvær kommune å stanse bruken av fingeravtrykkspå-
logging innen 1. september. Tysvær kommune ba om at vedtaket ikke skulle iverksettes 
før klagen er ferdig behandlet hos Personvernnemnda. Datatilsynet vurderte dette, jf 
forvaltningsloven § 42, men fant at det ikke var grunnlag for å etterkomme kravet. 
Klageren har bedt Personvernnemnda omgjøre denne beslutningen, og nemnda gjorde 
dette i beslutning av 22.9.2006. 

Personvernnemndas leder Jon Bing og nemndas sekretær Tonje R Gulliksen møtte 
Datatilsynet (Knut Kaspersen, Astrid Flesland og Helge Veum) 30.10.2006 for en gene-
rell samtale om personopplysningsloven § 12 og biometrisakene. 

Personvernnemndas leder Jon Bing og nemndas sekretær Tonje R Gulliksen møtte 
Tysvær kommunes advokater (Kyrre Eggen, Line Coll og Rune Opdahl) 31.10.2006 
for en samtale om personopplysningsloven § 12 og denne saken.

3 faktum 
Tysvær kommune har kjøpt ca 60 bærbare Lenovo datamaskiner og har ca 90 i bestil-
ling. De bærbare datamaskinene er utstyrt med fingeravtrykkslesere. Hensikten er å 
øke sikkerheten mot uvedkommendes adgang til sensitive data i kommunens datasys-
tem. Kommunens ansatte skal, i stedet for manuell inntasting av brukernavn og pass-
ord, avlese fingeren. En avlesing av opptil 75 punkter på brukerens finger (template) 
gir en påfølgende automatisk inntasting av brukernavn og passord ved tilfredsstillende 
match. 

Kommunen benytter biometrisk tilgangskontroll på alle nye bærbare datamas-
kiner og noen av de stasjonære. Det følger av kommunens IT-reglement pkt 5.10 
«Dokumenttryggleik» at: 

Sensitiv informasjon skal ikkje lagrast på lokale maskinar. Unntaket er der slik 
lagring er klarert med IT-kontoret og gjort i samsvar med Datatilsynet sine 
retningslinjer med biometrisk tilgangskontroll, kryptering av harddisk og andre 
tryggleikstiltak. 

Kommunen har opplyst at når brukerens fingeravtrykk blir avlest i datamaskinen gis 
det fire-fem passord. På den måten låser man opp hovedkortet på maskinen, hard-
disken og kryptert partisjon på maskinen (dataområde), samt identifiserer brukeren 
mot AD og tildeler rettigheter. I tillegg kan brukeren selv bruke metoden til å legge inn 
passord som kan brukes andre steder, for eksempel på web. Når maskinen er avslått er 
harddisken låst og kryptert. Administratornivået er også låst. De bærbare maskinene 
er låst til å bruke kommunens sikkerhetssystemer uansett hvor de er tilkoblet. Da kan 
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sensitive data oppbevares også lokalt på de bærbare maskinene og brukeren får tilgang 
til ressursene uansett hvor man måtte befinne seg ved hjelp av kryptert tunnellering. 

De biometriske dataene oppbevares på en kryptert server på sikret datarom på råd-
huset. Det er etablert rutiner for håndteringen av disse slik at dataene ikke skal brukes 
andre steder eller tas ut fra systemet. 

Datatilsynet har fattet følgende vedtak: 

Tysvær kommune må avslutte enhver bruk av fingeravtrykk i tilknytning til 
pålogging av datasystem

4 anførslene 
Klager anfører at hensikten med Tysvær kommunes innkjøp av bærbare datamaskiner 
med fingeravtrykkslesere er å øke sikkerheten mot uvedkommendes adgang til sensitive 
data i kommunens datasystem. Bruk av fingeravtrykksleser ved pålogging er en sikrere 
autentiseringsmetode enn tradisjonell bruk av brukernavn og passord. Det skaper et 
bedret personvern for kommunens klienter, samtidig som løsningen ikke innebærer 
noen økt personverntrussel for kommunens ansatte. 

Tysvær kommune har store mengder personopplysninger om sine klienter, både 
sensitive og ikke-sensitive. Kommunen har implementert en rekke sikkerhetsforanstalt-
ninger for å sikre behandlingen av disse opplysningene. Denne investeringen i sikkerhet 
ville vært av redusert verdi dersom man ikke også økte sikkerheten med hensyn til 
pålogging. 

Kommunen hevder at kommunens fingeravtrykkslesere leser ikke fingeravtrykk 
som sådan, men matematiske koder. De matematiske kodene blir innhentet ved første 
gangs pålogging. Etter vanlig pålogging med brukernavn og passord vil en applikasjon 
be den ansatte om å presentere to til tre fingre for avleseren. Biometriske data leses av 
internt i avleseren. Opptil 75 punkter i avtrykket blir behandlet ved hjelp av algorit-
mer. Det som lagres er utelukkende matematiske verdier og koordinater som definerer 
disse 75 punktene. Dataene utgjør personens template. Den lagrede templaten linkes 
opp mot det unike brukernavnet, men det er ingen direkte kobling mellom template og 
brukerens identitet. Avlesing av fingerens data fungerer som et substitutt for å taste inn 
brukernavn og passord. «Match» mellom finger og template gjør at passord automa-
tisk fylles inn. Det vil si at den etterfølgende presentasjon av samme finger vil det skje 
en ny innsamling og registrering av opptil 75 matematiske punkter i fingeren, samt en 
sammenstilling av disse data med den lagrede template. Kommunen foretar med andre 
ord ikke elektronisk behandling av fingeravtrykk som sådan. Det er ikke hele fingerav-
trykket som behandles, kun 75 punkter på brukerens finger. 

Er template lagret i den fysiske avleserenheten (brikken på selve fingeravtrykkslese-
ren), vil all behandling av data foregå internt i denne enheten. Det er derfor ikke nød-
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vendig med noen kryptering av kommunikasjon. Enheten er et beskyttet minneområde, 
og det er teknisk tilnærmet umulig å hente data ut fra dette området. Er template lagret 
lokalt eller på server, er templaten, og dermed også kommunikasjonen på denne, kryp-
tert ved hjelp av algoritmer. Dersom template er lagret på server, er all kommunikasjon 
av template mellom klient og server beskyttet med en SSL-tilkobling. 

I følge kommunen skjer det ingen bekreftelse av vedkommendes sanne identitet, 
systemet brukes ikke for identifikasjon. Når en ansatt logger inn ved hjelp av fingerav-
trykksleseren skjer en verifisering av hvorvidt personen som forsøker å logge seg på er 
autorisert og eventuelt hvilke rettigheter vedkommende har i systemet. Bruk av finger-
avtrykksleseren er utelukkende en autentiseringsmetode og innebærer ingen økt risiko 
for identifisering i forhold til tradisjonell bruk av brukernavn og passord. 

Tysvær kommune hevder at dersom de må slutte med påloggingsteknologien må 
man reversere til et innloggingssystem basert på brukernavn og passord. Passord er 
avhengig av at konfidensialitet overholdes. Passord kan gjettes og i kontorlandskap kan 
man «skuldersurfe» slik at man kan se andres passord. Passord kan også hackes. I følge 
kommunens tidligere erfaring gir dette ikke tilstrekkelig beskyttelse mot uautorisert 
tilgang til datasystemet, med potensielt meget skadelige konsekvenser for personvernet 
for kommunens innbyggere. Reversering av innloggingssystemet vil medføre redusert 
stabilitet og økte kostnader. Dersom kommunen ikke kan bruke fingeravtrykkstekno-
logien blir det vanskelig og dyrt for kommunen å legge opp til en god teknisk plattform 
for de ansatte som gjør organisasjonen smidig samtidig som man innen både skolesek-
toren og andre sektorer får gitt de tjenester man er pålagt og som gir en god og fleksibel 
arbeidsdag for de ansatte. 

Kommunen anfører at fingeravtrykksleseren ikke innebærer noen krenkelse av den 
personlige integritet for de ansatte. De ansatte har kontroll og oversikt over den be-
handling av personopplysninger som skjer ved bruk av templater. 

Tysvær kommune har et slags pilotprosjekt med fingeravtrykksleser som er tenkt 
kopiert av øvrige kommuner. Det anføres at disse kommunene avventer utfallet av 
denne saken. 

Når det gjelder de rettslige anførsler anfører klager prinsipalt at personopplysnings-
loven § 12 ikke får anvendelse i saken. Det anføres tre selvstendige grunner for dette: 

Påloggingsteknologien som Tysvær kommune anvender bruker ikke fingerav-1. 
trykk, men «templater». Teknologien benytter ikke «identifikasjonsmidler», men deri-
mot autentiseringsmidler. Autentisering er svar på «er jeg den jeg pretenderer å være?», 
mens identifikasjon er svar på «hvem er jeg?». Et identifikasjonsmiddel anerkjenner et 
individ ved å skjelne biometriske data knyttet til vedkommende fra biometriske data 
knyttet til andre. En autentiseringsmetode vil anerkjenne et individ ved å verifisere om 
to faktiske forhold har en tilstrekkelig sammenheng. I Tysvær kommune er templater 
lagret sentralt. Likevel er det bare ved den ansattes første gangs bruk av maskinen at 
det skjer en kommunikasjon mellom den presenterte fingeren og den sentralt lagrede 
template. Deretter skjer dette lokalt i den fysiske avleserenheten. Her er det normalt 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 409

kun lagret templater knyttet til en person. Den ansattes forsøk på innlogging blir be-
svart ved «ja» eller «nei». Det skjer en verifikasjon av at to faktiske omstendigheter 
korresponderer med hverandre. Det skjer ingen skjelning av ett individ fra et annet 
hvor svaret er at vedkommende er ansatt X. Fingeravtrykksleseren er derfor ikke et 
identifikasjonsmiddel. Siden bestemmelsen kun gjelder bruk av «identifikasjonsmid-
ler», er ikke bestemmelsen anvendelig på den påloggingsteknologi som Tysvær kom-
mune benytter. 

Påloggingsteknologien benyttes utelukkende til autentisering, ikke til identifi-2. 
kasjon. Templater er et substitutt for passord, ikke et middel for identifikasjon. Siden 
personopplysningsloven § 12 gjelder bruk av «identifikasjonsmidler» til identifikasjon 
(eller hvor det middel som benyttes kan brukes til entydig identifikasjon, noe «templa-
ter» ikke kan brukes til), er ikke bestemmelsen anvendelig. 

Dersom Personvernnemnda mener at Tysvær kommune benytter identifika-3. 
sjonsmidler, anføres det at disse ikke er tilstrekkelig «entydige». Sannsynligheten for at 
en uautorisert får match på en template er ca 1:2500. Denne sannsynligheten gir for lav 
entydighet til at lovens krav er oppfylt. Det er ikke mulig å foreta en entydig identifika-
sjon av en person ut i fra en template. Det er ikke mulig å gjenskape et fingeravtrykk 
ut fra en template. Personopplysningsloven § 12 regulerer ikke identifikasjonsmidler 
generelt sett. Den gjelder kun bruk av entydige identifikasjonsmidler. 

Subsidiært, under den forutsetning at § 12 får anvendelse, anfører klager at vilkårene i 
personopplysningsloven § 12 er oppfylt. Tysvær kommunes bruk av påloggingstekno-
logien ivaretar et saklig behov idet kommunen har et behov for sikre metoder for veri-
fisering av autoriserte brukere. Etter kommunens tolkning av personopplysningsloven 
§ 12 gir bestemmelsen gjennom ordet «nødvendig» en anvisning på en proporsjona-
litetsvurdering. Ved proporsjonalitetsvurderingen må ta hensyn til kommunens behov 
for å benytte påloggingsteknologien, eventuelle trusler mot personvernet bruken av 
teknologien måtte innebære og eventuelle personverngevinster bruken av teknologien 
måtte innebære. Også andre reelle hensyn og hensynet til lojal oppfyllelse av Norges 
EØS-forpliktelser må tas i betraktning ved denne proporsjonalitetsvurderingen. 

Kommunen er av den oppfatning at § 12 må undergis en formålsorientert tolk-
ning hvoretter bestemmelsen kun forbyr bruk av entydige identifikasjonsmidler i si-
tuasjoner der det eksisterer en fare for misbruk av slike entydige identifikasjonsmidler. 
Hensikten med tillegget «og andre entydige identifikasjonsmidler» må være å omfatte 
identifikasjonsmidler med samme karakter som fødselsnummer. Templater egner seg til 
identifikasjon og autentisering. De formål som ligger til grunn for § 12 – å forhindre 
misbruk av identifikasjonsmidler til annet enn identifikasjon – passer således ikke for 
templater.
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5 støtteskriv fra ks 
I brev av 5.9.2006 støtter KS Tysvær kommunes syn om at bruk av templater som tar 
utgangspunkt i avgitte fingeravtrykk ikke omfattes av personopplysningsloven § 12 
fordi dette ikke er å anse som behandling av «andre entydige identifikasjonsmidler». 
KS’ syn er at mens fødselsnummer, DNA-analyse, fotografi og signatur er egnet til en-
tydig å identifisere hvem det er tale om, er ikke det samme tilfelle med en template som 
har tatt utgangspunkt i fingeravtrykk. At man ved denne påloggingsteknologien har 
tatt utgangspunkt i biometrisk data man innhenter, innebærer ikke at templater som 
lagres kan anses som entydige identifikasjonsmidler. 

KS støtter også klagernes subsidiære standpunkt om at dersom det aktuelle pålog-
gingssystemet anses å innebære behandling av entydige identifikasjonsmidler, så forelig-
ger det fra kommunenes side et åpenbart saklig behov for dette og metoden er nødven-
dig. KS mener at det i denne vurderingen må foretas en helhetsvurdering basert på de 
ulike parters legitime interesser, og at man ikke uten videre kan basere seg på hvorvidt 
en kommunes eksisterende system anses å gi tilstrekkelig grad av informasjonssikker-
het. Den teknologiske utvikling – og kommunens ansattes og brukernes forventninger 
– innebærer at man må kunne tilby fleksible løsninger for bruk av bærbart utstyr som 
tas med utenfor sikrede nettverk. En slik bruk av bærbart utstyr utenfor sikret nettverk 
kan innebære redusert grad av informasjonssikkerhet, og det er avgjørende at dette 
kompenseres med en høyere grad av sikkerhet ved pålogging. 

6 datatilsynets vurdering 
I følge Datatilsynet synes det å være enighet mellom klager og Datatilsynet om at iden-
tifisering er noe annet enn autentisering, eller bekreftelse av identitet. Uenigheten lig-
ger i spørsmålet om et fingeravtrykk, eller templater av dette, skal anses som entydige 
identifikasjonsmidler, og om bruken av fingeravtrykk eller template for autentiserings-
formål skal falle inn under bestemmelsen i personopplysningsloven § 12. 

Datatilsynet mener at bruk av fingeravtrykk og templater faller inn under begrepet 
«entydige identifikasjonsmidler». En template kan ikke utformes uten at det først avgis 
et fullstendig fingeravtrykk. Fingeravtrykket må avgis hver gang løsningen benyttes og 
det er det man bruker for å identifisere seg som er identifikasjonsmiddelet. Det avgjø-
rende er ikke om templaten kan reverseres til et fingeravtrykk, men at den er entydig for 
hvert enkelt individ. Tilsynet mener derfor at også bruken av template innebærer bruk 
av et entydig identifikasjonsmiddel. 

Bestemmelsen i personopplysningsloven § 12 har to kumulative vilkår;
det er saklig behov for sikker identifisering 1. 
metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering 2. 

Vilkåret i personopplysningsloven § 12 er at det foreligger «saklig behov for sikker 
identifisering». Datatilsynet finner at ordet «identifisering» skal tolkes strengt, slik at 
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bruken av entydige identifikasjonsmidler som legitimasjon eller i tilknytning til verifise-
ring av identitet/autentisering ikke er tillatt. Den bruk kommunen gjør av fingeravtrykk 
(template) er knyttet til autentisering. Etter Datatilsynets tolkning av § 12 er imidlertid 
bruk av entydige identifikasjonsmidler kun tillatt i tilknytning til sikker identifisering. 
Dersom bruken faller utenfor § 12 er bruken forbudt. 

Selv om det etter Datatilsynets vurdering foreligger saklig behov for sikker identi-
fisering for å sikre at sensitive personopplysninger i datasystemet ikke kommer på av-
veie, er det Datatilsynets oppfatning at bruk av fingeravtrykksløsning ikke er nødven-
dig for å oppnå slik sikker identifisering. Det er klart uttalt i forarbeidene at entydige 
identifikasjonsmidler ikke skal brukes i utrengsmål. Det følger av dette at nødvendig-
hetsvurderingen bør være streng. 

Man kan oppnå like sikker identifisering av brukerne uten å benytte fingeravtrykk, 
for eksempel ved brukeridentitet eller ansattnummer. For å gi bedre datasikkerhet kan 
deretter andre lovlige autentiseringsmidler benyttes, for eksempel smartkort kombinert 
med passord. 

Datatilsynet bemerker at bruk av fingeravtrykk alene i påloggingen ikke medfører 
noen datasikkerhetsgevinst i forhold til andre løsninger. Av sikkerhetsårsaker bør alltid 
flere parametre, for eksempel brukernavn og passord, benyttes. 

Datatilsynet har vanskelig for å se at fingeravtrykkspålogging skal gi personvern-
gevinster. Det finnes andre tekniske og administrative løsninger som kan gi tilfredsstil-
lende informasjonssikkerhet. 

Klager har anført at bruk av løsningen med fingeravtrykk gir en sikkerhet for uau-
torisert match på 1:2500. Datatilsynet finner det tvilsomt om dette er en sikkerhet som 
er tilstrekkelig i forhold til krav i personopplysningsforskriften til at personopplysnin-
ger skal sikres mot uautorisert innsyn, bruk og endring, jf personopplysningsforskriften 
§§ 2–11, 2–13 og 2–14. 

Datatilsynet finner ikke at andre lands tolkning av personverndirektivet kan gis 
avgjørende betydning for tolkningen av personopplysningsloven § 12 når Stortinget 
bevisst har vedtatt en regel med strenge vilkår for bruk av fødselsnummer og andre 
entydige identifikasjonsmidler. Personverndirektivet utgjør en minstestandard for lov-
givning. De enkelte EU/EØS-land kan velge å ha en strengere bestemmelse i nasjonal 
lovgivning. 

Datatilsynet er ikke kjent med at det finnes avgjørelser i andre EU/EØS-land knyttet 
til fingeravtrykk brukt i pålogging til datasystemer hvor sensitive personopplysninger 
behandles. 
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7 Personvernnemndas merknader 

7.1 Oppsettende virkning 

Tysvær kommune har klaget på at Datatilsynet ikke ga klagen på Datatilsynets ved-
tak oppsettende virkning. I egen beslutning av 22.9.2006 har Personvernnemnda imø-
tekommet Tysvær kommunes begjæring og gitt klagen oppsettende virkning inntil 
Personvernnemndas vedtak foreligger, jf forvaltningsloven § 42.

7.2 Grunnkrav til behandling av personopplysninger 

Etter personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf § 8, må det foreligge et behand-
lingsgrunnlag før personopplysninger kan behandles. Et av behandlingsgrunnlagene 
som § 8 gir anvisning på er samtykke. Det kan hevdes at samtykke er innhentet ved 
at påloggingsteknologien er frivillig. De ansatte avgir fingeravtrykket frivillig, de gjør 
dette selv ved første gangs pålogging på maskinen og det er mulig å velge teknologien 
vekk. Vilkåret i personopplysningsloven § 8, 1. ledd, er dermed oppfylt. 

I PVN-2005–06 Securitas har nemnda uttalt seg generelt om samtykke fra arbeids-
taker som behandlingsgrunn. Nemnda legger der til grunn at hovedregelen vil være at 
samtykke ikke kan være en tilfredsstillende behandlingsgrunn etter personopplysnings-
loven § 8 første alternativ. Nemnda utelukket imidlertid ikke at det kan være spesielle 
situasjoner der man kan bygge på samtykke. I den aktuelle sak, hvor det er opp til 
den enkelte ansatte å velge hvorvidt teknologien brukes, og hvor det ikke vil ha noen 
negative følger for arbeidsforholdet at den velges bort, antar nemnda at samtykke er 
tilstrekkelig som behandlingsgrunn. 

Spørsmålet er videre om de øvrige kravene i personopplysningsloven § 11 er opp-
fylt. Det gjelder særlig personopplysningsloven § 11 litra b og c, om at opplysningene 
bare brukes til formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet 
og at de ikke brukes senere til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. 
Personvernnemnda legger til grunn at disse vilkårene også er oppfylt. 

7.3 Generelt om fingeravtrykk som tilgangskontroll

Ved bruk av fingeravtrykk for å gi tilgang til en datamaskin, erstatter lesing (skanning) 
av fingeravtrykket bruk av passord, eventuelt både brukernavn og passord. Brukeren 
har på forhånd registrert avtrykk av en eller flere fingrer ved å trekke fingeren over en 
smal skanner (optisk leser) integrert i maskinen. Ved første gangs registrering trekkes 
fingeren flere ganger inntil maskinen finner at avtrykket avleses på samme måte hver 
gang og godkjenner registrering. 

Avtrykket behandles av registreringsenheten. Først velges det ut visse punkter fra 
mønsteret i fingeravtrykket etter en regel som kan variere fra enhet til enhet. Disse 
punktene vil ha ulike verdier alt etter utseendet til de deler av mønsteret som faller 
sammen med punktene. 
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Disse verdiene behandles så etter en regnere-
gel (en algoritme) som danner en «template» (på 
norsk brukes gjerne uttrykket «mal» for det en-
gelske «template», men i vedtaket er det brukt 
samme terminologi som i sakens dokumenter), 
denne templaten lagres så i enheten for tilgangs-
kontroll. Det er gjerne et lite antall punkter som 
velges ut, i saken er det opplyst at det benyttes 
opptil 75 punkter. Dette er for få punkter til at 
det er mulig å regenerere fingeravtrykket ved 
hjelp av templaten. Om det skal være mulig, må 
det registreres nok punkter til at det kan rege-
neres et bilde – en vanlig telefaks har en oppløs-
ning på 9000 punkter per kvadrattomme, som 
gir et inntrykk av hva som kreves for å lagre avtrykket som et «bilde». Men punktene 
er tilstrekkelig til at sannsynligheten for at to ulike fingrer skal generere samme tem-
plate er svært små, også sammenlignet med sannsynligheten for at en uvedkommende 
skal finne frem til et passord valgt av bruker. 

Når brukeren skal benytte maskinen, trekkes fingeren over leseren på ny. Punkter 
registreres etter regelen, og det beregnes en verdi. Denne sammenlignes med den regis-
trerte verdi, dvs templaten. For å godkjennes, må den beregnede verdien ligge innenfor 
en definert grense for avvik, ellers avvises forsøket på å få tilgang. 

Hvis avlesningen er vellykket, sender enheten for tilgangskontroll en kryptert mel-
ding til maskinen, som deretter blir tilgjengelig for brukeren. 

Dette er en forenklet og prinsipiell fremstilling av bruken. I saken benyttes en tek-
nikk som svarer til dette. I praksis er det både raskt og enkelt for brukeren å få tilgang 
på denne måten. 

7.4 Saker vedrørende fingeravtrykk i Sverige og Danmark 

Nedenfor følger noen svenske og danske saker vedrørende bruk av fingeravtrykk som 
adgangs- eller tilgangskontroll. I svensk og dansk rett finnes det ingen bestemmelse til-
svarende den norske personopplysningsloven § 12 – for øvrig finnes det heller ingen be-
stemmelse som tilsvarer den norske personopplysningsloven § 12 i Personverndirektivet. 
I Sverige og Danmark benytter man derfor de vanlige reglene, tilsvarende den norske 
personopplysningsloven §§ 11, jf 8. 

7.4.1 Kvarnbyskolan 

Den svenske Datainspektionen har vedtatt i sak 555–2004 (2004–05–05) at behand-
ling av personopplysninger i forbindelse med biometrisk innlogging ved Kvarnby skole 
strider mot den svenske personuppgiftslagen (PuL). Skolen benytter fingeravtrykksleser 
når elevene logger inn på skolens datamaskiner. Elevens finger skannes og systemet 
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leser av åtte punkter på en finger. De målte verdiene lagres deretter som et kompri-
mert digitalt tall i kryptert form. Noe egentlig fingeravtrykk registreres ikke. Det er 
heller ikke mulig å gjenskape et fingeravtrykk ved hjelp av de innleste målepunktene. 
Opplysningene lagres i en kryptert database i en server som Stockholm kommune har 
ansvar for. Når en elev skal logge inn på en av skolens datamaskiner, legger eleven fin-
geren på en fingeravleser for at elevens identitet skal kunne kontrolleres. Det primære 
hensynet bak fingeravleseren er at elevene skal logge seg inn på en sikker måte, slik at 
det bare er eleven selv som kan komme inn på sin hjemmekatalog. 

Datainspektionen kommer til at den biometriske innloggingen er tillatt dersom 
skolens interesse i å behandle de biometriske opplysningene veier tyngre enn elevenes 
interesse i å få ha sine personopplysninger i fred. Etter en samlet bedømmelse kom-
mer Datainspektionen til at behandlingen kan tillates dersom det innhentes samtykke 
til behandlingen fra elevenes foresatte og de foresatte blir tilstrekkelig informert om 
behandlingen i samsvar med PuLs bestemmelser. Det blir i interesseavveiningen lagt 
vekt på at de opplysninger som lagres er relativt få, det er ikke tale om å registrere hele 
fingeravtrykk og et fingeravtrykk kan ikke gjenskapes ut fra de opplysninger som blir 
registrert. 

7.4.2 Spånga – Tensta skoler 

Den svenske Datainspektionen har vedtatt i sak 2105–2003 (2004–05–05) at behand-
ling av personopplysninger i forbindelse med biometrisk innlogging ved skoler i byde-
len Spånga-Tensta strider mot den svenske personuppgiftslagen (PuL). Skolene benytter 
fingeravtrykksleser når elevene logger inn på skolens datamaskiner på samme måte som 
i saken vedrørende Kvarnby skole. Datainspektionen finner at den informasjon som gis 
til de foresatte ikke er i samsvar med PuLs krav til gyldig samtykke. Datainspektionen 
kommer til at behandlingen kan tillates dersom det innhentes samtykke til behandlin-
gen fra elevenes foresatte og de foresatte blir tilstrekkelig informert om behandlingen i 
samsvar med PuLs bestemmelser. 

7.4.3 Gymnasieskolan i Uddevalla 

I Gymnasieskolan i Uddevalla blir det brukt tallerkenautomater i skolens kantine. 
Automaten har fingeravlesing. Årsaken er at skolen ønsker å identifisere de elevene som 
har betalt matavgift og dermed kan spise mat som serveres i skolens kantine. Eleven 
må slå sin personlige firesifrede kode og lese av en finger for å få en tallerken ut av au-
tomaten. Ca 30 målepunkter skannes inn fra en finger. Hele fingeravtrykket registreres 
ikke. Målepunktene lagres sammen med den personlige koden i en separat database. I 
en annen database lagres elevens navn, klasse og den personlige koden.

Kammarrätten i Stockholm kommer i dom av 1.11.2005 (sak nr 1982–05) til at 
Uddevalla kommune oppfyller de grunnleggende krav til behandling av personopp-
lysninger i PuL. Etter en interesseavveining mellom kommunens behov for et smidig 
og enkelt system for å kontrollere at bare de elever som har betalt matavgift får sko-
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lemåltid og elevenes interesse i beskyttelse mot krenkelse av den personlige integritet, 
finner Kammarrätten at den aktuelle personopplysningsbehandlingen ikke utgjør noen 
nevneverdig inngrep i den personlige integritet og kommunens interesse veier dermed 
tyngre. Kommunens behandling av personopplysninger var derfor tillatt uten å måtte 
innhente samtykke. 

Saken er overklaget til Regeringsrätten og har fått saksnummer 6588–05. Saken er 
pågående (per 18.12.2006) og det foreligger ingen beslutning ennå. 

7.4.4 Bornholmerkort 

I Danmark uttalte det danske Datatilsynet seg den 4.3.2003 i forbindelse med at 
BornholmsTrafikken ønsket å benytte fingeravtrykk til identifikasjon i forbindelse med 
et nytt ID-kort til pendlere. Det såkalte Bornholmerkortet er et personlig chipkort som 
inneholder kundens fingeravtrykk. Betaling for reisen foretas automatisk ved at billett-
prisen trekkes fra kundens kredittkort. 

Ved utstedelse av Bornholmerkortet blir det via et «Bio-match-program» utregnet 
en verdi på 19 målepunkter av kundens fingeravtrykk. Denne verdien lagres i chipkor-
tet. Det ligger med andre ord ikke kopi av kundens fingeravtrykk i chippen. Den utreg-
nede verdien ligger kun i kortet, den er ikke lagret i noen sentral database. 

Når kunden skal reise, dras Bornholmerkortet i en kortleser som sjekker om kun-
denummeret finnes i bookingsystemet. Deretter drar kunden en finger på en skanner. 
Hvis skanneren kan matche kundens fingeravtrykk med verdien i Bornholmerkortet, 
gis kunden adgang til fergen. 

Datatilsynet kommer til at hensynet til BornholmsTrafikkens interesse i å sikre en-
tydig identifikasjon av kundene veier tyngre enn kundens interesse i at opplysningene 
ikke behandles. Datatilsynet legger vekt på at kunden frivillig har valgt å benytte ra-
battkortet Bornholmerkortet. Videre legges det vekt på at kundens fingeravtrykk kun 
oppbevares på kundens eget kort og at verken verdien eller fingeravtrykket oppbevares 
eller lagres andre steder. 

7.5 Personopplysningsloven § 12 

7.5.1 Er fingeravtrykk et «entydig identifikasjonsmiddel»? 

Personopplysningsloven § 12, 1. ledd lyder: 

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i 
behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er 
nødvendig for å oppnå slik identifisering. 

Det følger av forarbeidene (Ot prp nr 92 (98–99) side 114, 1. spalte): 



416 Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008

Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre 
entydige identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre 
biometriske data. Slike identifikasjonsmidler bør ikke benyttes i utrengsmål. 
Kravet til nødvendighet i første ledd vil bare være oppfylt dersom andre og 
mindre sikre identifikasjonsmidler, som f.eks navn, adresse og kundenummer 
ikke er tilstrekkelig. Det vil også ha betydning hvor viktig sikker identifisering 
er for den registrerte, dvs hvilke konsekvenser en forveksling kan føre til. Også 
samfunnets behov kan tillegges vekt. 

Spørsmålet for Personvernnemnda er om § 12 kommer til anvendelse i denne saken. 
Betegnelsen «identifikasjonsmiddel» er ikke klar. Det kan ha ulike tolkninger. For 

det første kan et identifikasjonsmiddel være «noe» som brukes for å gjenfinne opplys-
ninger om én enkelt, på forhånd kjent person i en stor mengde med data, typisk en da-
tabase. I en database vil det være en «nøkkel», denne nøkkelen vil måtte være entydig, 
ellers vil opplysninger om flere personer kunne forveksles. Fødselsnummer er en slik 
entydig identifikasjonsnøkkel. For det annet kan et identifikasjonsmiddel benyttes til 
autentisering etter at identifiseringen har funnet sted. Identifisering kan skje på en måte, 
for eksempel ved fødselsnummer. Når kandidaten for autentisering er funnet, skal man 
sikre at sannsynligheten for identitet er høy, i alle fall høyere enn den man får ved bruk 
av navn og fødselsdato. Spørsmålet for nemnda blir om personopplysningsloven § 12 
dekker begge former for bruk av et «identifikasjonsmiddel». 

Nemnda er i utgangspunktet av den oppfatning at fødselsnummer og fingeravtrykk 
ikke nødvendigvis kan sammenlignes. 

Fødselsnummeret er et entydig nummer tildelt den enkelte. Det kan brukes til opp-
slag i ett system, men også til samkjøring av flere systemer som bruker fødselsnumme-
ret. Nemnda antar at det først og fremst har vært risikoen for samkjøring som historisk 
begrunner den restriktive reguleringen av bruk av fødselsnummeret. 

Fingeravtrykk er en personlig egenskap. Dette vil først og fremst kunne brukes for 
å bestemme at en person ved gjentatt bruk av et system, er den samme personen som 
tidligere har presentert seg for systemet og latt fingeravtrykket registrere. 

Loven forutsetter at fødselsnummer kan brukes som «entydig indenti fikasjons-
middel». 

Med «entydig» sikter loven åpenbart til noe mer enn at identifikasjonen er entydig 
overfor det enkelte system. En identifikasjon må selvsagt være entydig innen systemets 
rammer, ellers vil den ikke kunne benyttes til oppslag. I denne forstand vil for eksempel 
en kundeidentifikasjon (KID) også være entydig innenfor det aktuelle systemet for de 
aktuelle kunder. Når loven krever at identifikasjonsmiddelet må være entydig, kreves 
det altså noe mer. Nemnda legger til grunn at loven må tolkes slik at identifikasjons-
middelet må være egnet til bruk som identifikasjon i flere systemer. Fødselsnummeret 
vil i denne forstand være et entydig identifikasjonsmiddel, fordi det kan være en nøkkel 
til å gjenfinne informasjon i flere ulike systemer. Fingeravtrykk vil også være et entydig 
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identifikasjonsmiddel i denne forstand fordi samme avtrykk kan brukes til å få tilgang 
til flere system. 

Som den innledende presentasjonen (ovenfor i pkt 7.3) illustrerer, vil det internt i 
systemet ikke nødvendigvis brukes en nøkkel som er identisk med fingeravtrykket eller 
fødselsnummeret. Fingeravtrykket konverteres til en template, og denne templaten er 
i seg selv ikke et entydig identifikasjonsmiddel. Også et fødselsnummer kan behandles 
av et system slik at systemet selv bruker (og viser) et kryptert eller pseudonymisert 
nummer. Personvernnemnda forstår loven slik at den med «identifikasjonsmiddel» 
sikter til hva brukeren presenterer til systemet – et fingeravtrykk (som så behandles 
av systemets adgangskontroll) eller et fødselsnummer (som også kan f eks krypteres). 
Fingeravtrykket vil kunne brukes til å få tilgang til flere systemer, mens de ulike syste-
mene i praksis vil konvertere det avleste avtrykket til ulike templater. Dette forhindrer 
ikke at fingeravtrykket anses som et «entydig identifikasjonsmiddel» i lovens forstand. 

Et annet hovedformål med personopplysningsloven § 12 er å unngå at fødselsnum-
mer brukes til noe mer enn identifikasjon. I en typisk situasjon hvor en bruker søker 
tilgang til et system, vil brukeren først identifisere seg med et brukernavn, en bruker-
konto eller lignende, deretter vil brukeren måtte autentisere denne «påstanden», noe 
som typisk gjøres ved et passord, en PIN-kode, et magnetstripekort mv som bekrefter 
identiteten ved sammenligning med forhåndslagrede opplysninger. 

Fødselsnummeret vil være velegnet til identifikasjon, men er helt uegnet til autenti-
sering (legitimasjon). Fingeravtrykket kan derimot brukes til begge deler. 

I det aktuelle systemet i denne saken vil fingeravtrykket avleses av en enhet integrert 
i den bærbare maskinen. Denne avlesningen behandles med sikte på å komme frem 
til en representasjon. Denne representasjonen bygger på avlesning av visse punkter i 
fingeravtrykket bestemt av den innebygde logikken i enheten. Representasjonen kan så 
sammenlignes med den template som er lagret for fingeravtrykket til en autorisert bru-
ker. Hvis sammenligningen ligger innenfor den forhåndsdefinerte margin for avvik, vil 
(1) brukeren være identifisert, og (2) brukeren være autentisert. Den innebygde enheten 
produserer så en kryptert nøkkel som sendes fra enheten til den bærbare maskinen, 
som deretter vil være tilgjengelig for brukeren. 

Nemnda vil ikke unnlate å peke på at selv om loven må tolkes slik at både fødsels-
nummer og fingeravtrykk, på bakgrunn av forarbeidenes uttrykkelige eksemplifisering, 
må anses for å være entydige identifikasjonsmidler, er det store forskjeller på de to tilfel-
lene. Nemnda stiller seg kritisk til hvorvidt det er ønskelig å regulere de to tilfellene på 
samme måte, særlig når dette bare har grunnlag i en enkelt setning i forarbeidene uten 
nærmere utredning av konsekvenser. Biometriske metoder til bruk for identifikasjon el-
ler autentisering har vært i sterk utvikling siden loven ble vedtatt. Nemnda har merket 
seg at Datatilsynet har fremmet forslag om særlig regulering av biometriske metoder, 
og stiller seg sterkt positiv til at dette blir gjort, og blir gitt prioritet i revisjonsarbeidet. 
Nemnda forstår forslaget til revisjon av personopplysningsloven av Dag Wiese Schartum 
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og Lee A Bygrave på samme måte, jf Utredning av behov for endringer i personopplys-
ningsloven, Rapport 2006 (Justisdepartementet) s 198. 

Oppsummeringsvis er Personvernnemnda av den oppfatning at personopplys-
ningsloven § 12 kommer til anvendelse i denne saken. Nemnda legger da avgjørende 
vekt på forarbeidenes uttalelse om at fingeravtrykk er et eksempel på «andre entydige 
identifikasjonsmidler». 

En særmerknad: 
To av nemndas medlemmer (Leikny Øgrim og Jostein Halgunset) har et avvikende 

syn på hvilken vekt som skal legges på forarbeidenes uttalelse om at personopplys-
ningsloven § 12 gjelder «bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmid-
ler som for eksempel fingeravtrykk og andre biometriske data». Medlemmene mener 
det er uheldig å låse lovtolkningen på grunnlag av en kort bemerkning i lovforarbei-
dene, som åpenbart ikke er bygget på en nærmere vurdering av hvilke ulike måter 
fingeravtrykk kan brukes på og som derfor framstår som svært summarisk og lite ny-
ansert. Fødselsnummer og fingeravtrykk er prinsipielt såpass forskjellige størrelser at 
de ikke kan betraktes som beslektet annet enn i noen spesielle anvendelser. Når «fin-
geravtrykk og andre biometriske data» i lovforarbeidene omtales som «andre entydige 
identifikasjonsmidler « enn «fødselsnummer», må man derfor anta at forfatteren her 
har siktet til situasjoner hvor fingeravtrykk benyttes på en måte som har likhetstrekk 
med den måte fødselsnummer benyttes på, og hvor man altså teoretisk kunne velge 
mellom å bruke det ene eller det andre. Dette er ikke tilfelle i den foreliggende saken. 
Fingeravtrykk kan benyttes til å verifisere at det er riktig person som forsøker å logge 
seg på en datamaskin. Fødselsnummeret kan ikke brukes til dette formålet. Ut fra dette 
virker det ikke som personopplysningsloven § 12 er ment å skulle regulere situasjoner 
som den vi her har med å gjøre. 

Om man likevel skulle komme til at fingeravtrykk prinsipielt er å oppfatte som 
«entydig identifikasjonsmiddel», fordi det i noen situasjoner kan brukes analogt med 
fødselsnummer, og at det derfor faller innenfor personopplysningsloven § 12 uansett 
konkret anvendelse, vil man likevel ikke kunne oppfatte templater av fingeravtrykk på 
denne måten. Det er vanskelig å se noen mulighet til å bruke template av fingeravtrykk 
som erstatning for fødselsnummer, eller omvendt. Det er ikke mulig å etablere noen 
en-til-en-relasjon mellom en fysisk person og et template. Argumentet om at templa-
tet etableres ved hjelp av fingeravtrykksmønsteret og at registreringsprosedyren derfor 
innebærer behandling av fingeravtrykk, og altså behandling av «entydig identifika-
sjonsmiddel», selv om templatet i seg selv ikke er entydig, virker søkt. I personopplys-
ningsloven § 2 defineres «behandling» som «innsamling, registrering, sammenstilling, 
lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter». Men siden finger-
avtrykket som sådan verken samles inn eller registreres, skjer det i henhold til lovens 
definisjon heller ingen behandling. Konklusjonen må derfor bli at personopplysnings-
loven § 12 ikke kommer til anvendelse i den foreliggende saken. Personvernnemndas 
argumentasjon går ikke nærmere inn på dette. 
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Det er for øvrig hele Personvernnemndas syn at de vanlige reglene må komme til 
anvendelse dersom behandlingen faller utenfor § 12 (enten fordi det ikke er et iden-
tifikasjonsmiddel eller fordi identifikasjonsmiddelet ikke er entydig). Nemnda er med 
andre ord ikke enig med Datatilsynets antitetiske tolkning – at det som faller utenfor 
§ 12 er forbudt. Etter nemndas mening er det mest logisk å se det slik at man da faller 
tilbake på en vurdering etter de vanlige reglene i §§ 11, jf 8, (§ 8 har også en nødven-
dighetsvurdering) slik som situasjonen er i Sverige og Danmark som ikke har noen 
bestemmelse som tilsvarer den norske personopplysningsloven § 12. 

7.5.2 Foreligger det «saklig behov», og er metoden «nødvendig for å oppnå slik 
identifisering» 

Personopplysningsloven § 12 åpner for at man kan bruke entydige identifikasjonsmid-
ler hvis særlige forhold foreligger. 

Etter personopplysningsloven § 12, 2.ledd kan Datatilsynet pålegge bruk av enty-
dige identifikasjonsmidler «for å sikre at personopplysningene har tilstrekkelig kva-
litet». Man har eksempler fra praksis på at dette er påbudt for å unngå forveksling, 
det vil si av hensyn til den registrerte selv. For eksempel har Datatilsynet uttalt at ved 
barnehageopptaksprosessen bør barnets fødselsnummer brukes fordi faren for forveks-
ling av barna er spesielt stor og konsekvensene av en forveksling vil kunne være svært 
uheldige. I denne saken er det ikke av hensyn til den registrerte at fingeravtrykk skal 
brukes. 

I nærværende sak skal identifiseringen skje av brukere for å få tilgang til egne, bær-
bare datamaskiner. På disse maskinene lagres opplysninger blant annet om tredjeparter, 
for eksempel klienter for sosial- eller helsetjenesten. Fingeravtrykkspålogging skal skje 
av hensyn til disse klientenes behov for konfidensialitet. Personvernnemnda mener at 
det må være rimelig klart at det her foreligger et saklig behov for sikker registrering. 

Spørsmålet blir, slik Personvernnemnda ser det, om hvorvidt kravet til nødvendighet 
er oppfylt. Etter forarbeidene skal ikke bruk av entydige identifikasjonsmidler tillates 
dersom «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som for eksempel navn, adresse 
og kundenummer» er tilstrekkelig. Datatilsynet har sett det slik at tilfredsstillende sik-
kerhet kan oppnås ved bruk av for eksempel smartkort kombinert med passord. 

Personvernnemnda tar utgangspunkt i at det i denne situasjonen ikke vil være til-
strekkelig med bruk av for eksempel et brukernavn kombinert med et passord. Selv 
om dette teoretisk har en tilfresstillende sikkerhet, bygger dette på en forutsetning om 
at ikke andre enn den autoriserte blir kjent med passordet. Brukernavn vil ofte være 
kjent, det maskeres ikke ved inntasting, og vil ofte være identisk med en persons navn, 
initialer eller andre vanlige forkortelser. Erfaring viser at brukere ikke stoler på sin egen 
evne til å huske passord, og derfor ofte gjør notater hvor passordet angis. Praksis fra 
blant annet Bankklagenemnda gir et rikt materiale med eksempler på hvordan bru-
kere har oppbevart PIN-kode for bankkort slik at uvedkommende har fått tilgang til 
passord. Passord har også den egenskap at hvis de først er kompromittert, vil de gi en 
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ikke-autorisert tilgang inntil passord endres. Ved bærbare maskiner ser ikke nemnda 
bort ifra at en bruker vil falle for fristelsen til for eksempel å gi en annen i familien 
tilgang til maskinen for eget bruk i en situasjon hvor dette fremstår som viktig. Da vil 
det foreligge en kompromittering av sikkerheten inntil en autorisert bruker tar initiativ 
til å endre passordet. 

Bruk av smartkort kombinert med passord vil ha en høyere grad av sikkerhet. 
Nemnda peker på at smartkortet også kan kvalifisere til entydig identifikasjonsmiddel 
hvis det benyttes for å få tilgang til mer enn ett system. Smartkortet er også et middel 
som kan gjenglemmes eller fratas den autoriserte bruker. De aktuelle bærbare maski-
nene vil anvendes av brukerne også utenfor arbeidsplass eller andre «kontrollerte om-
råder», og vil derfor kunne glemmes igjen eller på annen måte komme på avveie. 

Nemnda har forståelse for at kommunen i en slik situasjon søker å finne et system 
som er enkelt, sikkert og robust. Bruk av fingeravtrykk som påloggingsprosedyre for de 
bærbare maskinene, som blant annet inneholder sensitive opplysninger om tredjepart, 
vil gi en løsning med ønsket grad av sikkerhet. Nemnda tolker forarbeidene slik at dette 
i seg selv ikke er nok, det må i tillegg være slik at det ikke kan tas i bruk en løsning som 
ikke forutsetter bruk av et entydig identifikasjonsmiddel, og som gir samme sikkerhet. 
Datatilsynet har nevnt bruk av smartkort med passord som et eksempel på en slik løs-
ning. Nemnda er ikke overbevist av dette eksempelet, da det synes som om smartkortet 
selv etter omstendighetene kan være en kandidat for et entydig identifikasjonsmiddel, 
og det finnes risikomomenter ved en slik løsning som man ikke finner ved en løsning 
som bygger på bruk av fingeravtrykk. En løsning med smartkort og passord synes også 
å ha administrative konsekvenser som kan vurderes som negative. 

Kommunens løsning omfatter både stasjonære og bærbare stasjoner. 
Personvernnemndas argumentasjon har fortrinnsvis tatt utgangspunkt i de bærbare 
enheter. Imidlertid antar nemnda at kommunens løsning bør vurderes under ett, bl a 
fordi bruk av dokkingstasjoner og lignende innretninger gjør at sondringen mellom 
stasjonære og bærbare enheter ikke blir entydig. 

Etter en konkret vurdering er Personvernnemnda kommet til at det i denne situasjo-
nen foreligger et saklig behov for bruk av fingeravtrykk som entydig identifikasjonsmid-
del, og at dette er nødvendig for å oppnå en slik sikker identifisering og autentisering. 
Den planlagte bruken er derfor tillatt i samsvar med personopplysningsloven § 12.

8 Vedtak 
Datatilsynets vedtak oppheves. 

Oslo, 20. desember 2006 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–07 (tysVær kommune): krav om dekning av 
saksomkostninger, jf forvaltningsloven § 36 

1 innledning
I sak PVN-2006–07 (Tysvær kommune) omgjorde Personvernnemnda Datatilsynets ved-
tak. Wiersholm advokatfirma har på vegne av sine klienter Tysvær kommune og Lenovo 
Technologies BV Norway Branch (heretter «Lenovo») krevd å få dekket kostnadene med 
å få omgjort vedtaket. Det rettslige grunnlaget er forvaltningsloven § 36, 1. ledd. 

Wiersholm advokatfirma har bistått Tysvær kommune og Lenovo i klagesaken for 
Personvernnemnda. Det kreves saksomkostninger på kr 350 000, noe som i følge ad-
vokatfirmaet utgjør kun en del av de påløpte kostnader. Tilkjent beløp vil bli fordelt 
mellom Tysvær kommune og Lenovo etter intern avregning.

2 anførsler 
Wiersholm anfører at sakskostnadene knytter seg til nødvendig advokatbistand i saken. 
Arbeidet med saken har vært omfattende, noe som sakens dokumenter viser. Saken har 
reist kompliserte juridiske problemstillinger, og det har fremstått som nødvendig med 
grundig dokumentasjon. Dette har medført at betydelige ressurser er nedlagt. 

I tillegg har saken reist kompliserte tekniske og faktiske problemstillinger, som det 
har vært nødvendig å tilegne seg kompetanse om for å fremme klagers side av saken på 
en riktig og tilfredsstillende måte. 

Det har også vært nødvendig å innhente utenlandsk juridisk bistand for å få innsikt 
i rettslig status mht fingeravtrykkteknologi i andre europeiske jurisdiksjoner, noe som 
også har medført utgifter. 

I tillegg er det nedlagt betydelig arbeid internt hos Tysvær kommune og Lenovo, 
noe som likevel ikke er tatt med som kostnad.

3 Personvernnemndas vurdering 

3.1 Forvaltningsloven § 36

Forvaltningsloven § 36 lyder: 

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med 
mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og 
forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. 
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I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt 
fram krav om endring av et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av 
noen betydning, pålegges å betale den annen part helt eller delvis de særlige 
sakskostnader som kravet har ført med seg. Det skal legges vekt på om 
vedkommende hadde fyldestgjørende grunn til å kreve endring av vedtaket, om det 
er rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold å pålegge kostnadsansvar. 

Spørsmålet om en part skal få dekning for sakskostnader, avgjøres av 
klageinstansen, men av underinstansen dersom underinstansen har truffet 
nytt vedtak i saken. Det organ som treffer avgjørelsen, er ansvarlig for at det 
offentliges utgifter etter første ledd blir dekket, men har kostnadsansvaret 
sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen, kan fastsettes at 
ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de avgjørsorganer som var 
ansvarlig for mangelen. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at melding 
om det nye vedtak er kommet fram til vedkommende, dog gjelder §29 fjerde 
ledd samt §§30–32 tilsvarende. Avgjørelsen kan påklages etter reglene i dette 
kapittel om ikke annet er fastsatt av Kongen. For særskilte saksområder kan 
Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra disse regler, herunder 
om klage når avgjørelsen er tatt av kommunestyreorgan som nevnt i §28 annet 
ledd. Sakskostnader som er tilkjent en part etter reglene i annet ledd, kan 
tvangsinndrives etter reglene for dommer. 

Dersom vedtaket er blitt endret, skal parten gjøres merksam på retten til å 
kreve dekning for sakskostnader, med mindre det er usannsynlig at han har hatt 
vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans fullmektig kjenner 
retten. Dersom det i andre tilfelle finnes rimelig at spørsmålet om dekning for 
sakskostnader blir vurdert, bør parten gis nødvendig vegledning. 

En part skal etter forvaltningsloven § 36, 1. ledd tilkjennes dekning av saksomkostning 
når et vedtak blir endret til gunst for parten. I denne saken var Tysvær kommune part 
i saken i første instans. Lenovo kom inn i saken i klageomgangen og er dermed part 
i klagesaken. Med grunnlag i forvaltningsloven § 36, 1. ledd kan derfor både Tysvær 
kommune og Lenovo kreve dekning for saksomkostninger i forbindelse med klagen. 

Det som kan kreves dekket, er «vesentlige kostnader som har vært nødvendige» 
for å få endret vedtaket. Etter ordlyden i bestemmelsen er det således et begrenset krav 
som utløses. Det ligger også en avgrensning mot utgifter som ikke er direkte knyttet til 
klagesaken. 

Det følger av Ot.prp. nr. 3 (1976–77) s. 101 at ved vurderingen etter § 36, 1. ledd er 
det flere forhold som må tillegges betydning. For det første må det offentliges ansvar be-
grenses til de utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Det er adgang 
til å kunne avslå krav om dekning av sakskostnader dersom det ville være lite rimelig 
om det offentlige skulle belastes utgiftene. Videre skal det legges vekt på om det var 
forståelig at parten pådro seg utgifter, f.eks. ved å oppsøke en advokat, for å få endret 
vedtaket. Ved vurderingen spiller feilens art og sakens vanskegrad en vesentlig rolle. 
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Ved vurderingen av om de påløpte kostnadene har vært nødvendige for å få endret 
vedtaket, skal det tas utgangspunkt i partens subjektive oppfatning av nødvendigheten, 
ikke i om det objektivt sett var nødvendig å bruke advokat. Hvorvidt kostnadene har 
vært nødvendige skal derfor avgjøres etter en konkret vurdering der det legges vesentlig 
vekt på hva parten selv og dennes advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige 
tiltak. Justisdepartementets lovavdeling har videre uttalt at nødvendighetsvilkåret til en 
viss grad må sees i lys av hvor store verdier saken står om, og at det må godtas at en 
advokat gjør ekstra grundig arbeid med å gjennomgå rettskilder og kontrollere faktum 
dersom det står om store verdier. 

3.2 Vurderingen etter forvaltningsloven § 36 

Personvernnemnda er enig i at sak PVN-2006–07 (Tysvær kommune) var en kompleks 
sak som reiste prinsipielle rettsspørsmål. Nemnda finner således at det var naturlig at 
Tysvær kommune søkte advokathjelp med særlig kompetanse innen personvernrett. 
Nemnda har derfor kommet til at partene har pådratt seg utgifter som skal dekkes i 
samsvar med forvaltningsloven § 36, 1. ledd. 

Bestemmelsen i § 36, 1. ledd gjelder for utgifter parten har hatt i klagesaken og 
bare vesentlige saksomkostninger som har vært nødvendige for å få endret vedtaket 
skal dekkes. Datatilsynets vedtak ble fattet i brev av 10.7.2006. I denne saken vil der-
for skjæringspunktet være datoen for tilsynets vedtak. Arbeid før dette punkt kan ikke 
omfattes av saksomkostningskravet. 

Tysvær kommune og Lenovo påklaget vedtaket i brev av 2.8.2006. I utgangs-
punktet vil derfor arbeid etter 10.7.2006 og frem til 2.8.2006 være relevant for 
saksomkostningskravet. 

Nemnda har vurdert de fakturerte beløp som advokatene til Tysvær kommune og 
Lenovo har ført opp i fakturagrunnlaget for perioden 10.7.2006 – 2.8.2006. Med dette 
som utgangspunkt, er det nemndas syn at klagen er unødig bredt anlagt i forhold til 
de problemstillinger saken reiser. Videre synes tidsbruken som er nedlagt for å vurdere 
disse problemstillingene å overstige det som må anses nødvendig i saken på bakgrunn 
av sakens art og vanskelighetsgrad. Nemnda har derfor kommet til at saksomkost-
ningskravet skal avkortes. 

Etter nemndas oppfatning omfatter ikke nødvendige kostnader i hovedsak mer enn 
kostnader til advokathjelp for å skrive en klage til Personvernnemnda hvor de skjønnsmes-
sige vurderinger i saken blir drøftet. Personvernnemnda har selvstendig plikt til å opplyse 
saken både med hensyn til faktum og jus. Partene kan derfor ikke kreve dekket kostnader 
som skyldes at advokaten måtte tilegne seg kompetanse om tekniske problemstillinger, og 
heller ikke utenlandsk juridisk bistand for å få innsikt i rettslig status mht fingeravtrykk-
teknologi i andre europeiske jurisdiksjoner. Noe av arbeidet i tiden frem til 2.8.2006 synes 
dessuten å være en generell evaluering og diskusjon av hvilke rettslige skritt Tysvær kom-
mune skulle ta, blant annet ble en begjæring om midlertidig forføyning forberedt. Dette er 
ikke arbeid som dekkes i forbindelse med klagesaken til Personvernnemnda. 
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Videre benytter Tysvær kommune og Lenovo seg konsekvent av tre advokater. 
Nødvendighetskravet innebærer at meromkostningene som en parallell bruk av flere 
advokater medfører, bare kan dekkes dersom sakens art tilsier at det faktisk har vært 
behov for en slik bredere juridisk bistand. Nemnda mener at ut fra denne sakens art og 
omfang og med så høyt spesialiserte advokater er det unødvendig å bruke flere advoka-
ter parallelt i arbeidet med å utforme en klage til Personvernnemnda. 

Når klager benytter et advokatkontor med særskilt kompetanse innen personvern-
rett, får timesatsene betydning for vurderingen av anvendt tid. Det må forutsettes at 
advokat med slik særskilt kompetanse besitter en basiskunnskap som innebærer at 
han/hun kan arbeide mer effektivt og at tidsbruken således står i forhold til timeprisen. 
Nemnda har hatt klagesaker av omtrent samme omfang og har derfor dannet seg et bil-
de av hva som er vanlige saksomkostninger i slike saker. I denne saken vil det faktum at 
saken har vært betydelig utredet i forbindelse med Datatilsynets behandling av saken, 
få betydning for hvor omfattende arbeid saken kan sies å ha krevd i klageomgangen. 

Nemnda har videre vurdert de fakturerte beløp som advokatene til Tysvær kommune 
og Lenovo har ført opp i fakturagrunnlaget for de to dagene 30.10.2006 og 31.10.2006. 
Det vil si for forberedelse til og gjennomføring av møtet med Personvernnemnda. 

Nemnda har også merket seg at antall arbeidstimer for de tre advokatene etter at klagen 
var utformet og sendt Personvernnemnda er betydelig. Etter Personvernnemndas syn faller 
ikke dette inn under nødvendige kostnader. Med unntak for møtet av en times varighet som 
Personvernnemnda hadde med Tysvær kommunes advokater 31.10.2006, vil derfor ikke 
arbeid etter at klagen var sendt bli omfattet av de kostnader som kan kreves dekket. 

Etter en samlet vurdering har nemnda kommet til at de nødvendige kostnader i 
saken er utgifter til juridisk bistand i forbindelse med utforming av klage, samt forbe-
redelse til og gjennomføring av et etterfølgende møte. Nemnda anslår at en del av den 
fakturerte tiden dekker arbeidet med midlertidig forføyning etc. Etter en samlet vurde-
ring av de ovennevnte momenter, er nemnda kommet til at kravet skal avkortes. En slik 
avkortning må nødvendigvis være skjønnsmessig. Etter en helhetsvurdering av saken, 
finner nemnda grunn til å avkorte fakturerte beløp ned til kr 50 000. 

4 Vedtak 
Nødvendige kostnader i forbindelse med klagesak PVN-2006–07 (Tysvær kommune) 
dekkes med totalt kr 50 000 – kronerfemtitusen.

Oslo 29. mars 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–08 oXigeno fitness – fingeraVtrykk Ved 
adgangskontroll: klage på datatilsynets vedtak om at oxigeno 
fitness må avslutte bruken av fingeravtrykk ved adgangskontroll 
til treningssenter 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Oxigeno 
Fitness på Datatilsynets vedtak om at Oxigeno Fitness må avslutte bruken av fingerav-
trykk ved adgangskontroll.

2 saksgang
Datatilsynet mottok tidlig i 2006 spørsmål knyttet til bruk av fingeravtrykk ved tre-
ningssenteret Oxigeno Fitness i Oslo. Det ble rettet en henvendelse til treningssenteret 
23.1.2006 hvor det ble gitt generell informasjon om personopplysningsloven § 12. 
Treningssenteret ble gitt en svarfrist til 6.2.2006 til å gi en redegjørelse for hvordan 
selskapet oppfylte vilkårene i denne paragrafen. 

Datatilsynet purret opp brevet 8.3.2006. Ny svarfrist ble satt til 24.3.2006. I brev 
av 23.3.2006 redegjør Oxigeno Fitness for sin bruk av fingeravtrykk. 

I brev av 28.4.2006 ga Datatilsynet pålegg om at bruken av fingeravtrykk måtte 
avsluttes. 

Vedtaket ble påklaget av Oxigeno Fitness 19.5.2006. Klager ba om oppsettende 
virkning til 12.7.2006, da nytt system ville være på plass. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 1.9.2006. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda 11.9.2006. 

Datatilsynet hadde pålagt treningssenteret å stanse bruken av fingeravtrykkspå-
logging innen 19.5.2006. Oxigeno Fitness ba om oppsettende virkning til 12.7.2006. 
Tidspunktet var passert og Datatilsynet vurderte dette, jf forvaltningsloven § 42, men 
fant at det ikke lenger var grunn til å gi vedtaket oppsettende virkning. 

Personvernnemnda sendte klager et brev den 29.1.2007 og ba om mer utfyllende 
opplysninger om hvilke opplysninger om kunden som blir lagret under «kunde-ID». 
Nemnda mottok ikke svar og sendte derfor en purring den 1.3.2007. Purrebrevet er 
heller ikke blitt besvart. Nemnda må derfor legge til grunn det faktum som foreligger.
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3 faktum 
Oxigeno Fitness bruker en løsning kalt IdentX. Fingeravtrykket benyttes som identifi-
kator ved adgangskontroll til senteret. 

IdentX er programvare utviklet for å identifisere oppføringer eller personer i en da-
tabase. Den brukes til adgangskontroll og adgangsregistrering. En template blir utfor-
met på bakgrunn av fingeravtrykket som lagres i en lokal database. Når personen skal 
identifiseres i databasen gjøres det et todelt søk for å finne en template som stemmer 
med det som opprettes ved innlesing. Såkalt «kunde-ID» returneres da fra databasen. 
Selve innskanningen av fingeravtrykket lagres ikke og brukes ikke til identifisering. 
Sensoren som brukes til fremstillingen av en template inneholder ikke minne. Dersom 
en sensor kommer på avveie, ligger det derfor ingen templater lagret der. Når en kunde 
skal slutte, slettes templaten og kunde-ID fra databasen. 

Det fremgår av kundeavtalen at fingeravtrykksløsningen brukes i adgangskontroll. 
Dersom den tekniske løsningen svikter, tastes kundene inn manuelt. Registreringen er 
frivillig for senterets medlemmer. 

Personvernnemnda har ikke lykkes i å finne ut av hva som omfattes av «kunde-ID». 
I kundeavtalen som er fremlagt i saken står det at kunden skal oppgi navn, adresse, 
bankkontonummer og opplysninger om medlemskap. Nemnda legger til grunn at dette 
utgjør «kunde-ID». Det er ikke opplyst i kundeavtalen noe om hvorvidt og eventuelt på 
hvilken måte kunden må legitimere seg ved inngåelse av medlemskap. 

Datatilsynet har fattet følgende vedtak: 

Oxigeno Fitness må avslutte enhver bruk av fingeravtrykk i forbindelse med 
adgangskontroll

4 anførslene 
Klager opplyser at på tross av ca 1800 medlemmer har man ikke mottatt klager på 
fingeravtrykksløsningen. 

Med en så stor medlemsmasse er det et sterkt behov for å kunne vite til enhver tid 
hvem som er i bygget i forhold til personlig sikkerhet, brann, sykdom etc. I tillegg er det 
viktig å sikre at de personer som er medlem har gyldig medlemskap. Ved innsjekking 
med fingeravleser i resepsjonen forebygges misbruk av personlig medlemskap. 

Alle kunder undertegner en kundeavtale. Her gjøres kunden oppmerksom på den 
tekniske løsningen rundt innsjekkingen før kunden signerer avtalen. Som vedlegg får 
kunden informasjon om løsningen IdentX.
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5 datatilsynets vurdering 
I følge Datatilsynet er et fingeravtrykk, også når dette benyttes til å utarbeide en tem-
plate, å anse som et entydig identifikasjonsmiddel. Fingeravtrykk kan derfor bare be-
nyttes når dette er tillatt etter personopplysningsloven § 12. 

Bestemmelsen i personopplysningsloven § 12 har to kumulative vilkår; 
det er saklig behov for sikker identifisering 1. 
metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering 2. 

Datatilsynet viser i den forbindelse til notat om endring av personopplysningsloven § 
12 som er oversendt Justisdepartementet. 

Datatilsynet finner at ordet «identifisering» skal tolkes strengt, slik at bruken av 
entydige identifikasjonsmidler som legitimasjon eller i tilknytning til verifisering av 
identitet/autentisering ikke er tillatt. 

Datatilsynet finner at det kan sies å foreligge et saklig behov for sikker identifise-
ring i tilknytning til adgangskontrollen, slik at betalende medlemmer blir identifisert. 
Idet fingeravtrykket benyttes alene og en av funksjonene i systemet er å kontrollere 
om medlemskapet er gyldig, legger Datatilsynet til grunn at fingeravtrykket benyttes i 
identifiseringsøyemed. 

Datatilsynet mener at lovens krav til nødvendighet ikke er oppfylt. Det er klart ut-
talt i forarbeidene at entydige identifikasjonsmidler ikke skal brukes i utrengsmål. Det 
følger av dette at nødvendighetsvurderingen bør være streng. 

Datatilsynet finner at fingeravtrykk ikke er nødvendig for sikker identifisering i 
tilknytning til adgangskontroll på treningssentre. Kontroll av medlemskort opp mot 
registrert personalia, eventuelt bruk av medlemskort kombinert med en PIN-kode eller 
et passord gir tilstrekkelig sikker identifisering. Oversikt over antall personer i lokalet 
kan man oppnå ved innføring av telleport, adgangsprotokoll eller manuell telling. 

6 Personvernnemndas bemerkninger 
Når det gjelder generelle svenske og danske saker vedrørende bruk av fingeravtrykk 
som adgangs- eller tilgangskontroll, viser nemnda til sak PVN-2006–07 (Tysvær kom-
mune), avsnitt 7.4. 

Nemnda skal likevel vise til en dansk sak som er relevant i denne saken. I dan-
ske Datatilsyns avgjørelse av 26.11.2004 i sak 2004–219–0208, om adgangskontroll 
til et mosjonssenter, nektet tilsynet mosjonssenteret å bruke fingeravtrykksskanner. 
Ved inngangen til senteret skulle medlemmene lese av fingeravtrykket på en skanner, 
som regnet ut en verdi og som deretter ble holdt opp mot senterets medlemsdatabase. 
Utregningen av verdien skjedde i skanneren og skanningen av fingeravtrykket skulle 
ikke forlate skanneren. Det danske Datatilsynet la vekt på at saken skilte seg fra saken 
om Bornholmerkortet. Den utregnede verdien ble ikke oppbevart i et smartkort som 
den registrerte var i besittelse av, slik som i Bornholmerkortet, men i en database som 
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den registrerte ikke har samme mulighet til å føre kontroll med. Det danske Datatilsynet 
konkluderte med at formålet med behandlingen ikke sto i samsvar med hvor inngri-
pende behandling det var tale om. Tilsynet mente at det ønskede formål kunne oppnås 
med mindre inngripende midler. 

I svensk og dansk rett finnes det ingen bestemmelse tilsvarende den norske person-
opplysningsloven § 12 – for øvrig finnes det heller ingen bestemmelse som tilsvarer 
den norske personopplysningsloven § 12 i personverndirektivet. I Sverige og Danmark 
benytter man derfor de vanlige reglene, tilsvarende den norske personopplysningsloven 
§§ 11, jf 8.

6.1 Grunnkrav til behandling av personopplysninger 

Etter personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf § 8, må det foreligge et behand-
lingsgrunnlag før personopplysninger kan behandles. Et av behandlingsgrunnlagene 
som § 8 gir anvisning på er samtykke. Det kan hevdes at samtykke er innhentet ved 
at bruk av teknologien er frivillig. Medlemmene avgir fingeravtrykket frivillig, de gjør 
dette selv ved første gangs besøk på treningssenteret, og det er mulig å velge teknolo-
gien vekk. Vilkåret i personopplysningsloven § 8, 1. ledd, er dermed oppfylt. 

Spørsmålet er videre om de øvrige kravene i personopplysningsloven § 11 er opp-
fylt. Det gjelder særlig personopplysningsloven § 11 litra b og c, om at opplysningene 
bare brukes til formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet 
og at de ikke brukes senere til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. 
Personvernnemnda legger til grunn at disse vilkårene også er oppfylt. 

6.2 Generelt om fingeravtrykk som adgangskontroll 

Ved bruk av fingeravtrykk for å gi adgang til treningssenter har brukeren på forhånd 
registrert avtrykk av en eller flere fingrer ved å trekke fingeren over en smal skan-
ner (optisk leser). Ved første gangs registrering trekkes som regel fingeren flere ganger 
inntil maskinen finner at avtrykket avleses på samme måte hver gang og godkjenner 
registrering. 

Avtrykket behandles av registreringsenheten. Først velges det ut visse punkter fra 
mønsteret i fingeravtrykket etter en regel som kan variere fra enhet til enhet. Disse 
punktene vil ha ulike verdier alt etter utseendet til de deler av mønsteret som faller 
sammen med punktene. 

Disse verdiene behandles så etter en regneregel (en algoritme) som danner en «tem-
plate». Denne template lagres så i enheten for tilgangskontroll. Det er gjerne et lite 
antall punkter som velges ut, i saken er det opplyst at det benyttes 50 punkter. Dette er 
for få punkter til at det er mulig å regenerere fingeravtrykket ved hjelp av templaten. 
Om det skal være mulig, må det registreres nok punkter til at det kan regeneres et bilde 
– en vanlig telefaks har en oppløsning på 90 000 punkter per kvadrattomme, som gir 
et inntrykk av hva som kreves for å lagre avtrykket som et «bilde». Men punktene er 
tilstrekkelig til at sannsynligheten for at to ulike fingrer skal generere samme template 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 429

er svært små, også sammenlignet med sannsyn-
ligheten for at en uvedkommende skal finne frem 
til et passord valgt av bruker. 

Når brukeren skal trene, trekkes fingeren over 
leseren på ny. Punkter registreres etter regelen, og 
det beregnes en verdi. Denne sammenlignes med 
den registrerte verdi, dvs templaten. For å god-
kjennes, må den beregnede verdien ligge innenfor 
en definert grense for avvik, ellers avvises forsø-
ket på å få adgang. 

Dette er en forenklet og prinsipiell fremstil-
ling av bruken. I saken benyttes en teknikk som 
svarer til dette. I praksis er det både raskt og en-
kelt for brukeren å få adgang på denne måten.

6.3 Personopplysningsloven § 12

Personopplysningsloven § 12, 1. ledd lyder: 

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i 
behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er 
nødvendig for å oppnå slik identifisering. 

Det følger av forarbeidene (Ot prp nr 92 (98–99) side 114, 1. spalte): 

Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre 
entydige identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre 
biometriske data. Slike identifikasjonsmidler bør ikke benyttes i utrengsmål. 
Kravet til nødvendighet i første ledd vil bare være oppfylt dersom andre og 
mindre sikre identifikasjonsmidler, som f.eks navn, adresse og kundenummer 
ikke er tilstrekkelig. Det vil også ha betydning hvor viktig sikker identifisering 
er for den registrerte, dvs hvilke konsekvenser en forveksling kan føre til. Også 
samfunnets behov kan tillegges vekt. 

Spørsmålet for Personvernnemnda er om § 12 kommer til anvendelse i denne saken. 
Betegnelsen «identifikasjonsmiddel» kan ha ulike tolkninger. For det første kan et 

identifikasjonsmiddel være «noe» som brukes for å gjenfinne opplysninger om én en-
kelt, på forhånd kjent person i en stor mengde med data, typisk en database. I en 
database vil det være en «nøkkel», denne nøkkelen vil måtte være entydig, ellers vil 
opplysninger om flere personer kunne forveksles. Fødselsnummer er en slik entydig 
identifikasjonsnøkkel. For det annet kan et identifikasjonsmiddel benyttes til autentise-
ring etter at identifiseringen har funnet sted. Identifisering kan skje på en måte, for ek-
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sempel ved fødselsnummer. Når kandidaten for autentisering er funnet, skal man sikre 
at sannsynligheten for identitet er høy, i alle fall høyere enn den man får ved bruk av 
navn og fødselsdato. Nemnda har i sak PVN-2006–10 (Esso Norge) kommet til at per-
sonopplysningsloven § 12 dekker begge former for bruk av «identifikasjonsmiddel» når 
bruk av fingeravtrykk til autentisering er en del av et system for sikker identifisering. 

Nemnda er i utgangspunktet av den oppfatning at fødselsnummer og fingeravtrykk 
ikke nødvendigvis kan sammenlignes. Loven forutsetter at fødselsnummer kan brukes 
som «entydig identifikasjonsmiddel». Med «entydig» sikter loven åpenbart til noe mer 
enn at identifikasjonen er entydig i forhold til det enkelte system. En identifikasjon må 
selvsagt være entydig innen systemets rammer, ellers vil den ikke kunne benyttes til opp-
slag. I denne forstand vil for eksempel en kundeidentifikasjon (KID) også være entydig i 
forhold til systemet for de aktuelle kunder. Når loven krever at identifikasjonsmiddelet 
må være entydig, kreves det altså noe mer. Nemnda legger til grunn at loven må tolkes 
slik at identifikasjonsmiddelet må være egnet til bruk som identifikasjon i flere systemer. 
Fødselsnummeret vil i denne forstand være et entydig identifikasjonsmiddel, fordi det er 
en nøkkel til å gjenfinne informasjon i flere ulike systemer. Fingeravtrykk vil også være 
et entydig identifikasjonsmiddel i denne forstand fordi samme avtrykk kan brukes for å 
få tilgang til flere system. Fødselsnummeret vil være velegnet til identifikasjon, men ueg-
net til autentisering (legitimasjon). Fingeravtrykket kan derimot brukes til begge deler. 

Som den innledende presentasjonen (ovenfor i pkt 6.2) illustrerer, vil det internt i sys-
temet ikke nødvendigvis brukes en nøkkel som er identisk med fingeravtrykket eller fød-
selsnummeret. Fingeravtrykket konverteres til en template, og denne templaten er i seg 
selv ikke et entydig identifikasjonsmiddel. Også et fødselsnummer kan behandles av et 
system slik at systemet selv bruker (og viser) et kryptert eller pseudonymisert nummer. 

Personvernnemnda forstår loven slik at den med «identifikasjonsmiddel» sikter til 
hva brukeren presenterer til systemet – et fingeravtrykk (som så behandles av systemets 
adgangskontroll) eller et fødselsnummer (som også kan f eks krypteres). Fingeravtrykket 
vil kunne brukes til å få tilgang til flere systemer, mens de ulike systemene i praksis vil 
konvertere det avleste avtrykket til ulike templater. Dette forhindrer ikke at fingerav-
trykket anses som et «entydig identifikasjonsmiddel» i lovens forstand. 

I det aktuelle systemet i denne saken vil fingeravtrykket avleses av en enhet i ad-
gangskontrollen. Denne avlesningen behandles med sikte på å komme frem til en 
representasjon. Denne representasjonen bygger på avlesning av visse punkter i fin-
geravtrykket bestemt av den innebygde logikken i enheten. Representasjonen kan så 
sammenlignes med de templater som er lagret for fingeravtrykket til autoriserte bru-
kere. Hvis sammenligningen ligger innenfor den forhåndsdefinerte margin for avvik, vil 
(1) brukeren være identifisert, og (2) brukeren være autentisert. Brukeren får dermed 
adgang til treningssenteret. 

To av nemndas medlemmer (Leikny Øgrim og Jostein Halgunset) ønsker å opprett-
holde sin særmerknad. Det vises til PVN-2006–11 (Rema 1000). 
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6.4 Foreligger det «saklig behov», og er metoden «nødvendig for å oppnå slik 
identifisering» 

Personopplysningsloven § 12 åpner for at man kan bruke entydige identifikasjonsmid-
ler hvis særlige forhold foreligger. 

I denne saken begrunnes bruken av fingeravtrykk med at medlemmene skal slippe 
å ta med medlemskort. Videre sikrer man at de personer som er medlem, har gyldig 
medlemskap, og metoden forebygger misbruk av personlige medlemskap. 

Slik Personvernnemnda ser det, er fordelen med slik bruk av fingeravleser at det er 
enkelt, praktisk og brukervennlig. Man behøver ikke å huske medlemskortet. 

Imidlertid opplever enkelte personer bruk av fingeravtrykk som et inngrep i sin inte-
gritet. Dette kan ha sammenheng med at fingeravtrykk tradisjonelt sett er blitt brukt av 
politiet i forbindelse oppklaring av straffbare forhold. Det at politiet benytter fingerav-
trykk i alvorlige kriminalsaker kan gi en opplevelse av mistenkeliggjøring når man må 
avgi fingeravtrykk i ulike dagligdagse situasjoner. Andre ulemper ved fingeravtrykks-
leser er at fingeravtrykkene legges igjen som spor i det daglige liv og det er fare for at 
dataene kan brukes til andre formål enn de formål de opprinnelig ble samlet inn for. 

Personvernnemnda er kommet til at treningssenteret kan sies å ha et saklig behov for 
sikker identifisering ved adgangskontrollen. Spørsmålet er imidlertid om kravet til nød-
vendighet er oppfylt. Det følger av forarbeidene at bruk av entydige identifikasjonsmidler 
ikke skal tillates dersom «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som for eksempel 
navn, adresse og kundenummer» er tilstrekkelig. Etter nemndas syn kan treningssenteret 
benytte seg av «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler» som likevel tilfredsstiller 
treningssenterets behov. Nemnda aksepterer argumentet om at bruk av fingeravtrykksle-
ser gir medlemmene en enkel inngang og treningssenteret en god adgangskontroll. Dette 
er imidlertid ikke nok. I følge forarbeidene kreves det noe mer. Det må i tillegg være slik 
at det ikke kan tas i bruk en løsning som ikke forutsetter bruk av et entydig identifika-
sjonsmiddel, og som gir samme sikkerhet. Nemnda legger til grunn at det finnes tilfreds-
stillende alternativer som er sikkert nok for treningssenterets formål og behov. Nemnda 
viser til eksemplene i Datatilsynets vedtak. 

Etter en konkret vurdering er Personvernnemnda kommet til at i denne situasjonen 
er ikke bruk av fingeravtrykksleser nødvendig for å oppnå sikker identifisering. Den 
planlagte bruken er derfor ikke tillatt, jf personopplysningsloven § 12.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 26. mars 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–09 oslo trimsenter – fingeraVtrykk Ved 
adgangskontroll: klage på datatilsynets vedtak om at 
oslo trimsenter må avslutte bruken av fingeravtrykk ved 
adgangskontroll til treningssenter

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Oslo trim-
senter på Datatilsynets vedtak om at Oslo trimsenter må avslutte bruken av fingerav-
trykk ved adgangskontroll.

2 saksgang
Datatilsynet mottok høsten 2005 informasjon om at Oslo trimsenter benyttet fingerav-
trykk i tilknytning til adgangskontroll. Det ble rettet en henvendelse til treningssenteret 
24.11.2005 hvor Datatilsynet ber om en redegjørelse. 

I brev av 5.12.2005 redegjør Oslo trimsenter for sin bruk av fingeravtrykk, her-
under formål og behandlingsgrunnlag. 

I brev av 12.12.2005 ber Datatilsynet om utfyllende opplysninger med svarfrist 
1.1.2006. Datatilsynet sendte ut en purring 3.2.2006 med ny frist 20.2.2006. I brev 
av 7.3.2006 fattet Datatilsynet vedtak om at bruken av fingeravtrykk måtte avsluttes. 
Vedtaket ble påklaget av Oslo trimsenter 7.4.2006. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 1.9.2006. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda 11.9.2006. 

Personvernnemnda sendte klager et brev den 29.1.2007 og ba om mer utfyllende 
opplysninger om hvilke opplysninger om kunden som blir lagret under «kunde-ID». 
Nemnda mottok ikke svar og sendte derfor en purring den 1.3.2007. Purrebrevet er 
heller ikke blitt besvart, men sekretariatet mottok en telefon fra Tom Tangen 6.3.2007. 
Tangen opplyste da at de har avsluttet treningsdelen av senteret og driver nå kun med 
fysioterapi. Nemnda legger derfor til grunn det faktum som foreligger.

3 faktum 
Oslo trimsenter bruker en løsning kalt IdentX. Fingeravtrykket benyttes som identi-
fikator ved adgangskontroll til senteret. Ved første gangs registrering blir personalia, 
bilde og fingeravtrykk registrert i treningssenterets database. Databasen krever passord 
og personalet er pålagt taushetsplikt med hensyn til personopplysninger. 
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IdentX er programvare utviklet for å identifisere oppføringer eller personer i en da-
tabase. Den brukes til adgangskontroll og adgangsregistrering. En template blir utfor-
met på bakgrunn av fingeravtrykket som lagres i en lokal database. Når personen skal 
identifiseres i databasen gjøres det et todelt søk for å finne en template som stemmer 
med det som opprettes ved innlesing. Såkalt «kunde-id returneres da fra databasen. 
Selve innskanningen av fingeravtrykket lagres ikke og brukes ikke til identifisering. 
Sensoren som brukes til fremstillingen av en template inneholder ikke minne. Dersom 
en sensor kommer på avveie, ligger det derfor ingen templater lagret der. Når en kunde 
skal slutte, slettes templaten og kunde-id fra databasen. 

Registreringen er frivillig for senterets medlemmer. De som ikke ønsker å avgi fin-
geravtrykk blir logget inn manuelt ved hvert besøk. Av ca 500 medlemmer opplyses det 
at det kun er to personer som ikke har samtykket til bruk av fingeravtrykk. 

Personvernnemnda har ikke lykkes i å finne ut av hva som omfattes av «kunde-
ID». I brev fra senteret står det at kunden skal oppgi personalia, ta bilde og registrere 
fingeravtrykk i databasen. Nemnda legger til grunn at dette utgjør «kunde-ID». Det er 
ikke opplyst noe om hvorvidt og eventuelt på hvilken måte kunden må legitimere seg 
ved inngåelse av medlemskap. 

Datatilsynet har fattet følgende vedtak: 

Oslo Trimsenter AS må avslutte enhver bruk av fingeravtrykk eller andre 
biometriske kjennetegn i forbindelse med adgangskontroll

4 anførslene 
Klager opplyser at tidligere ordninger med medlemskort har medført for dårlig kon-
troll på gyldig betalt medlemskap fordi medlemskortene blir manipulert ved at kortet 
overdras til andre, bildet byttes ut eller utløpsdato blir endret. Det er også anført at 
ordningen er meget effektiv fordi innsjekkingen tar liten tid. 

Klager anfører at man også har et ønske om å registrere hvor mange som er i loka-
lene til enhver tid for bedre utnyttelse av aktiviteter. 

Klager anfører til slutt at personopplysningene er godt beskyttet og faren for at en 
template kommer på avveie er ekstremt liten.

5 datatilsynets vurdering 
I følge Datatilsynet er et fingeravtrykk, også når dette benyttes til å utarbeide en tem-
plate, å anse som et entydig identifikasjonsmiddel. Fingeravtrykk kan derfor bare be-
nyttes når dette er tillatt etter personopplysningsloven § 12. 

Bestemmelsen i personopplysningsloven § 12 har to kumulative vilkår; 
det er saklig behov for sikker identifisering 1. 
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metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering 2. 

Datatilsynet viser i den forbindelse til notat om endring av personopplysningsloven § 
12 som er oversendt Justisdepartementet. 

Datatilsynet finner at ordet «identifisering» skal tolkes strengt, slik at bruken av 
entydige identifikasjonsmidler som legitimasjon eller i tilknytning til verifisering av 
identitet/autentisering ikke er tillatt. 

Datatilsynet finner at det kan sies å foreligge et saklig behov for sikker identifisering 
i tilknytning til adgangskontrollen, slik at betalende medlemmer blir identifisert. Det er 
ikke gitt noen beskrivelse av om fingeravtrykket benyttes alene eller om man i tillegg 
fortsatt benytter medlemskort. Det kan ikke utelukkes at fingeravtrykket blir benyttet i 
tilknytning til identifisering dersom dette alene gir adgang til treningssenteret. Dersom 
det derimot brukes sammen med medlemskort, er det Datatilsynets vurdering at finger-
avtrykket brukes for å verifisere identiteten og ikke til identifisering slik § 12 krever. 

Datatilsynet mener at uansett er lovens krav til nødvendighet ikke oppfylt. Det er 
klart uttalt i forarbeidene at entydige identifikasjonsmidler ikke skal brukes i utrengs-
mål. Det følger av dette at nødvendighetsvurderingen bør være streng. 

Datatilsynet finner at fingeravtrykk ikke er nødvendig for sikker identifisering i 
tilknytning til adgangskontroll på treningssentre. Kontroll av medlemskort opp mot 
registrert personalia, eventuelt bruk av medlemskort kombinert med en PIN-kode eller 
et passord gir tilstrekkelig sikker identifisering. Det er mulig å sørge for at medlemskor-
tene blir vanskeligere å manipulere. 

Oversikt over antall personer i lokalet kan man oppnå ved innføring av telleport, 
adgangsprotokoll eller manuell telling. 

6 Personvernnemndas bemerkninger 
Når det gjelder generelle svenske og danske saker vedrørende bruk av fingeravtrykk 
som adgangs- eller tilgangskontroll, viser nemnda til sak PVN-2006–07 (Tysvær kom-
mune), avsnitt 7.4. 

Nemnda skal likevel vise til en dansk sak som er relevant i denne saken. I dan-
ske Datatilsyns avgjørelse av 26.11.2004 i sak 2004–219–0208, om adgangskontroll 
til et mosjonssenter, nektet tilsynet mosjonssenteret å bruke fingeravtrykksskanner. 
Ved inngangen til senteret skulle medlemmene lese av fingeravtrykket på en skanner, 
som regnet ut en verdi og som deretter ble holdt opp mot senterets medlemsdatabase. 
Utregningen av verdien skjedde i skanneren og skanningen av fingeravtrykket skulle 
ikke forlate skanneren. Det danske Datatilsynet la vekt på at saken skilte seg fra saken 
om Bornholmerkortet. Den utregnede verdien ble ikke oppbevart i et smartkort som 
den registrerte var i besittelse av, slik som i Bornholmerkortet, men i en database som 
den registrerte ikke har samme mulighet til å føre kontroll med. Det danske Datatilsynet 
konkluderte med at formålet med behandlingen ikke sto i samsvar med hvor inngri-
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pende behandling det var tale om. Tilsynet mente at det ønskede formål kunne oppnås 
med mindre inngripende midler. 

I svensk og dansk rett finnes det ingen bestemmelse tilsvarende den norske person-
opplysningsloven § 12 – for øvrig finnes det heller ingen bestemmelse som tilsvarer 
den norske personopplysningsloven § 12 i personverndirektivet. I Sverige og Danmark 
benytter man derfor de vanlige reglene, tilsvarende den norske personopplysningsloven 
§§ 11, jf 8.

6.1 Grunnkrav til behandling av personopplysninger 

Etter personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf § 8, må det foreligge et behand-
lingsgrunnlag før personopplysninger kan behandles. Et av behandlingsgrunnlagene 
som § 8 gir anvisning på er samtykke. Det kan hevdes at samtykke er innhentet ved 
at bruk av teknologien er frivillig. Medlemmene avgir fingeravtrykket frivillig, de gjør 
dette selv ved første gangs besøk på treningssenteret, og det er mulig å velge teknolo-
gien vekk. Vilkåret i personopplysningsloven § 8, 1. ledd, er dermed oppfylt. 

Spørsmålet er videre om de øvrige kravene i personopplysningsloven § 11 er opp-
fylt. Det gjelder særlig personopplysningsloven § 11 litra b og c, om at opplysningene 
bare brukes til formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet 
og at de ikke brukes senere til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. 
Personvernnemnda legger til grunn at disse vilkårene også er oppfylt. 

6.2 Generelt om fingeravtrykk som adgangskontroll 

Ved bruk av fingeravtrykk for å gi adgang til 
treningssenter har brukeren på forhånd re-
gistrert avtrykk av en eller flere fingrer ved å 
trekke fingeren over en smal skanner (optisk 
leser). Ved første gangs registrering trekkes 
som regel fingeren flere ganger inntil mas-
kinen finner at avtrykket avleses på samme 
måte hver gang og godkjenner registrering. 

Avtrykket behandles av registreringsen-
heten. Først velges det ut visse punkter fra 
mønsteret i fingeravtrykket etter en regel som 
kan variere fra enhet til enhet. Disse punk-
tene vil ha ulike verdier alt etter utseendet 
til de deler av mønsteret som faller sammen 
med punktene. 

Disse verdiene behandles så etter en regneregel (en algoritme) som danner en «tem-
plate». Denne template lagres så i enheten for tilgangskontroll. Det er gjerne et lite 
antall punkter som velges ut, i saken er det opplyst at det benyttes 50 punkter. Dette er 
for få punkter til at det er mulig å regenerere fingeravtrykket ved hjelp av templaten. 
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Om det skal være mulig, må det registreres nok punkter til at det kan regeneres et bilde 
– en vanlig telefaks har en oppløsning på 90 000 punkter per kvadrattomme, som gir 
et inntrykk av hva som kreves for å lagre avtrykket som et «bilde». Men punktene er 
tilstrekkelig til at sannsynligheten for at to ulike fingrer skal generere samme template 
er svært små, også sammenlignet med sannsynligheten for at en uvedkommende skal 
finne frem til et passord valgt av bruker. 

Når brukeren skal trene, trekkes fingeren over leseren på ny. Punkter registreres 
etter regelen, og det beregnes en verdi. Denne sammenlignes med den registrerte verdi, 
dvs templaten. For å godkjennes, må den beregnede verdien ligge innenfor en definert 
grense for avvik, ellers avvises forsøket på å få adgang. 

Dette er en forenklet og prinsipiell fremstilling av bruken. I saken benyttes en tek-
nikk som svarer til dette. I praksis er det både raskt og enkelt for brukeren å få adgang 
på denne måten.

 6.3 Personopplysningsloven § 12

Personopplysningsloven § 12, 1. ledd lyder: 

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i 
behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er 
nødvendig for å oppnå slik identifisering. 

Det følger av forarbeidene (Ot prp nr 92 (98–99) side 114, 1. spalte): 

Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre 
entydige identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre 
biometriske data. Slike identifikasjonsmidler bør ikke benyttes i utrengsmål. 
Kravet til nødvendighet i første ledd vil bare være oppfylt dersom andre og 
mindre sikre identifikasjonsmidler, som f.eks navn, adresse og kundenummer 
ikke er tilstrekkelig. Det vil også ha betydning hvor viktig sikker identifisering 
er for den registrerte, dvs hvilke konsekvenser en forveksling kan føre til. Også 
samfunnets behov kan tillegges vekt. 

Spørsmålet for Personvernnemnda er om § 12 kommer til anvendelse i denne saken. 
Betegnelsen «identifikasjonsmiddel» kan ha ulike tolkninger. For det første kan 

et identifikasjonsmiddel være «noe» som brukes for å gjenfinne opplysninger om 
én enkelt, på forhånd kjent person i en stor mengde med data, typisk en database. 
I en database vil det være en «nøkkel», denne nøkkelen vil måtte være entydig, el-
lers vil opplysninger om flere personer kunne forveksles. Fødselsnummer er en slik 
entydig identifikasjonsnøkkel. For det annet kan et identifikasjonsmiddel benyttes til 
autentisering etter at identifiseringen har funnet sted. Identifisering kan skje på en 
måte, for eksempel ved fødselsnummer. Når kandidaten for autentisering er funnet, 
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skal man sikre at sannsynligheten for identitet er høy, i alle fall høyere enn den man 
får ved bruk av navn og fødselsdato. Nemnda har i sak PVN-2006–10 (Esso Norge) 
kommet til at personopplysningsloven § 12 dekker begge former for bruk av «iden-
tifikasjonsmiddel» når bruk av fingeravtrykk til autentisering er en del av et system 
for sikker identifisering. 

Nemnda er i utgangspunktet av den oppfatning at fødselsnummer og fingeravtrykk 
ikke nødvendigvis kan sammenlignes. Loven forutsetter at fødselsnummer kan brukes 
som «entydig identifikasjonsmiddel». Med «entydig» sikter loven åpenbart til noe mer 
enn at identifikasjonen er entydig i forhold til det enkelte system. En identifikasjon må 
selvsagt være entydig innen systemets rammer, ellers vil den ikke kunne benyttes til opp-
slag. I denne forstand vil for eksempel en kundeidentifikasjon (KID) også være entydig 
i forhold til systemet for de aktuelle kunder. Når loven krever at identifikasjonsmid-
delet må være entydig, kreves det altså noe mer. Nemnda legger til grunn at loven må 
tolkes slik at identifikasjonsmiddelet må være egnet til bruk som identifikasjon i flere 
systemer. Fødselsnummeret vil i denne forstand være et entydig identifikasjonsmiddel, 
fordi det er en nøkkel til å gjenfinne informasjon i flere ulike systemer. Fingeravtrykk vil 
også være et entydig identifikasjonsmiddel i denne forstand fordi samme avtrykk kan 
brukes for å få tilgang til flere system. Fødselsnummeret vil være velegnet til identifika-
sjon, men uegnet til autentisering (legitimasjon). Fingeravtrykket kan derimot brukes 
til begge deler. 

Som den innledende presentasjonen (ovenfor i pkt 6.2) illustrerer, vil det internt i sys-
temet ikke nødvendigvis brukes en nøkkel som er identisk med fingeravtrykket eller fød-
selsnummeret. Fingeravtrykket konverteres til en template, og denne templaten er i seg 
selv ikke et entydig identifikasjonsmiddel. Også et fødselsnummer kan behandles av et 
system slik at systemet selv bruker (og viser) et kryptert eller pseudonymisert nummer. 

Personvernnemnda forstår loven slik at den med «identifikasjonsmiddel» sikter til 
hva brukeren presenterer til systemet – et fingeravtrykk (som så behandles av systemets 
adgangskontroll) eller et fødselsnummer (som også kan f eks krypteres). Fingeravtrykket 
vil kunne brukes til å få tilgang til flere systemer, mens de ulike systemene i praksis vil 
konvertere det avleste avtrykket til ulike templater. Dette forhindrer ikke at fingerav-
trykket anses som et «entydig identifikasjonsmiddel» i lovens forstand. 

I det aktuelle systemet i denne saken vil fingeravtrykket avleses av en enhet i ad-
gangskontrollen. Denne avlesningen behandles med sikte på å komme frem til en 
representasjon. Denne representasjonen bygger på avlesning av visse punkter i fin-
geravtrykket bestemt av den innebygde logikken i enheten. Representasjonen kan så 
sammenlignes med de templater som er lagret for fingeravtrykket til autoriserte bru-
kere. Hvis sammenligningen ligger innenfor den forhåndsdefinerte margin for avvik, vil 
(1) brukeren være identifisert, og (2) brukeren være autentisert. Brukeren får dermed 
adgang til treningssenteret. 

To av nemndas medlemmer (Leikny Øgrim og Jostein Halgunset) ønsker å opprett-
holde sin særmerknad. Det vises til PVN-2006–11 (Rema 1000). 
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6.4 Foreligger det «saklig behov», og er metoden «nødvendig for å oppnå slik 
identifisering» 

Personopplysningsloven § 12 åpner for at man kan bruke entydige identifikasjonsmid-
ler hvis særlige forhold foreligger. 

I denne saken begrunnes bruken av fingeravtrykk med at medlemmene skal slippe 
å ta med medlemskort. Videre sikrer man at de personer som er medlem, har gyldig 
medlemskap, og metoden forebygger misbruk av personlige medlemskap. 

Slik Personvernnemnda ser det, er fordelen med slik bruk av fingeravleser at det er 
enkelt, praktisk og brukervennlig. Man behøver ikke å huske medlemskortet. 

Imidlertid opplever enkelte personer bruk av fingeravtrykk som et inngrep i sin inte-
gritet. Dette kan ha sammenheng med at fingeravtrykk tradisjonelt sett er blitt brukt av 
politiet i forbindelse oppklaring av straffbare forhold. Det at politiet benytter fingerav-
trykk i alvorlige kriminalsaker kan gi en opplevelse av mistenkeliggjøring når man må 
avgi fingeravtrykk i ulike dagligdagse situasjoner. Andre ulemper ved fingeravtrykks-
leser er at fingeravtrykkene legges igjen som spor i det daglige liv og det er fare for at 
dataene kan brukes til andre formål enn de formål de opprinnelig ble samlet inn for. 

Personvernnemnda er kommet til at treningssenteret kan sies å ha et saklig behov 
for sikker identifisering ved adgangskontrollen. Spørsmålet er imidlertid om kravet 
til nødvendighet er oppfylt. Det følger av forarbeidene at bruk av entydige identifika-
sjonsmidler ikke skal tillates dersom «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som 
for eksempel navn, adresse og kundenummer» er tilstrekkelig. Etter nemndas syn kan 
treningssenteret benytte seg av «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler» som li-
kevel tilfredsstiller treningssenterets behov. Nemnda aksepterer argumentet om at bruk 
av fingeravtrykksleser gir medlemmene en enkel inngang og treningssenteret en god 
adgangskontroll. Dette er imidlertid ikke nok. I følge forarbeidene kreves det noe mer. 
Det må i tillegg være slik at det ikke kan tas i bruk en løsning som ikke forutsetter bruk 
av et entydig identifikasjonsmiddel, og som gir samme sikkerhet. Nemnda legger til 
grunn at det finnes tilfredsstillende alternativer som er sikkert nok for treningssenterets 
formål og behov. Nemnda viser til eksemplene i Datatilsynets vedtak. 

Etter en konkret vurdering er Personvernnemnda kommet til at i denne situasjonen 
er ikke bruk av fingeravtrykksleser nødvendig for å oppnå sikker identifisering. Den 
planlagte bruken er derfor ikke tillatt, jf personopplysningsloven § 12.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 26. mars 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–10 esso norge as: fingeravtrykk ved adgangskontroll 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Esso Norge 
på Datatilsynets vedtak om at Esso Norge må avslutte bruken av fingeravtrykk ved 
adgangskontroll til tankanlegg.

2 saksgang
Esso Norge AS søkte 15.9.2005 om konsesjon for behandling av fingeravtrykk i til-
knytning til adgangskontroll ved fire forskjellige tankanlegg, i Fredrikstad, Tønsberg, 
Trondheim og Bergen. Esso Norge hadde utarbeidet en samtykkeerklæring og en 
«Safety Policy». 

I brev av 5.10.2005 opplyste Datatilsynet at konsesjonssøknaden ikke ga tilstrekke-
lige opplysninger for at Datatilsynet kunne vurdere lovligheten av tiltaket. 

I brev av 14.10.2005 redegjør Esso Norge nærmere for den planlagte bruken av 
fingeravtrykk. I brev av 23.11.2005 opplyser Datatilsynet at tilsynet vil se samlet på en 
rekke saker om bruk av fingeravtrykk, blant annet for å vurdere å innføre konsesjons-
plikt, jf personopplysningsloven § 33, annet ledd. 

I brev av 16.2.2006 fattet tilsynet vedtak om at Esso Norge ikke oppfylte vilkårene 
i personopplysningslovens § 12 for bruk av fingeravtrykk i adgangskontroll. 

Vedtaket ble påklaget i brev av 23.2.2006. Datatilsynet var på befaring på Esso 
Norges tankanlegg på Slagentangen ved Tønsberg 23.3.2006. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 1.9.2006. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda 11.9.2006.

3 faktum 
Esso Norge ønsket å bruke fingeravtrykk i tilknytning til adgangskontroll ved fire for-
skjellige tankanlegg. Tillatelse til å registrere fingeravtrykk skulle bli innhentet og de 
ansatte som samtykket skulle skrive under på et eget samtykkeskjema. 

Fingeravtrykksleseren skulle bli plassert ved tankanleggenes adgangsporter. Bruken 
av fingeravtrykk skulle sikre at kun autorisert og trenet personell ble gitt adgang til 
anlegget. 

Datatilsynet fattet følgende vedtak: 
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Datatilsynet legger til grunn at man ikke vil innføre de planlagte 
fingeravtrykksløsningene og at enhver bruk av systemene som eventuelt allerede 
er igangsatt snarest avsluttes 

4 anførslene 

Klager er enig i at personopplysningsloven § 12 kommer til anvendelse, men er ikke 
enig i at den planlagte bruken av fingeravtrykk strider mot paragrafen. Formålet med 
fingeravtrykksløsningen er identifisering. Dette formålet endres ikke av at man også 
benytter adgangskort, da begge deler er elementer i identifiseringen. Kun adgangskort 
er ikke tilstrekkelig av sikkerhetshensyn. 

Det opplyses at systemet er levert av Toptech Systems Inc, en amerikansk auto-
masjonsleverandør. Leverandør og løsning er besluttet sentralt av ExxonMobil som 
eier Esso Norge. Det er meningen at den samme løsning skal benyttes i ExxonMobils 
tankanlegg over hele verden. Systemet blir installert til å ivareta all styring og kontroll 
på tankanlegget, herunder: 

Adgangskontroll •	
Åpner porter for inn- og utkjøring •	
All styring rundt opplasting av tankbil •	
Systemet registrerer utlastede volumer og rapporterer til fakturerings systemet •	
Systemet holder kontroll på lagrede volumer •	

ID-kort kombinert med fingeravtrykk er valgt i adgangskontrollen av flere årsaker. Det 
er viktig at kun autoriserte personer får adgang til anlegget fordi det er store mengder 
brennbart materiale samlet der. Det vil ha sikkerhetsmessige aspekter dersom de brann-
farlige varene kommer i uautoriserte hender. Essos terminaler er underlagt ISPS kode 
(International Ship and Port Security Code) og godkjent av Kystdirektoratet. Det vises til 
de økonomiske verdier produktene har og at anlegget benyttes på alle tider av døgnet. 

Selskapet tillater at personer som ikke samtykker til bruk av fingeravtrykk benytter 
en PIN-kode i stedet, selv om en PIN-kodeløsning ikke er den selskapet primært ønsker. 

Det brukes en template beregnet ut fra syv punkter i fingeren som lagres separat fra 
personelldata i en egen database. Kortnummeret fra adgangskortet gir en lenke mellom 
databasene. 

Klager anfører at bruk av fingeravtrykk er nødvendig fordi det gis direkte adgang til 
områder hvor det lagres og håndteres brannfarlig vare (bensiner). Sikker identifisering 
er nødvendig for å få adgang. Man må være helt sikker på at vedkommende som gis 
adgang er godkjent og innehar nødvendige kunnskaper til å ferdes alene på området. 

Klager anfører at den overordnede begrunnelse for bruk av fingeravtrykk er re-
latert til sikkerhetsmessige aspekter, herunder å forhindre at store volum kommer 
på avveie. Virksomhetene er underlagt krav til sikkerhet og har en godkjenning fra 
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Kystdirektoratet som forutsetter at tankanlegget har et godt og tilfredsstillende system 
for adgangskontroll slik at uautorisert adgang ikke skal forekomme. Fingeravtrykk er 
en bedre metode for å redusere mulig terrortrussel. 

Både adgangskort og kode kan benyttes av uvedkommende. Bruk av fingeravtrykk 
hindrer misbruk. Godkjent adgang gir tilgang på uttak av produkter som kan være 
farlige i uautoriserte hender og som også har stor økonomisk verdi. Adgang til anleg-
get gis hele døgnet og vedkommende kan derfor være helt alene innenfor anlegget. 
Tankanlegget er ubemannet i den tiden hvor hovedtyngden av hentingen foregår, det vil 
si mellom kl 04.00 og 10.00. Tankingen skjer ved selvbetjening. 

Klager anfører til slutt at tilsvarende bruk av fingeravtrykk er godkjent i Belgia og 
Nederland.

5 datatilsynets vurdering 
Det foreligger ingen uenighet mellom klager og Datatilsynet om at fingeravtrykk/tem-
plate er et entydig identifikasjonsmiddel og bruken skal følge reglene i personopplys-
ningsloven § 12. 

Bestemmelsen i personopplysningsloven § 12 har to kumulative vilkår; 
det er saklig behov for sikker identifisering 1. 
metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering 2. 

Datatilsynet viser i den forbindelse til notat om endring av personopplysnings-
loven § 12 som er oversendt Justisdepartementet og samlet oversendelsesbrev til 
Personvernnemnda. 

Datatilsynet finner at ordet «identifisering» skal tolkes strengt, slik at bruken av 
entydige identifikasjonsmidler som legitimasjon eller i tilknytning til verifisering av 
identitet/autentisering ikke er tillatt. 

Det er Datatilsynets oppfatning at klager har misforstått det første vilkåret i person-
opplysningsloven § 12 dit hen at et stort behov for fysisk sikring også gir et stort behov 
for sikker identifisering. Datatilsynet er ikke uenig med klager i at det foreligger et 
behov for fysisk sikring av tankanlegget mot terrorangrep og tyveri, og at god adgangs-
kontroll kan være et ledd i slik fysisk sikring. Dette kan imidlertid oppfylles gjennom 
andre grep enn fingeravtrykkskontroll. For eksempel vil høye murer, øket vakthold, 
døgnbemanning med mer kunne ha en effekt på dette. Behovet for sikker identifisering 
er knyttet til spørsmålet om hvem man faktisk skal slippe inn gjennom den ordinære 
porten til anlegget. 

Datatilsynet finner at det kan sies å foreligge et saklig behov for adgangskontrol-
len til tankanleggene. Adgangskontroll forutsetter at de personer som har rettmessig 
adgang gjenkjennes. Tilsynet finner imidlertid at fingeravtrykket ikke benyttes til iden-
tifisering, men til autentisering etter at identifiseringen har funnet sted. Verifisering av 
identitet ved hjelp av fingeravtrykk er noe annet enn identifisering.
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Datatilsynet mener at lovens krav til nødvendighet heller ikke er oppfylt. Det er 
ikke et spørsmål om bruken av fingeravtrykk gir bedre sikkerhet mot terror eller tyveri, 
men om bruken er nødvendig for å oppnå sikker identifisering. Det er klart uttalt i 
forarbeidene at entydige identifikasjonsmidler ikke skal brukes i utrengsmål. Det følger 
av dette at nødvendighetsvurderingen bør være streng. 

Det at enkeltpersoner ofte mister kort eller glemmer PIN-kode er ikke tilstrekke-
lig for at bruk av fingeravtrykk skal anses nødvendig. Det er heller ikke et argument i 
denne sammenhengen at de det gjelder ønsker løsningen og finner den praktisk i bruk. 

Datatilsynets oppfatning er at klager kan oppnå like sikker identifisering ved døgn-
bemannet adgangskontroll. Manuell visuell kontroll opp mot adgangsbevis er et godt 
alternativ til bruk av fingeravtrykk. De som ikke vil bruke fingeravtrykk skal benytte 
adgangskort med PIN-kode. Datatilsynet mener at dette taler for at klager faktisk har 
vurdert det slik at denne løsningen gir tilstrekkelig sikkerhet. 

Til slutt bemerker Datatilsynet at de nasjonale tilsynsorganene i Belgia og Nederland 
har mottatt melding fra ExxonMobils planlagte løsning med fingeravtrykk i adgangs-
kontrollen. Det er imidlertid ikke blitt gitt tillatelse til bruken. 

6 Personvernnemndas bemerkninger 
Når det gjelder svenske og danske saker vedrørende bruk av fingeravtrykk som adgangs- 
eller tilgangskontroll, viser nemnda til sak PVN-2006–07 (Tysvær kommune), avsnitt 7.4. 
I personverndirektivet finnes det ingen bestemmelse tilsvarende den norske personopplys-
ningsloven § 12, heller ikke i svensk og dansk rett. I Sverige og Danmark benytter man 
derfor de vanlige reglene, tilsvarende den norske personopplysningsloven § 11 jf § 8.

6.1 Grunnkrav til behandling av personopplysninger 

Etter personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf § 8, må det foreligge et behand-
lingsgrunnlag før personopplysninger kan behandles. Et av behandlingsgrunnlagene 
som § 8 gir anvisning på er samtykke. I denne saken innhenter Esso Norge samtykke 
i et eget skjema med overskriften «Tillatelse til å registrere fingeravtrykk». Skjemaet 
informerer sjåfører og ansatte om hvor og hvordan fingeravtrykksleser skal brukes, 
og om sikkerheten i systemet. Det er opplyst at både sjåfører og de ansatte som avgir 
fingeravtrykk, gjør dette frivillig. Det er altså mulig å velge bruk av en PIN-kode i kom-
binasjon med kort i stedet for fingeravtrykk. Slike valgmuligheter viser etter nemndas 
syn at samtykket er reelt. Nemnda anser at vilkåret i personopplysningsloven § 8, 1. 
ledd jf § 2 nr 1, om frivillig, eksplisitt og informert samtykke er dermed oppfylt. 

I sak PVN-2005–06 (Securitas), har nemnda uttalt seg generelt om samtykke fra 
arbeidstaker som behandlingsgrunn. Nemnda legger der til grunn at hovedregelen vil 
være at samtykke ikke kan være en tilfredsstillende behandlingsgrunn etter personopp-
lysningsloven § 8 første alternativ. Nemnda utelukket imidlertid ikke at det kan være 
spesielle situasjoner der man kan bygge på samtykke. I den aktuelle sak, hvor det er 
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opp til den enkelte ansatte å velge hvorvidt teknologien brukes, og hvor det antas å 
ikke ha noen negative følger for arbeidsforholdet at den velges bort, mener nemnda at 
samtykke er tilstrekkelig som behandlingsgrunn. 

Spørsmålet er videre om de øvrige kravene i personopplysningsloven § 11 er opp-
fylt. Det gjelder særlig personopplysningsloven § 11 litra b og c, om at opplysningene 
bare brukes til formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet 
og at de ikke brukes senere til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. 
Personvernnemnda legger til grunn at disse vilkårene også er oppfylt. 

6.2 Fingeravtrykk som autentisering

I denne saken brukes et kort med magnetstripe eller mikroprosessor (saken opplyser 
ikke hvilken kortteknologi som er i bruk) for identifikasjon av sjåføren. Kortets kode 
vil – på vanlig måte – sammenlignes med en database, og kandidaten for autentisering 
blir valgt ut. På dette grunnlag kan systemet slå opp i en database med templater. 

Templaten er dannet ved at brukeren på forhånd har registrert avtrykk av en eller 
flere fingrer ved å trekke fingeren over en smal skanner (optisk leser). Ved første gangs 
registrering trekkes som regel fingeren flere ganger inntil maskinen finner at avtrykket 
avleses på samme måte hver gang og godkjenner registrering. 

Avtrykket behandles ved at det velges ut visse punkter fra mønsteret i fingeravtryk-
ket etter en regel som kan variere fra enhet til enhet. Disse punktene vil ha ulike verdier 
alt etter utseendet til de deler av mønsteret som faller sammen med punktene. 
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Disse verdiene behandles så etter en regneregel (en algoritme) som danner en «tem-
plate». Denne templaten lagres så i enheten for autentisering. Det er gjerne et lite antall 
punkter som velges ut, i saken er det opplyst at det benyttes 7 punkter. Dette er for få 
punkter til at det er mulig å regenerere fingeravtrykket ved hjelp av templaten. Om det 
skal være mulig, må det registreres nok punkter til at det kan regenereres et bilde – en 
vanlig telefaks har en oppløsning på 9000 punkter per kvadrattomme, som gir et inn-
trykk av hva som kreves for å lagre avtrykket som et «bilde». Men punktene er tilstrek-
kelig til at sannsynligheten for at to ulike fingrer skal generere samme template er svært 
små, også sammenlignet med sannsynligheten for at en uvedkommende skal finne frem 
til et passord eller en firesifret PIN-kode valgt av bruker. 

Når en person skal få adgang til tankanlegget, trekkes fingeren over leseren på ny. 
Punkter registreres etter regelen, og det beregnes en verdi. Denne sammenlignes med 
den registrerte verdi, dvs templaten, som er valgt ut for kandidaten. For å godkjennes, 
må den beregnede verdien ligge innenfor en definert grense for avvik, ellers avvises 
forsøket på å få adgang. 

I dette tilfellet skjer identifikasjon ved hjelp av et adgangskort. Vanligvis skjer au-
tentisering ved bruk av en kode som tastes inn etter at kortet er avlest. I dette tilfellet 
skjer autentiseringen ved at brukeren trekker fingeren over en avleser, og den genererte 
templaten sammenlignes med templaten som er registrert for den autoriserte bruker av 
kortet. Hvis det er samsvar, vil porten åpnes så tankbilen kan kjøre inn. 

Dette er en forenklet og prinsipiell fremstilling av bruken. I saken benyttes en tek-
nikk som svarer til dette. I praksis er det både raskt og enkelt å få adgang på denne 
måten. 

6.3 Personopplysningsloven § 12

Personopplysningsloven § 12, 1. ledd lyder: 

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i 
behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er 
nødvendig for å oppnå slik identifisering. 

Det følger av forarbeidene (Ot prp nr 92 (98–99) side 114, 1. spalte): 

Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre 
entydige identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre 
biometriske data. Slike identifikasjonsmidler bør ikke benyttes i utrengsmål. 
Kravet til nødvendighet i første ledd vil bare være oppfylt dersom andre og 
mindre sikre identifikasjonsmidler, som f.eks navn, adresse og kundenummer 
ikke er tilstrekkelig. Det vil også ha betydning hvor viktig sikker identifisering 
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er for den registrerte, dvs hvilke konsekvenser en forveksling kan føre til. Også 
samfunnets behov kan tillegges vekt. 

Spørsmålet for Personvernnemnda er om § 12 kommer til anvendelse i denne saken. 
Betegnelsen «identifikasjonsmiddel» kan ha ulike tolkninger. For det første kan 

et identifikasjonsmiddel være «noe» som brukes for å gjenfinne opplysninger om én 
enkelt, på forhånd kjent person i en stor mengde med data, typisk en database. I en 
database vil det være en «nøkkel», denne nøkkelen vil måtte være entydig, ellers vil 
opplysninger om flere personer kunne forveksles. Fødselsnummer er en slik entydig 
identifikasjonsnøkkel. For det annet kan et «identifikasjonsmiddel» benyttes til auten-
tisering etter at identifiseringen har funnet sted. Identifisering kan skje på en måte, for 
eksempel ved fødselsnummer. Når kandidaten for autentisering er funnet, skal man 
sikre at sannsynligheten for identitet er høy, i alle fall høyere enn den man får ved bruk 
av navn og fødselsdato. Påloggingsrutinen kan altså logisk deles opp i «identifisering» 
og «autentisering». 

Nemnda er i utgangspunktet av den oppfatning at fødselsnummer og fingeravtrykk 
ikke nødvendigvis kan sammenlignes. 

Loven forutsetter at fødselsnummer kan brukes som «entydig identifikasjonsmid-
del». Med «entydig» sikter loven åpenbart til noe mer enn at identifikasjonen er enty-
dig i forhold til det enkelte system. En identifikasjon må selvsagt være entydig innen 
systemets rammer, ellers vil den ikke kunne benyttes til oppslag. I denne forstand vil for 
eksempel en kundeidentifikasjon (KID) også være entydig i forhold til systemet for de 
aktuelle kunder. Når loven krever at identifikasjonsmiddelet må være entydig, kreves 
det altså noe mer. Nemnda legger til grunn at loven må tolkes slik at identifikasjons-
middelet må være egnet til bruk som identifikasjon i flere systemer. Fødselsnummeret 
vil i denne forstand være et entydig identifikasjonsmiddel, fordi det er en nøkkel til 
å gjenfinne informasjon i flere ulike systemer. Fingeravtrykk vil også være et entydig 
identifikasjonsmiddel i denne forstand fordi samme avtrykk kan brukes for å få tilgang 
til flere system. Fødselsnummeret vil være velegnet til identifikasjon, men er helt uegnet 
til autentisering (legitimasjon). Fingeravtrykket kan derimot brukes til begge deler. 

Som den innledende presentasjonen (ovenfor i pkt 6.2) illustrerer, benyttes i dette 
tilfellet ikke fingeravtrykk for identifikasjon av bruker. Fingeravtrykket brukes til au-
tentisering etter at en kandidat er valgt ut på grunnlag av kortet. Av denne grunn er 
det også tilstrekkelig at templaten er dannet av forholdsvis få punkter, dette gir likevel 
– sammen med kortet – høy grad av sikkerhet for at riktig bruker gis adgang. 

Etter Personvernnemndas syn brukes strengt tatt derfor ikke fingeravtrykket i dette 
systemet til identifisering, men til autentisering. Spørsmålet for nemnda blir om per-
sonopplysningsloven § 12 dekker begge former for bruk av et «identifikasjonsmiddel». 
Med andre ord er spørsmålet om bruken av fingeravtrykk – som kan være et entydig 
identifikasjonsmiddel (jfr PVN-2006–07 Tysvær kommune) – skal omfattes av person-
opplysningsloven § 12 når det bare brukes til autentisering. Som det fremgår av PVN-
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2006–07 (Tysvær kommune) kom nemnda under tvil til at personopplysningsloven 
§ 12 må tolkes slik at fingeravtrykk faller inn under bestemmelsens uttrykk «entydig 
identifikasjonsmiddel». Imidlertid er nemndas syn at når bruken av fingeravtrykk faller 
inn under personopplysningsloven § 12, omfatter bestemmelsen også bruk av finger-
avtrykk til autentisering etter at identifisering har funnet sted, fordi autentisering er en 
bruk som omfattes av «sikker identifisering». I denne saken skjer den sikre identifise-
ringen i to faser. Disse to fasene er deler av et samlet system for sikker identifisering og 
fasene kan etter nemndas mening ikke sees uavhengig av hverandre. Nemnda vil derfor 
se på det samlede system ved vurderingen av saklig behov og nødvendighetsvilkåret 
nedenfor. 

En særmerknad: 
To av nemndas medlemmer (Leikny Øgrim og Jostein Halgunset) har et avvikende 

syn på hvilken vekt som skal legges på forarbeidenes uttalelse om at personopplys-
ningsloven § 12 gjelder «bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmid-
ler som for eksempel fingeravtrykk og andre biometriske data». Medlemmene mener 
det er uheldig å låse lovtolkningen på grunnlag av en kort bemerkning i lovforarbei-
dene, som åpenbart ikke er bygget på en nærmere vurdering av hvilke ulike måter 
fingeravtrykk kan brukes på og som derfor framstår som svært summarisk og lite ny-
ansert. Fødselsnummer og fingeravtrykk er prinsipielt såpass forskjellige størrelser at 
de ikke kan betraktes som beslektet annet enn i noen spesielle anvendelser. Når «fin-
geravtrykk og andre biometriske data» i lovforarbeidene omtales som «andre entydige 
identifikasjonsmidler « enn «fødselsnummer», må man derfor anta at forfatteren her 
har siktet til situasjoner hvor fingeravtrykk benyttes på en måte som har likhetstrekk 
med den måte fødselsnummer benyttes på, og hvor man altså teoretisk kunne velge 
mellom å bruke det ene eller det andre. Dette er ikke tilfelle i den foreliggende saken. 
Fingeravtrykk kan benyttes til å verifisere at det er riktig person som forsøker å få 
tilgang eller adgang. Fødselsnummeret kan ikke brukes til dette formålet. Ut fra dette 
virker det ikke som personopplysningsloven § 12 er ment å skulle regulere situasjoner 
som den vi her har med å gjøre. 

Om man likevel skulle komme til at fingeravtrykk prinsipielt er å oppfatte som 
«entydig identifikasjonsmiddel», fordi det i noen situasjoner kan brukes analogt med 
fødselsnummer, og at det derfor faller innenfor personopplysningsloven § 12 uansett 
konkret anvendelse, vil man likevel ikke kunne oppfatte templater av fingeravtrykk på 
denne måten. Det er vanskelig å se noen mulighet til å bruke template av fingeravtrykk 
som erstatning for fødselsnummer, eller omvendt. Det er ikke mulig å etablere noen 
en-til-en-relasjon mellom en fysisk person og en template. Argumentet om at templa-
ten etableres ved hjelp av fingeravtrykksmønsteret og at registreringsprosedyren derfor 
innebærer behandling av fingeravtrykk, og altså behandling av «entydig identifika-
sjonsmiddel», selv om templaten i seg selv ikke er entydig, virker søkt. I personopplys-
ningsloven § 2 defineres «behandling» som «innsamling, registrering, sammenstilling, 
lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter». Men siden finger-
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avtrykket som sådan verken samles inn eller registreres, skjer det i henhold til lovens 
definisjon heller ingen behandling. Konklusjonen må derfor bli at personopplysnings-
loven § 12 ikke kommer til anvendelse i den foreliggende saken. Personvernnemndas 
argumentasjon videre går ikke nærmere inn på dette. 

6.4 Foreligger det «saklig behov», og er metoden «nødvendig for å oppnå slik 
identifisering»? 

Personopplysningsloven § 12 åpner for at man kan bruke entydige identifikasjonsmid-
ler hvis særlige forhold foreligger. 

I nærværende sak skal identifiseringen skje av brukere for å få adgang til døgnåpent 
tankanlegg. Esso Norge mener at man behøver både adgangskort og fingeravtrykksle-
ser for identifisering av sikkerhetshensyn slik at kun autorisert og trenet personell blir 
gitt adgang til tankanlegget. 

Etter Personvernnemndas syn må det være rimelig klart at det her foreligger et sak-
lig behov for sikker identifisering. 

Spørsmålet blir, slik Personvernnemnda ser det, hvorvidt kravet til nødvendighet 
er oppfylt. 

Nemnda antar at det aktuelle systemet bygger på frivillighet fra den registrerte. For 
at det skal foreligge frivillighet, må det også foreligge et reelt alternativ. Dette tilbyr Esso 
ved at ansatte kan velge bruk av en kode for autentisering i stedet for fingeravtrykk. 

Imidlertid krever personopplysningsloven § 12 at metoden skal være «nødvendig» 
for å oppnå sikker identifisering. Logisk kan det da fremstå at hvis det tilbys et alterna-
tiv til fingeravtrykk, så kan ikke metoden være «nødvendig» ettersom Esso aksepterer 
alternativet. En slik tolkning av personopplysningsloven § 12 vil i praksis bety at man 
utelukker bruk av samtykke som behandlingsgrunn. Dette vil etter nemndas mening 
være en uheldig konsekvens av en slik tolkning ettersom personopplysningsloven byg-
ger på det grunnleggende prinsipp at den registrerte ved samtykke selv skal kunne 
bestemme over bruk av egne personopplysninger. En tolkning som gjør at den behand-
lingsansvarlige må påberope seg en annen behandlingsgrunn enn samtykke, kan derfor 
anses for å være i strid med lovens formål. 

Personvernnemnda mener at personopplysningsloven § 12 ikke kan tolkes slik an-
tydet ovenfor. Hvorvidt samtykke er frivillig, og kan benyttes som behandlingsgrunn, 
vil måtte vurderes i forhold til den enkelte registrerte. I dette tilfellet anser altså nemnda 
samtykket for å tilfredsstille kravene i personopplysningsloven § 2 nr 7. Etter person-
opplysningsloven § 12 er spørsmålet om løsningen som velges, gir den nødvendige 
sikkerhet for identifisering. Her må løsningen vurderes helhetlig. Personvernnemnda 
legger til grunn at Esso ved den valgte løsning oppnår det nødvendige sikkerhetsnivå. 
Arbeidsgiver vil ta hensyn til hvordan den enkelte identifiseres (og autentiseres) ved til-
retteleggelsen av arbeidet, slik at den lavere sikkerhet i forhold til de arbeidstakere som 
har valgt ikke å registrere fingeravtrykk ikke reduserer den nødvendige sikkerheten i 
løsningen sett under ett. Hvis dette ikke lar seg realisere – f eks hvis ikke de aller fleste 
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gir samtykke – vil Esso ikke kunne oppnå det ønskede sikkerhetsnivå ved frivillighet. 
Hvis man da fremdeles vil benytte fingeravtrykk til identifisering (og autentisering), 
må man eventuelt pålegge arbeidstakere å registrere fingeravtrykk. Da kan Esso ikke 
benytte samtykke som behandlingsgrunn. 

Nemnda mener at denne tolkningen harmonerer best med personopplysningslovens 
grunnleggende prinsipper. Frivilligheten vurderes altså i forhold til den enkelte ansatte, 
mens nødvendigheten av bruken av «entydig identifikasjonsmiddel» vurderes i forhold 
til nødvendigheten av etablering av den nødvendige sikkerhet for hele systemet. Slik 
kan man opprettholde bruk av samtykke som den foretrukne behandlingsgrunn også i 
forhold til entydige identifikasjonsmidler etter personopplysningsloven § 12. 

Et medlem av nemnda (Leikny Øgrim) mener at så lenge det er mulig for sjåfører og 
ansatte å la være å samtykke til bruk av fingeravtrykksleser, jf personopplysningsloven 
§ 2 nr 7, kan det ikke logisk sies å være nødvendig med bruk av denne metoden for å 
oppnå sikker identifisering, jf personopplysningsloven § 12. Medlemmet mener derfor 
at selv om det foreligger et saklig behov for bruk av fingeravtrykksleser, er ikke bruken 
nødvendig for å oppnå en sikker identifisering. Klagen bør derfor ikke tas til følge. 

Nemndas flertall (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Tom Bolstad, Siv B Pedersen, 
Jostein Halgunset og Hanne I Bjurstrøm) mener at nødvendighetskriteriet i § 12 ikke 
kan utelukke samtykke som behandlingsgrunn. Den videre drøftelse er flertallets 
argumentasjon. 

Det følger av forarbeidene at bruk av entydige identifikasjonsmidler ikke skal til-
lates dersom «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som for eksempel navn, 
adresse og kundenummer» er tilstrekkelig. Datatilsynet har sett det slik at tilfredsstil-
lende sikkerhet kan oppnås ved døgnbemannet adgangskontroll, høye murer eller bruk 
av adgangskort kombinert med kode. 

Personvernnemnda er av den oppfatning at det ikke kan pålegges – og derfor hel-
ler ikke vurderes – andre typer sikring slik som vakthold, gjerder, høye murer etc, idet 
dette ligger utenfor personopplysningsloven § 12 og midler for sikker identifisering ved 
adgangskontrollen. 

Nemnda har forståelse for at klager i en slik situasjon som i denne saken søker 
å finne et system som er enkelt, sikkert og robust. Et tankanlegg krever en høy grad 
av sikkerhet da det er forbundet med stor fare dersom uvedkommende får adgang til 
tankanlegget. Bruk av fingeravtrykk i adgangskontrollen til døgnåpne tankanlegg vil 
gi en løsning med ønsket grad av sikkerhet forutsatt at samtykke gis av en tilstrekkelig 
stor andel av de ansatte. I motsetning til sak PVN-2006–11 (REMA 1000) er det ikke 
overvåkning som er formålet med bruken, men et ønske om å trygge en arbeidsplass 
og et anlegg som er «farlig». Dette er både i sjåførenes, de ansattes, arbeidsgivers og 
samfunnets interesse. 

Imidlertid er dette i seg selv ikke nok. Nemnda tolker forarbeidene dit hen at det 
må i tillegg være slik at det ikke kan tas i bruk en løsning som generelt ikke forutsetter 
bruk av et entydig identifikasjonsmiddel, og som gir samme sikkerhet. 
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Personvernnemndas flertall er etter en konkret vurdering kommet til at det i denne 
situasjonen foreligger et saklig behov for sikker identifisering, og at bruk av finger-
avtrykksleser er nødvendig for å oppnå dette. Den planlagte bruken er derfor tillatt i 
samsvar med personopplysningsloven § 12. 

7 Vedtak 
Klagen tas til følge.

Oslo, 8. mars 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–11 rema 1000: fingeravtrykk ved registrering av timer 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra REMA 
1000 på Datatilsynets vedtak om at REMA 1000 må avslutte bruken av fingeravtrykk 
i forbindelse med timeregistrering for de ansatte.

2 saksgang
Datatilsynet mottok tidlig i 2006 spørsmål fra ansatte i REMA 1000 knyttet til selska-
pets bruk og planlagte bruk av fingeravtrykk. På bakgrunn av disse spørsmålene ble 
det 16.2.2006 sendt et brev til REMA 1000 hvor Datatilsynet redegjør for reglene i 
personopplysningsloven § 12 og ber om en tilbakemelding om den planlagte bruken. 

I brev av 6.3.2006 redegjør butikkjeden for innføring av en timeregistreringstermi-
nal som innebærer bruk av fingeravtrykk til verifisering av den ansattes identitet. 

I brev av 10.4.2006 fattet tilsynet pålegg om at bruken av fingeravtrykk må opphø-
re. I brev av 9.5.2006 bekrefter REMA 1000 at bruken av fingeravtrykk er opphørt. 

I brev av 18.5.2006 påklages Datatilsynets vedtak i saken. 
Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 1.9.2006. Klager ble orientert 

om dette i brev fra nemnda 11.9.2006.

3 faktum 
Klager benytter systemet KRONOS 4500 som leveres av InTime Nordic AS. Det ge-
nereres et template fra fingeravtrykket som lagres lokalt i terminalen. Registrering i 
terminalen skjer ved at den ansatte taster sitt ansattnummer eller ID-nummer. Deretter 
blir vedkommende bedt om å legge en finger på leseplaten eller sensoren for å verifisere 
at det er tastet riktig nummer. 

Datatilsynet fattet følgende vedtak: 

REMA 1000 må straks avslutte enhver bruk av fingeravtrykk i forbindelse med 
timeregistrering for de ansatte 

4 anførslene 
Klager anfører at formålet med løsningen er å forenkle det administrative arbeidet for 
kjøpmennene knyttet til butikkens bemanningsplaner og utbetaling av lønn, herunder 
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sikre at det utbetales korrekt lønn. I motsetning til stemplingskort og kode, gir bruken 
av fingeravtrykk ved timeregistreringen sikker identifisering av den ansatte. 

Klager anfører at grunnlaget for behandlingen er i personopplysningsloven § 8 a 
eller alternativt § 8 f. Det er behov for sikker identifikasjon, jf personopplysningsloven 
§ 12, av når de ansatte er på jobb for å foreta korrekt lønnsutbetaling. Alternativt må 
den enkelte kjøpmann selv registrere dette, noe som er vanskelig fordi kjøpmannen 
ikke er til stede i hele åpningstiden. 

Fingeravtrykk er nødvendig fordi det er mange ansatte, opptil 50 i hver butikk. 
Det er et omfattende arbeid å holde oversikt over hvem som faktisk er på jobb til en-
hver tid i forhold til de oppsatte planene, og dermed også hvor mye lønn den enkelte 
medarbeider har opparbeidet. Slik manuell registrering er ikke i samsvar med moderne 
butikkdrift. 

Klager anfører at det foreligger saklig behov for å benytte fingeravtrykk og at meto-
den er nødvendig for å oppnå sikker identifisering. Klager viser til at det ikke foreligger 
noe skille mellom identifisering og verifisering da poenget med bruken av fingeravtrykk 
utelukkende er å sikre at identifikasjonen er korrekt, med andre ord å sørge for sikker 
identifisering, jf ordlyden i personopplysningsloven § 12. Klager anser at bruk av fin-
geravtrykk gir sikker identifisering. Dette endres ikke av at det valgte system også har 
andre administrative funksjoner. 

Bruk av kort og kode medfører ikke nødvendigvis at registreringene er korrekt, for-
di et slikt system åpner for så vel utilsiktede som tilsiktede feilregistreringer. Feiltasting 
kan medføre at ansatte får utbetalt feil lønn, fordi det blir registrert for kort eller for 
lang arbeidstid. Klager har erfaring med at de ansatte bruker hverandres koder og 
stemplingskort og at man derfor ikke får korrekte data om hvem som har vært på jobb. 
Kort har dessuten den ulempe at de ansatte relativt ofte mister eller glemmer kortet og 
at det kan bli ødelagt. 

Datatilsynet tar feil når det hevder at nødvendighetskravet ikke er oppfylt når man 
ved andre metoder kan oppnå sikker identifisering i «tilstrekkelig grad». REMA 1000 
kan kun akseptere helt sporadiske feilregistreringer. Loven kvalifiserer ikke i hvor stor 
utstrekning det skal være nødvendig med bruk av «andre entydige identifikasjonsmid-
ler». Hvis bruk av fingeravtrykk er nødvendig for sikker identifisering og dermed kor-
rekt data, i et ikke ubetydelig antall tilfeller, anser REMA 1000 at lovens vilkår bør 
være oppfylt. Det vises til de økonomiske konsekvenser av feilregistreringer. 

Klager anfører at verken timeregistreringsterminalen eller programvaren lagrer et 
grafisk bilde av de ansattes fingeravtrykk. Fingeravtrykket blir lagret lokalt i termina-
len i form av en streng med binærkoder som er generert via en algoritme. Det er ikke 
mulig å gjenskape fingeravtrykk på basis av denne. Det er opplyst at tidsterminalen og 
fingeravtrykket ikke kan benyttes til noen form for adgangskontroll. Binærkoden skal 
ikke overføres i nettverk. 

Klager anfører til slutt at det ikke er problematisk i forhold til de ansattes per-
sonvern at det benyttes fingeravtrykk. Det er ikke fare for at opplysningen kommer 
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på avveie. I forhold til bruk av stemplingskort eller kode som identifikasjonsmiddel, 
er den eneste forskjellen at bruk av fingeravtrykk sikrer at de registrerte dataene om 
tilstedeværelse i butikken faktisk er korrekte. Personopplysningslovens § 11 ivaretas 
gjennom hele systemet.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet anser at et fingeravtrykk, også når dette benyttes til å utarbeide et tem-
plate, er å anse som et entydig identifikasjonsmiddel og bruken skal følge reglene i 
personopplysningsloven § 12. Bestemmelsen i personopplysningsloven § 12 har to ku-
mulative vilkår; 

det er saklig behov for sikker identifisering 1. 
metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering 2. 

Datatilsynet viser i den forbindelse til notat om endring av personopplysnings-
loven § 12 som er oversendt Justisdepartementet og samlet oversendelsesbrev til 
Personvernnemnda. 

Datatilsynet finner at ordet «identifisering» skal tolkes strengt, slik at bruken av 
entydige identifikasjonsmidler som legitimasjon eller i tilknytning til verifisering av 
identitet/autentisering ikke er tillatt. 

Datatilsynet er ikke uenig i at REMA 1000 har et saklig behov for å sikre at lønn 
føres korrekt. Tilsynet er imidlertid av den oppfatning at fingeravtrykket ikke benyttes 
for sikker identifisering slik dette er formulert i § 12. Det er opplyst at de ansatte skal 
benytte en ansattkode eller ID-nummer i tillegg til fingeravtrykk. Identifisering skjer 
ved hjelp av ansattkoden, mens fingeravtrykket fungerer som legitimasjon eller verifise-
ring av påstått identitet i systemet. Formålet med § 12 er nettopp å forhindre slik bruk 
av entydige identifikasjonsmidler. 

Datatilsynet mener at lovens krav til nødvendighet heller ikke er oppfylt. Det er 
klart uttalt i forarbeidene at entydige identifikasjonsmidler ikke skal brukes i utrengs-
mål. Det følger av dette at nødvendighetsvurderingen bør være streng. Man kan oppnå 
tilstrekkelig sikker identifisering sett hen til formålet ved å benytte ansattnummer, ID-
nummer, i kombinasjon med en personlig kode eller passord. Det er mulig at passord 
kommer på avveie med eller uten den ansattes vilje. Tilsynet antar imidlertid at dette kun 
skjer sporadisk. Selv om samfunnet er tjent med at svindel bekjempes, fremstår bruk av 
fingeravtrykk verken som nødvendig eller forholdsmessig i denne sammenheng. 

Når det gjelder feiltasting, mener Datatilsynet at dette antakelig skjer noe oftere, 
men at hver enkelt ansatt er forpliktet til å kontrollere sin lønnsutbetaling og gi tilba-
kemelding dersom det er oppstått en feil. 

Når det gjelder anførselen om at fingeravtrykkskontroll er nødvendig fordi ma-
nuell kontroll er for ressurskrevende og umoderne og at arbeidsgiver ikke er til stede 
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hele åpningstiden, vil Datatilsynet bemerke at dette ikke er tilstrekkelig for å oppfylle 
nødvendighetskriteriet. 

6 Personvernnemndas bemerkninger 
Når det gjelder svenske og danske saker vedrørende bruk av fingeravtrykk som adgangs- 
eller tilgangskontroll, viser nemnda til sak PVN-2006–07 (Tysvær kommune), avsnitt 7.4. 

I svensk og dansk rett finnes det ingen bestemmelse tilsvarende den norske personopp-
lysningsloven § 12 – for øvrig finnes det heller ingen bestemmelse som tilsvarer den norske 
person opplysningsloven § 12 i personverndirektivet. I Sverige og Danmark benytter man 
derfor de vanlige reglene, tilsvarende den norske personopplysningsloven §§ 11, jf 8.

6.1 Grunnkrav til behandling av personopplysninger 

Etter personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra a, jf § 8, må det foreligge et behand-
lingsgrunnlag før personopplysninger kan behandles. To av behandlingsgrunnlagene 
som § 8 gir anvisning på er litra a) å oppfylle en avtale med den registrerte, og litra f) 
den behandlingsansvarlige skal vareta en berettiget interesse og hensynet til den regis-
trertes personvern overstiger ikke denne interessen. Personvernnemnda legger til grunn 
at arbeidsavtalen skal oppfylles ved å utbetale korrekt lønn til de ansatte. Vilkåret i 
personopplysningsloven § 8, 1. ledd, er dermed oppfylt. 

Spørsmålet er videre om de øvrige kravene i personopplysningsloven § 11 er opp-
fylt. Det gjelder særlig personopplysningsloven § 11 litra b og c, om at opplysningene 
bare brukes til formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet 
og at de ikke brukes senere til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. 
Personvernnemnda legger til grunn at disse vilkårene også er oppfylt. 

6.2 Generelt om fingeravtrykk som tilgangskontroll 

Ved bruk av fingeravtrykk for å gi 
tilgang til en terminal, erstatter lesing 
(skanning) av fingeravtrykket bruk 
av passord, eventuelt både bruker-
navn og passord. Brukeren har på 
forhånd registrert avtrykk av en el-
ler flere fingrer ved å trekke fingeren 
over en smal skanner (optisk leser) 
integrert i terminalen. Ved første 
gangs registrering trekkes som regel 
fingeren flere ganger over skanneren 
inntil maskinen finner at avtrykket 
avleses på samme måte hver gang og 
godkjenner registrering. 
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Avtrykket behandles av registreringsenheten. Først velges det ut visse punkter fra 
mønsteret i fingeravtrykket etter en regel som kan variere fra enhet til enhet. Disse 
punktene vil ha ulike verdier alt etter utseendet til de deler av mønsteret som faller 
sammen med punktene. 

Disse verdiene behandles så etter en regneregel (en algoritme) som danner et «tem-
plate». Dette templatet lagres så i enheten for tilgangskontroll. Det er gjerne et lite 
antall punkter som velges ut. I saken er det ikke opplyst hvor mange punkter som 
registreres, men det er opplyst at det er så få punkter at det ikke er mulig å regenerere 
fingeravtrykket ved hjelp av templatet. Om det skal være mulig, må det registreres nok 
punkter til at det kan regeneres et bilde – en vanlig telefaks har en oppløsning på 9000 
punkter per kvadrattomme, som gir et inntrykk av hva som kreves for å lagre avtryk-
ket som et «bilde». Men punktene er tilstrekkelig til at sannsynligheten for at to ulike 
fingrer skal generere samme template er svært små, også sammenlignet med sannsynlig-
heten for at en uvedkommende skal finne frem til et passord valgt av bruker. 

Når brukeren skal benytte terminalen, trekkes fingeren over leseren på ny. Punkter 
registreres etter regelen, og det beregnes en verdi. Denne sammenlignes med den regis-
trerte verdi, dvs templatet. For å godkjennes, må den beregnede verdien ligge innenfor 
en definert grense for avvik. Hvis avlesningen er vellykket, det vil si at fingeravtrykk og 
ansattnummer stemmer overens, kan timeregistreringen begynne. 

Dette er en forenklet og prinsipiell fremstilling av bruken. I saken benyttes en tek-
nikk som svarer til dette. I praksis er det både raskt og enkelt for brukeren å få tilgang 
på denne måten.

6.3 Personopplysningsloven § 12

6.3.1 Fingeravtrykk som «entydig identifikasjonsmiddel» 

Personopplysningsloven § 12, 1. ledd lyder: 

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i 
behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er 
nødvendig for å oppnå slik identifisering. 

Det følger av forarbeidene (Ot prp nr 92 (98–99) side 114, 1. spalte): 

Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre 
entydige identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre bio-
metriske data. Slike identifikasjonsmidler bør ikke benyttes i utrengsmål. Kravet 
til nødvendighet i første ledd vil bare være oppfylt dersom andre og mindre 
sikre identifikasjonsmidler, som f.eks navn, adresse og kundenummer ikke er 
tilstrekkelig. Det vil også ha betydning hvor viktig sikker identifisering er for den 
registrerte, dvs hvilke konsekvenser en forveksling kan føre til. Også samfunnets 
behov kan tillegges vekt. 
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Spørsmålet for Personvernnemnda er om § 12 kommer til anvendelse i denne saken. 
Betegnelsen «identifikasjonsmiddel» er ikke klar. Det kan ha ulike tolkninger. For det 

første kan et identifikasjonsmiddel være «noe» som brukes for å gjenfinne opplysninger 
om én enkelt, på forhånd kjent person i en stor mengde med data, typisk en database. I 
en database vil det være en «nøkkel», denne nøkkelen vil måtte være entydig, ellers vil 
opplysninger om flere personer kunne forveksles. Fødselsnummer er en slik entydig iden-
tifikasjonsnøkkel. For det annet kan et identifikasjonsmiddel benyttes til autentisering 
etter at identifiseringen har funnet sted. Identifisering kan skje på en måte, for eksempel 
ved fødselsnummer. Når kandidaten for autentisering er funnet skal man sikre at sann-
synligheten for identitet er høy, i alle fall høyere enn den man får ved bruk av navn og 
fødselsdato. Nemnda har i sak PVN-2006–10 (Esso Norge) kommet til at personopplys-
ningsloven § 12 dekker begge former for bruk av et «identifikasjonsmiddel» når bruk av 
fingeravtrykk til autentisering er en del av et system for sikker identifisering. 

Nemnda er i utgangspunktet av den oppfatning at fødselsnummer og fingeravtrykk 
ikke nødvendigvis kan sammenlignes. Loven forutsetter at fødselsnummer og fingeravtrykk 
kan brukes som «entydig identifikasjonsmiddel». Med «entydig» sikter loven åpenbart til 
noe mer enn at identifikasjonen er entydig i forhold til det enkelte system. En identifikasjon 
må selvsagt være entydig innen systemets rammer, ellers vil den ikke kunne benyttes til 
oppslag. I denne forstand vil for eksempel en kundeidentifikasjon (KID) også være entydig 
i forhold til systemet for de aktuelle kunder. Når loven krever at identifikasjonsmiddelet 
må være entydig, kreves det altså noe mer. Nemnda legger til grunn at loven må tolkes 
slik at identifikasjonsmiddelet må være egnet til bruk som identifikasjon i flere systemer. 
Fødselsnummeret vil i denne forstand være et entydig identifikasjonsmiddel, fordi det er 
en nøkkel til å gjenfinne informasjon i flere ulike systemer. Fingeravtrykk vil også være et 
entydig identifikasjonsmiddel i denne forstand fordi samme avtrykk kan brukes for å få 
tilgang til flere system. Fødselsnummeret vil være velegnet til identifikasjon, men uegnet til 
autentisering (legitimasjon). Fingeravtrykket kan derimot brukes til begge deler. 

Som den innledende presentasjonen (ovenfor i pkt 6.2) illustrerer, vil den ansatte taste 
sitt ansattnummer eller ID-nummer (identifiseringsfasen). Deretter avleses fingeravtryk-
ket av en enhet integrert i terminalen (autentiseringsfasen). Denne avlesningen behandles 
med sikte på å komme frem til en representasjon. Denne representasjonen bygger på 
avlesning av visse punkter i fingeravtrykket bestemt av den innebygde logikken i enheten. 
Representasjonen kan så sammenlignes med det templatet som er lagret for fingeravtryk-
ket til en autorisert bruker. Hvis sammenligningen ligger innenfor den forhåndsdefinerte 
margin for avvik, vil (1) brukeren være identifisert, og (2) brukeren være autentisert, det 
vil si at fingeravtrykk og ansattnummer stemmer overens. Nemnda viser til PVN-2006–
10 (Esso Norge) for en nærmere beskrivelse av bruk av fingeravtrykk til autentisering. 

En særmerknad: 
To av nemndas medlemmer (Leikny Øgrim og Jostein Halgunset) har et avvikende syn 

på hvilken vekt som skal legges på forarbeidenes uttalelse om at personopplysningsloven 
§ 12 gjelder «bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler som for 
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eksempel fingeravtrykk og andre biometriske data». Medlemmene mener det er uheldig 
å låse lovtolkningen på grunnlag av en kort bemerkning i lovforarbeidene, som åpenbart 
ikke er bygget på en nærmere vurdering av hvilke ulike måter fingeravtrykk kan brukes 
på og som derfor framstår som svært summarisk og lite nyansert. Fødselsnummer og 
fingeravtrykk er prinsipielt såpass forskjellige størrelser at de ikke kan betraktes som be-
slektet annet enn i noen spesielle anvendelser. Når «fingeravtrykk og andre biometriske 
data» i lovforarbeidene omtales som «andre entydige identifikasjonsmidler « enn «fød-
selsnummer», må man derfor anta at forfatteren her har siktet til situasjoner hvor finger-
avtrykk benyttes på en måte som har likhetstrekk med den måte fødselsnummer benyttes 
på, og hvor man altså teoretisk kunne velge mellom å bruke det ene eller det andre. Dette 
er ikke tilfelle i den foreliggende saken. Fingeravtrykk kan benyttes til å verifisere at det 
er riktig person som forsøker å logge seg på en datamaskin. Fødselsnummeret kan ikke 
brukes til dette formålet. Ut fra dette virker det ikke som personopplysningsloven § 12 
er ment å skulle regulere situasjoner som den vi her har med å gjøre. Om man likevel 
skulle komme til at fingeravtrykk prinsipielt er å oppfatte som «entydig identifikasjons-
middel», fordi det i noen situasjoner kan brukes analogt med fødselsnummer, og at det 
derfor faller innenfor personopplysningsloven § 12 uansett konkret anvendelse, vil man 
likevel ikke kunne oppfatte templater av fingeravtrykk på denne måten. Det er vanskelig 
å se noen mulighet til å bruke template av fingeravtrykk som erstatning for fødselsnum-
mer, eller omvendt. Det er ikke mulig å etablere noen en-til-en-relasjon mellom en fysisk 
person og et template. Argumentet om at templatet etableres ved hjelp av fingeravtrykks-
mønsteret og at registreringsprosedyren derfor innebærer behandling av fingeravtrykk, 
og altså behandling av «entydig identifikasjonsmiddel», selv om templatet i seg selv ikke 
er entydig, virker søkt. I personopplysningsloven § 2 defineres «behandling» som «inn-
samling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike 
bruksmåter». Men siden fingeravtrykket som sådan verken samles inn eller registreres, 
skjer det i henhold til lovens definisjon heller ingen behandling. Konklusjonen må derfor 
bli at personopplysningsloven § 12 ikke kommer til anvendelse i den foreliggende saken. 
Personvernnemndas argumentasjon går ikke nærmere inn på dette. 

6.3.1 Foreligger det «saklig behov», og er metoden «nødvendig for å oppnå slik 
identifisering» 

Personopplysningsloven § 12 åpner for at man kan bruke entydige identifikasjonsmid-
ler hvis særlige forhold foreligger. 

I denne saken er metoden ønsket for å sikre at de ansatte registrerer timene sine kor-
rekt og for å hindre misbruk i form av at de ansatte bruker hverandres stemplingskort 
og koder. Hovedformålet med innføringen av fingeravtrykksleser er å forhindre at de 
ansatte deler passordet sitt med hverandre og dermed fører timer på andre enn seg selv. 
Fingeravtrykkspålogging ved timeregistrering skal skje for å verifisere at ansattnummer 
og fingeravtrykk stemmer overens (autentisering). 
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Personvernnemnda mener at lovens vilkår om saklig behov er oppfylt. Det forelig-
ger et saklig behov for sikker identifisering i forbindelse med timeregistrering. I for-
bindelse med lønnsutbetaling er det viktig både for bedriften og den ansatte at korrekt 
timeregistrering er utført og at feilregistreringer forhindres. 

Spørsmålet blir, slik Personvernnemnda ser det, hvorvidt kravet til nødvendighet 
er oppfylt. Etter forarbeidene skal ikke bruk av entydige identifikasjonsmidler tillates 
dersom «andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som for eksempel navn, adresse 
og kundenummer» er tilstrekkelig. Datatilsynet har sett det slik at tilfredsstillende sik-
kerhet kan oppnås ved bruk av ansattnummer eller ID-nummer, i kombinasjon med en 
personlig kode eller passord. 

Personvernnemnda tar utgangspunkt i at fingeravtrykksleser skal benyttes for å 
hindre at de ansatte bruker hverandres koder eller deler passordet sitt og fører timer 
på andre enn seg selv. Etter nemndas syn innebærer en innføring av fingeravtrykks-
leser ved timeregistrering en unødvendig mistenkeliggjøring av de ansatte. Innføring 
av fingeravtrykksleser vil naturlig bli oppfattet som en strengere form for kontroll av 
de ansatte enn ordinær timeregistrering ved stempling og lignende. Slik innføring av 
fingeravtrykksleser vil gi et sterkere signal om at man ikke kan stole på de ansatte enn 
de mer tradisjonelle løsningene. Etter nemndas mening vil et slikt system bidra til å 
svekke, heller enn å styrke, tillitsforholdet mellom ansatt og arbeidsgiver. 

Etter nemndas oppfatning kan REMA 1000 benytte seg av «andre og mindre sikre 
identifikasjonsmidler» som likevel tilfredsstiller butikkjedens behov. Nemnda aksep-
terer argumentet om at bruk av fingeravtrykksleser gir butikkjeden en god og sikker 
kontroll. Dette er imidlertid ikke nok. I følge forarbeidene kreves det noe mer. Det må 
i tillegg være slik at det ikke kan tas i bruk en løsning som ikke forutsetter bruk av et 
entydig identifikasjonsmiddel, og som gir tilfredsstillende sikkerhet. Nemnda legger til 
grunn at det finnes adekvate alternativer som er sikre nok for butikkjedens formål og 
behov. Nemnda viser til eksemplene i Datatilsynets vedtak. 

Personvernnemnda er etter en konkret vurdering kommet til at det i denne situa-
sjonen foreligger et saklig behov for sikker identifisering, men at den valgte metoden 
ikke er nødvendig for å oppnå dette. Den planlagte bruken er derfor ikke tillatt, jf 
personopplysningsloven § 12.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 9. mars 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–12 Bokettersyn hos adVokat: klage på datatilsynets 
vedtak om at opplysning om bokettersyn hos advokat ikke er en 
personopplysning 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en advokat 
på Datatilsynets vedtak om at opplysning om at advokaten er underlagt bokettersyn 
ikke er en personopplysning i personopplysningslovens forstand.

2 saksgang
Datatilsynet mottok klage fra en advokat knyttet til levering av opplysninger fra 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet den 10.4.2006. 

Datatilsynet ba Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om en redegjørelse i saken i 
brev av 26.5.2006. Svar ble mottatt 27.6.2006. 

Klager tilskrev Datatilsynet på nytt den 3.7.2006. Datatilsynet avviser saken i 
brev til klager den 13.7.2006. Datatilsynets vedtak ble påklaget i brev av 3.8.2006. 
Datatilsynet mottok ytterligere et brev fra klager datert 15.9.2006. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 23.10.2006. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda samme dag. 

Nemnda sendte et brev til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 22.1.2007 med 
spørsmål om klageadgangen for Tilsynsrådets vedtak og avgjørelser. 

Tilsynsrådet besvarte brevet 1.2.2007.

3 faktum 
Saken knytter seg til hvorvidt en opplysning om bokettersyn hos en advokat er å be-
trakte som en personopplysning eller ikke, jf personopplysningsloven § 2 nr 1. 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hadde sendt ut to dokumenter hvor det frem-
går at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hadde besluttet avholdelse av bokettersyn 
hos flere advokater, herunder klager, uten at navnene var blitt overstrøket. Tilsynsrådet 
for advokatvirksomhet er av den oppfatning at dokumentet er offentlig. 

Datatilsynet fattet følgende vedtak: 

Datatilsynet konkluderer nå med at opplysningen om Dem som advokat, i 
denne forbindelse, ikke er å betrakte som en personopplysning 
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4 anførslene 
Klager gjør gjeldende at begrepet personopplysning må fortolkes slik at det omfatter 
en opplysning om at advokaten settes under en slik etterforskning som et bokettersyn 
innebærer. 

Advokatvirksomhet drives alltid under personlig ansvar, uavhengig av om virksom-
heten er organisert som et selskap med for eksempel begrenset ansvar, jf domstolloven 
§ 232, 1. og 2. ledd. 

For å utøve advokatvirksomhet må man også ha bevilling som person. Bevilling gis 
ikke til juridiske personer. Opplysninger som kan mistenkeliggjøre den utøvde virk-
somhet, vil direkte mistenkeliggjøre advokaten. Tilsynsrådets hjemmel for å iverksette 
ekstraordinær revisjon (bokettersyn) finnes i advokatforskriftens § 3a-5. Slikt boket-
tersyn er betinget av at det foreligger «særskilte forhold som tilsier en kontroll av ad-
vokatens regnskaper». 

Bekjentgjøring av en beslutning om bokettersyn vil derfor oppfattes som en mis-
tanke om at advokaten (personen) har uorden i sin regnskapsførsel eller forvaltning av 
klientmidler, med andre ord at man ikke kan ha tillit til vedkommende i økonomiske 
spørsmål. En slik mistanke kan få ubotelige skadevirkninger for advokaten, selv om 
den etterfølgende kontroll skulle vise at alt er i orden. En slik opplysning må derfor 
komme inn under personopplysningsloven. 

Klager anfører at for advokater, og da spesielt i enkeltpersonforetak, gjør seg gjel-
dende særlige hensyn som medfører at en ekstraordinær kontroll av deres regnskaper 
må oppfattes som en mistanke om at vedkommende person har forestått regelbrudd. 
Opplysningen er derfor skadelig direkte for vedkommende person.

5 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet viser til at «personopplysning» er opplysninger og vurderinger som kan 
knyttes til en enkeltperson, jf personopplysningsloven § 2 nr 1. 

Det følger av forarbeidene (Ot prp nr 92 (1998–99) s 101–102) at juridiske perso-
ner ikke omfattes av begrepet, men slik at opplysninger om enkeltpersoner som samti-
dig knytter seg til den fysiske personen er en personopplysning. 

Datatilsynet viser også til boken «Personvern i informasjonssamfunnet», Bygrave 
og Schartum, hvor det står på side 107 at: 

For enkeltmannsforetak er sannsynligheten meget høy for at de aller fleste 
opplysninger om foretaket er personopplysning om eieren. 

Datatilsynet har i sin sak 2004/383 ansett opplysninger om en advokat som behandles 
i disiplinærutvalgene for å være en personopplysning. Det ble uttalt i saken at behand-
lingen av opplysningene i den sammenheng langt på vei er skjønnsmessige og subjektive 
og «vil nok oppleves som mer krenkende enn objektive konstaterbare forhold knyttet 
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til yrkesutøvelsen». Det ble i tillegg uttalt at hvorvidt en opplysning knyttet til en ad-
vokat er en personopplysning må avgjøres konkret i hver enkelt sak, «da opplysninger 
i andre sammenhenger faktisk kan få et motsatt resultat». 

Datatilsynet mener at det går en nedre grense for når en opplysning om en fysisk 
person knyttet til en juridisk person er en personopplysning. Formålsbestemmelsen i 
personopplysningsloven § 1 er viktig i denne sammenheng. I «Personvern i informa-
sjonssamfunnet», Bygrave og Schartum, står det (side 107 note 138): 

I lys av formålsbestemmelsen ville vi f eks åpenbart komme til at bare enkelte 
opplysninger om industriselskaper der Kjell Inge Røkke er eier eller har verv, er 
å anse som ’personopplysninger’ om Røkke. 

På denne bakgrunn kommer Datatilsynet til at opplysningen om at Tilsynsrådet har 
besluttet å avholde bokettersyn hos en navngitt advokat ikke er å anse som en person-
opplysning, jf personopplysningsloven § 2 nr 1. Datatilsynet finner at opplysningen om 
avholdelse av bokettersyn i hovedsak knytter seg til foretakets regnskaper, herunder 
økonomiske forhold, hvor grunnleggende personvernhensyn ikke gjør seg gjeldende. 
Det vises til forarbeidene NOU 1997:19 (s 53–54): 

Utvalget er enig i at også opplysninger om juridiske personer (f eks opplysninger 
om produksjonsplaner, regnskaper etc) ofte vil ha et legitimt behov for vern. 
Behovet for å verne denne typen av opplysninger er imidlertid i stor grad 
begrunnet i andre hensyn enn personvernhensyn. 

6 Personvernnemndas merknader 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er oppnevnt etter advokatforskriften, jf kapittel 
4. Det fremgår av advokatforskriften § 4–2 at forvaltningsloven og offentlighetslo-
ven gjelder for Tilsynsrådets virksomhet. Det følger av personopplysningsloven § 6 
at personopplysningsloven ikke begrenser innsynsretten etter forvaltningsloven eller 
offentlighetsloven. 

Tilsynsrådets adgang til å holde bokettersyn er regulert i forskriften § 4–7. 
Tilsynsrådet har gjort tilgjengelig to dokumenter som inneholder opplysninger om 

at det er besluttet bokettersyn hos nærmere angitte advokater. Vedtak om bokettersyn 
er utøvelse av forvaltningsmyndighet etter advokatforskriften § 4–7. 

Personvernnemnda forstår derfor klagen slik at klager mener opplysninger om 
klager er gjort tilgjengelig for tredjepart i strid med Tilsynsrådets taushetsplikt etter 
forvaltningsloven § 13. Denne bestemmelsen pålegger Tilsynsrådet taushetsplikt om 
«noens personlige forhold», jf forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr 1. Uttrykket «noens 
personlige forhold» er ikke sammenfallende med uttrykket «personlige opplysninger» i 
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personopplysningsloven, jf legaldefinisjonen i personopplysningsloven § 2 nr 1, særlig 
sammenlignet med presiseringen i forvaltningsloven § 13, 2.ledd. 

Hvis man legger til grunn at opplysningene om bokettersyn i vedtaket ikke er et 
personlig forhold, vil det ikke foreligge taushetsplikt, og enhver kan kreve å få gjøre seg 
kjent med innholdet i de aktuelle dokumentene etter offentlighetsloven § 2. 

Hvis man derimot antar at opplysningene er å betrakte som personlige forhold, vil 
dokumentene ikke være gjenstand for innsyn etter offentlighetsloven, jf § 5a, 1.ledd. I 
så fall vil det å gjøre opplysningene tilgjengelig for en tredjepart representere brudd på 
taushetsplikten. I et slikt tilfelle kan man ikke utelukke at også personopplysningsloven 
vil kunne komme til anvendelse. 

Hovedspørsmålet i denne saken er således hvorvidt det å offentliggjøre en liste over 
advokater som er underlagt bokettersyn er i strid med taushetspliktsbestemmelsen i 
forvaltningsloven fordi dette er «noens personlige forhold». Det fremgår av advokat-
forskriften § 4–2 at forvaltningsloven gjelder for Tilsynsrådets virksomhet. Det ville 
da være nærliggende å påklage Tilsynsrådets vedtak – som offentliggjør opplysnin-
gene om bokettersyn – etter forvaltningsloven § 28. Imidlertid regulerer domstollo-
ven § 225, 4. ledd uttømmende hvilke avgjørelser av Tilsynsrådet som kan påklages. 
Taushetspliktsreglene i forvaltningsloven § 13 er ikke omfattet av oppregningen i dom-
stolloven § 225, 4. ledd. Det betyr at denne type vedtak etter forvaltningsloven ikke 
kan påklages. 

Offentlighetsloven går foran personopplysningsloven, jf personopplysningsloven 
§ 6. Nemnda vil prejudisielt ta stilling til om det å offentliggjøre eller gi innsyn i en 
liste over advokater som er underlagt bokettersyn, er et brudd på taushetsplikten fordi 
opplysningen om at en advokat er underlagt bokettersyn er «noens personlige for-
hold». Hvis det ikke er «noens personlige forhold», er det offentlig, dvs ikke taushets-
belagt. Nemnda må deretter ta stilling til om det også er en personopplysning etter 
personopplysningsloven. 

Med «noens» i forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr 1 menes det fysiske personer. I 
utgangspunktet faller derfor opplysninger om selskaper, herunder enkeltpersonsfore-
tak, utenfor. Imidlertid kan opplysninger om et upersonlig rettssubjekt etter forholdene 
være av en slik karakter at de kan røpe enkeltpersoners personlige forhold. 

Eksempler på «noens personlige forhold» er opplysninger om slektskaps-, fami-
lie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse, karakter og følelsesliv. Opplysninger om 
den enkeltes utdanning og arbeid må som alminnelig regel antas å gå inn under ram-
men for § 13, 1. ledd nr 1. Opplysninger om eiendomsrett og bruksrett vil derimot 
stort sett ikke gå inn under § 13, 1. ledd nr 1. De økonomiske forhold den enkelte 
har som lønnstaker vil som utgangspunkt være taushetspliktbelagt etter § 13, mens 
utgangspunktet er det motsatte når det gjelder privates næringsdrift. Opplysninger om 
personlig status, slik som om vedkommende er gift, nedstamming, har barn i og uten-
for ekteskap, adopsjon, vergemål og statsborgerskap, forutsettes å falle inn under den 
forholdsvis vide definisjon av personlige forhold. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 
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1 omfatter bare menneskers («fysiske personers») personlige forhold, men beskytter 
ikke selskaper, foreninger o.l. («juridiske personer») jf Ot prp nr 3 (1976–77) s 134, 
med mindre enkeltpersoners personlige forhold derved avdekkes. Opplysninger om en 
bedrifts administrative og økonomiske forhold vil normalt falle utenfor taushetsplikten 
etter § 13. Opplysninger om privates økonomiske stilling vil ikke være taushetspliktbe-
lagt der de er knyttet til næringsvirksomhet vedkommende driver. Taushetsplikten etter 
§ 13 gjelder uansett hvorledes opplysningene er kommet til forvaltningsorganets eller 
til vedkommendes kjennskap. 

I Ot prp nr 3 (1976–77) s 136 nevnes det som eksempel at opplysninger om skogs-
driften fra en skogeier som søker om tilskudd til å bygge en skogsbilvei, ikke kan anses 
som personlige. Heller ikke det forhold at en person innehar en bevilling eller en lisens, 
for eksempel advokatbevilling eller legelisens, regnes som personlige forhold. Woxholth 
antar at det heller ikke vil være taushetsbelagt at en person er fratatt legelisens eller 
advokatbevilling. Opplysninger om en persons private næringsdrift, herunder økono-
miske opplysninger, faller dermed vanligvis utenfor «personlige forhold». Et eksempel 
er omtalt i Justisdepartementets lovavdelings uttalelser. Her heter det at opplysninger 
om hvilke kommandittselskap som var innvilget særlig inntektsfradrag ved ligningen, 
ikke er omfattet av taushetsplikten om personlige forhold. Dette gjaldt selv om opplys-
ningene avdekket enkeltheter ved den enkelte kommandittists skattemessige forhold. 

På denne bakgrunn er nemnda kommet til at de virksomhetsrelaterte opplysninger 
i denne saken faller utenfor taushetsplikten om personlige forhold. Nemnda er derfor 
kommet til at opplysningen er offentlig. 

Personopplysningsloven § 6 angir at innsynsretten etter forvaltningsloven eller of-
fentlighetsloven ikke begrenses. Ettersom de aktuelle opplysningene ikke er underlagt 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, betyr det at dokumenter som inneholder 
opplysningene er offentlige etter offentlighetsloven § 2, 1. ledd, og enhver kan be om 
å gjøre seg kjent med dem etter offentlighetsloven § 2, 2. ledd. I dette tilfellet forstår 
Personvernnemnda det slik at dokumentene er gjort kjent for personer som ikke har 
satt frem krav om dette. Forvaltningslovens taushetspliktbestemmelser er ikke til hinder 
for at opplysningene ble gjort kjent i forbindelse med Tilsynsrådets saksbehandling.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 24. april 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2006–13 PersonoPPlysninger i forsikringssak: klage 
på datatilsynets vedtak om å ikke intervenere i sak angående 
spesialisterklæring utarbeidet i forsikringssak som inneholdt 
personopplysninger om andre personer enn klager 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra en person 
vedrørende en spesialisterklæring utarbeidet for Vesta forsikring som inneholder per-
sonopplysninger om andre personer enn klager.

2 saksgang
Datatilsynet mottok den 30.3.2005 et brev fra klager (datert 23.3.2005) som gjaldt øn-
ske om uttalelse fra Datatilsynet om hvorvidt det er brudd på personopplysningsloven 
i forbindelse med en utarbeidet spesialisterklæring. 

I brev av 27.5.2005 gir Datatilsynet uttrykk for at det ikke finner det naturlig å 
intervenere i saken. Datatilsynet mener at saken gjelder helsepersonellovens bestem-
melser om taushetsplikt. 

Klager rettet en ny henvendelse til Datatilsynet den 22.7.2005 og ber om en ny 
vurdering av saken. Datatilsynet opprettholder sitt syn i brev av 25.8.2005. 

Klager retter nok en henvendelse til Datatilsynet den 15.3.2006, som blir purret 
ved brev 27.6.2006. 

Datatilsynet besvarte henvendelsen 13.7.2006, som ble påklaget ved brev av 
18.9.2006. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 17.11.2006. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda samme dag. Klager utdypet klagen i brev av 18.1.2007.

3 faktum og anførsler 
Klager har vært utsatt for tre trafikkulykker (i 1992, 1996 og 1999) og Vesta forsikring 
(heretter «Vesta») ønsket en utredning av trygdemedisinsk karakter. 

Klager underskrev en fullmakt til Vesta – Erklæring om fritak for taushetsplikt – og 
ga forsikringsselskapet fullmakt til å innhente «fullstendig og uredigert kopi av journa-
ler, epikriser, rapporter og trygdedokumenter». I fullmakten er det inntatt begrensning 
om at «fullmakten gjelder ikke identifiserbare opplysninger om andre enn den som har 
underskrevet». Videre følger det av fullmakten at «De angitte kilder/instanser løses 
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med dette fra taushetsplikten tilsvarende denne fullmakten. Skulle selskapet finne det 
nødvendig med opplysninger ut over dette, må det innhentes særskilt fullmakt». 

Vesta ba om at det ble utarbeidet en spesialisterklæring i saken. I brevet fra Vesta til 
legen ble det bedt om følgende: 

I forbindelse med spesialisterklæringen bes det om at det i tillegg til den rent 
kliniske undersøkelse også gis en beskrivelse av skadelidtes helse, trygde- og 
sykehistorie og at det særskilt redegjøres for omstendighetene i forbindelse med 
ulykken.

I spesialisterklæringen nedtegnet legen også taushetsbelagt og sensitiv informasjon om 
andre personer enn klager. For eksempel ble det nedtegnet at klagers samboer er syke-
meldt, at begge foreldrene er uføretrygdet og at også klagers søstre har psykiske plager 
og nakkeplager. Denne informasjonen fikk legen under samtalen med klager, ikke fra 
andre kilder. 

Klager mener at spesialisterklæringen som ble utarbeidet ikke er i samsvar med 
pasientjournalen, til tross for at de er skrevet av samme person. Videre fremgår det av 
spesialisterklæringen ulike personopplysninger om andre personer enn pasienten, uten 
at det er innhentet samtykke fra disse. Klager anfører videre at det i mandatet er bedt 
om en redegjørelse av trygdemedisinske forhold, og at legen i spesialisterklæringen har 
gått ut over fullmaktens rammer. 

Klager ønsker en uttalelse fra Datatilsynet om hvorvidt de ovennevnte forhold er å 
anse som brudd på personopplysningsloven. 

Saken ble først forelagt Helsetilsynet i Vestfold, som i brev av 26.9.2005 konkluderte 
med at spesialisterklæringen ikke er utarbeidet i henhold til god praksis. Helsetilsynet 
påpeker blant annet at det er vanlig at nær families helsetilstand og psykososiale for-
hold blir innhentet, men det fremkommer imidlertid ikke av spesialisterklæringen om 
det er innhentet fullstendig familieanamnese. Helsetilsynet mente imidlertid ikke at 
det dreide seg om så grov uaktsomhet at saken burde oversendes Statens helsetilsyn til 
vurdering som mulig pliktbrudd i henhold til helsepersonelloven § 55. 

4 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet viser til at det ikke har kompetanse til å overprøve den sakkyndige vur-
deringen. Spørsmålet om hva legen nedtegnet av informasjon er et spørsmål om helse-
personells taushetsplikt. Taushetsplikten er særskilt regulert i helsepersonelloven, som 
her går foran personopplysningsloven, jf helseregisterloven § 36, jf personopplysnings-
loven § 5. 

Vesta har konsesjon fra Datatilsynet. Konsesjonen fastsetter premisser for hvordan 
selskapet skal behandle og innhente personopplysninger. Vilkår nr 3 i konsesjonen er en 
presisering av grunnvilkåret i personopplysningsloven § 11 bokstav d. Bestemmelsen 
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retter seg både mot den enkelte lege som utleverende behandlingsansvarlig og mot 
Vesta som mottaker og behandlingsansvarlig hva gjelder de personopplysninger som 
benyttes i forsikringssaken. 

Den enkelte lege må forsikre seg om at kun de opplysninger som er nødvendig for 
å oppfylle det relevante formålet – å opplyse forsikringssaken – utleveres. Vesta på sin 
side, plikter å ikke etterspørre mer informasjon enn det som er nødvendig for å få belyst 
alle forhold rundt den skade det kreves erstatning for. 

Den enkelte lege er derfor avhengig av forsikringsselskapets spesifikasjon av de 
forhold som skal belyses. Den aktuelle saken er relatert til tre trafikkulykker. I samsvar 
med relevanskravet, kan Vesta be om alle opplysninger som er relevante for denne vur-
deringen. Dette gjelder alle skader som er en følge av ulykkene, men også skader eller 
lignende plager som vedkommende hadde forut for at ulykkene inntraff. Datatilsynet 
legger til grunn Helsetilsynet i Vestfolds uttalelse om at det er vanlig at nær families 
helsetilstand og psykososiale forhold blir nedtegnet i slike erstatningssaker. 

Det følger av relevanskravet at et forsikringsselskap som hovedregel ved tegning av 
forsikring kun kan innhente ytterligere informasjon om de forhold forsikringssøker har 
oppgitt i egenerklæringen, mens innhenting av ytterligere informasjon ved oppgjør må 
knyttes til meldt sykdom eller skade. 

Dersom det er nødvendig for å opplyse saken, vil det deretter foreligge en mulighet 
for å innhente informasjon om beslektede/relaterte/lignende skader/sykdommer/tilfeller 
til oppgitte eller meldte forhold. Uredigert journal kan kun innhentes i unntakstilfeller. 
Etter Datatilsynets mening bør man ikke be om samtykke til dette før innhenting av 
uredigert journal fremstår som tvingende nødvendig. 

Slik Datatilsynet forstår helsepersonelloven, samsvarer relevanskravet i stor grad 
med vurderingene etter bestemmelsene om taushetsplikt. Forsikringsselskapet skal spe-
sifisere hva slags forhold som ønskes belyst av avgiver. Fullmaktene som forsikrings-
selskapet benytter må derfor gjenspeile dette. Datatilsynet mener at denne spesifisering 
savnes i den forelagte fullmakt. De medisinske opplysninger som det bes om, må etter 
Datatilsynets oppfatning knyttes til den sykdommen eller skaden det søkes erstatning 
for. 

Datatilsynet legger Helsetilsynets i Vestfolds konklusjon om at spesialisterklæringen 
«ikke er utarbeidet i henhold til god praksis» til grunn. Etter Datatilsynets oppfatning 
kan det synes som om relevanskravet er vurdert av legen på en måte som ikke umid-
delbart fremstår i samsvar med behovet i den aktuelle saken. Datatilsynet vil på ingen 
måte gi uttrykk for at det er akseptabelt å utlevere opplysninger som synes å være av 
begrenset relevans. Legen er ikke pliktsubjekt etter Vestas konsesjon, og har således 
ikke brutt denne. Sett hen til dette, og at Helsetilsynet i Vestfold ikke anser utlevering i 
strid med reglene om taushetsplikt, finner Datatilsynet at det ikke har rettslig grunnlag 
som gjør det naturlig å ta videre skritt i sakens anledning.
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5 Personvernnemndas merknader 
Spørsmålet for Personvernnemnda er om det har skjedd et brudd på personopplys-
ningsloven i denne saken. 

I saken nedtegnet legen informasjon om andre enn klager i spesialisterklæringen 
som skulle brukes av Vesta i en forsikringssak som gjaldt klager. Nærmere bestemt 
nedtegnet legen personopplysninger om klagers samboer, søstre og foreldre. Legen er 
i henhold til klagers samtykkeerklæring fritatt for taushetsplikt i forhold til klager, 
men fullmakten gjelder ikke identifiserbare opplysninger om andre enn den som har 
underskrevet. 

Personvernnemnda har forstått det slik at det ofte er medisinsk relevant å ta med 
hele familiens sykehistorie når man skal behandle en pasient. Imidlertid er det etter 
nemndas syn stor forskjell på å nedtegne opplysninger om pasientens familie i behand-
lingsøyemed og å utlevere personopplysninger om andre enn pasienten til et forsi-
kringsselskap. Det er bare opplysninger om den som har samtykket som kan gis videre 
til forsikringsselskapet. 

Slik Personvernnemnda ser det, er utlevering av personopplysninger om andre enn 
den som har samtykket sannsynligvis et brudd på taushetspliktsbestemmelsene i hel-
seregisterloven og helsepersonelloven. Disse reglene er spesialregulering og går foran 
personopplysningslovens regler, jf personopplysningsloven § 5. 

Det følger av helseregisterloven § 36 at «i den utstrekning ikke annet følger av den-
ne lov, gjelder personopplysningsloven med forskrifter som utfyllende bestemmelser». 
Det følger av samme lov § 11, 1. ledd at «enhver behandling av helseopplysninger skal 
ha et uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i den databehandlingsansvar-
liges virksomhet» og i § 14, 1. ledd heter det at «helseopplysninger kan utleveres eller 
overføres til sammenstilling som er tillatt etter § 12». «Helseopplysninger kan dessuten 
utleveres eller overføres når utlevering eller overføring har hjemmel i eller i medhold av 
lov, og den som mottar opplysningene har adgang til å behandle dem etter personopp-
lysningsloven», jf helseregisterloven § 14, 2. ledd. 

Det følger av helseregisterloven § 15 at «enhver som behandler helseopplysninger 
etter denne lov, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og helsepersonel-
loven». Hovedregelen om taushetsplikt for helsepersonell finnes i helsepersonelloven § 
21: «Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om 
folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 
egenskap av å være helsepersonell». Det følger av § 22 at «taushetsplikt etter § 21 er 
ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, 
eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker». En lege har 
med andre ord taushetsplikt om det pasienten forteller. Det gjelder også i forhold til 
det pasienten forteller om andre personer, slik at dette ikke kan formidles videre. En 
pasient kan ikke samtykke på vegne av andre personer, pasienten kan bare frita legen 
for taushetsplikt i forhold til opplysninger om pasienten selv. 
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I helsepersonelloven kapittel 11 reguleres også reaksjoner ved brudd på lovens be-
stemmelser, for eksempel advarsel, tilbakekall av autorisasjon, suspensjon mv., jf lovens 
§§ 55 flg. Helsetilsynet i Vestfold konkluderte med at spesialisterklæringen ikke er 
utarbeidet i henhold til god praksis. Helsetilsynet vurderte det imidlertid slik at det 
ikke dreide seg om så grov uaktsomhet at det forelå mulig pliktbrudd som etter lovens 
§ 55 burde bli sendt til Statens helsetilsyn for behandling. Personvernnemnda tar ved-
taket fra Helsetilsynet i Vestfold til etterretning. Når saken er vurdert av Helsetilsynet i 
Vestfold som mulig taushetspliktsbrudd etter helsepersonelloven og Helsetilsynet kon-
kluderer med at reaksjonskapittelet i helsepersonelloven likevel ikke skal benyttes, må 
Personvernnemnda legge dette til grunn. Dette selv om opplysningene sannsynligvis ble 
utlevert i strid med taushetsplikt, noe Personvernnemnda ikke kan fastslå med sikker-
het idet nemnda ikke kjenner hele saken. Det finnes ingen ytterligere sanksjoner etter 
personopplysningsloven. Nemnda stadfester derfor Datatilsynets vedtak. 

6 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge.

Oslo, 21. mars 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–01 arVelighetsregisteret: klage på 
datatilsynets vedtak om å plassere behandlingsansvaret for 
«arvelighetsregisteret» hos universitetet i oslo. avgjørelsen 
innebærer samtidig et avslag på klagers konsesjonssøknad for det 
aktuelle materialet. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 14.7.2006 om å plassere behandlingsansvaret for «Arvelighetsregisteret», 
herunder «Tvillingregisteret», hos Universitetet i Oslo, Institutt for medisinsk genetikk 
(heretter UiO). Avgjørelsen innebærer samtidig et avslag på klagers konsesjonssøknad 
for det samme materialet. Både UiO og klager har søkt om konsesjon for bruk av det 
aktuelle materialet, det vil si at klager har søkt om en såkalt «arbeidskonsesjon» el-
ler «brukskonsesjon». UiOs konsesjonssøknad er ikke ferdigbehandlet av Datatilsynet, 
men Datatilsynet har vedtatt at UiO er behandlingsansvarlig.

2 saksgang
I brev av 27.3.2002 søkte UiO om at professor Per Magnus overtar som behandlings-
ansvarlig for «Arvelighetsregisteret». Tilsynet besvarer henvendelsen 18.4.2002 og 
påpeker at slik overføring ikke er nødvendig da konsesjonen opprinnelig ble gitt til 
UiO. Det gjøres samtidig oppmerksom på at det må søkes om ny konsesjon innen 
31.12.2002. 

I brev av 30.12.2002 søkes det om midlertidig forlengelse av konsesjonen. 
Datatilsynet mottok 13.1.2003 en søknad fra klager om konsesjon for 

«Tvillingregisteret». Av søknaden fremgår det at registeret er en del av 
«Arvelighetsregisteret» ved UiO. 

I brev av 15.1.2003 innvilger Datatilsynet Ullevål universitetssykehus’ (UUS) søk-
nad om forlenget overgangsperiode for behandlinger relatert til forskningsprosjekter. 

UiO viser, i brev av 31.1.2003, til at denne innvilgelsen også må gjelde for instituttet 
som en del av UUS. Datatilsynet besvarer henvendelsen 6.3.2003 og gir uttrykk for at 
konsesjonssøknaden anses fremmet, men at søknad ikke vil bli realitetsbehandlet før 
nødvendig informasjon i relasjon til den pågående eiendomstvisten er oversendt. 

I brev av 19.3.2003 til klager, viser Datatilsynet til at også UUS hadde søkt om 
konsesjon for det samme materialet, og at tilsynet ikke fant det naturlig å vurdere kon-
sesjonssøknadene før forholdet til eiendomsretten var klarlagt rettslig. Tilsynet mottok 
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svarbrev 25.3.2003 der klager påpeker at søknaden gjelder bruksrett til materialet og at 
klager personlig har stått for innsamlingen av dataene og samtykke fra de registrerte. 

Datatilsynet gir i brev av 26.8.2003 uttrykk for at spørsmålet vedrørende eien-
domsretten til materialet må avklares før tilsynet realitetsvurderer konsesjonssøkna-
den. Klager besvarer brevet 27.8.2003 og etterlyser kopi av Datatilsynets korrespon-
danse med UUS. 

Datatilsynet besvarer brevet 25.9.2003 og oversender kopi av etterspurt korrespon-
danse. Det gjøres oppmerksom på at opprinnelig konsesjon ble gitt til UiO med klager 
som registeransvarlig. 

I faks av 9.10.2003 informerer klager om at saken vedrørende eiendomsretten sø-
kes løst hos Sivilombudsmannen. 

I brev av 23.5.2005 gjentar klager sin søknad om brukskonsesjon for materialet og 
gir uttrykk for at UUS bør overta forvaltningsansvaret for materialet når klager ikke 
lenger kan arbeide med det. Datatilsynet mottar ytterligere informasjon fra klager i brev 
av 6.6.2005, 30.6.2005 og 12.7.2005. På dette tidspunktet ble også Forskerforbundet 
involvert i saken. 

UiO kontaktet Datatilsynet i brev av 29.6.2005. Det beklages at fullstendig kon-
sesjonssøknad fremdeles ikke er fremsatt. Det informeres om at UiO og Nasjonalt fol-
kehelseinstitutt (FHI) vurderer sammenslåing av de respektive etaters Tvillingregistre. 
UiO hevder at det omtvistede materialet tilhører institusjonen og ikke klager, etter at 
klager trakk sitt søksmål. 

I brev til klager av 22.7.2005 finner Datatilsynet det nødvendig å gjenta at kon-
flikten ikke synes løst. Tilsynet påpeker at UiO har informert om at saken ble løst ved 
forlik. I følge UiO innebar forliket at klager ble tilkjent tilgang til materialet, men at 
databehandlingsansvaret etter helseregisterloven ble tillagt UiO. Tilsynet påpeker at en 
aksept for bruk av materialet fra UiO bør foreligge før søknaden kan realitetsbehand-
les. Et tilsvarende brev ble sendt til UiO. 

Klager besvarte brevet 9.8.2005. Klager hevder at det ikke er inngått forlik med 
UiO, men derimot med UUS. Klager søker samtidig om en begrenset konsesjon. 
Datatilsynet mottar 20.8.2005 kopi av klagers henvendelse til UUS angående bruk av 
materialet. I brev av 16.11.2005 etterlyser tilsynet dokumentasjon for at UiO aksep-
terer klagers bruk av materialet. Tilsynet begrunnet dokumentasjonskravet i sakens 
kompliserte forhistorie. 

UiO inviterer, i brev av 21.10.2005, Datatilsynet til et møte vedrørende 
«Arvelighetsregisteret». Datatilsynet bekrefter sin deltakelse og grunnlagsmateriale for 
møtet ble oversendt per faks 15.11.2005. 

I brev fra klager av 18.11.2005 anmodes det om at Datatilsynet benytter tilgjenge-
lige sanksjoner mot UiO. Klager mener at materialet er benyttet uten rettslig grunnlag. 
Det vises til en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening. I brev av 7.12.2005 
gjør klager tilsynet oppmerksom på nok et prosjekt som skal ha benyttet data fra 
Tvillingregisteret. I brev av 8.12.2005 ber klager på nytt om en arbeidskonsesjon. 
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UiO sender konsesjonssøknad for «Arvelighetsregisteret» 27.12.2005. Datatilsynet 
mottar samtidig et brev fra UiO ved rektor og universitetsdirektøren der det understre-
kes viktigheten av å få konsesjonsspørsmålet i orden. 

Datatilsynet besvarer klagers tre siste henvendelser i brev av 14.7.2006. Datatilsynet 
informerer klager om at det til en viss grad har akseptert at materialet ved UiO ble opp-
bevart uten konsesjon all den tid det ikke ble benyttet. Dette brevet er å anse som et 
vedtak der tilsynet tar endelig stilling til plassering av behandlingsansvaret. Datatilsynet 
må derfor avslå klagers søknad om konsesjon for selve registeret. Samtidig påpekes det 
at klager kan innvilges konsesjon for et konkret prosjekt dersom det finnes behand-
lingsgrunnlag, jf personopplysningsloven § 11, 1. ledd bokstav a og UiO vil utlevere 
materialet. 

I brev av 14.7.2006 til UiO kommenterer Datatilsynet konsesjonssøknaden fra UiO 
som et ledd i saksbehandlingen og informerer om at tilsynet har funnet det naturlig å 
plassere behandlingsansvaret hos UiO. Tilsynet etterspør mer informasjon for å kunne 
behandle konsesjonssøknaden. UiO ber om et møte, som bli avholdt 28.9.2006. 

I brev av 20.11.2006 mottar Datatilsynet svar fra UiO på spørsmålene som ble stilt 
i brevet av 14.7.2006. 

Den 4.12.2006 mottar Datatilsynet klagen fra klager. Tilsynet henvender seg den 
17.1.2007 til klager og UiO for å få bekreftet hvilken del av materialet det er uenighet 
om. 

Klager svarer 24.1.2007 og presiserer at konsesjonssøknaden gjelder Det norske 
tvillingpanel og alle mulige avleggere av dette. UiO besvarer henvendelsen 25.1.2007 
og presiserer at UiO søker om konsesjon for alt materiale som finnes ved Institutt for 
medisinsk genetikk. 

Oversendelsen av klagen til Personvernnemnda gjelder således konsesjonssøknader 
for alt forskningsmateriale ved Institutt for medisinsk genetikk ved UiO med unntak av 
Sentralregisteret for arvelige lidelser. Datatilsynet har besluttet i vedtak av 14.7.2006 at 
behandlingsansvaret skal plasseres hos UiO. Konsesjon er imidlertid ennå ikke tildelt 
UiO. Det er vedtaket av 14.7.2006 som er påklaget i denne saken. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 21.3.2007. Klager ble orien-
tert om dette i brev fra nemnda 29.3.2007 med frist til uttalelse innen 20.4.2007. 
Personvernnemnda mottok svarbrev fra klager datert 17.4.2007. Videre mottok 
nemnda e-post med vedlegg fra UiO den 23.4.2007. Klager kommenterte brevet fra 
UiO i brev datert 2.5.2007. Klager sendte ytterligere et brev datert 15.5.2007. I brevet 
påklages at Datatilsynet aksepterer at UiO arbeider med et personvernregister uten 
konsesjon.

3 faktum 
Saken knytter seg til plassering av behandlingsansvaret for forskningsdata innsamlet 
som en del av «Arvelighetsregisteret», inkludert «Det norske tvillingpanel» – også kalt 
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«Tvillingregisteret». Klager har søkt om en «arbeidskonsesjon» eller «brukskonsesjon» 
til dette materialet. 

«Tvillingregisteret» inneholder zygositetsinformasjon (om det er eneggede eller to-
eggede tvillingpar) og svar på en lang rekke spørsmål om helse og sykdom hos norske 
tvillinger. Det er flere tusen norske tvillinger som har avgitt informasjon til tvillingregis-
teret. Registeret inneholder informasjon fra 1960-tallet og frem til i dag. 

Konsesjonen for «Arvelighetsregisteret» av 22.12.1982 er utstedt til Institutt for 
medisinsk genetikk, UiO. Det er UiO, ved klager, som etter den gamle personregisterlo-
ven var såkalt «registeransvarlig» for disse registrene. Klager har vært drivkraften bak 
registrene i en årrekke og den videre forskning som er kommet i stand på bakgrunn av 
disse registrene. Klager har hatt tett kontakt med de registrerte. 

Nå har både klager og UiO søkt om konsesjon for det samme materialet. Klager har 
spesifisert dette til en «brukskonsesjon». 

Det har vært stor uenighet om det er klager personlig eller UiO som har rettighetene 
til det aktuelle forskningsmaterialet. 

Med bakgrunn i den opprinnelige konsesjonen og innholdet i informasjonsskrivene 
til de registrerte, fant Datatilsynet til slutt at det var riktig å plassere behandlingsansva-
ret hos UiO. Dette betyr at det er UiO som er databehandlingsansvarlig for registrene. 
Det er derfor mest nærliggende at UiO vil få konsesjon for registrene, men det er ikke 
avgjort ennå. 

4 klagers anførsler 
Klager gjør gjeldende at «Tvillingregisteret» ble etablert, utviklet og ledet av klager 
mens klager var professor ved UiO og avdelingsoverlege ved UUS. 

Klager opplyser at dette ikke var en del av hans tjenesteplikt eller kan anses som et 
resultat av oppdragsforskning. 

Klager mener at de registrerte samtykket overfor klager. Klager har derfor ansvar for 
at forskningen videreføres og at de registrertes personopplysninger behandles korrekt. 

Klager er enig i at konsesjonen formelt sett ble utstedt til UiO, men mener at dette 
er av mindre betydning da det er klager som var registeransvarlig, ansvarlig forsker og 
pådriver for prosjektet. 

Klager viser til uenigheter med tidligere dekanus ved Det medisinske fakultet. 
Klager hevder at UiO ikke tilrettela for den aktuelle forskningen, verken med ressurser 
eller utstyr. 

Klager påpeker at det ikke ble inngått noe forlik mellom UiO og klager, men mel-
lom UUS og klager. UUS har i følge klager forsøkt å implementere forliket, mens UiO 
har motsatt seg dette. 

Klager mener at Datatilsynet uriktig har lagt vekt på tvistemålsloven § 67. Klager 
trakk søksmålet av økonomiske grunner. Klager mener at han ikke har oppgitt sin rett 
som forsker, bare sin rett til å på ny reise søksmål. Spørsmålet om klagers rettigheter 
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som forsker er ikke behandlet rettslig, idet retten kun vurderte om det forelå sikrings-
grunn da klager fremsatte krav om midlertidig forføyning. 

Videre mener klager at Datatilsynet har brutt forvaltningsloven ved å legge til grunn 
informasjon fra UiO som klager ikke er blitt gitt anledning til å kommentere, herunder 
telefonsamtaler med UUS. 

Det anføres at forskere som hovedregel har krav på å forske i egne materialer og 
fullføre igangsatte forskningsprosjekter. Forskere har rett til tilgang til forskningsmate-
riale de selv har samlet inn. Forskerforbundet mener at en slik rett vedvarer også etter 
oppnådd aldersgrense (pensjonsalder). 

Klager ber om at det utstedes en arbeidskonsesjon og at materialet allokeres til 
UUS.

5 datatilsynets kommentarer til klagers anførsler 
Datatilsynet understreker at det ikke har ønsket å gi inntrykk av at det har dratt klagers 
faglige integritet og kompetanse i tvil gjennom avslaget på konsesjonssøknaden, og 
dermed indirekte avslag på kravet om behandlingsansvar. 

Datatilsynet mener at konsesjonen ble formelt utstedt til UiO som institusjon og ikke 
til klager personlig. Tilsynet har ikke lagt til grunn at klager var kun kontaktperson. 

Når det gjelder klagers rett til en arbeidskonsesjon, er tilsynet av den oppfatning at 
det kan utstedes arbeidskonsesjon, for eksempel for enkeltstående prosjekter, men at 
slik utstedelse er betinget av at UiO tillater den ønskede bruk. Det er tilsynets oppfat-
ning at en konsesjon ikke gir behandlingsansvarlige for ønskede kilder noen plikt til å 
utlevere personopplysninger, men at konsesjonen gir innehaveren en rett til å benytte 
disse opplysningene når de er mottatt. Tilsynet forstår at det er tyngende for klager å 
være avhengig av UiOs samtykke for bruk av materialet. Når UiO imidlertid ikke har 
en plikt til å utlevere opplysningene, til tross for at klager tildeles en konsesjon, er dette 
en hensiktsmessig fremgangsmåte. 

Klager har påpekt brudd på forvaltningslovens regler om kontradiksjon. 
Datatilsynets telefonsamtaler med UUS var kun for å gi beskjed om at man ønsket kon-
takt. Vedkommende var på ferie. Det ble ikke gjort saksnotat fra samtalen. Datatilsynet 
har i hovedsak lagt vekt på den opprinnelige konsesjonen og det faktum at den er ut-
stedt til UiO som institusjon. 

Datatilsynet har også lagt til grunn tidligere informasjonsskriv ved avgjørelsen. 
Disse er utformet av klager og tilsynet mente derfor at det ikke var nødvendig å fore-
legge klager disse til uttalelse. 

Tilsynet erkjenner at forholdet til tvistemålsloven § 67 ble tillagt betydning i saken, 
men understreker at denne informasjonen ikke har hatt avgjørende betydning. Det vises 
til Ot.prp nr 3 1976–77 s 73 der det står at forvaltningslovens § 17, 2. ledd bokstav c 
også gjør unntak for det tilfellet at opplysningene ikke har hatt avgjørende betydning. 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 473

Datatilsynet ser at det kunne rutinemessig ha sendt kopi av all kommunika-
sjon fra UiO til Datatilsynet. Tilsynet mener likevel at vedtaket ikke er beheftet med 
saksbehandlingsfeil. 

Materialet befinner seg i dag hos UUS. Det er inngått avtale mellom UiO og UUS 
om at UUS skal være databehandler. Tilsynet ser ikke grunn til at UUS skal overta an-
svaret for datamaterialet. 

6 uios anførsler 
UiO påpeker at UiO ikke har inngått noe forlik med klager. Klager fikk ikke medhold 
for sine krav verken i tingretten eller lagmannsretten. Klager valgte deretter å trekke 
søksmålet og har dermed oppgitt det materielle kravet, jf tvistemålsloven § 67. 

UiO mener at det er korrekt at klager har arbeidet med registrene, men det er ikke 
et soloprosjekt fra hans side. En rekke personer ved Institutt for medisinsk genetikk har 
bidratt til dette arbeidet. 

Det er ikke uklart at det er UiO som har tilgangsrett, disposisjonsrett og eiendoms-
rett til materialet. UiO (og UUS) vant på alle punkter i rettssaken angående hvem som 
har disse rettighetene.

7 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet fant etter gjennomgang av all innsendt dokumentasjon fra begge parter 
at det var riktig å legge til grunn at UiO er behandlingsansvarlig. Tidligere konsesjon 
for «Arvelighetsregisteret» er utstedt til UiO som institusjon – ikke til klager personlig. 
Flertallet av spørreskjemaene er merket med «Universitetet i Oslo, Institutt for medi-
sinsk genetikk». Dette gir uttrykk for at disse er utstedt av UiO og at UiO er ansvarlig 
for registreringen. 

I søknaden om tillatelse til å opprette personregister av 13.3.1981 er UiO angitt 
som registereier og klager er oppført som kontaktperson. Dette viser at det overord-
nede ansvaret lå på institusjonsnivå også den gang. 

I praksis tas ofte initiativet til iverksettelse av ulike studier av enkeltstående forskere 
og ikke av institusjonene disse er ansatt ved. Det er likevel slik at dette i utgangspunktet 
ikke har noen betydning for ansvarsplasseringen. Tilsynet finner det ikke avgjørende at 
de registrerte har samtykket til klager direkte. Dette medfører likevel ikke at vedkom-
mende er (data)behandlingsansvarlig i personopplysningsloven eller helseregisterlovens 
forstand. 

Det er videre lagt vekt på at klager ved å trekke sitt søksmål mot UiO, samtidig 
måtte frafalle sitt krav etter tvistemålsloven § 67, og at dette innebar at hans krav om 
eiendomsrett til materialet ble trukket. 
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Denne saken dreier seg i stor grad om kartlegging av faktum. Datatilsynet er av 
den oppfatning at saken var tilstrekkelig opplyst til å ta en avgjørelse den 14.7.2006 
da vedtaket ble fattet. 

8 Personvernnemndas merknader 
Klager har anført at Datatilsynet har brutt forvaltningslovens saksbehandlingsregler i 
denne saken. Personvernnemnda kan ikke se at det har skjedd brudd på saksbehand-
lingsregler som eventuelt kan ha fått innflytelse på resultatet. 

Personvernnemnda legger til grunn at det var UiO som fikk den opprinnelige kon-
sesjonen i 1982. Det var med andre ord ikke klager personlig som fikk konsesjonen. 
Forskningen har funnet sted ved Institutt for medisinsk genetikk. 

Behandlingsansvarlig er definert i personopplysningsloven § 2 nr 4 som «den som 
bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler 
som skal brukes». Behandlingsansvarlig har ulike plikter etter personopplysningsloven. 
Blant annet skal behandlingsansvarlig sørge for informasjonssikkerheten, jf personopp-
lysningsloven § 13, og gi informasjon til de registrerte om formålet med behandlingen, 
utlevering av opplysninger og retten til å kreve innsyn og retting, jf personopplysnings-
loven § 19. 
Normalt avgjøres spørsmålet om hvem som er behandlingsansvarlig ut fra følgende 
momenter: 

Hvem initierer prosjektet? •	
Hva informeres respondentene om i forhold til ansvar? •	

Respondentene skal få informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig (med  –
adresse etc) slik at det er klart hvor man skal henvende seg ved innsyn, retting, 
sletting etc. 

Skjer forskerens befatning med personopplysningene i egenskap av å være ansatt •	
eller ikke? 
Hvordan finansieres prosjektet? •	

Nemnda er enig med Datatilsynet i at det er mest nærliggende å plassere behandlings-
ansvaret hos UiO ved Institutt for medisinsk genetikk. Nemnda går ut i fra at UiO der-
for også vil få konsesjon for registrene. Spørsmålet blir da om dette utelukker at klager 
kan få tilgang til det samme materialet. 

Datatilsynet har lagt noe vekt på en tidligere tvist mellom klager og UUS og UiO. 
UUS og klager inngikk et rettsforlik i 2001 angående klagers tilgang til materialet i re-
gistrene etter pensjonsalder. I rettsforliket står det at gjennomføringen av klagers tilgang 
skal skje etter nærmere drøftelser mellom klager, UUS og UiO. Klager begjærte i 2002 
midlertidig forføyning for at UUS og UiO skulle gi ham full tilgang til forskningsma-
terialet, men fikk ikke medhold i verken tingretten eller lagmannsretten. Klager trakk 
deretter søksmålet. Det har derfor oppstått en diskusjon rundt tvistemålsloven § 67, 
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det vil si om klager også har oppgitt selve kravet og om hvem som har «eiendomsrett» 
til materialet. 

Personvernnemnda vil ikke gå inn på spørsmålet om det er klager eller UiO som 
«eier» materialet. For det første er det ikke nødvendigvis slik at den behandlingsansvar-
lige er den som har eiendomsretten. For det annet kan begrepet «eiendomsrett» vanske-
lig brukes angående opplysninger og informasjon. Etter nemndas mening vil det mest 
korrekte være å snakke om retten til å disponere over opplysninger. Nemnda vil derfor 
ikke gå nærmere inn på diskusjonen angående eiendomsrett til materialet. 

I denne saken er det bedt søkt om konsesjon til det samme materialet som UiO 
har behandlingsansvaret for (og sannsynligvis vil bli konsesjonsinnehaver for). Det er 
mulig å få en egen selvstendig konsesjon innenfor den vide konsesjonen for et spesifikt 
prosjekt. Det er det imidlertid ikke søkt om i denne saken. I denne saken er det bedt 
om å få en «arbeidskonsesjon» eller «brukskonsesjon». Etter nemndas mening må det 
korrekte være å be om en tilgang til det materialet som UiO disponerer over som 
behandlingsansvarlig. Hvorvidt den behandlingsansvarlige skal gi forskere tilgang til 
forskningsmateriale er ikke behandlet i personopplysningsloven. Det følger av helsere-
gisterloven § 13 at det bare er den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den 
som arbeider under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjons-
myndighet som kan gis tilgang til helseopplysninger. Bestemmelsens annet punktum 
fastslår at tilgang kan bare gis i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid. 
Tilgang til andre enn de som er nevnt i helseregisterloven § 13 regnes som utlevering av 
opplysninger og må ha hjemmel i helseregisterloven §§ 5,7 eller 8. 

Nemnda legger til grunn at det er opp til UiO som behandlingsansvarlig å hånd-
tere forespørsler om tilgang til forskningsmaterialet. Etter nemndas syn er en profes-
sor emeritus ved institusjonen normalt ikke en utenforstående tredjeperson, men vil 
normalt være en forsker som faller inn under konsesjonen. Det blir derfor opp til UiO 
å ta stilling til om videre forskning skal skje, ut fra forskningsetiske prinsipper og ar-
beidsrettslige retningslinjer. 

9 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 24. mai 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–02 BiBliotek-systemer: klage på datatilsynets avslag 
hvoretter Bibliotek-systemer as ikke får utvikle bibliotektjeneste 
som innebærer å lage knytninger mellom boktitler som ulike 
låntakerne låner – såkalt korrelasjonsdatabase. 

 [SLADDET VERSJON, jf offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13]

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra 
Bibliotek-Systemer AS på tilsynets brev av 9.3.2007 om avslag på utvikling av en 
bibliotektjeneste. 

Datatilsynet er i tvil om det foreligger klageadgang, da tilsynet anser brev av 
9.3.2007 som råd og veiledning gitt med hjemmel i personopplysningslovens § 42 nr 
6, og derved ikke en avgjørelse som kan påklages etter lovens § 43, jf § 42 siste ledd 
første punkt. 

Bibliotek-Systemer AS anser Datatilsynets brev som et vedtak, og at det dermed 
foreligger klageadgang. 

Datatilsynet ber Personvernnemnda klargjøre grensen mellom veiledende uttalelser 
og avgjørelser som gir klagerett.

2 saksgang
Bibliotek-Systemer AS henvendte seg til Datatilsynet i brev av 10.1.2003 og 23.8.2004, 
med forespørsel om utvikling av bibliotektjeneste. I brev av 13.12.2006 redegjør 
Bibliotek-Systemer AS for tjenesten. 

I brev av 9.3.2007 fastslo Datatilsynet at personopplysningsloven kommer til an-
vendelse på behandlingen av denne typen personopplysninger. Tilsynet vurderte det slik 
at opplysningene er pseudonyme, og at tjenesten dermed innebærer behandling av per-
sonopplysninger. I samme brev fastslo Datatilsynet at samtykke er det eneste aktuelle 
behandlingsgrunnlag, jf personopplysningslovens § 11 litra a jf § 8. 

I brev av 12.3.2007 klaget Bibliotek-Systemer AS på Datatilsynets vurdering. 
Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 1.6.2007. Klager ble orien-

tert om dette i brev fra nemnda samme dag, med frist til uttalelse innen 15.6.2007. 
Personvernnemnda mottok svarbrev fra klager datert 14.6.2007. 

Det er anført at det system Bibliotek-Systemer AS ønsker i Norge, er tillatt i 
Danmark. Personvernnemnda tilskrev derfor det danske Datatilsynet den 12.9.2007 
for å undersøke om det danske tilsynet har vurdert en tilsvarende eller lignende 
sak. Nemnda mottok svarbrev fra det danske Datatilsynet 11.10.2007. Det danske 
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Datatilsynet nevner to lignende saker (uten saksnummer); en fra 2004 som gjaldt per-
sonlig profiler for et biblioteks brukere og en pågående sak som gjelder datamining av 
historiske utlånsdata. 

Personvernnemnda tilskrev Bibliotek-Systemer AS den 18.9.2007 for å få en bedre 
beskrivelse av krypteringsmetode, pseudoidentitet og flytdiagram. Bibliotek-Systemer 
AS besvarte brevet den 20.9.2007 og ga en mer detaljert beskrivelse av systemet. 

Nemnda ba deretter om et møte med Bibliotek-Systemer AS for en muntlig for-
klaring av den tekniske siden av tjenesten. Bibliotek-Systemer AS møtte nemnda 
16.10.2007.

3 faktum 
Bibliotek-Systemer AS betjener 60 % av landets folkebibliotek med bibliotektjenes-
ter. Selskapet ønsker å lage en internettbasert tjeneste for låntakere av bøker ved lan-
dets biblioteker, som har til hensikt å gi alternativer til konkrete boktitler. Tjenesten 
innebærer at det registreres hvilke bøker (titler) låntakerne låner, og tjenesten finner 
deretter sammenhenger mellom de ulike boktitler. Bibliotek-Systemer AS kaller disse 
sammenhengene korrelasjoner. Ved å korrelere hvilke bøker ulike låntakere har lånt, 
vil man kunne foreslå alternative boktitler. Låntakerne skal kunne gå inn på en boktit-
tel i Websøk, bibliotekets publikumssøk på internett, og finne hvilke andre boktitler 
biblioteket har med høy korrelasjon til denne tittelen. Formålet med tjenesten er å gi 
bedre rådgivning til låntakerne. [Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvalt-
ningsloven § 13] 

Saken dreier seg om hvorvidt tjenesten innebærer en behandling av personopplys-
ninger, herunder hvorvidt opplysningene kan knyttes til en enkeltperson, jf person-
opplysningslovens § 2 nr 1. Videre gjelder saken hvorvidt behandlingen kan hjemles i 
andre behandlingsgrunnlag enn samtykke, jf personopplysningslovens § 11 litra a jf § 
8 litra a-f. 

4 klagers anførsler 
Bibliotek-Systemer AS anfører at personopplysningene som behandles er anonyme, da 
de ikke kan knyttes til en enkeltperson. Klager mener at løsningsforslaget ivaretar sik-
kerheten til den enkelte låntaker på en god måte. [Utelatt i henhold til offentlighetslo-
ven § 2, jf forvaltningsloven § 13] 

Bibliotek-Systemer AS anfører at tjenesten vil ha mindre verdi dersom den skal 
baseres på samtykke. Klager ønsker heller å gi den enkelte låntaker mulighet til å reser-
vere seg mot tjenesten. [Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven 
§ 13] 

Klager anfører at korrelasjonstjenesten er nødvendig for å gi gode alternative bok-
titler til låntakerne. I dag forsøker bibliotekene å dekke behovet gjennom måten de 
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katalogiserer en bok, ved å påføre beskrivende emneord og klassifikasjonsnummer. 
Klager mener at en slik katalogisering representerer teorien for sammenhenger mellom 
titler. En korrelasjonstjeneste vil derimot gi en slags «fasit» på hvordan låntakerne 
forholder seg i praksis. 

Bibliotek-Systemer AS anfører at det ikke er et godt nok alternativ at låntake-
ren kan få tips om alternative boktitler ved samtale med bibliotekets personale. 
Korrelasjonstjenesten vil være tidsbesparende både for låntakeren og bibliotekperso-
nalet, og gi mer optimal kunnskap. Klager fremhever at en slik korrelasjonstjeneste 
allerede er tatt i bruk i blant annet USA og Danmark. 

Bibliotek-Systemer AS mener for øvrig at Datatilsynet har feilet i å komme med råd 
og veiledninger. Klager ønsker konkrete løsningsforslag som gjør det mulig å iverksette 
korrelasjonstjenesten. [Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven 
§ 13] Bibliotek-Systemer AS signaliserer også at selskapet er villig til å underlegge seg 
konsesjon. 

Klager mener videre at saksbehandlingen hos Datatilsynet har tatt urimelig lang tid. 
Videre uttrykker klager misnøye med at tilsynet har byttet saksbehandlere to ganger, og 
at oversendelse av saken til Personvernnemnda ble foretatt av en tredje saksbehandler. 
Det anføres at på grunn av dette er forståelsen av sakens faktiske innhold delvis gått 
tapt. Bibliotek-Systemer AS mener at tilsynet i oversendelsesbrev til Personvernnemnda 
av 30.5.2007, har lagt til grunn feil forståelse av korrelasjonstjenesten. 

Bibliotek-Systemer AS anfører at Datatilsynet i sitt oversendelsesbrev til 
Personvernnemnda kom med nye og ukjente argumenter i saken. Selskapet fremhever 
at det først ved oversendelsesbrevet ble gjort oppmerksom på at Datatilsynet anså tilsy-
nets brev av 9.3.2007 for å være råd og veiledning, og ikke endelig avslag. Klager me-
ner at brevet er et vedtak som kan påklages til Personvernnemnda. Videre stiller klager 
seg uforstående til Datatilsynets bemerkning om at saken ikke er ferdigbehandlet hos 
tilsynet. Klager oppfatter brev av 9.3.2007 som avsluttende.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til at «personopplysning» er opplysninger og vurderinger som kan 
knyttes til en enkeltperson, jf personopplysningsloven § 2 nr 1. 

Etter tilsynets vurdering innebærer tjenesten behandling av pseudonyme person-
opplysninger. Det vises til definisjonen av pseudonyme helseregistre i helseregisterlo-
vens § 2 nr 4: 

«Helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men 
allikevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person gjennom 
helsesystemet uten at identiteten røpes». 
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Tilsynet er av den oppfatning at det ved innføring av helseregisterloven og forskrifter 
om pseudonyme helseregistre, herunder IPLOS og Reseptregisteret, er det fra lovgivers 
side lagt til grunn at behandlingen av pseudonyme helseopplysninger er å anse som 
behandling av identifiserbare helseregisteropplysninger, jf helseregisterlovens § 2 nr 1. 

Lovgiver har ikke tatt uttrykkelig stilling til om pseudonyme personopplysninger er 
å anse som personopplysninger i personopplysningslovens forstand. Datatilsynet mener 
at det samme prinsippet allikevel må gjelde for personopplysningsloven. Tilsynet viser i 
den forbindelse til at helseregisterloven er nyere enn personopplysningsloven, og at det 
må kunne legges til grunn at helseregisterloven og dens forarbeider derved gir uttrykk 
for et mer oppdatert syn hos lovgiver. Tilsynet bemerker at det også etter personopplys-
ningsloven vil behandles opplysninger av svært sensitiv karakter. Datatilsynet kan derfor 
ikke se at helseregistrenes sensitive innhold skal begrunne en forskjell i så henseende. 

På bakgrunn av dette er det Datatilsynets oppfatning at Bibliotek-Systemer AS be-
handling av informasjon er å anse som behandling av personopplysninger i personopp-
lysningslovens forstand. 

Tilsynet er av den oppfatning at tjenesten innebærer en personverntrussel. Det 
vises til at det opprinnelige formålet med bibliotekenes låneopplysninger er å admi-
nistrere låneforholdet. Som en følge av dette skal opplysningene normalt slettes idet 
boken leveres tilbake, jf personopplysningsloven § 28. [Utelatt i henhold til offentlig-
hetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13] Dette vil ifølge Datatilsynet medføre en økt 
personverntrussel. 

Datatilsynet skriver at selv om låneopplysningene ikke er sensitive i personopplys-
ningslovens forstand, jf lovens § 2 nr 8, så er de allikevel av en slik karakter at man 
befinner seg i kjernen av hva personopplysningsloven er ment å skulle beskytte, jf per-
sonopplysningslovens § 1. 

Datatilsynet viser til at den enkeltes lånehistorikk vil kunne si noe om dennes tan-
kegods, interesser og livssituasjon. Tilsynet mener at lånehistorikken kan gi sterke indi-
kasjoner på forhold som også er sensitive i personopplysningslovens forstand, herunder 
den enkeltes helse, seksualitet og religion. Datatilsynet mener derfor at i en demokra-
tisk rettsstat, bør bibliotekenes låneopplysninger ha krav på særlig beskyttelse. 

Som eksempel viser tilsynet til at politiet i forbindelse med etterforskning av straff-
bare forhold, har vist stor interesse i å få tilgang til de mistenktes lånehistorikk på 
bibliotekene. Tilsynet mener at det foreligger en utvikling der man i stadig større grad 
søker å straffe forberedelse til handlinger, for eksempel «grooming» og terrorvirksom-
het. Tilsynet antar at bibliotekenes lånehistorikk er opplysninger som vil bli stadig mer 
etterspurt både i etterforsknings- og etterretningsvirksomhet. 

[Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13] 
Tilsynet er av den oppfatning at behandlingen ikke kan hjemles i nødvendighets-

vilkåret i personopplysningslovens § 8 litra f. Tilsynet mener at klager ikke har doku-
mentert at det er nødvendig med en slik behandling av personopplysninger, for å nå 
formålet om å gi god veiledning til låntakerne. Ifølge tilsynet er det ikke belyst hvor-
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for man ikke kan nå dette formålet på en tilfredsstillende måte uten at det registreres 
personopplysninger, for eksempel gjennom en dialog mellom låntaker og kvalifisert 
personale ved bibliotekene. 

Datatilsynet mener at interessen Bibliotek-Systemer AS har i å forbedre rådgivnin-
gen overfor låntakerne er berettiget. Tilsynet mener allikevel at optimalisert service 
ikke er en type interesse som normalt har særlig stor vekt. Tilsynet mener derfor at 
personverntrusselen i dette tilfellet veier tyngre enn klagers interesse. 

Tilsynet kan ikke se at personverntrusselen i tilstrekkelig grad kan avhjelpes gjen-
nom at behandlingen er pseudonym. [Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf 
forvaltningsloven § 13] Tilsynet kan heller ikke se at personverntrusselen kan avhjelpes 
gjennom den enkeltes adgang til å reservere seg, eller gjennom tilleggsvilkår etter per-
sonopplysningsloven § 35. 

Etter Datatilsynets oppfatning er det eneste grunnlag for behandling samtykke. 
Tilsynet mener at Bibliotek-Systemer AS ikke har dokumentert at noen av de øvrige be-
handlingsgrunnlagene i personopplysningsloven § 8 litra a-e kan hjemle behandlingen. 
Behandlingen kan dermed ikke gjennomføres uten at det innhentes et frivillig, uttrykke-
lig og informert samtykke fra den enkelte, jf personopplysningsloven § 2 nr 7. 

Bibliotek-Systemer AS ba om Datatilsynets vurdering av et lignende system i tilsy-
nets saksnummer 2002/02328. Tilsynet fant også den gangen at personopplysningslo-
ven kom til anvendelse, og at samtykke var det eneste aktuelle behandlingsgrunnlaget. 

Datatilsynet bemerker at saken ikke er ferdigbehandlet hos tilsynet, da tilsynet 
enda ikke har tatt stilling til om det enkelte bibliotek eller Bibliotek-Systemer AS er å 
anse som behandlingsansvarlig. Dette spørsmålet vil tilsynet komme tilbake til dersom 
Personvernnemndas avgjørelse medfører at behandlingen skal iverksettes.

6 Personvernnemndas merknader 
Da forskriftsverket til den gamle personregisterloven ble laget, ønsket man å unngå at 
politi o.a. skulle få innsyn i den enkeltes lånehistorikk på biblioteket. Det ble derfor 
laget et forbud mot å oppbevare oversikt over tidligere lånte bøker ved bibliotekene. I 
følge gammel personregisterforskrift § 2–8 kunne det føres register over utlånte (ikke 
tilbakeleverte) gjenstander, men ikke selve lånehistorikken. 

Dette forbudet er ikke direkte videreført i ny lov eller forskrift, men reguleres i dag 
av personopplysningsloven § 28. Bibliotekene har kunderegister og nemnda legger til 
grunn at bibliotekene normalt sletter lånehistorikken etter hvert som bøkene blir tilba-
kelevert. Behandling av personopplysninger om kunder er unntatt fra meldeplikt etter 
personopplysningsforskriften § 7–7, forutsatt at behandlingen gjelder administrasjon 
og gjennomføring av kontraktsforpliktelser. 
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6.1 Forholdet mellom råd og vedtak 

Datatilsynet har uttalt at brevet av 9.3.2007 kun var ment som et råd, ikke et vedtak 
som kan påklages. Etter Personvernnemndas mening fremstår brevet, tolket i forhold 
til sakens lange forhistorie, som et vedtak. Brevet kommer etter lang tids brevveksling 
og annen kommunikasjon mellom partene. I brevet av 9.3.2007 kommer Datatilsynet 
med en klar uttalelse om at Datatilsynet har vurdert klagers forslag til sikkerhetsløs-
ning og at en slik tjeneste må basere seg på samtykke og vil eventuelt være konsesjons-
pliktig. Etter å ha kommunisert frem og tilbake om denne løsningen i flere år, har klager 
et krav på en endelig meddelelse, som kan overprøves. Etter nemndas syn har innholdet 
i brevet form av et vedtak, selv om formuleringene er vage og det ikke sies eksplisitt 
at det er et vedtak. Personvernnemnda mener likevel at når Datatilsynet tar stilling til 
realiteten, har klager grunn til å tro at brevet avslutter saken. Datatilsynet burde ha 
gjort det klart om dette var et råd eller et vedtak. Det kan ikke gå ut over klager at 
dette ikke ble gjort. 

6.2 Nærmere om tjenesten 

Bibliotek-Systemer AS vil bygge opp en korrelasjonsbase som inneholder knytninger 
mellom boktitler, basert på hvilke bøker låntakere ved bibliotekene låner. [Utelatt i 
henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13] 

Etter nemndas forståelse kan dette sammenlignes med såkalt nett-medlemsskap i 
bokklubb (nettbokhandel). Da vil medlemmet logge seg inn med sitt medlemsnummer 
og «passord» (som regel er dette postnummeret der man bor) på nettbokhandelens 
internettside. På «min side», eller lignende personlig side, ligger tidligere bestilte bøker 
lagret. Når man er i ferd med å bestille nye bøker, kommer det ofte opp forslag; «andre 
som kjøpte denne boken, bestilte også denne boken». Nemnda har ikke vurdert lovlig-
heten av at nettbokhandler benytter sine kunderegistre til korrelasjonsformål. 

[Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13] 
Datatilsynet har vurdert sikkerheten knyttet til dette og teknisk fremstår løsningen som 
hensiktsmessig og sikker. Nemnda legger derfor dette til grunn. 

6.3 Behandlingsgrunnlag 

Når et pseudonym kan tilbakeføres til en låntaker, innebærer tjenesten behandling av 
personopplysninger fordi det er mulig å identifisere en enkeltperson (reversere). Det 
følger av personopplysningsloven § 2 nr 1 at en personopplysning er opplysninger og 
vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 

[Utelatt i henhold til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13] 
Spørsmålet for nemnda er hvilket behandlingsgrunnlag som kreves i denne saken. 

Nærmere bestemt er spørsmålet hvilket behandlingsgrunnlag som må forlanges for at 
det lokale biblioteket skal kunne sende opplysninger om låntaker og tittel til Bibliotek-
Systemer AS, og for at Bibliotek-Systemer AS deretter skal kunne behandle disse opp-
lysningene for å danne en korrelasjonsdatabase. 
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Datatilsynet har uttalt at det kreves samtykke og kanskje også konsesjon. Nemnda 
er av den oppfatning at det ikke kreves konsesjon. Opplysningene er ikke sensitive, selv 
om hvilke bøker man låner kanskje kan si noe om politisk eller religiøs oppfatning. 
Etter nemndas mening er det forskjell på å vise interesse for religion, politikk, helse 
etc. og for eksempel det å gi fra seg opplysning om hva slags religiøs overbevisning 
man faktisk har. Nemnda mener derfor at en boktittel ikke kan karakteriseres som en 
sensitiv personopplysning. I Danmark har Datatilsynet i en sak fra 2004 vurdert om 
et biblioteks brukerprofiler (som inneholdt navn, personnummer og lånehistorikk) var 
«fortrolige» personopplysninger etter den danske persondataloven § 6. Profilene ble 
etablert med den registrertes uttrykkelige samtykke, og ble godkjent av det danske 
Datatilsynet uten krav om konsesjon. 

Nemnda vil bemerke at for et moderne, demokratisk samfunn er det av stor be-
tydning å ha en velutdannet befolkning med bred kulturell orientering. Bibliotekene 
spiller i denne sammenheng en sentral rolle. For enkelte grupper og sosiale lag utgjør 
biblioteket en viktig møteplass og en forutsetning for tilgang til litteratur og andre kul-
turelle uttrykksformer, slik som musikk og film. Bibliotekene har vært ansett som en 
samfunnsmessig nødvendighet, og av denne grunn er ansvaret for etablering og drift av 
biblioteker et offentlig anliggende. Vi ser imidlertid i dag en tendens til nedprioritering 
av bibliotektjenesten av økonomiske grunner, samtidig som internasjonal underhold-
ningsbransje og andre aktører i økende grad konkurrerer om folks oppmerksomhet, ut 
fra kommersiell egeninteresse. Tiltak som kan bidra til å øke bibliotekenes prestisje og 
ikke minst deres evne til å tiltrekke seg yngre mennesker, bør ansees som viktig fra en 
kulturpolitisk synsvinkel, og slike ordninger burde kunne vurderes hjemlet i personopp-
lysningsloven § 8 litra d, idet de representerer en allmenn interesse. Kommentarutgaven 
til personopplysningsloven (Wiik Johansen, Kaspersen, Bergseng Skullerud) angir på 
side 102 at «Bestemmelsen er ment å omfatte for eksempel arkivering av opplysninger 
for bruk i statistisk og historisk sammenheng». I den aktuelle saken har behandlingen 
nettopp karakter av bearbeidelse av personopplysninger for statistisk formål, idet re-
sultatet av behandlingen og det som blir lagret over tid, er statistiske sammenhenger 
mellom boktitler. 

I kommentarutgaven til personopplysningsloven (Wiik Johansen, Kaspersen, 
Bergseng Skullerud, side 102) sier forfatterne videre at «Alternativet kan føre til van-
skelige og skjønnsmessige vurderinger». Et slikt skjønn må baseres på en avveiing av 
nytteverdien opp mot graden av integritets¬krenking eller potensiell personverntrussel. 
For at skjønnet skal være reelt, må man gjøre forsøk på å foreta en konkret og noen-
lunde realistisk vurdering av den faktiske krenking eller trussel. Den som låner en bok, 
gir frivillig fra seg opplysninger som sin egen identitet og bokas tittel til betjeningen ved 
biblioteket som ledd i selve lånetransaksjonen. I den foreslåtte ordningen er det eneste 
som skjer med personopplysningene – ut over det som er nødvendig for administrasjo-
nen av boklånet – at det lages en kryptert versjon av den samme informasjonen, nemlig 
koplingen mellom personidentitet og bokidentitet. I den videre behandling inngår kun 
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de pseudonyme opplysningene, som ikke har annen verdi eller bruksmulighet enn den 
rent statistiske. Noen reell personverntrussel foreligger således ikke, og det er vanskelig å 
se at den opprinnelige avidentifiseringen av opplysningene om lånet skulle kunne oppfat-
tes som en krenking av lånerens personlige integritet. 

Til tross for at nemnda mener at personvernulempene er små, finner nemnda at 
man likevel må holde seg til hovedregelen om samtykke som behandlingsgrunnlag. 
Bibliotek-Systemer AS har opplyst at de ikke ønsker å basere seg på samtykke fordi det 
vil kunne føre til at tjenesten må bygge på et ikke-representativt utvalg av befolkningen. 
Nemnda er imidlertid kommet til at samtykke skal kreves fordi samtykke er det pri-
mære behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven. I denne saken ligger forholdene 
godt til rette for innhenting av samtykke. Bibliotekbrukeren kan for eksempel bli bedt 
om å samtykke ved neste besøk på det lokale biblioteket. Bibliotekets personale har 
direkte og personlig kontakt med den enkelte låntaker, og har god mulighet til å gi 
nødvendig informasjon om ordningen og fremheve fordelene ved tjenesten. Nemnda er 
ikke overbevist om at det vil bli så vanskelig å få samtykke fra låntakere at tjenesten vil 
bli vesentlig svekket. Dersom det skulle vise seg å være så vanskelig å få samtykke, vil 
dette i seg selv være et argument som synes å vise at personvernulempene oppleves som 
ikke ubetydelige. Ordningen er til for å hjelpe brukerne og dersom det er brukernes 
manglende medvirkning (kollektivt) som ødelegger tjenesten, bør ikke en slik ordning 
fremtvinges av personopplysningsloven § 8 litra f. 

6.4 Oppbevaring mm 

I saken er det blitt et tema hvor lenge boktitlene skal oppbevares. [Utelatt i henhold 
til offentlighetsloven § 2, jf forvaltningsloven § 13] Etter nemndas syn kan dette ikke 
settes som vilkår når tjenesten ikke er basert på konsesjon. Plikten til å slette opplysnin-
gene vil derfor følge av de vanlige reglene i personopplysningsloven § 28. 

Nemnda legger til grunn at Bibliotek-Systemer AS vil lage en tilfredsstillende risi-
kovurdering, at sikkerhetsnivået for samledatabasen er tilfredsstillende og at det vil bli 
benyttet en reelt uavhengig tredjepart, jf personopplysningsforskriften § 2–15. Avtalen 
mellom Bibliotek-Systemer AS og denne tredjepart må sikre at Bibliotek-Systemer AS 
ikke får tilgang til krypteringen. 

Endelig skal det nevnes at låntakeren på ethvert tidspunkt kan trekke tilbake sitt 
samtykke. 

6.5 Saksbehandlingsfeil 

Bibliotek-Systemer AS har klaget over lang saksbehandlingstid, som har medført 
flere skifter av saksbehandler. Dette har i følge klager medført misforståelser av 
faktum. Dessuten er det kommet nye, ukjente argumenter i oversendelsesbrevet fra 
Datatilsynet. 

Nemnda merker seg at saken har tatt lang tid og at det har vært skifte av saks-
behandler. Dette er uheldig og det er mulig at Datatilsynet har misforstått deler av 
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faktum. For eksempel har tilsynet skrevet at tjenesten baserer seg på en analyse av den 
enkeltes lånehistorikk. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er kommet ukjente eller 
nye argumenter i Datatilsynets oversendelsesbrev. Personvernnemnda legger derfor til 
grunn at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende 
på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. 

7 Vedtak 
Bibliotek-Systemer AS har adgang til å etablere en korrelasjonsdatabase som omtalt 
ovenfor forutsatt at det innhentes samtykke fra de registrerte.

Oslo, 8. januar 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–03 Budstikka: klage på datatilsynets vedtak om å av-
vise en henvendelse fra norsk eiendomsinformasjon as om å vurdere 
lovligheten av asker og Bærum Budstikkes (heretter Budstikka) 
internettbaserte eiendomsbase i henhold til personopplysningslovens 
grunnkrav. datatilsynet mener at Budstikkas tjeneste er et journalistisk 
produkt som faller innenfor personopplysningsloven § 7, og 
begrunnelsen for avvisningen er dermed at personopplysningslovens 
grunnkrav ikke kommer til anvendelse på forholdet. tjenesten er med 
andre ord ikke i strid med personopplysningsloven. 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Norsk 
Eiendomsinformasjon AS (heretter NE). Saken gjelder hvorvidt Budstikkas publise-
ring av personopplysninger på Budstikkas «Eiendomsbase», som finnes på lokala-
visens nettsider, skal anses dekket av unntaket i personopplysningsloven § 7, slik at 
personopplysningslovens grunnkrav ikke kommer til anvendelse. Datatilsynet fant at 
Budstikkas eiendomsbase utelukkende hadde et journalistisk formål, jf unntaket i § 7, 
slik at personopplysningslovens grunnkrav ikke kom til anvendelse på forholdet.

2 saksgang
NE henvendte seg til Budstikka vedrørende eiendomsbasen i brev av 12.12.2006. NE 
og Budstikka avholdt møte om saken 21.12.2006. Budstikka oppsummerte møtet i 
brev datert til NE samme dag. NE sendte svarbrev datert 2.1.2007. Budstikka opplyste 
Datatilsynet om saken i brev av 11.1.2007. 

Datatilsynet mottok forespørsel om vurdering av lovligheten av Budstikkas eien-
domsbase i brev fra NE den 18.1.2007. I brev av 9.2.2007 ga Budstikka sine kom-
mentarer til saken. 

I vedtak av 28.2.2007 avviste Datatilsynet å ta henvendelsen fra NE til 
behandling. 

I brev av 21.3.2007 klaget NE på Datatilsynets vedtak. Den 16.4.2007 ble det 
avholdt møte mellom Datatilsynet og NE i sakens anledning. Budstikka ga tilsvar til 
klagen i brev av 18.4.2007. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 6.6.2007. NE og Budstikka ble 
orientert om dette i brev fra nemnda 8.6.2007 med frist til uttalelse innen 1.7.2007. 
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Personvernnemnda mottok svarbrev fra NE og Budstikka, begge brev datert 28.6.2007. 
I brev av 3.7.2007 oversendte NE ytterligere vedlegg i saken. I brev av 4.7.2007 over-
sendte Budstikka kommentarer til NEs brev av 28.6.2007. Nemnda avholdt 3.10.2007 
to møter – ett med NE og ett med Budstikka.

3 faktum 
Lokalavisen for Asker og Bærum, Budstikka, har på sine nettsider en eiendoms-
base som gir oversikt over samtlige eiendomsoverdragelser i kommunene tilbake 
til 2002. NE mener at eiendomsbasen strider mot personopplysningsloven. NE, 
som er eid av Justisdepartementet, har ansvaret for å drifte, forvalte og utvikle 
Grunnboken. Virksomheten formidler kart- og eiendomsdata, og har enerett på salg 
av grunnboksdata. 

I Budstikkas eiendomsbase kan publikum søke på områder i Asker og Bærum, per-
sonnavn, gateadresse eller gårds- og bruksnummer, og finne oversikt og detaljer om 
eiendomsoverdragelser. Det finnes opplysninger om hvorvidt overdragelsen skjedde ved 
fritt salg, gavesalg, arv eller skifteoppgjør. I tillegg finnes artikler, og kart over områ-
der/eiendommer. Innholdet i tjenesten er basert på informasjon som kommer fra NE. 
Budstikka oppnår omtrent 50 000 treff per måned på eiendomsbasen. 

Datatilsynet har vedtatt å ikke ta henvendelsen fra NE til behandling. Begrunnelsen 
for avvisningen var at personopplysningslovens grunnkrav ikke kom til anvendelse 
på forholdet, da Budstikkas publisering skjer utelukkende til journalistiske formål. 
Tilsynet fattet følgende vedtak: 

Datatilsynet finner etter dette at den behandling av personopplysninger som skjer 
i tilknytning til eiendomsbasen på Asker og Bærums Budstikke sin hjemmeside 
på Internett faller inn under unntaket i personopplysningsloven § 7.

Eksempel på oppslag: 
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4 klagers anførsler 
NE anfører at Budstikkas publisering av personopplysninger i eiendomsbasen ikke 
utelukkende har journalistiske formål, jf personopplysningsloven § 7. Eiendomsbasen 
reguleres dermed fullt ut av personopplysningsloven. NE mener tjenesten medfører 
brudd på personopplysningsloven. 

Ifølge klager er eiendomsbasen en ren gjengivelse av avisrapporten fra NE, og ikke 
bearbeidet journalistisk på noen måte. Klager anser tjenesten som datateknisk, og at 
det er irrelevant at en journalist har hatt ansvar for å bygge den opp. Den publise-
rer kun en «dump» med informasjon uten noen form for redaksjonell bearbeidelse av 
innholdet. 

NE mener at eiendomsbasen er en ren forretningsvirksomhet som genererer store 
annonseinntekter. Ifølge NE står eiendomsbasen på egne bein, og må vurderes som en 
søketjeneste uavhengig av Budstikkas redaksjonelle arbeid med nettavisen for øvrig. 

Klager anfører at dersom eiendomsbasen anses som journalistisk virksomhet, er 
den i alle tilfelle ikke «utelukkende» journalistisk virksomhet. Det skjer en ren gjengi-
velse av informasjon og det er ingen sammenheng mellom eiendomsbasen og de øvrige 
artikler på nettavisen. 

Klager anfører at bruken av personnavn i eiendomsbasen medfører en person-
verntrussel. NE mener at prisutviklingen i eiendomsmarkedet kan illustreres like godt 
dersom eiers navn var utelatt, og at bruken av personnavn gir en såkalt «Se og Hør-
effekt». 

Videre er det bekymringsfullt at all informasjon publiseres uten vasking, for ek-
sempel mot skjermede adresser. Klager er dessuten bekymret for utviklingen av sli-
ke eiendomsbaser på landsbasis. Det vil kunne bli landsdekkende kopidatabaser av 
Grunnboken på sikt. 

I følge forarbeidene er hensynet bak personopplysningsloven § 7 å verne ytringsfri-
heten. Med støtte i forarbeidene anfører klager at ikke enhver publisering fra pressen 
skjer i journalistisk øyemed. Hvorvidt publisering har journalistiske formål beror på en 
konkret vurdering. Klager anfører at pressen ikke kan bruke personopplysninger helt 
fritt under dekke av ytringsfriheten og unntaket for journalistisk virksomhet i § 7. 

I vurderingen av hvorvidt publisering er journalistisk virksomhet vil formålet med å 
verne ytringsfriheten være en relevant faktor. Det må foretas en konkret avveining mel-
lom hensynet til personvernet og hensynet til ytringsfriheten. Klager mener hensynet til 
personvernet må veie tyngre enn hensynet til ytringsfriheten. NE kan for øvrig ikke se 
at Budstikkas ytringsfrihet begrenses på noen måte, dersom eiendomsbasen blir stop-
pet eller personnavnene utelatt. Budstikka kan fortsatt bruke avisrapporten fra NE til 
journalistisk virksomhet. 

NE anfører videre at Budstikkas publisering er uhjemlet utlevering av personopp-
lysninger etter personopplysningsloven §§ 8 og 11. NE anfører at eiendomsbasen re-
presenterer en utlevering av personvernopplysninger som ikke er hjemlet i samtykke 
fra de registrerte. 
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Klager mener at personopplysningsloven § 8 litra f, ikke kan hjemle en slik utleve-
ring fordi Budstikka ikke kan anses å ha noen «berettiget interesse» til slik utlevering, 
ut over de rent kommersielle knyttet til annonseinntekter. 

Videre mener NE at Budstikkas publisering ikke kan hjemles i § 11 litra b, da 
eiendomsbasen ikke er saklig begrunnet i avisens virksomhet. Ifølge klager mangler 
tjenesten naturlig sammenheng med avisvirksomhet. Videre anføres brudd på § 19, da 
de registrerte i eiendomsbasen ikke er informert om publiseringen. 

Klager anfører at den publisering av personopplysninger som skjer i eiendomsba-
sen, kan fremme kriminelle handlinger og annet uønsket bruk. NE viser i denne sam-
menheng til høringsuttalelse fra Datatilsynet til gjeldende GAB-forskrift: 

Den vil i praksis si at hvem som helst kan skaffe seg store mengder informasjon om 
en person han har adressen til. Datatilsynet er sterkt imot at personopplysninger 
som er underlagt registreringsplikt etter lov legges åpent ut på Internett uten 
samtykke fra den enkelte. Slik utlegging kan etter Datatilsynets mening fremme 
kriminalitet og annen uønsket bruk. 

Datatilsynet mener at Stortinget har vurdert det dit hen at opplysninger om eiendomso-
verdragelser av ulike hensyn «ikke er unntatt offentlighet», og at dette taler for at 
pressen kan publisere slike opplysninger. NE mener det ikke er grunnlag for en slik 
oppfatning. Justisdepartementet har overlatt ansvaret for utgivelse av opplysninger om 
eiendomsoverdragelser til NE. Klager anfører at hensynet til en kontrollert utgivelse av 
slike opplysninger, tilsier at pressen bør ha en begrenset mulighet til å gjengi informa-
sjon som kommer fra NE. 

Til tross for at opplysninger om eiendomsoverdragelser kan skaffes gjennom telefon 
til kommunen, Statens kartverk eller grunnboksutskrift, mener NE at eiendomsbasen 
medfører en økt personverntrussel. Tjenesten gir total oversikt over eiendomsoverdra-
gelser i et bestemt område. NE mener det er mer integritetskrenkende at slik informa-
sjon ligger tilgjengelig på internett, enn at opplysningene kan skaffes på individnivå. 
Klager anfører at graden av tilgjengelighet må være avgjørende for vurderingen av 
hvorvidt opplysningene er integritetskrenkende, ikke opplysningenes status som «ikke 
unntatt offentlighet». 

Datatilsynet mener det må være forsiktig med å regulere pressens virksomhet, fordi 
dette gjøres av pressens eget organ, Pressens Faglig Utvalg, og «Vær Varsom-Plakaten». 
NE anfører at eiendomsbasen strider imot «Vær Varsom-Plakaten». Klager mener at 
pressens egne organer har en sterk interesse av å få definert «presse» så vidt som mulig, 
og at pressens egen vurdering av eiendomsbasen ikke er tilstrekkelig i denne saken. 

Klager ber for øvrig om å få avklart hvorvidt det kreves at det må foreligge en 
«ytring» for at en publisering skal anses som journalistisk virksomhet. Det vises til 
Personvernnemndas avgjørelser i PVN-2005–03, PVN-2005–14 og PVN-2006–02.
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5 Budstikkas kommentarer 
Budstikka anfører at Datatilsynets vedtak må fastholdes. Avisen mener at publiseringen 
utelukkende skjer for journalistiske formål, slik at den behandling av personopplys-
ninger som foretas faller inn under personopplysningsloven § 7. Eiendomsbasen kan 
dermed opprettholdes slik den er i dag. 

Budstikka mottar informasjon om eiendomsoverdragelser i en avisrapport levert 
fra Ugland IT, som igjen har en avtale med NE. Budstikka anfører at informasjonen 
gjennomgår betydelig redaksjonell bearbeidelse for å kunne brukes i eiendomsbasen. 
Avisen mener at eiendomsbasen faller inn under kategorien «forbruker- og servicestoff» 
som er sentralt i dagens presse. 

Budstikka anfører at ved tolkningen av § 7 må det legges vekt på regler og praksis 
om ytrings- og informasjonsfrihet i Grunnloven § 100 og den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjon artikkel 10. Avisen viser til forarbeidene til personopplysningsloven § 
7, der det fremgår at ytringsfriheten også innebærer vern om informasjonsfriheten, her-
under bearbeidelse og formidling av informasjon fra offentlige kilder. Utgangspunktet 
er at myndighetene ikke kan hindre en slik utveksling av ytringer. Det vises i denne 
sammenheng til St.meld. Nr 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100 s. 33, 
og Eggen, Ytringsfrihet s. 637 flg. Budstikka mener at personopplysningsloven § 7 må 
forstås på denne bakgrunn. 

Avisen anfører videre at det i forarbeidene uttales at Datatilsynet av hensyn til 
ytringsfriheten bør vise tilbakeholdenhet med å bruke sin kompetanse når det gjelder 
bruk av personopplysninger i journalistisk virksomhet. Kontrollen på dette området er 
lagt hos de behandlingsansvarlige selv og pressens egne organer. 

Avisen bemerker at Datatilsynet ikke har grepet inn i pressens publisering av skatte-
lister på internett. Det vises blant annet til tilsynets årsmelding for 2001, der det fremgår 
at begrensningene i offentliggjøring av skattelistene følger av ligningsloven. Budstikka 
viser til at det nylig ble vedtatt endringer i ligningsloven som innebærer at pressen igjen 
skal få utlevert skattelister. Budstikka mener at dette understreker avisens oppfatning 
av at pressens videreformidling av denne type opplysninger faller innenfor unntaket i 
personopplysningsloven § 7. 

6 datatilsynets vurdering 
Datatilsynet mener at personopplysningslovens grunnkrav ikke kommer til anvendelse 
på forholdet, da Budstikkas publisering skjer utelukkende til journalistiske formål, jf 
personopplysningsloven § 7. 

Datatilsynet legger til grunn at hvorvidt en behandling skjer for journalistiske for-
mål skal bero på en konkret vurdering i den enkelte sak. Sentralt i vurderingen står en 
avveining mellom de hensyn som taler for henholdsvis personvern og ytringsfrihet. 



 Personvernnemndas vedtak 2001–2008 491

Tilsynet viser til at det i forarbeidene til personopplysningsloven § 7 uttales at ter-
skelen for hva som er å anse som journalistisk virksomhet, i personopplysningslovens 
forstand, skal ligge svært lavt. 

Ved vurderingen av hvorvidt Budstikkas eiendomsbase har journalistiske formål, 
tar Datatilsynet hensyn til at det er en avis som er å anse som behandlingsansvar-
lig. Hensynet til den frie presse, og pressens stilling som den fjerde statsmakt tilsier 
at Datatilsynet bør være ekstra varsom med å regulere nettopp pressens virksomhet. 
Tilsynet viser til forarbeidene til personopplysningsloven § 7, hvor det forutsettes at 
pressen selv tar ansvaret for personvernet gjennom selvjustisordninger som Pressens 
Faglige Utvalg (PFU) og «Vær Varsom-plakaten». 

Tilsynet bemerker at dagens presse inneholder et utvidet spekter av publisering i 
forhold til tradisjonell journalistikk, for eksempel chatrooms, blogger, og ulike klubber, 
for eksempel slankeklubber. Det må derfor kreves at behandlingen skjer som en del av 
det redaksjonelle arbeidet i avisen. Datatilsynet legger vekt på at mediebransjens egne 
organer har vurdert eiendomsbasen som et resultat av redaksjonelt arbeid. Det vises i 
denne sammenheng til at Budstikkas eiendomsbase ble tildelt bronsemedalje i kåringen 
av «Årets avisside på nett». 

Tilsynet viser til personopplysningsloven § 1, og skriver at realopplysninger, slik 
som eiendomsforhold, ikke er opplysninger som tradisjonelt er ansett å være særlig 
beskyttelsesverdige ut fra personvernhensyn. Tilsynet anser likevel at sammenstillingen 
av opplysninger om den enkeltes historiske eierforhold til ulike boligeiendommer, kan 
oppleves som integritetskrenkende. 

Datatilsynet mener at det er av betydning at opplysningene i eiendomsbasen kommer 
fra registre som er offentlig tilgjengelige for den enkelte. Tilsyner mener at Stortinget 
har vurdert det dit hen at opplysninger om eiendomsoverdragelser av ulike hensyn bør 
tilfalle offentligheten. 

Etter en konkret vurdering av ovenstående momenter mener Datatilsynet at for-
målet med den aktuelle behandlingen er journalistisk. Tilsynet mener at behandlingen 
ikke er så integritetskrenkende at det er grunnlag for å sette pressens ytringsfrihet ved-
rørende offentlig tilgjengelig opplysninger til side. Dette gjelder selv om registreringen 
ikke beror på frivillighet. 

Datatilsynet finner at behandlingen er «utelukkende» for journalistisk formål, jf 
kravet i personopplysningsloven § 7. Når det gjelder klagers anførsel om at eiendoms-
basen er ren forretningsvirksomhet, mener Datatilsynet at «forretningsvirksomhet» 
ikke er et formål som er konkret nok til å kunne vurderes som et behandlingsformål 
etter personopplysningslovens bestemmelser, jf § 11 litra b. Tilsynet mener at journa-
listisk virksomhet regelmessig vil ha som sidemål å tjene penger for journalisten og 
medieselskapet. At formålet med eiendomsbasen også er å tjene penger, kan ikke uten 
videre medføre at vilkåret «utelukkende» anses brutt.
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7 Personvernnemndas merknader 

7.1 Bakgrunnen for klagen og lovgrunnlaget 

Personvernnemnda har merket seg at partene i denne saken er næringsdrivende sel-
skaper. Ingen av de registrerte personene i Asker og Bærum har reagert med klage på 
Budstikkas eiendomsbase. Nemnda vil i denne forbindelse bemerke at personopplys-
ningsloven bare verner fysiske personer. 

Nemnda forstår at NE og Budstikka ble enige om å bringe spørsmålet om lovlighe-
ten av tjenesten inn til vurdering hos Datatilsynet. Datatilsynet avgjorde saken ved et 
vedtak. Etter nemndas syn burde en slik henvendelse heller ha resultert i et råd eller en 
uttalelse, jf personopplysningsloven § 42 nr 6 og 7. Et råd eller en uttalelse ville ikke 
gitt klagerett til nemnda, jf lovens § 42, 4. ledd. Nemnda forstår det slik at partene 
ikke har evne til å ta opp dette som en sak av eget tiltak, i og med at ingen av partene 
er registrerte personer. Datatilsynet har imidlertid hjemmel for å ta opp en sak av eget 
tiltak (det vil si gjennomføre en kontroll) i personopplysningslovens § 42 nr 3. Nemnda 
regner derfor med at vedtaket som ble fattet har hjemmel i lovens § 46, hvoretter til-
synet har fastsatt at Budstikkas eiendomsbase er lovlig. Dette vedtaket – som tilsynet 
for øvrig har kalt avvisning – kan påklages til nemnda med hjemmel i § 42, 3. ledd. 
Personvernnemnda er av den oppfatning at Datatilsynet burde ha sagt eksplisitt hvilken 
hjemmel som ble benyttet da vedtak ble fattet når partene ikke er vernet etter loven. 

Nemnda merker seg videre at databasevernet er nevnt av klager, men ikke påbe-
ropt fordi det faller utenfor Datatilsynets og nemndas kompetanse å vurdere dette 
grunnlaget. 

Nemnda finner det unaturlig at eventuelle begrensninger i bruk av de opplysninger 
som finnes i NEs database skulle reguleres av personopplysningsloven. Etter nemndas 
syn ville det være mer naturlig at forskriftsverket for utlevering av opplysninger fra 
Grunnboken og GAB-registeret også regulerer eventuelle skranker for bruken av de 
utleverte opplysningene. 

7.2 Personopplysningsloven § 7 

Nemnda går så over til å vurdere saken i forhold til personopplysningsloven § 7. 
Eiendomsbasen inneholder informasjon om salg av fast eiendom i Asker og Bærum 

med fullt navn på selger og kjøper, adresse, kart, kjøpesum og dato. Videre kan man 
søke på andre overdragelser i samme område ved å klikke på kartet. Det er med andre 
ord tale om personopplysninger i lovens forstand, jf personopplysningsloven § 2 nr 1. 

Denne presentasjonen av personopplysninger på et nettsted er en «behandling», jf 
personopplysningsloven § 2 nr 2. 

Personvernnemnda skal ta stilling til om lovens § 7 kommer til anvendelse. Etter § 
7 kommer loven bare i begrenset grad til anvendelse for behandling av personopplys-
ninger for visse formål. Personopplysningsloven § 7 lyder: 
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«For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære el-
ler journalistiske, herunder opinionsdannende, formål gjelder bare bestemmelsene i §§ 
13–15, § 26, §§ 36–41, jf kapittel VIII.» 

Nemnda skal med andre ord vurdere om Eiendomsbasen er et journalistisk pro-
dukt, det vil si om personopplysningene som Budstikka får fra NE blir behandlet ute-
lukkende for journalistiske formål. 

Etter nemndas syn har Budstikka laget en database basert på opplysninger mottatt 
fra NE. Budstikka har brukt de «tørre» tall og fakta fra NE til å lage en lesevennlig, 
brukervennlig og søkbar database over eiendomsoverdragelser i Asker og Bærum fra 
2002 og frem til i dag. Denne typen opplysninger om eiendomsoverdragelser i området 
har lenge vært et vanlig innslag i papirbaserte aviser og har lang tradisjon som journa-
listisk materiale. 

Nemnda mener at Budstikkas eiendomsbase gir noe mer enn et enkelt oppslag i 
eiendomsregisteret. Opplysningene er blitt gjort søkbare på kartet og man kan enklere 
orientere seg om eiendomsoverdragelser i et utpekt område. Dette er med andre ord 
journalistisk bearbeidet materiale for bruk på nettavisen, på den måten at de rene real-
opplysninger bearbeides av redaksjonen for å inngå i basen. Redaksjonell bearbeidelse 
er imidlertid ikke er et krav etter loven. Også gjengivelse av rene faktaopplysninger – 
slik som resultatlister, meritter etc – vil være journalistisk virksomhet, jf PVN-2005–14 
(SKAN). Nemnda vil altså ikke sondre mellom redaksjonelle kommentarer og fakta ved 
tolkningen av § 7. 

Budstikka benytter seg av lovlig og offentlig tilgjengelig informasjon. Nemnda er 
enig i Datatilsynets vurdering av forholdet til personvernet. Nemnda slutter seg også til 
tilsynets syn om at «utelukkende» journalistisk virksomhet ikke hindrer at en avis også 
har kommersielle interesser. En nettavis formål er jo å selge mediet. Avgrensningen mot 
det som ikke er «utelukkende» journalistisk i en nettavis vil typisk være reklame, di-
rekte markedsføring, abonnentopplysninger for faktureringsformål, samt ren fiksjon. 

Nemnda har dermed kommet til samme konklusjon som Datatilsynet. 

8 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 30. oktober 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–04 kolumBuskortet: klage på datatilsynets vedtak 
om at rogaland kollektivtrafikk fkf må endre løsning for 
etablering av elektronisk billettering for passasjerer. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Rogaland 
Kollektivtrafikk FKF (heretter RKT) på tilsynets vedtak om endring av løsning for eta-
blering av elektronisk billettering i Rogaland fylke. Klagen gjelder løsningen der passa-
sjeren tar i bruk et elektronisk reisekort, Kolumbuskortet, og oppretter en «reisekonto» 
på internett, der passasjerens reisemønster blir lagret. 

Saken handler om hvorvidt RKT kan lagre informasjon om kundenes bruk av of-
fentlig kommunikasjon, noe som også medfører lagring av passasjerens bevegelsesmøn-
ster, i 12 måneder. Videre gjelder saken hvor godt beskyttet tilgangen på kundesidene 
bør være i forhold til de krav som stilles i personopplysningsloven § 13.

2 saksgang
Datatilsynet mottok sommeren 2006 flere klager fra innbyggere i Rogaland som uopp-
fordret hadde fått et «plastkort» påført navn og fødselsdata i posten. Kortet var utstedt 
av RKT og var et såkalt reisekort, med betegnelsen «Kolumbuskortet». 

I brev av 4.7.2006 ber tilsynet RKT om å redegjøre for Kolumbuskortet. RKT 
besvarte brevet den 18.7.2006. Datatilsynet vurderte besvarelsen som mangelfull, og 
sendte nytt brev til RKT den 15.8.2006. 

Samme dag sendte Datatilsynet brev til Skattedirektoratet med spørsmål om bruk av 
folkeregisteropplysninger. RKT besvarte brev fra tilsynet 12.9.2006. Skattedirektoratet 
svarte ved brev av 13.10.2006, hvor det redegjøres for bakgrunnen og vilkårene for 
utlevering av folkeregisteropplysninger. 

I brev av 6.11.2006 sendte Datatilsynet varsel om vedtak om endring av RKTs 
tjeneste. RKT svarte i brev datert 28.11.2006. I brev av 18.1.2007 fattet Datatilsynet 
vedtak. RKT påklaget vedtaket i brev av 12.2.2007. RKT oversendte en risikovurde-
ring for tjenesten i brev av 26.3.2007. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 22.6.2007. RKT ble orientert om 
dette i brev fra nemnda 13.7.2007 med frist til uttalelse innen 3.8.2007. 

Nemnda sendte et brev til RKT 18.9.2007 og ba om mer informasjon om hvilke 
opplysninger som lagres i forbindelse med løsningen. Videre sendte nemnda et brev 
til Forbrukerrådet samme dag, hvor man ba om informasjon om Forbrukerrådets 
syn på slike system, herunder lagring og lagringstid. Forbrukerrådet tok kontakt med 
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nemndas sekretariat 7.11.2007 for å diskutere saken. Brevet til RKT er ubesvart per 
20.12.2007.

3 faktum 
RKT er et fylkeskommunalt foretak, ledet av et styre som er utpekt av Rogaland fyl-
kesting. Kolumbuskortet er et reisekort/elektronisk billett, som er påført innehaverens 
navn og fødselsdata. Kolumbuskortet ble utsendt fra RKT til alle innbyggere i Rogaland 
fylke eldre enn 16 år. Totalt utgjorde dette 309 000 kort. Utsendelsen ble gjennomført 
uoppfordret, slik at både aktive brukere og potensielle brukere av offentlig kollektivtil-
bud var mottakere av kortet. 

Det skjer ingen kobling mellom kortet og RKTs datasystem før kortinnehave-
ren velger å inngå en avtale med RKT om å opprette en reisekonto. Dersom kun-
den etablerer reisekonto, lagres personopplysninger om kortinnehaveren i systemet. 
Reisekontotjenesten innebærer at innehaveren overfører et nærmere bestemt pengebe-
løp til kortets «konto» i forkant av reisen. 

RKT ønsker å lagre grunndata om kundene. RKT ønsker videre å lagre opplysnin-
ger om innehavers bruk av kortet (reisemønster) i 12 måneder. 

Datatilsynet fattet, med hjemmel i personopplysningsloven § 46, følgende vedtak: 

1. Rogaland Kollektivtrafikk FKT må endre «Min reisekonto» og løsningen for 
etablering av reisekonto slik at tilstrekkelig informasjonssikkerhet oppnås, jf 
personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften kapittel 2. 

2. Risikovurderinger for løsningen må oversendes Datatilsynet, jf 
personopplysningsforskriften § 2–4. 

3. Rogaland Kollektivtrafikk FKF må slette reisemønster koblet til den 
enkelte reisende dersom det ikke kan påvises å foreligge samtykke eller annen 
hjemmel for lagring, jf personopplysningsloven § 8. 

RKT har påklaget punkt 1 og 3. 

4 klagers anførsler 
RKT anfører at formålet med elektronisk billettering, er å redusere kontant håndte-
ring. Hensikten er å lette arbeidet for sjåførene, og samtidig oppnå en raskere og mer 
smidig påstigning for passasjerene. For å imøtekomme passasjerer som ønsker å reise 
anonymt, vil denne reisemåten fortsatt være mulig, gjennom kontant betaling eller kjøp 
av såkalte «fleksikort» som selges i kiosker og dagligvareforretninger. 

RKT hevder at tjenesten «Min reisekonto» er tilstrekkelig sikret i henhold til per-
sonopplysningsloven § 13. Klager opplyser at alle eksterne koblinger til billettsyste-
met er kryptert med 128 bits nøkler for å beskytte innholdet i datasystemet. Systemet 
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har også en ekstern modul for synliggjøring av ens egen reisestatistikk for den enkelte 
reisende. 

Klager anfører at løsningen er basert på samtykke. Ved opprettelsen av reisekonto 
inngås en signert avtale med hver enkelt kunde. I avtaleteksten står det forklart at 
RKT oppbevarer opplysninger om den reisendes reisemønster. Den reisende gir skrift-
lig samtykke til denne oppbevaringen. Kundeforholdet kan sies opp, og RKT vil da 
slette koblingene mellom kunden og vedkommendes reisemønster. RKT vil imidlertid 
beholde personopplysninger i sitt dataregister og en eventuell negativ saldo dersom 
kunden ikke har gjort opp for seg. 

Klager forklarer at bakgrunnen til at reisemønster blir registrert er at det er ytret 
ønske om slik lagring gjennom fokusgrupper sammensatt av et utvalg kollektivkunder. 
Kollektivkunder har uttalt at de ønsker full oversikt over alle trekk og innskudd på 
reisekontoen. 

RKT har opprettet et sikkerhetsdomene med https-løsning som innebærer en SSL 
kryptering. Informasjonen er videre beskyttet med automatisk generert passord fra en 
påloggingsløsning levert av Kantega. Ifølge klager er personopplysninger og reiseinfor-
masjon dermed beskyttet både ved etablering og senere pålogging. 

Utover dette sendes det kun passord på e-post dersom kunden selv, ved å skrive inn 
sitt brukernavn og passord i selvbetjeningsløsningen, bestiller nytt passord. Passordet 
blir automatisk generert og sendes kun til den e-post adressen som kunden har regis-
trert i systemet. 

Ingen personer er involvert i denne prosessen. RKT bemerker at alle systemer, selv 
normal e-post, er basert på at brukeren kan holde sin egen konto privat, ved bruk av 
passord, sikkerhetsnøkkel osv. 

På bakgrunn av dette mener RKT at bruk av reisekonto ikke medfører en trussel 
mot personvernet, og at sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt fra virksomhetens side. 

Videre mener klager at løsningen ivaretar privat- og bedriftskunders behov for do-
kumentasjon i forhold til arbeidsgiver og forretningsreiser, samt selvangivelse. Kundens 
mulighet til å holde oversikt over, og kontrollere sin bruk av reisekonto, er en viktig del 
av tjenesten og den service virksomheten RKT ønsker å yte. 

RKT ønsker å opprettholde at sletting av reisemønster skjer automatisk etter 12 
måneder. Klager mener at dette samsvarer med hva virksomhetens kunder forventer 
av tjenesten. 

RKT viser for øvrig til at virksomheten har fått saken vurdert av Rogaland Revisjon 
IKS, som påpeker at det reiser seg et problem i forbindelse med bokføring og bruk 
av Kolumbuskortet for privatpersoner. Rogaland Revisjon anser dette som forskudds-
fakturering og kravet om «sporbarhet» må oppfylles for bokføring eller inntektsfø-
ring av bruk fra reisekonto. Det er krav om reskontroføring ved forskuddsfakturering. 
Rogaland Revisjon har videre påpekt at det ikke er noen mulighet for å endre bok-
føringsopplysninger og dermed imøtekomme Datatilsynets krav om sletting av reise-
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mønsteret etter 3 – 5 måneder. RKT mener at det dermed oppstår en konflikt mellom 
Datatilsynets krav på den ene side og bokføringsloven på den annen side. 

RKT mener at virksomheten er et offentlig rettssubjekt og at utsendelsen av 
Kolumbuskortet dermed må anses som utsendelse av offentlig informasjon, ikke som 
markedsføring av et tilbud. En av hovedoppgavene til RKT er å sørge for at politiske 
vedtak om kollektivtrafikk i fylkeskommunen blir effektuert. Klager er en del av fyl-
keskommunen, som har til oppgave å gi innbyggerne et så godt kollektivtilbud som 
mulig. RKT anfører at virksomheten ikke har kommersielle interesser og at tjenesten 
ikke er en løsning virksomheten søker å profilere seg på. Klager mener at utsendelsen 
av Kolumbuskortet var nødvendig informasjon i forbindelse med en stor omlegging av 
billett- og kortsystem. 

Når det gjelder kortets preg av navn og fødselsdato, anfører RKT at virksomheten 
oppfyller flere vilkår i personopplysningsloven § 8, både litra d, e og f. Klager mener 
at vilkåret i § 8 litra e er oppfylt, jf ovenfor. Videre anfører RKT at kollektivkortet og 
distribusjon av dette har allmenn interesse, jf litra d. Klager viser til at virksomheten 
har som mål å sikre mobilitet for passasjerene, og ivareta et godt kollektivtilbud. Dette 
gir igjen flere samfunnsøkonomiske gevinster, både i forhold til miljø og antall ulykker. 
Store grupper er helt avhengig av å reise kollektivt. I denne sammenheng anfører RKT 
at pris og modernisering av kollektivtilbudet er av stor betydning. 

RKT mener også at løsningen ivaretar en berettiget interesse, jf § 8 litra f. Kortet 
innebærer større valgfrihet for kunden, og gir et bedre tilbud til passasjerer som reiser 
med kollektivtrafikk i Rogaland.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til personopplysningsloven § 13 om krav til forholdsmessig sikring 
av personopplysninger. Kravene suppleres i personopplysningsforskriftens kapittel 12. 
Tilsynet mener at omfanget av passasjerenes reisekonto krever betydelig sikring av in-
formasjonen. I vedtakets første punkt, om bedre sikring av kundesidene «min reise-
konto», ligger det primært tre forhold: 

Sikring av database mot uvedkommende •	
Sikring av at innsyn gis til rette vedkommende •	
Sikring av selve kommunikasjonen •	

Datatilsynet er av den oppfatning at RKT ikke i tilstrekkelig grad har sikret informa-
sjonen på kundesidene. Tilsynet mener at sikring av database mot uvedkommende er 
spesielt viktig der behandlingsansvarlig eksponerer interne databaser på for eksem-
pel nettbaserte kundesider. Ifølge tilsynet øker risikoen for at personopplysninger kan 
komme på avveie i slike tilfeller. Behandlingsansvarlige må derfor utrede og iverksette 
tiltak som gjør at opplysningene er tistrekkelig sikret. Dokumentasjon av dette må 
fremgå i risikovurderingen. 
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Videre mener Datatilsynet at sikring av at rette vedkommende gis innsyn i person-
opplysninger forutsetter at det etableres gode mekanismer for autentisering av bruke-
ren. Blant annet må spørsmålet om antall faktorer som skal benyttes og kvaliteten på 
disse drøftes i en risikovurdering. Datatilsynet mener at brukernavn og passord ikke 
er tilstrekkelig. Ifølge tilsynet er rutiner rundt utstedelse og fornyelse ikke tilstrekkelig 
vurdert. 

RKT har begrenset seg til å etablere såkalt SSL kryptering av produktet «Min 
reisekonto». Dette innebærer at virksomheten kun sikrer selve kommunikasjonen av 
opplysninger over fremmed nettverk. Ifølge Datatilsynet er dette kun en del av den 
sikring som er nødvendig. Datatilsynet er av den oppfatning at RKT ikke har foretatt 
en risikovurdering som i tilstrekkelig grad oppfyller de forventninger som følger av 
regelverkets krav. 

Tilsynet mener at det er en alvorlig mangel at det ikke er utarbeidet risikovurderin-
ger for selvbetjeningsløsningen «Min reisekonto», lagringen av reisedata for selvbet-
jeningsløsningen, og for selskapets generelle lagring av reisedata. Ifølge Datatilsynet 
er det spesielt konfidensialiteten som er utsatt for risiko. Tilsynet har etterspurt disse 
risikovurderingene. Risikovurderinger i henhold til personopplysningsloven § 13 er 
avgjørende forutsetninger for om løsningen kan benyttes. Når tilstrekkelig informa-
sjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven § 13 ikke foreligger, eventuelt 
ikke er dokumentert i henhold til personopplysningsforskriften kapittel 2, er dette et-
ter Datatilsynets mening en vesentlig mangel som får den følge at løsningen ikke kan 
benyttes. 

Når det gjelder vedtakets punkt 3 om lagringstid, er Datatilsynets utgangspunkt at 
det ikke skal lagres personopplysninger lenger enn det som er nødvendig, jf personopp-
lysningsloven § 28, og at behandlingen må ha et grunnlag i § 8, jf § 11. 

RKT opplyser at virksomheten ønsker å lagre personopplysninger i 12 måneder. 
Ifølge Datatilsynet er det ikke oppgitt hjemmel eller formål som tilsier lagring av reise-
mønster for annet enn faktureringsformål. For liknende tjenester, som teletjenester, er 
det tilstrekkelig å lagre opplysninger mellom 3 og 5 måneder for faktureringsformål. 

Når det gjelder forholdet til bokføringsloven, er tilsynet kjent med krav om opp-
bevaring av tid og sted for ytelsen. Tilsynet kan vanskelig se at det ved overgang fra 
manuell betaling til bruk av kort, følger et krav om at enhver reiseopplysning skal 
oppbevares knyttet til den reisendes identitet. Datatilsynet mener at prinsipielt er det 
ingen forskjell mellom et ordinært klippekort, eller flerreisekort, og elektroniske billet-
ter som, ut fra lovens formål, tilsier at det er nødvendig å registrere og lagre reiseopp-
lysninger knyttet til identitet. Ved kjøp av klippekort og/eller flerreisekort må det kunne 
forutsettes at krav om angivelse av tid og sted for ytelsen refererer seg til selve kjøpet 
eller påfyllingen av kortet. 

Datatilsynet viser til innstilling til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om 
Datatilsynet og Personvernnemndas årsmeldinger for 2005, punkt 2.2: 
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«Komiteen registrerer at økt adgang til personidentifisering er et viktig trekk ved 
utviklingen og at en vesentlig drivkraft bak dette er muligheten for å få betalt for 
tjenester og kravet til å identifisere betaleren. Komiteen viser til at identitetstyveri 
synes å være et økende problem og at dette kan henge sammen med at det blir 
stadig mer vanlig å måtte oppgi personopplysninger ved blant annet kjøp av 
tjenester. Komiteen viser til at kravet til å oppgi personopplysninger i stadig 
flere tilfeller fører til at anonyme alternativer forsvinner. Komiteen har i den 
sammenheng særlig merket seg Datatilsynets innvendinger mot helautomatiske 
bomstasjoner der det ikke eksisterer anonyme alternativer. Komiteen kan ikke 
se at det eksisterer velbegrunnede og påtrengende hensyn som taler for å gjøre 
unntak fra retten til anonym ferdsel i forbindelse med bomstasjoner». 

Tilsynet mener at behovet for reell anonymitet er minst like fremtredende i denne sam-
menheng. Datatilsynet mener videre at tilsynets standpunkt i all hovedsak samsvarer 
med praksis i andre europeiske land der temaet har vært diskutert. 

6 Personvernnemndas merknader 

Personvernnemnda har merket seg at det påklagde vedtak av 18.1.2007 består av tre 
punkter, hvorav punkt 1 og 3 er påklaget av Kolumbus. 

Vedtakets punkt nr 2 – krav om at risikovurdering legges frem – er ikke påklaget 
fordi klager anser dette punktet som oppfylt. Tilsynet satte en frist til 15.3 til å etter-
komme pålegget om å fremlegge risikovurdering. Kolumbus sendte i brev av 26.3.2007 
en risikovurdering til Datatilsynet. Datatilsynet svarte imidlertid ikke Kolumbus, men 
skriver i sitt oversendelsesbrev til nemnda at denne risikovurderingen ikke er i sam-
svar med hva personopplysningsforskriften kapittel 2 krever, eller i hvert fall er den 
ikke tilstrekkelig dokumentert. Tilsynet konkluderer derfor med at dette er en vesentlig 
mangel som gjør at løsningen ikke kan brukes. 

Personvernnemnda viser til at Datatilsynet har en veiledningsplikt etter forvalt-
ningsloven. Denne veiledningsplikt innebærer at tilsynet burde ha gitt Kolumbus en 
anvisning på hva en risikovurdering skal inneholde for å tilfredsstille personopplys-
ningsforskriften kapittel 2. Det følger videre av personopplysningsloven § 13 og per-
sonopplysningsforskriften § 2–4 at det må foreligge en tilfredsstillende risikovurdering 
før løsningen kan vurderes. Tilsynet burde derfor også ha påpekt mangler ved den over-
sendte risikovurderingen, og gitt Kolumbus anledning til å rette opp disse, før tilsynet 
vurderte løsningen. I denne saken er dette ikke gjort. 

Vedtakets pkt 1 og 3, slik de er utformet av Datatilsynet, gir kun en anvisning på 
at Kolumbus skal følge personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Etter 
sitt innhold kan derfor disse punktene verken påklages eller overprøves. 

Nemnda er derfor kommet til at vedtaket fra Datatilsynet skal opprettholdes på 
formelt grunnlag, slik at Kolumbus kan fremskaffe en risikovurdering som er i samsvar 
med forskriften. Først når det foreligger en risikovurdering som er i samsvar med lov 
og forskrift, kan selve løsningen – herunder spørsmål om lagringstid for reisemønster 
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og informasjonssikkerheten – vurderes. Etter nemndas syn er saken uferdig slik den 
nå fremstår. Nemnda realitetsbehandler derfor ikke saken, men sender den i retur til 
Datatilsynet for videre saksbehandling. Nemnda kan eventuelt – etter klage – vurdere 
saken på et senere tidspunkt dersom tilsynet, etter å ha mottatt en formelt tilfredsstil-
lende risikovurdering, fortsatt er av den oppfatning at løsningen ikke kan benyttes. 

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Saken sendes tilbake til Datatilsynet for videre behandling. 
Klager anmodes om å fremlegge en risikovurdering som er i samsvar med personopp-
lysningsforskriften kapittel 2.

Oslo, 20. desember 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–05 fosterforeldre: klage på datatilsynets vedtak 
om at publisering av personopplysninger om fosterforeldre på 
internettside faller inn under unntaket i personopplysningsloven 
§ 7 om behandling av personopplysninger utelukkende for 
journalistiske, herunder opinionsdannende, formål. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Norsk 
Fosterhjemsforening (heretter NFF) på tilsynets vedtak vedrørende publisering av per-
sonopplysninger på internettsiden www.likestilling.com. 

Personvernnemnda foretok en vurdering av innholdet på www.likestilling.com, 
i klagesak PVN-2005–03. I nevnte sak kom Personvernnemnda til at nettstedet falt 
inn under unntaket «opinionsdannende formål» i personopplysningsloven § 7, og at 
nettstedet dermed ikke strider mot personopplysningsloven. Denne saken er en iso-
lert vurdering av hvorvidt opplysninger på internettsiden som gjelder fosterforeldre er 
personvernstridig.

2 saksgang
Datatilsynet mottok en klage fra fosterforeldre i e-post av 1.5.2006, vedrørende pu-
blisering av personopplysninger om dem og deres fosterbarn på internett. I brev av 
24.8.2006 til behandlingsansvarlig sendte Datatilsynet varsel om vedtak om at per-
sonopplysninger og bilder som identifiserer barn måtte slettes eller anonymiseres. I 
brev av 10.1.2007 fattet Datatilsynet vedtak om sletting. I brev av 20.4.07 og 17.7.07 
henvendte Datatilsynet seg til behandlingsansvarlig med krav om etterkomming av på-
legget. Behandlingsansvarlig bekreftet sletting i e-post til Datatilsynet den 16.8.2007. 

Det fremgår indirekte av Datatilsynets vedtak om sletting, at publisering av opp-
lysninger om fosterforeldre likevel kan publiseres. I brev av 29.8.2006 til de for-
nærmede fosterforeldre, redegjør Datatilsynet for sin vurdering om at publisering 
av personopplysninger om fosterforeldre ikke strider mot personopplysningsloven. I 
brev av 15.9.2006 klaget NFF på vegne av fosterforeldre på Datatilsynets vurdering. 
Datatilsynet ga i brev av 10.1.2007 tilsvar til NFF, og ba om at NFF bekrefter videre 
behandling av saken. I brev av 12.2.2007 bekrefter NFF at foreningen ønsker at saken 
skal tas opp til ny vurdering. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 15.8.2007. NFF ble orientert om 
dette i brev fra nemnda 21.8.2007 med frist til uttalelse innen 7.9.2007.
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3 faktum 
Saken gjelder publisering av personopplysninger om fosterforeldre på internettsiden 
www.likestilling.com. Fosterforeldre omtales med navn, boligadresse og yrkestittel, og 
blir kritisert og karakterisert. Internettsiden administreres av en gruppe som på ulike 
måter er berørt av barnevernssaker, og som føler seg utsatt for maktovergrep. NFF har 
mottatt en rekke henvendelser fra fosterforeldre som er bekymret over publiseringen. 

Datatilsynet er kommet til at informasjon om fosterforeldre faller inn under unnta-
ket «opinionsdannende formål» i personopplysningsloven § 7, slik at lovens grunnkrav 
ikke kommer til anvendelse. Dette er påklaget av NFF, som ønsker at publisert informa-
sjon om fosterforeldre må fjernes. 

4 klagers anførsler 
NFF anfører at publiseringen strider mot personopplysningsloven. Foreningen mener 
at opplysningene som publiseres om fosterforeldrene er av svært sensitiv karakter. 
Gjennom publisering av opplysinger om fosterforeldre, publiseres også detaljer knyttet 
til den aktuelle barnevernssak fosterforeldrene er berørt av. Klager anfører at identifi-
sering av fosterforeldrene gjør at også barnets identitet blir lett gjenkjennelig i nærmil-
jøet. På denne måten blir fosterbarns liv skildret i detalj. NFF fremhever at det er en 
grunn til at barn i Norge blir tatt under omsorg av barnevernet og flyttet i fosterhjem. 
Ifølge NFF bør barna skjermes for å få historien sin lagt ut på internett. 

NFF anfører videre at fosterforeldre er blitt godkjent av offentlig myndigheter for 
å ta seg av barn som ikke kan bo hos sine biologiske foreldre. Klager er av den oppfat-
ning at fosterforeldre utfører et oppdrag for det offentlige, og bør derfor slippe å bli 
«hengt ut» på en internettside. 

NFF viser til at foreningen har mottatt flere henvendelser fra fosterforeldre som er 
bekymret over situasjonen. NFF anfører at publiseringen er en stor belastning for foster-
foreldre, og at informasjonen som publiseres ofte er feilaktig.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til Personvernnemndas uttalelser i klagesak PVN-2005–03. Data-
tilsynet er ikke uenig i at nettstedet representerer en virksomhet med «opinions dannende 
formål», slik Personvernnemnda kom til i den nevnte sak. Data tilsynet mener likevel 
at den enkelte publisering på nettstedet må vurderes for seg hva gjelder dette kriteriet. 
Til tross for at nettstedet i seg selv driver med opinionsdannende virksomhet, mener 
tilsynet at dette ikke medfører at alt som publiseres på nettstedet er omfattet av dette 
formålet. På denne bakgrunn har Data tilsynet foretatt en vurdering av publiseringen av 
opplysninger om fosterforeldre isolert sett. 

Nettstedet inneholder også kritikk av barnevernsansatte og andre som er involvert 
i barnevernssaker. I PVN-2005–03 kom Personvernnemnda likevel til at nettstedet ikke 
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strider mot personopplysningsloven. Datatilsynet legger til grunn at fosterforeldre som 
gruppe er i en noe annen stilling enn barnevernsansatte. Tilsynet mener at dette kan 
tale for at publisering av personopplysninger om fosterforeldre må behandles noe an-
nerledes og at det i utgangspunktet skal noe mer til for at publisering av opplysninger 
om fosterforeldre kan anses å være et ledd i opinionsdannende virksomhet i henhold til 
personopplysningsloven § 7, enn publisering av opplysninger om barnevernsansatte. 

Datatilsynet har foretatt en avveining mellom retten til å ytre seg til opinionsdan-
nende formål, og retten til privatliv. Tilsynet mener at i den grad fosterforeldre kan sies 
å yte bistand til barnevernet, ser det ut til at informasjonen om dem blir publisert for 
å oppnå samme formål som publiseringen av opplysninger om de barnevernsansatte. 
Ifølge tilsynet er nettstedet etablert som et alternativ til den etablerte pressens omtale 
av denne typen saker. 

I denne sammenheng viser tilsynet til Personvernnemndas uttalelse i PVN-2005–03. 
I nevnte sak uttrykker Personvernnemnda at det anses nokså klart at «… nettstedet 
representerer en virksomhet med opinionsdannende formål». Datatilsynet fremhever 
også at Personvernnemnda vurderte saken dit hen at det ikke er ønskelig at det aktuelle 
nettstedet blir gjort til gjenstand for sensur. Datatilsynet finner derfor at personopplys-
ninger knyttet til fosterforeldre må vurderes på samme måte som de personopplysnin-
ger som var til vurdering i klagesak PVN-2005–03.

6 Personvernnemndas merknader 
Det er på det rene at ytringer vedrørende fosterforeldre er personopplysninger, jf per-
sonopplysningsloven § 2 nr 1, «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 
enkeltperson». 

Etter personopplysningsloven § 7 kommer loven bare i begrenset grad til anvendel-
se for behandling av personopplysninger for visse formål, blant annet «journalistiske, 
herunder opinionsdannende, formål». Slik Personvernnemnda ser saken, må nemnda 
ta stilling til hvorvidt personopplysningsloven § 7 kommer til anvendelse. 

Personvernnemnda har vurdert denne nettsiden tidligere, i sak PVN-2005–03 (psy-
kopat.no). Den gang kom nemnda til at innholdet på nettstedet falt innenfor unntaket 
i personopplysningsloven § 7 om opinionsdannende formål. På grunnlag av den nye 
klagen skal nemnda vurdere dette på nytt. 

Det kan reises spørsmål om fosterforeldre bør bli vurdert på en annen måte enn 
kommunalt ansatte og andre personer som er ansatte til å gjøre en jobb innen barnever-
net, for eksempel profesjonelle aktører som dommere, polititjenestemenn o.a. Nemnda 
er imidlertid kommet til at forskjellen mellom fosterforeldre som privatpersoner kontra 
profesjonelle aktører kan påpekes, men at den ikke er så vesentlig at den bør begrunne 
en ulik vurdering. 

Nemnda har vurdert nettsiden slik den fremsto da klagen ble fremsatt. Innholdet 
på nettsiden kan senere endres og nemnda tar derfor bare stilling til nettsiden slik den 
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fremsto på det tidspunkt da klagen ble fremsatt. Nemndas uttalelser gjelder således 
ikke uten videre for fremtidig innhold. Nemnda har foretatt en konkret vurdering av 
ytringene angående fosterforeldre på nettsiden. Nettsiden fremstår nærmest som en 
liste hvor man kan klikke på navnene til ulike fosterforeldre og man blir deretter rutet 
videre til oppslag hvor disse fosterforeldrene selv har stått frem og uttalt seg i media. 
Det er på det rene at fosterforeldrenes fremferd, oppførsel, utseende etc er kommen-
tert på nettsiden. Dette kan nok være belastende, men må likevel sies å ligge innenfor 
ytringsfrihetens rammer, og dermed ytringer med «utelukkende opinionsdannende for-
mål». Nettsiden er, kort oppsummert, en systematisk liste over lenker til fosterforeldre 
som opptrer i media, med noen slengbemerkninger. 

Nemnda viser til sin vurdering i PVN-2005–03 (psykopat.no) for så vidt gjelder 
tolkningen av «utelukkende opinionsdannende formål». Nemnda er av den oppfatning 
at det ikke er ønskelig å gjøre denne formen for ytringer gjenstand for forhåndsvur-
deringer, det vil si sensur. Nemnda viser i denne forbindelse til forarbeidenes uttalelser 
om forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 
art 10, jf menneskerettsloven § 1. Det vises i denne forbindelse til Ot prp nr 92 (1998–
1999) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), særlig 
pkt 11.6. 

Personvernnemnda er kommet til at nettsiden faller inn under avgrensningen i per-
sonopplysningsloven § 7 slik at blant annet personopplysningsloven kapittel II ikke 
kommer til anvendelse. Datatilsynets vedtak opprettholdes. 

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 30. oktober 2007 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–06 oBos: klage på datatilsynets avvisningsvedtak. 
Begjæring om innsyn i dokumenter, advokaters taushetsplikt og 
spørsmål om hvor langt datatilsynets utredningsplikt går. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet av 30.11.2007 mottatt klage 
på tilsynets vedtak av 5.2.2007 om å ikke foreta seg mer i vedkommendes sak (avvis-
ningsvedtak). Klager hadde begjært innsyn i dokumenter hos OBOS, jf personopplys-
ningsloven § 18, og mener blant annet at Datatilsynet skulle ha foretatt stedlig kontroll 
overfor OBOS i denne saken.

2 saksgang
Datatilsynet har siden 2002 mottatt en rekke henvendelser fra klager. Konkret gjaldt 
saken begjæring om innsyn i opplysninger i forbindelse med en konflikt mellom et 
OBOS-borettslag og klagers mor, jf personopplysningsloven § 18. 

Datatilsynet henvendte seg til OBOS i brev av 4.2.2004. Etter lengre tids korre-
spondanse med OBOS – tilsynet henvendte seg til OBOS i sakens anledning til sammen 
syv ganger i løpet av tre år – fant tilsynet det lite hensiktsmessig å følge opp innsyns-
begjæringen videre. 

I vedtak av 5.2.2007 avsluttet Datatilsynet saken og avviste å foreta seg mer i 
saken. 

Den 14.9.2007 varslet Datatilsynet om kontroll (tilsyn) hos OBOS-megleren, 
jf personopplysningsloven § 44, jf § 42, 3. ledd nr 3. Kontrollen ble gjennomført 
2.10.2007. 

Klager henvendte seg til Datatilsynet i forbindelse med kontrollen hos OBOS-
megleren. Klager ble da informert om bakgrunnen for kontrollen og at denne ikke 
hadde noe med vedkommendes sak å gjøre. 

I brev av 11.11.2007 påklager klager at tilsynet ikke gjennomførte en stedlig kon-
troll overfor OBOS i forbindelse med klagers sak. Tilsynet anser dette som en klage på 
avvisningsvedtaket av 5.2.2007. Det ble ikke opplyst i brevet av 5.2.2007 om at det 
var et avvisningsvedtak som kunne påklages til Personvernnemnda. Datatilsynet anser 
dette som en saksbehandlingsfeil og reparerer denne feilen ved å ta klagen til behand-
ling til tross for at klagefristen etter forvaltningsloven er oversittet, jf forvaltningsloven 
§ 31, 1. ledd litra b. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 12.12.2007. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda samme dag, med frist til uttalelse innen 8.1.2008. 
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Klager sendte i e-post av 25.12.2007 flere vedlegg i saken. I e-post av 7.1.2008 
sendte klager nemnda ytterligere vedlegg i saken.

3 faktum 
Klager har gjentatte ganger bedt om innsyn i dokumenter om vedkommende hos OBOS, 
jf personopplysningsloven § 18. 

Innsynsbegjæringen er ikke blitt innvilget. OBOS har opplyst at de eneste person-
relaterte opplysninger som finnes om klager hos OBOS er hos OBOS advokatkontor, 
i den ansvarlige advokats saksmappe. OBOS har derfor hele tiden fastholdt at innsyn 
ikke kan gis fordi opplysningene er unntatt fra innsynsretten etter personopplysnings-
loven § 23 litra d, med bakgrunn i advokaters taushets- og konfidensialitetsplikt, jf 
domstolloven § 224 og advokatforskriftens kap 12 pkt 2.3. 

Datatilsynet har etter en del korrespondanse med OBOS kommet til at tilsynet ikke 
har grunnlag for å overprøve OBOS standpunkt om at dokumentene er unntatt innsyn. 
Datatilsynet vedtok derfor at saken ikke skal forfølges videre. Datatilsynet opplyste 
klager om dette i et avvisningsvedtak av 5.2.2007. Klager har påklaget vedtaket av 
5.2.2007. 

4 klagers anførsler 
Klager mener at OBOS har samlet inn og benyttet personopplysninger om han på en 
urettmessig måte. Klager anfører at han ikke har fått innsyn i dokumenter hos OBOS 
som vedkommende har krav på etter personopplysningsloven § 18. Klager mener vi-
dere at Datatilsynet burde ha foretatt en stedlig kontroll hos OBOS i forbindelse med 
denne saken.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til forvaltningsloven § 17 om at «forvaltningsorganet skal påse at sa-
ken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» og mener at tilsynet utredet saken 
på en tilfredsstillende måte før saken ble avsluttet. 

Utredningsplikten vurderes konkret i den enkelte sak, blant annet ut fra om ressurs-
bruken står i forhold til sakens alvorlighetsgrad. Datatilsynet har en særlig plikt etter 
personverndirektivet art 28 nr 4, 2. ledd, til å bistå den registrerte i saker hvor det gjø-
res innhogg i de registrertes individuelle rettigheter med hjemmel i direktivets art 13, jf 
tilsvarende personopplysningsloven § 23 om unntak fra rett til innsyn og informasjon. 

Klager ba om innsyn i dokumenter hos OBOS, jf personopplysningsloven § 18. 
Datatilsynet henvendte seg til OBOS en rekke ganger og ba om at OBOS ga klager 
innsyn i egne opplysninger i samsvar med personopplysningsloven § 18. 
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OBOS på sin side hevdet at opplysningene er unntatt fra innsynsretten etter per-
sonopplysningsloven § 23 litra d. OBOS påberopte seg advokaters taushetsplikt, jf 
domstolloven § 224 og advokatforskriftens kap 12 pkt 2.3. 

Datatilsynet besluttet på denne bakgrunn å avslutte saken med den begrunnelse at 
innsynsrett etter § 18 ikke kom til anvendelse, jf personopplysningsloven § 23 litra d og 
advokatforskriftens kap 3. Det ligger utenfor Datatilsynets kompetanse å vurdere rek-
kevidden av advokaters lovpålagte taushetsplikt. I forhold til personopplysningsloven 
§ 23 litra d, er det tilsynets oppgave å påse at den behandlingsansvarlige selv har gjort 
en forsvarlig begrunnet vurdering vedrørende dette. Tilsynet fant ikke grunnlag for å 
sette OBOS egne vurderinger til side i dette konkrete tilfellet.

6 Personvernnemndas merknader 
Personvernnemnda skal først slå fast at OBOS-megleren, som Datatilsynet hadde kon-
troll hos, er et eget rettssubjekt og er denne saken uvedkommende. Denne saken gjel-
der et OBOS borettslag. Klager begjærte innsyn i opplysninger i forbindelse med en 
konflikt mellom borettslaget, klager og klagers mor, jf personopplysningsloven § 18. 
Slik nemnda forstår det, har OBOS advokatkontor bistått borettslaget i diverse saker, 
herunder denne konflikten. De dokumentene som klager begjærte innsyn i, befant seg 
derfor hos OBOS advokatkontor. 

Det er på det rene at personopplysningsloven § 18 gir enhver rett til å få vite hva 
slags behandling av personopplysninger en virksomhet foretar. Dersom vedkommende 
er registrert, har han i tillegg krav på å få opplyst hvilke opplysninger om vedkom-
mende som behandles. Imidlertid er det slik at advokaters taushetsplikt går foran per-
sonopplysningsloven. Det følger av personopplysningsloven § 23 litra d at innsyn etter 
§ 18 ikke omfatter opplysninger som det i medhold av lov gjelder taushetsplikt for. 
Advokaters taushetsplikt følger av domstolloven § 224, jf forskrift til domstolloven 
kap 11 (advokatforskriften), kap 12 pkt 2.3. 

I denne saken har Datatilsynet bedt om at OBOS gir klager innsyn etter person-
opplysningsloven § 18. OBOS advokatkontor har imidlertid påberopt seg advokatens 
taushetsplikt og nektet klager innsyn i de dokumentene hvor klager er nevnt. OBOS 
advokatkontor har begrunnet dette skriftlig, jf personopplysningsloven § 23, 3. ledd. 

Personvernnemnda skal bemerke at advokaters taushetsplikt ikke er til hinder for 
å gi innsyn for den opplysningene gjelder (den registrerte). Videre kan klager uansett 
kreve å få opplysninger om den behandlingsansvarlige, formålet med behandlingen, 
beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles osv, jf personopplys-
ningsloven § 18, 1. ledd, selv om selve opplysningene tilbakeholdes. Taushetsplikten 
kan imidlertid påberopes av hensyn til andre enn den registrerte. I kommentarutgaven 
til personopplysningsloven (Wiik Johansen, Kaspersen, Bergseng Skullerud, side 180) 
skriver forfatterne at: 
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Selv om taushetsbestemmelser ikke er til hinder for å gi innsyn for den 
opplysningene gjelder, kan hensynet til tredjemann gjøre at innsynsretten må 
begrenses. Dersom innsyn i opplysningene som gjelder en selv, innebærer at 
en får opplysninger om en annen person som med hjemmel i lov har krav på 
taushet, må innsynsretten vike. 

Slik Personvernnemnda oppfatter saken, er klager blitt nektet innsyn i dokumentene 
av hensyn til de øvrige parter i konflikten, det vil si beboere eller styremedlemmer i 
borettslaget. 

Datatilsynet kunne ha bedt om tilgang på opplysningene som ble unntatt, for å 
avgjøre om unntakshjemmelen som ble påberopt kunne anvendes i dette tilfellet (jf 
Wiik Johansen, Kaspersen, Bergseng Skullerud, kommentarutgaven til personopplys-
ningsloven side 183). Det er på det rene at Datatilsynet vurderte om det var nødvendig 
å gjennomføre en stedlig kontroll i denne saken, men fant at det ikke var grunnlag for 
å betvile OBOS standpunkt. Nemnda er av den oppfatning at Datatilsynet har gjort 
grundige undersøkelser i denne saken og fulgt opp klagers henvendelser på en hensikts-
messig måte. Ut fra opplysningene i saken kan ikke nemnda se at det er grunnlag for 
å si at det er en saksbehandlingsfeil at tilsynet ikke overprøvde OBOS standpunkt om 
at dokumentene er omfattet av taushetsplikten. Nemnda antar at opplysningene heller 
ikke kunne ha blitt gitt i anonymisert form, fordi klager ut fra omstendighetene likevel 
vil kunne identifisere hvem opplysningene gjelder. 

Personvernnemnda kan ikke se at det er grunnlag for å si at kravene i forvaltnings-
loven ikke er oppfylt i denne saken. Datatilsynets utredningsplikt etter forvaltningslo-
ven kan ikke gå så langt at tilsynet som en del av denne saken burde ha utført en stedlig 
kontroll hos OBOS, jf personopplysningsloven § 44, jf § 42, etter at OBOS hadde 
opplyst at innsynsretten ikke kunne utøves på grunn av advokatens taushetsplikt. 

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Oslo, 3. mars 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2007–07 ung1881.no: klage på datatilsynets vedtak 
om at opplysningen må innhente samtykke fra abonnent 
før opplysningen kan benytte informasjon om brukere av 
mobiltelefonnummer som de får på nettstedet ung1881.no til å 
oppdatere sin opplysningstjeneste. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Opplysningen 
Online (heretter Opplysningen). Opplysningen får informasjon om hvem som er fak-
tiske brukere av mobiltelefonnummer via en tjeneste på nettstedet www.ung1881.no. 
Denne informasjonen benytter Opplysningen til å oppdatere sin opplysningstjeneste 
når bruker av mobiltelefonnummeret er en annen enn den abonnementet står registrert 
på. Datatilsynet har vedtatt at samtykke må innhentes fra abonnent før slik oppdate-
ring skjer. Opplysningen har påklaget dette.

2 saksgang
På grunn av klager fra publikum henvendte Datatilsynet seg den 6.2.2007 til 
Opplysningen og ba om en redegjørelse knyttet til bruken av fødselsnummer ved opp-
rettelse av ny bruker på nettstedet ung1881.no. 

Datatilsynet mottok redegjørelse fra Opplysningen 28.2.2007. På bakgrunn av rede-
gjørelsen fattet Datatilsynet i brev av 27.7.2007 vedtak om pålegg. Vedtaket ble påklaget 
av Opplysningen den 17.8.2007 for så vidt gjaldt ett av de tre punktene i pålegget. De to 
øvrige påleggene vil Opplysningen rette seg etter. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 18.12.2007. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda samme dag, med frist til uttalelse innen 10.1.2008. Klagers 
advokat Håvard Kjærstad, DLA Piper Advokatfirma, sendte i e-post av 18.12.2007 
anmodning om fristforlengelse til 24.1.2008. Fristforlengelse ble innvilget. Nemnda 
mottok brev fra advokat Håvard Kjærstad datert 23.1.2008, med redegjørelse for 
Opplysningens syn på saken.

3 faktum 
Nettstedet ung1881.no tilbyr gratis sms, blogg, deltakelse i konkurranser og andre 
aktiviteter. Ved pålogging til nettstedet må bruker registrere seg med brukernavn og 
passord. Nye brukere må ved første gangs registrering oppgi fødselsnummer og mo-
biltelefonnummer. Det gis informasjon på nettsiden om at sjekk mot folkeregisteret er 
nødvendig for å unngå misbruk og at fødselsnummeret ikke blir lagret i nettstedets da-
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tabaser. Det foretas sjekk av om det oppgitte fødselsnummeret er gyldig. Deretter lagrer 
virksomheten informasjon om alder og kjønn. Når fødselsnummeret er kontrollert, får 
brukeren tilsendt passord på mobiltelefonen som deretter skal brukes for å logge seg på 
nettstedet. Når innlogging er foretatt, må navn og adresseinformasjon legges inn. 

Det brukes forskjellig terminologi i sakens papirer for «abonnent», «juridisk 
eier» eller «sluttbruker» på den ene siden og «bruker» eller «kunde» på den andre 
siden. Begrepene «sluttbruker» og «bruker» er definert i ekomloven § 1–5 nr 12 og 
13. «Abonnent» eller «juridisk eier» er synonymt med «sluttbruker» og «kunde» er 
synonymt med «bruker». I fortsettelsen skal nemnda konsekvent benytte uttrykkene 
abonnent og bruker. 

I de tilfeller bruker av mobiltelefonen er en annen enn den abonnementet er regis-
trert på, oppdaterer Opplysningen sine registre med hvem som faktisk bruker mobilte-
lefonen. Virksomheten får på denne måten opplysninger om mobiltelefonbrukere, uten 
at verken bruker eller abonnent får informasjon om at dette skjer ved innloggingen. 

Datatilsynet fattet vedtak følgende vedtak i saken: 

1. Fødselsnummeret skal ikke brukes ved pålogging til webtjenesten for å sende 
gratis sms, delta i konkurranser, blogge og andre aktiviteter. Forholdet anses i 
strid med personopplysningsloven § 12. 

2. Det må innhentes gyldig samtykke av abonnent for å oppdatere 
opplysningene i opplysningstjenesten på bakgrunn av pålogging på nettsiden, jf 
personopplysningsloven § 8. 

3. Kundene må informeres om hva som registreres, formålet mv, jf 
personopplysningsloven §§ 19 og 20. 

Opplysningen har kun påklaget vedtakets punkt 2. Når det gjelder punkt 1 og 3 har 
Opplysningen bestemt seg for å følge Datatilsynets pålegg. 

4 klagers anførsler 
Det er et problem for Opplysningen at et meget stort antall personer disponerer mo-
biltelefoner uten å være juridisk eier (abonnent). Telefonen kan for eksempel eies av 
foreldrene eller arbeidsgiveren. Det følger av ekomforskriften § 6–3, 2. ledd nr 2 at 
dersom abonnent og bruker ikke er den samme, skal bare brukerens navn overføres fra 
tilbyderen av offentlig telefontjeneste til tilbydere av opplysningstjeneste. Dette forut-
setter imidlertid at bruker blir registrert i forbindelse med opprettelsen av abonnemen-
tet, noe som ofte ikke skjer. Opplysningen vet ikke om den personen som er koblet til 
et telefonnummer er en abonnent eller en bruker. 

Virksomheten på ung1881.no er et utslag av at få abonnenter registrerer bruker. 
Opplysningen ønsker at den informasjonen som opplysningsdatabasen inneholder skal 
være korrekt, oppdatert og samtidig gi informasjon om reell bruker. Ved å registrere in-
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formasjon om seg selv gir ung1881.no sine brukere tilgang til flere nyttetjenester (for ek-
sempel gratis sms) samtidig som Opplysningen får bedre kvalitet på ungdomssegmentet 
i sin database. Dersom utelukkende abonnenten selv kunne oppdatere opplysningene, 
ville dette medføre en vesentlig forringelse av opplysningsdatabasen, da få arbeidsgivere 
og foreldre vil ta seg bryet med å oppdatere opplysningene om reell bruker. 

Opplysningen vil også fremheve at den formen for selvregistreringsløsning som fin-
nes på ung1881.no er i tråd med bransjepraksis. Det finnes en rekke andre aktører som 
tilbyr tilsvarende eller lignende løsninger. 

Forholdet mellom abonnent og bruker reguleres av alminnelige avtalerettslige prin-
sipper. I den grad avtalen mellom dem er taus, må det legges til grunn at brukeren har 
anledning til å registrere seg selv som bruker av telefonen hos leverandører av opplys-
ningstjenester. Slik ung1881.no fungerer, vil ikke mindreårige under 15 år kunne regis-
trere seg som bruker uten at foreldre/foresatte signerer på et samtykkedokument. 

Der abonnenten er en juridisk person, vil ikke personopplysningsloven komme til 
anvendelse. Det er således ikke grunnlag for å stille et krav om at den juridiske perso-
nen avgir samtykke etter personopplysningsloven § 8 for at informasjonen om bruker 
i Opplysningens database skal kunne oppdateres. 

For fysiske personer vil endringen av oppføringen i Opplysningens database inne-
bære to forskjellige behandlinger av personopplysninger. For det første vil brukerens 
innleggelse av egen kontaktinformasjon være en form for innsamling som krever be-
handlingsgrunnlag. For det andre vil fjerningen av kontaktinformasjonen vedrørende 
abonnent og bruker være en form for sletting som krever behandlingsgrunnlag. Mens 
Datatilsynet mener at eneste behandlingsgrunnlag her er samtykke, er Opplysningen av 
den oppfatning at også øvrige behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven § 8 
gir hjemmel for behandlingen. 

Opplysningen gjør gjeldende at et krav om et samtykke fra abonnenten for å kunne 
oppdatere informasjon om bruker vil innebære at svært få vil benytte seg av muligheten 
til å oppdatere informasjonen. Opplysningen mener at den oppdateringen som gjøres 
på ung1881.no er nødvendig for at Opplysningen skal kunne realisere målsettingen 
om en mest mulig oppdatert opplysningsdatabase med informasjon om reelle brukere. 
Opplysningen mener at i foreliggende tilfelle vil innhenting av samtykke være ufor-
holdsmessig vanskelig. 

Klager anfører at personopplysningslovens § 8 litra b, d og f gir hjemmel for 
Opplysningens behandling. 

Når det gjelder personopplysningslovens § 8 litra b om rettslig forpliktelse, 
er Opplysningen Telenors offisielle leverandør av opplysningstjenester i Norge. 
Telenors plikt til å levere nummeropplysningstjenester er nedfelt i en avtale med 
Samferdselsdepartementet. Opplysningen skal etter avtalen levere nummeropplysnings-
tjenester til alle brukere i Norge og Opplysningen har følgelig en selvstendig plikt til 
å oppfylle de krav som Telenor etter ekomloven § 5–1, 1. ledd nr 3, jf ekomforskrif-
ten § 5–3, ellers ville vært pålagt. Det følger av avtalen at nummeropplysningstjenes-
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ten skal holdes oppdatert og være i overensstemmelse med personvernlovgivningen. 
Personopplysningsloven § 11, 1. ledd litra e pålegger den behandlingsansvarlige å rette 
eller slette uriktige, ufullstendige eller overflødige personopplysninger, jf § 28. Dette 
er en plikt som vanskelig kan oppfylles uten at opplysningene om abonnent og bruker 
slettes etter at den nye brukeren har lagt inn opplysningene om seg selv. 

Når det gjelder personopplysningslovens § 8 litra d om allmenn interesse, gjør 
Opplysningen gjeldende at det er åpenbart i samfunnets interesse at informasjonen som 
avgis som ledd i opplysningsvirksomhet medfører riktighet, jf også ekomforskriften 
§ 6–3, 6. ledd. Også hensynet til abonnentene og brukerne tilsier at opplysningstje-
nestene inneholder informasjon om reelle brukere. Ekomlovens forarbeider legger til 
grunn at opplysningstjenester er en oppgave av allmenn interesse og at kvaliteten på 
tjenestene er av avgjørende betydning. Samfunnets interesse i å få informasjon om den 
reelle brukeren tydeliggjøres ved forslaget om å oppstille en rettslig plikt for tilbyderne 
om å registrere brukerne der bruker er en annen person enn abonnenten. 

Når det gjelder personopplysningslovens § 8 litra f om interesseavveining, anfører 
Opplysningen at de ikke har opplevd noen tilfeller der abonnenten har reagert negativt 
på adgangen til å oppdatere informasjonen på ung1881.no. Det faktum at abonnenten 
gir brukeren lov til å disponere mobiltelefonen er de facto en avgivelse av kontroll. Det 
er ikke grunn til å tro at oppdateringen skjer i strid med abonnentens ønske. En opp-
datert database er videre et konkurransefortrinn for Opplysningen. Opplysningen har 
en meget høy anerkjennelse i markedet for å levere oppdatert og presis informasjon og 
ønsker naturlig nok å opprettholde kvalitetsstempelet. 

Opplysningen mener at når lovgiver ikke har funnet det nødvendig med samtykke 
fra bruker i forbindelse med abonnentens tegning av abonnementet, er det lite na-
turlig at bruker skal være avhengig av abonnentens samtykke ved oppdateringen på 
ung1881.no. 

Det faktum at andre aktører benytter seg av lignende løsninger, viser at det kan sies 
å eksistere en praksis som har blitt utviklet nettopp fordi hensynet til de registrertes 
personvern ikke overstiger den behandlingsansvarliges berettigede interesser. 

Til slutt anføres det at Opplysningen, for å minske eventuelle personvernulemper, vil 
kunne iverksette en løsning som innebærer en form for passivt samtykke. Opplysningen 
ser da for seg følgende løsning: Brukeren skriver inn sitt mobiltelefonnummer og fød-
selsdato på ung1881.no. Brukeren mottar deretter en verifiseringskode for å bekrefte 
at brukeren er innehaver av denne mobiltelefonen. Etter å ha skrevet inn koden, får 
brukeren tilgang til et registreringsskjema som må fylles ut for å få tilgang til tjenestene 
på nettstedet. Skjemaet ber brukeren fylle inn obligatoriske felt. På bakgrunn av inn-
tastet fødselsdato regner systemet ut alder. Dersom brukeren er under 15 år, vil feltet 
i databasen bli flagget slik at en videre behandling av disse dataene ikke vil skje uten 
at det foreligger et samtykke fra foreldre/foresatt. De øvrige stegene i registreringspro-
sessen baserer seg på at brukeren skal velge et brukernavn og passord og at brukeren 
aksepterer brukeravtalen. 
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Etter at brukeravtalen er akseptert, og det er blitt opprettet en bruker i systemet, 
vil det sendes ut et brev til juridisk ansvarlig for abonnementet der det opplyses om 
hvilke endringer som er gjort i oppføringen hos ung1881.no. Brevet vil kun bli sendt 
ut dersom informasjonen knyttet til oppføringen er blitt endret. Brevet vil inneholde 
en kode som vil gi brukeren tilgang til å endre/slette den nye informasjonen tilknyttet 
oppføringen i Opplysningens databaser. Opplysningen ser for seg at dette kan gjøres 
via et mobilt grensesnitt. På den måten vil abonnenten få tilstrekkelig informasjon 
og mulighet til å tilbakestille opplysningene, samtidig som Opplysningen vil få bedre 
kvalitet på sin opplysningsdatabase. Brukeren vil også bli orientert om denne løsningen 
gjennom registreringsprosessen. 

Etter at brukeren har registrert seg på ung1881.no, samles dataene i en database for 
videre behandling inn mot Norgesdatabasen, som er hoveddatabasen i Opplysningen 
AS. Før de registrerte dataene registreres i denne databasen, gjennomgår de en vasking 
for å sjekke om de er av god nok kvalitet. 

Opplysningen mener at denne løsningen bøter på de eventuelle personvernulemper 
brukerens oppdatering på ung1881.no måtte medføre.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til at Opplysningen oppdaterer sine opplysninger fra teleleverandø-
rene slik at bruker i en del tilfeller blir en annen enn den mobiltelefonabonnementet 
er registrert på. Mindreårige har ofte mobiltelefoner registrert i foreldrenes navn. En 
oppdatering av nummer og bruker kan få uheldige konsekvenser for både bruker og 
abonnent, samt frata dem den nødvendige kontrollen med opplysningene. Det kan også 
være i strid med deres ønske. 

Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag i personopplys-
ningsloven § 8. Datatilsynet mener at registreringen hos Opplysningen av hvem som 
faktisk bruker mobiltelefonen, må hjemles i et uttrykkelig samtykke. Datatilsynet viser 
til uttalelser fra Personvernnemnda i STAMI-saken PVN-2004–1. 

Post- og Teletilsynet har foreslått å innføre en plikt til å registrere hvem som er bru-
ker av mobiltelefonen, jf høringsforslag av 21.5.2007. Datatilsynet har uttalt seg svært 
kritisk i denne sammenheng. 

Det kan være mange grunner til at abonnenten ikke ønsker at det registreres opp-
lysninger om hvem som er bruker. Det kan tenkes at foreldrene ikke ønsker at barnets 
personalia skal registreres, slik at foreldrene har adekvat kontroll med barnets bruk av 
mobiltelefonen. At Opplysningen oppdaterer sine opplysningsdatabaser på bakgrunn 
av personalia som fremkommer ved pålogging til ung1881.no for å chatte, sende sms, 
blogge etc, vil være å sette abonnentens kontroll til side. 

Datatilsynet har i samarbeid med SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools) og 
Medie tilsynet utarbeidet retningslinjer for trygg bruk av Internett og mobiltelefon. 
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Anonymitet og retten til å beskytte seg selv mot at alle kan se hvem du er utgjør en viktig 
del. 

Dersom mindreårige under 15 år ønsker å registrere seg som bruker på ung1881.
no, kreves det at foreldre eller foresatte signerer et samtykkedokument. I denne forbin-
delse er det enkelt og naturlig å samtidig innhente samtykke for å registrere bruker av 
mobiltelefonen i Opplysningens database. Når det gjelder personer over 15 år, mener 
Datatilsynet at familiens avgjørelse om hvem telefonen skal stå registrert på må respek-
teres. Det kan være gode grunner til å velge å registrere mobiltelefonen til barna i for-
eldrenes navn. Denne avgjørelsen bør ikke kunne overprøves av en tilfeldig virksomhet 
uten samtykke fra abonnenten. 

Datatilsynet har vurdert hvorvidt behandlingen er nødvendig for å utføre en oppga-
ve av allmenn interesse, jf personopplysningsloven § 8 litra d. Lovgiver har allerede tatt 
stilling til hvilken informasjon som skal overføres fra teleoperatørene til opplysnings-
tjenestene, jf ekomloven § 7–4, jf ekomforskriften § 6–2. Videre har abonnenten tatt et 
valg i forhold til hvem abonnementet skal stå registrert på. Abonnenten blir informert 
om formålet med opplysningstjenestene og om mulig bruk av opplysningene som følge 
av søkemuligheter i elektroniske opplysningssystemer. Abonnenten har en rett til å re-
servere seg mot utlevering til slike tjenester. Datatilsynet kan ikke se at Opplysningen 
har rett til å overprøve en families avgjørelse uten samtykke fra abonnenten for å utføre 
en oppgave av allmenn interesse. 

Oppdateringen vil dessuten være i strid med informasjonen som er gitt abonnenten 
av teleleverandørene, som følger av personopplysningsloven § 20 og konsesjon gitt 
teleoperatørene. 

Datatilsynet har videre vurdert hvorvidt behandlingen er nødvendig for at den be-
handlingsansvarlige, eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til, kan ivareta 
en berettiget interesse, og hensynet til den registrerte ikke overstiger denne interessen, 
jf personopplysningsloven § 8 litra f. Datatilsynet ser at Opplysningens alternative løs-
ning der abonnenten får informasjon om at opplysningene er endret og gis anledning 
til å tilbakestille databasen, vil avhjelpe noen av personvernulempene ved endringen av 
databasen. Selv om abonnenten får muligheten til å tilbakestille databasen, kan ikke 
Datatilsynet se at Opplysningen har en berettiget interesse i å på forhånd oppdatere 
databasen og overprøve vurderingen abonnenten har tatt. Hensynet til abonnentens 
kontroll med opplysningene er mer tungtveiende enn klagers interesser i denne saken.

6 Personvernnemndas merknader 

6.1 Innledning 

Saken gjelder en nettside for barn og unge som Opplysningen har opprettet for å kunne 
oppdatere sin nummeropplysningstjeneste med informasjon om reell bruker av mobiltele-
fonnumre for så vidt gjelder ungdomssegmentet. Basert på den informasjon Opplysningen 
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får fra bruker på ung1881.no, legger Opplysningen inn informasjon (mobiltelefonnum-
mer) om bruker og sletter informasjon (mobiltelefonnummer) om abonnent. Dette er en 
behandling, jf personopplysningsloven § 2 nr 2, av en personopplysning, jf § 2 nr 1. Det 
er på det rene at å endre, legge til og slette opplysninger er behandling av personopplys-
ninger. Opplysningstjenester er regulert i ekomloven og ekomforskriften. 

6.2 Ekomloven med forskrifter 

En abonnent kan ha flere mobiltelefonnumre og Opplysningen ønsker altså å endre 
opplysninger om ett eller flere av disse numrene for å reflektere den faktiske bruken 
av nummeret eller numrene. Dette ønsker Opplysningen å gjøre uten å måtte be om 
samtykke fra abonnenten. 

Opplysningen har relasjon til både abonnent og bruker. I dette tilfellet ønsker 
Opplysningen (1) å slette opplysning om abonnent, og (2) å innføre opplysning om 
bruker knyttet til abonnentens mobiltelefonnummer. Dette vil være behandling av per-
sonopplysning både om abonnent og bruker, et forhold som reguleres av personopplys-
ningsloven § 8 under den forutsetning at bruker og abonnent er fysiske personer. 

Abonnenten vil ha et kontraktsforhold med telekomoperatøren. Etter denne avtalen 
stilles et spesifisert telefonnummer til abonnentens disposisjon. Når opplysning om bru-
ker knyttes til det samme nummer, vil dette samtidig bli en opplysning om abonnenten 
– relasjonen mellom de to fysiske personene er også en personopplysning. Opplysningens 
adgang til å behandle disse personopplysningene vil styres av personopplysningsloven, og 
man må se om det foreligger et behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven § 8. 
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Før Personvernnemnda går nærmere inn i drøftelsen av behandlingsgrunnlag, vil 
nemnda drøfte forholdet til lov om elektronisk kommunikasjon 2003–07–04 nr 83 
(ekomloven) med forskrift av 2004–02–16 nr 401 (ekomforskriften). Ekomloven og 
ekomforskriften regulerer forholdet mellom telekomoperatør og tilbyder av nummer-
opplysningstjenester. Det vil si at informasjonsflyten mellom disse aktørene (i hovedsak 
plikter hos telekomoperatører og rettigheter hos nummeropplysningstjenesteleveran-
dører), er regulert der. Forholdet mellom abonnent og telekomoperatør er i utgangs-
punktet et kontraktsforhold. Etter hovedregelen i ekomforskriften § 6–2, 3.ledd heter 
det f eks («sluttbruker» brukes i forskriftsteksten i den betydning «abonnent» er brukt 
i drøftelsen ovenfor): 

Sluttbruker skal vederlagsfritt kunne kontrollere, rette og trekke tilbake 
registrerte opplysninger. Sluttbrukere kan reservere seg helt eller delvis mot at 
informasjon om egne nummer, navn eller adresse utleveres til allmennheten. 
Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal opplyse sluttbruker om at reservasjon 
mot oppføring i opplysningssystem kan gjøres vederlagsfritt.

Slik Personvernnemnda forstår denne bestemmelsen, søker den å gi abonnenten full 
kontroll over de registrerte opplysningene. Etter ekomforskriften § 6–3 forpliktes en 
ekomoperatør å gjøre visse opplysninger om abonnenten tilgjengelig til «tilbydere av 
opplysningstjeneste». Bestemmelsen inneholder en detaljert angivelse av hvilke opplys-
ninger som slik skal overføres til leverandøren av opplysningstjenesten. Det fremgår 
av sammenhengen mellom de to bestemmelsene at om abonnenten ikke ønsker at opp-
lysninger om egne nummer mv skal utleveres til allmennheten, så skal de heller ikke 
overføres til leverandrøren av opplysningstjenesten, jfr forskriften § 6–3, 3.ledd. 

I dette tilfellet søker tilbyder av informasjonstjenesten å innhente opplysninger på 
annen måte enn den som er regulert i telekomforskriften. 

Det må i og for seg være tillatt å henvende seg til brukere av mobiltelefoner med 
tilbud som forutsetter at disse frivillig gir fra seg opplysninger, typisk ved kjøp av tje-
nester. Men de opplysningene som innhentes på denne måte, kan ikke brukes til å 
erstatte eller supplere de opplysningene som er overført etter ekomforskriften § 6–3. 
Ekomforskriften søker å gi abonnenten kontroll med hvilke opplysninger som gjøres 
tilgjengelig for allmennheten, og det bryter mot denne ordningen at man åpner en 
«bakvei» for uavhengig av abonnenten å endre eller supplere opplysningene. Hvis ope-
ratøren av informasjonstjenesten får indikasjoner på at abonnent er en annen enn bru-
ker, antar Personvernnemnda at operatøren kan sende en forespørsel til abonnenten om 
hvorvidt opplysninger ønskes endret. Men bare hvis abonnenten positivt gir tillatelse til 
dette, kan operatøren av informasjonstjenesten gjøre slike endringer. 

Dette er slik Personvernnemnda forstår ekomloven med forskrifter. Denne forståel-
sen vil være uavhengig av hvorvidt abonnent eller bruker er en fysisk person (og opp-
lysningene derfor representerer personopplysninger etter personopplysningsloven) eller 
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en juridisk person (og faller utenfor personopplysningsloven). Ekomloven og ekomfor-
skriften skiller ikke mellom fysisk person og juridisk person. 

6.3 Behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven

Personopplysningsloven regulerer personvernet til enkeltindividet. Ekomloven og 
ekomforskriften henviser til personopplysningsloven for så vidt gjelder individets 
rettigheter. 

Hovedregelen etter personopplysningsloven § 8 er at behandling av personopplys-
ninger skal bygge på samtykke fra den registerte. I dette tilfellet er både abonnent og 
bruker å regne som «registrert» i personopplysningslovens forstand. 

I vurderingen av hvorvidt det foreligger et behandlingsgrunnlag etter personopp-
lysningsloven § 8, er det nærliggende å legge vekt på reguleringen etter ekomloven og 
ekomforskriften. Det følger av ekomforskriften at abonnenten må gi tillatelse til at 
bruker kan registreres på opplysningstjenesten. Etter Personvernnemndas syn styrker 
dette argumentet for at hovedregelen om samtykke etter personopplysningsloven § 8 
må legges til grunn i dette tilfellet. 

Personvernnemndas flertall (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Tom Bolstad, Leikny 
Øgrim, Siv Bergit Pedersen og Hanne I Bjurstrøm) er kommet til at Opplysningen må 
be om samtykke fra abonnent før informasjonen fra ung1881.no kan brukes til å opp-
datere nummeropplysningstjenesten, jf hovedregelen i personopplysningsloven § 8. 
Nemnda er enig med Datatilsynet i at hensynet til abonnentens kontroll med opplys-
ningene er mer tungtveiende enn klagers interesser. I denne saken ser nemnda derfor 
ingen grunn til å avvike fra hovedregelen om samtykke. Personvernnemnda har uttalt i 
PVN-2004–1 (STAMI) følgende om forholdet mellom samtykke (hovedprinsippet) og 
en nødvendighetsbegrunnelse (§ 8 a-f) som behandlingsgrunnlag: 

For at man skal kunne gjøre et avvik fra hovedprinsippet, må det derfor 
foreligge en begrunnelse. Denne begrunnelsen kan, som nevnt ovenfor, ikke 
bare være en ren hensiktsmessighetsbetraktning, f eks å unngå kostnader, spare 
tid eller lignende – selv om slike begrunnelser selvsagt også må vurderes konkret 
i forhold til den enkelte sak 

Nemndas flertall mener at personopplysningsloven § 8 litra b, d eller f ikke kan brukes 
i denne saken. Samtykke er hovedregelen og bygger på en tanke om at man skal ha 
kontroll over sine egne opplysninger. Etter nemndas syn har Opplysningen en rent kom-
mersiell interesse i å kunne tilby «den beste» opplysningstjenesten og denne interessen 
går etter nemndas mening ikke foran personverninteressen til abonnent og bruker. Det 
forhold at Opplysningen plikter å ha en aktuell opplysningsdatabase, medfører ikke 
at Opplysningen kan oppdatere databasen i strid med abonnentens ønsker og utover 
hva telekomoperatøren selv kan gjøre med grunnlag i kontrakten med abonnenten og 
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reglene i ekomforskriften. Abonnenten må derfor samtykke til at numrene blir registrert 
på bruker og til at numrene eventuelt blir slettet som tilhørende abonnenten. 

Flertallet er av den oppfatning at også brukeren må samtykke til at den informasjon 
han eller hun legger igjen på ung1881.no skal brukes til å oppdatere nummeropplys-
ningstjenesten. Brukeren må gjøres oppmerksom på konsekvensene av at han eller hun 
legger igjen opplysninger om seg selv på nettsiden, og hva opplysningene skal brukes 
til, jf personopplysningsloven §§ 19 og 20. 

Opplysningen har gjort et poeng av at personopplysningsloven ikke gjelder dersom 
abonnenten er en juridisk person. Til dette skal nemnda bemerke at det er korrekt 
at personopplysningsloven ikke gjelder for juridiske personer, men samtykke kreves 
sannsynligvis likevel, av kontraktsrettslige grunner. For eksempel vil en arbeidsgiver 
(abonnent) mest sannsynlig måtte bes om aksept før opplysningene som er registrert på 
arbeidsgiver endres til den ansatte (bruker). Dessuten skiller som nevnt ikke ekomloven 
og ekomforskriften mellom fysiske og juridiske personer. 

Når en person har registrert seg som bruker av et mobiltelefonnummer på ung1881.
no, må abonnenten (juridisk eier av mobiltelefonnummeret) kontaktes. Hvis abonnen-
ten samtykker til at opplysningen endres, kan opplysningen om bruker registreres i 
opplysningstjenesten. Hvis abonnenten ikke samtykker eller ikke besvarer henvendel-
sen, så kan opplysningene ikke endres. 

Personvernnemndas mindretall (Jostein Halgunset) er av en annen oppfatning. 
Mindretallet mener at både telekomoperatør og opplysningstjeneste behandler person-
opplysninger, men til ulike formål. Telekomoperatøren fører fortegnelse over abonnenter 
som nødvendig ledd i sin forretningsdrift, mens opplysningstjenesten har til formål å opp-
lyse tredjepart om hvilket telefonnummer man bør ringe om man ønsker telefonisk kon-
takt med en gitt person. Opplysningstjenesten er derfor kun interessert i reelle brukere, 
mens det for denne er uinteressant hvem som betaler for abonnementet. Hovedprinsippet 
i personopplysningsloven er at den enkelte skal ha kontroll over opplysninger om seg 
selv. Derfor er samtykke hovedgrunnlag for behandling av personopplysninger, jf person-
opplysningsloven § 8. Nummeropplysningstjenesten kan med dagens lovgiving vanskelig 
begrunnes i annet enn samtykke. Men i personopplysningsloven er samtykke alltid sam-
tykke fra den registrerte selv, jf definisjonen av begrepet i § 2, pkt 7. Når opplysningstje-
nesten registrerer bruker, kan samtykke derfor formelt sett ikke bety annet enn samtykke 
fra bruker. Et krav om at abonnent skal «samtykke» til behandling av opplysninger om 
bruker, innebærer at en person skal gi tillatelse til behandling av opplysninger om en an-
nen person. Et slikt krav kan følgelig ikke begrunnes i personopplysningsloven, og sam-
tykkebegrepet brukes her i strid med lovens definisjon. Kravet er dessuten i strid med lo-
vens hovedprinsipp om at enhver skal ha kontroll med opplysninger om seg selv. Et krav 
om samtykke fra abonnent, under henvisning til personopplysningsloven, kan således 
kun begrunnes ut fra argumentet om at opplysning om bruker samtidig er opplysning om 
abonnent. Personvernnemndas flertall påstår at en slik situasjon foreligger i det aktuelle 
tilfellet ved at de to navnene begge knyttes til samme telefonnummer. Det er imidlertid 
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typisk for svært mange personregister at det for to ulike personer er registrert samme 
verdi for en eller flere variable. Formelt sett kan man da naturligvis hevde at selve registre-
ringen av person nummer to innebærer en opplysning om den som allerede er registrert, i 
den forstand at vedkommende har «noe til felles» med den som sist ble registrert. At dette 
skulle utløse en betingelse om samtykke fra den først registrerte, virker beste fall søkt og 
i alle fall umulig å gjennomføre som generell regel. Personopplysningsloven inneholder 
ingen bestemmelser som antyder at denne typen implikasjon skulle ha vært lovgivers in-
tensjon. Forholdet er heller ikke nevnt i Kommentarutgaven til Personopplysningsloven 
av Wiik Johansen, Kaspersen og Bergseng Skullerud (Universitetsforlaget, 2001). Mens 
kravet om tillatelse fra abonnent ikke kan begrunnes i personopplysningsloven, gir ekom-
loven med forskifter abonnenten (=sluttbruker) full kontroll med de opplysninger om 
vedkommendes telefonnummer som skal utleveres til allmennheten. Ut fra dette regelver-
ket kan opplysningstjenesten følgelig ikke føre opp en bruker i sine registre uten tillatelse 
fra abonnenten. Bestemmelsen har formodentlig sin bakgrunn i den alminnelige retten til 
fritt å bestemme over en vare man har kjøpt og betalt, i dette tilfellet et telefonabonne-
ment. Umiddelbart fortoner den seg som sådan helt urelatert, både logisk og saklig, til den 
beskyttelsen av personopplysninger som er personopplysningslovens anliggende. Ut fra 
ovenstående kan nummeropplysningstjenesten oppføre reell bruker i sine register dersom 
vedkommende har samtykket etter personopplysningsloven § 8, eventuelt på samtykke 
fra foresatt, verge eller lignende i tilfelle manglende eller begrenset samtykkekompetanse, 
og dersom abonnent har gitt sin tillatelse etter ekomloven med forskrifter. Den databe-
handlingsansvarlige har etter personopplysningsloven §§ 11, 28 et selvstendig ansvar for 
å påse at feilaktige opplysninger blir rettet og at opplysninger som ikke er formålstjenlige, 
blir slettet. Slik retting og sletting er ikke avhengig av samtykke fra den registrerte, men 
baserer seg utelukkende på den databehandlingsansvarliges vurdering av opplysningenes 
faktiske verdi, det vil si om de er korrekte og nødvendige for formålet med virksomheten. 
Nummeropplysningstjenesten er derfor pålagt å slette opplysninger om abonnent som 
ikke er reell bruker, hvilket naturligvis ikke affiserer telekomoperatørens registre, som har 
et annet formål. I praktiske situasjoner kan det formodentlig være gjenstand for faglig og 
praktisk vurdering hvorvidt det er formålstjenlig eller ikke å opprettholde en gitt registre-
ring. Dette rokker likevel ikke ved prinsippet om at denne vurderingen er et ansvar som 
loven pålegger den databehandlingsansvarlige. 

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 

Oslo, 7. august 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2008–01 utleiemegleren: klage på datatilsynets 
vedtak om at utleiemegleren skal stanse sin behandling av 
kredittopplysninger vedrørende interessenter til leie av boliger.

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak av 11.12.2007 om at Utleiemegleren ikke skal innhente kredittopplysninger om 
interessenter til leie av boliger.

2 saksgang
Datatilsynet gjennomførte 26.9.2007 en kontroll med behandlingen av personopplys-
ninger hos Utleiemegleren Forvaltning AS (Utleiemegleren). Kontrollen var rettet mot 
virksomhetens behandling av opplysninger om interessenter til og leietakere av utlei-
eboliger, der Utleiemegleren hadde inngått en forvaltningsavtale med utleier. 

Med bakgrunn i Datatilsynets endelige kontrollrapport av 3.12.2007, og med hjem-
mel i personopplysningsloven § 46, fattet Datatilsynet vedtak med pålegg 11.12.2007. 

I brev av 20.12.2007 klaget Utleiemegleren på Datatilsynets vedtak. Klagen er gitt 
oppsettende virkning, i påvente av Personvernnemndas avgjørelse. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 29.1.2008. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda samme dag, med frist til uttalelse innen 18.2.2008. 

3 faktum 
Utleiemegleren er et eiendomsforvaltningsfirma som påtar seg forvaltningsoppdrag 
for utleiere av boligeiendommer. Normalt skaffer Utleiemegleren leietakere og for-
valter det løpende leieforholdet for utleier. I tillegg forskutterer Utleiemegleren leien, 
slik at utleier er garantert å få utbetalt leiebeløpet i rett tid. 

Når Utleiemegleren har et leieobjekt på markedet, bes alle interessenter om å fyl-
le ut et skjema. I skjemaet kan interessentene krysse av for at de samtykker til inn-
henting av kredittopplysninger om vedkommende. De mest aktuelle interessentene 
kredittvurderes. 

Datatilsynet fattet følgende vedtak: 

Utleiemegleren Forvaltning AS skal umiddelbart avslutte sin behandling 
av kredittopplysninger vedrørende interessenter og leietagere, jf person-
opplysningsforskriften § 4–3. Dette innebærer både at allerede innhentede 
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kreditt opplysninger skal slettes umiddelbart, og at det ikke skal hentes inn 
kredittopplysninger om interessenter i fremtiden. 

4 klagers anførsler 

Klager er kjent med klagesak PVN-2006–03. Utleiemegleren slutter seg til KLPs ar-
gumentasjon og mindretallets vurdering av saken. I utleieforholdene som forvaltes av 
Utleiemegleren er det løfte om kreditt overfor leietakerne. Det foreligger videre et kre-
dittelement i forbindelse med leietakers plikt til å stille depositum. Utleiemegleren viser 
til at det kontraktsfestede løftet om bolig, i tiden mellom avtalen inngås og depositumet 
stilles, også vil være en kreditt gitt til leietaker. Klager mener dermed at kravet til «sak-
lig behov» er oppfylt, jf personopplysningsforskriften § 4–3. 

Klager anfører at det vil være naturlig at behovet for kredittopplysninger er knyttet 
opp mot behovet for en oversikt over interessentens betalingshistorikk for å begrense 
farene for økonomisk tap i avtaleforholdet. 

Utleiemegleren er ikke enig i Datatilsynets snevre fortolkning av personopplys-
ningsforskriften § 4–3. Det foreligger en økonomisk forpliktelse med risiko for tap i et 
løpende leieforhold, og tolkningen strider mot Sandvik-utvalgets vurdering av begrepet 
saklig grunn, hvor det er uttalt at dette bør tolkes «romslig» (NOU 1974:22). 

Utleiemegleren vil hevde at det foreligger et kredittforhold mellom leietaker og 
Utleiemegleren. Det vises til forvaltningsavtalen mellom utleier og Utleiemegleren pkt 
14. Utleiemegleren garanterer leiebeløpet til avtalt tid uavhengig av om leietaker betaler 
eller ikke. 

Til illustrasjon angir Utleiemegleren at misligholdet i august 2007 på alle saker som 
ble forvaltet av Utleiemegleren var på totalt 55,14 %. Utleiemegleren foretok utbeta-
ling på 10,29 % av det totale antall leieforhold. Dette utgjorde en utbetaling på kr 2 
214 542 til utleierne. Dette er kreditt til leietakere. 

Utleiemegleren mener at depositum ikke avhjelper kredittrisikoen fordi depositum 
er stilt overfor utleier, ikke Utleiemegleren, jf husleieloven § 3–5. Utleiemegleren har 
ikke krav på dekning av sitt eventuelle tap gjennom depositumet.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet mener at Utleiemegleren ikke har et «saklig behov» for å innhente kreditt-
opplysninger om interessenter, jf personopplysningsforskriften § 4–3. 

Datatilsynet legger til grunn flertallets vurderinger i KLP-saken, PVN-2006–03. 
Tilsynet mener at faktum i herværende sak skiller seg noe fra KLP-saken. Her er det ut-
leiers forvaltningspartner som ønsker å gjennomføre en kredittvurdering for å redusere 
risikoen for eget tap. Etter tilsynets mening medfører dette at Utleiemegleren står enda 
svakere enn KLP gjorde for så vidt gjelder vurderingen av om de har et saklig behov. 
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Datatilsynet kan vanskelig se at en avtale som inngås mellom Utleiemegleren og utleier, 
gyldig kan etablere et kredittforhold mellom leietaker og Utleiemegleren. Det er etter 
tilsynets vurdering mer nærliggende å si at det gjennom forvaltningsavtalen etableres en 
potensiell kreditt mellom utleier og Utleiemegleren. 

Datatilsynet viser til at i forvaltningsavtalen mellom Utleiemegleren og utleier er det 
utleier som har risikoen for manglende innbetaling av depositum. Utleiemegleren har 
kun et potensielt kredittforhold til utleier, ikke til leietaker. 

Utleiemegleren påtar seg den økonomiske risikoen som etter leieavtalen og hus-
leieloven påligger utleier. Etter tilsynets vurdering kan denne risikoen søkes redusert 
gjennom avtalen mellom Utleiemegleren og utleier. Enten ved at risikoen reflekteres i 
størrelsen på forvaltningshonoraret eller ved at det etableres en ordning hvor tap dek-
kes av utleier. 

Datatilsynet mener at den registrerte ikke kan samtykke til kredittvurdering 
dersom det ikke foreligger saklig behov etter personopplysningsforskriften § 4–3. 
Saklighetskravet i denne bestemmelsen er en konkretisering av saklighetskravet i per-
sonopplysningsloven § 11. I henhold til Datatilsynets praksis kan den registrerte ikke 
samtykke seg bort fra grunnvilkårene i § 11. 

Uansett vil et samtykke ikke være frivillig, jf personopplysningsloven § 2 nr 7. 
Behovet for bolig er et grunnleggende behov og boligmarkedet er presset. I følge 
Utleiemegleren vil en interessent som ikke samtykker til kredittvurdering, «etter all 
sannsynlighet ikke få tilbud om leiligheten». I denne situasjonen vil det være nærmest 
umulig å ikke samtykke til kredittvurdering.

6 Personvernnemndas merknader 
Personvernnemnda mener at det å be et kredittopplysningsforetak om en kredittvurde-
ring av en person, er en «behandling» av personopplysning i personopplysningslovens 
forstand, jf personopplysningsloven § 2 nr 2; «enhver bruk av personopplysninger». 
Såfremt behandlingen helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler eller skal 
inngå i et register, vil personopplysningsloven komme til anvendelse, jf personopplys-
ningsloven § 3, 1. ledd litra a og b. Motsatt vil ikke loven komme til anvendelse dersom 
kredittopplysningen blir meddelt muntlig fra kredittopplysningsforetaket. Nemnda 
skal bemerke at dersom en privatperson ønsker å be om en kredittvurdering før utleie 
av egen bolig, vil dette i forhold til vedkommende privatperson mest sannsynlig falle 
utenfor loven, jf personopplysningsloven § 3, 2. ledd. 

Nemnda skal først drøfte behandlingsgrunnlaget for å innhente kredittopplysninger 
i forbindelse med inngåelse av en boligleieavtale, jf personopplysningsloven §§ 8 og 11. 
Datatilsynet har hevdet at det samtykket som innhentes i denne situasjonen ikke kan 
være behandlingsgrunnlag, fordi det foreligger en tvangssituasjon – man samtykker 
ikke frivillig når samtykket gis for å oppnå noe, jf personopplysningsloven § 2 nr 7. 
Nemnda er imidlertid kommet til at det riktige behandlingsgrunnlaget må være person-
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opplysningsloven § 8 litra a; «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med 
den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale 
inngås». Nemnda viser i denne forbindelse til uttalelse fra Lovavdelingen av 27.9.2006 
(JDLOV-2005–9112): 

Personopplysningsloven § 8 bokstav a gir adgang til å behandle 
personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale 
med den registrerte, «eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før 
en slik avtale inngås». Om dette alternativet uttales det følgende i merknaden 
til bestemmelsen i Ot.prp nr 92 (98–99) på s. 109: 

Bokstav a gir også adgang til å behandle personopplysninger når dette 
er nødvendig for å utføre gjøremål som den registrerte har bedt om før han 
eller hun inngår en avtale med den behandlingsansvarlige, jf bokstav a annet 
alternativ. Et typisk eksempel her er behandling av personopplysninger som er 
nødvendig for å kunne gi et tilbud til den registrerte – f eks kredittvurderinger 
som ledd i finansieringsvirksomhet.

Ordlyden synes å forutsette at den registrerte (kunden) har et eget ønske om gjøremålet 
(kredittvurderingen) for at det i den forbindelse skal være adgang til å behandle person-
opplysninger etter bestemmelsen. I merknaden til bestemmelsen heter det til og med at 
den registrerte skal ha «bedt om» at gjøremålet utføres før han eller hun inngår avtalen. 
Eksemplet om kredittvurderinger tyder imidlertid på at det – i hvert fall i disse tilfellene 
– er tilstrekkelig at gjøremålet utføres i den registrertes (kundens) interesse når dette er 
en forutsetning for at den registrerte skal oppnå en ønsket avtale med den behandlings-
ansvarlige. I forbindelse med en søknad om lån vil det typisk være i kundens interesse 
at banken foretar en kredittvurdering, siden banken gjerne ikke vil gi noe tilbud om 
lån uten en forutgående kredittvurdering. Selv om det kanskje ikke er helt treffende å 
si at kredittvurderingen i disse tilfellene utføres «etter den registrertes ønske», legger 
vi på bakgrunn av den klare uttalelsen i forarbeidene til grunn at bestemmelsen gir 
adgang til behandling av personopplysninger i forbindelse med kredittvurderinger når 
kredittvurderingen er en forutsetning for at banken skal være villig til å gi et lånetilbud 
til den registrerte. 

Nemnda forstår det slik at Utleiemegleren går inn i utleiers rolle i forbindelse med 
utleie av bolig, men påtar seg ikke utleiers plikter ved utleie. Etter nemndas mening 
har ikke Utleiemegleren påtatt seg noen spesiell økonomisk risiko ved inngåelse av 
forvaltningsavtalen. I følge forvaltningsavtalen pkt 14 skal Utleiemegleren forskuttere 
nettobeløpet av husleieinntektene til utleier uten hensyn til om leietaker har betalt. 
Dette gjelder imidlertid kun dersom det er innbetalt minimum tre måneders husleie i 
depositum og plikten til å forskuttere gjelder ikke dersom leietaker misligholder sin be-
taling med mer enn to måneder regnet fra forfallsdagen for innbetaling. Det potensielle 
økonomiske tapet ved manglende betaling av husleie ligger derfor fortsatt hos utleier. 
Således er det i utleiers interesse at Utleiemegleren foretar en kredittvurdering av po-
tensielle leietakere. Slik nemnda ser det er Utleiemegleren tilfredsstillende dekket mot 
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økonomisk tap i forvaltningsavtalen med utleier, slik at kredittvurderingen av interes-
senter må sees som en service som Utleiemegleren yter utleier slik at utleier kan føle seg 
tryggere. Utleiemegleren foretar med andre ord en kredittvurdering av interessenter på 
vegne av utleier, slik at det ved vurdering av utleie kan tas hensyn til opplysninger om 
betalingsanmerkninger, svak økonomi eller for øvrig en dårlig betalingshistorikk. 

Det følger av personopplysningsforskriften § 4–3 at «kredittopplysning kan bare 
gis til den som har saklig behov for den». Det nærmere innholdet i denne bestemmelsen 
har nemnda drøftet i sin avgjørelse i KLP-saken, PVN-2006–03. Der delte nemnda seg 
i et flertall og et mindretall. En samlet nemnd var imidlertid enige om at kravet om 
«saklig behov» betyr at det ikke alltid vil være tilstrekkelig at det foreligger et kre-
dittelement dersom den forretningsmessige risiko er lav og motsatt vil det ikke alltid 
være nødvendig med et kredittelement dersom den forretningsmessige risiko er høy. I 
KLP-saken uttalte flertallet at faren for økonomisk tap dersom kunden ikke betaler er 
en normal risiko ved all forretningsdrift. Denne alminnelige forretningsrisiko vil alltid 
til en viss grad være til stede – en eventuell kredittvurdering vil ikke fjerne en slik ri-
siko. Flertallet avgjorde derfor at KLP ikke kunne foreta kredittvurdering av potensielle 
leietakere. 

Selv om problemstillingen i herværende sak ligner problemstillingen i KLP-saken, 
stiller den seg likevel annerledes i denne saken fordi Utleiemegleren handler på veg-
ne av enkeltpersoner. Privatpersonen leier typisk ut ett eller et fåtall objekter via 
Utleiemegleren. Når utleier er en privatperson har ikke hun eller han samme mulighet 
til å pulverisere tapet som et stort foretak har. En privatperson kan ikke fordele risikoen 
på en større virksomhet, og er dermed mer sårbar ved utleie. Nemnda antar at dette 
også er en av grunnene til at privatpersoner velger å bruke Utleiemegleren. Argumentet 
om at faren for økonomisk tap dersom kunden ikke betaler er «en normal risiko ved 
all forretningsdrift» gjør seg derfor ikke gjeldende når utleier er en privatperson. En 
privatperson er tvert imot utsatt dersom han eller hun leier ut boligen til en som ikke 
betaler. 

På denne bakgrunnen er nemnda etter en konkret vurdering kommet til at det i 
denne saken foreligger saklig behov for kredittopplysninger, jf personopplysningsfor-
skriften § 4–3. Utleiemegleren kan derfor foreta kredittvurdering av potensielle leieta-
kere på vegne av utleier. Som drøftet i KLP-saken, ble det i motivene til den gamle per-
sonregisterloven § 17 uttalt at kriteriet om «saklig grunn» skulle tolkes romslig. Denne 
romsligheten ble illustrert ved at det ble uttalt at det motsatte av «saklig behov» var 
«nysgjerrighet og kikkermentalitet». Det er ikke et krav i følge lov eller forskrift at det 
skal foreligge et kredittelement – det er kun et krav om å ha saklig behov for kreditt-
opplysningen, jf personopplysningsforskriftens § 4–3. Nemnda legger også vekt på at 
et depositum normalt er et beløp tilsvarende tre måneders husleie, noe som sjelden vil 
dekke både skyldig leie, eventuelle skader på boligen, utgifter ved fraviking av bolig og 
andre krav som reiser seg av leieavtalen. For en privatperson er det derfor en høy for-
retningsmessig risiko forbundet med boligutleie. Det foreligger dermed saklig grunn. 
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Utleiemegleren kan kommunisere de innhentede kredittopplysningene til utleier. 
Opplysningene skal imidlertid ikke lagres, men slettes etter bruk, jf personopplysnings-
loven § 28. 

Når det gjelder hvor mange som eventuelt skal kredittsjekkes, er det nemndas opp-
fatning at kun den som får tilbud om å leie boligen kan bli kredittvurdert som en siste 
sjekk før tilbudet gis. Bare dersom man på grunnlag av kredittvurderingen velger ikke 
å tilby boligen til vedkommende, eller vedkommende avslår tilbudet, kan man gå videre 
og kredittvurdere den neste personen på listen. 

7 Vedtak 
Klagen tas til følge. Utleiemegleren kan kredittvurdere potensielle leietakere. 

Oslo, 27. mai 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2008–02 ssP: klage på datatilsynets vedtak om at kripos 
skal slette opplysninger om en person i det sentrale straffe- og 
politiopplysningsregisteret (ssP). 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage fra Kripos. 
Datatilsynet har fattet vedtak hvor tilsynet påla Kripos å slette opplysninger om en person i 
det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP). Kripos har anført at Datatilsynet 
ikke har vedtakskompetanse i saken, jf personopplysningsforskriften § 1–3.

2 saksgang
Datatilsynet mottok den 17.4.2007 en e-post fra en person angående hvilke rettigheter 
han hadde i forhold til opplysninger registrert om han i SSP. Opplysningene gjaldt en 
episode med varetektsfengsling i forbindelse med besittelse av hasj og skrev seg fra 
1988. Personen ba om bistand til å få slettet de nå 20 år gamle opplysningene. 

Datatilsynet rettet den 14.6.2007 en henvendelse til vedkommende politidistrikt. 
Det ble stilt spørsmål om registeroppføringen og det ble varslet vedtak om sletting av 
opplysningene. 

Politidistriktet svarte den 29.6.2007 at det i den aktuelle saken var gjennomført søk 
med påfølgende treff i SSP. Politidistriktet ba Datatilsynet om å henvende seg til Kripos. 

Datatilsynet sendte den 26.7.2007 et krav om redegjørelse samt kopi av varsel om 
vedtak til Kripos. 

Kripos oversendte en redegjørelse for registeroppføringen i brev av 22.8.2007. 
Vedlagt brevet fulgte Instruks for Kripos – Oppgaver og retningslinjer for behandling 
av personopplysninger i SSP datert 18.7.2007. 

Den 26.11.2007 fattet Datatilsynet vedtak om pålegg om sletting av de aktuelle 
opplysningene fra 1988 i SSP. Vedtaket ble fattet med hjemmel i personopplysningslo-
ven § 46, jf § 28 og § 11 bokstav e. 

Kripos påklaget vedtaket i klagebrev datert 19.12.2007. 
Det ble deretter avholdt et møte mellom Datatilsynet, Kripos og Politidirektoratet den 

15.2.2008. Kopi av møtereferat ble mottatt 25.4.2008. Opplysningene i SSP er ikke blitt 
slettet og Datatilsynet mener derfor at saken må behandles av Personvernnemnda. 

Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 20.5.2008. Kripos ble orientert 
om dette i brev fra nemnda samme dag, med frist til uttalelse innen 5.6.2008. 

Kripos henvendte seg til nemnda 4.6.2008 og ba om en ukes utsettelse. Utsettelse 
ble innvilget. Nemnda mottok brev fra Kripos datert 11.6.2008, med en utdyping 
av klagen samt merknader til Datatilsynets saksfremstilling. Vedlagt brevet ligger 
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Formålsdokument for SSP av 7.2.2008 og kopi av brev fra Kripos til Datatilsynet av 
22.1.2008 angående varsel om vedtak om utarbeidelse av sletterutiner for SSP.

3 faktum 
Personen som kontaktet Datatilsynet, ble klar over at det var registrert opplysninger 
om ham i SSP da han i 2007 ble konfrontert med opplysningene i forbindelse med en 
grensepassering til Russland. Han fant det meget ubehagelig å bli konfrontert med opp-
lysninger som ligger så langt tilbake i tid. Varetektsfengslingen i 1988 gjaldt besittelse 
av hasj og det ble aldri reist tiltale mot ham. Saken ble henlagt på grunn av bevisets 
stilling i 1989. Personen ønsker at opplysningene blir slettet i SSP. 

4 klagers anførsler 
Kripos mener at Datatilsynet i denne saken ikke skiller mellom to vidt forskjellige 
spørsmål. Det første spørsmålet gjelder de alvorlige tekniske mangler ved det nåvæ-
rende SSP, som blant annet har medført at tidligere etablerte rutiner for sletting og sane-
ring ikke lenger lar seg gjennomføre. Det andre spørsmålet gjelder om det materielt sett 
er grunnlag for å ta vare på opplysninger om at en person har vært varetektsfengslet. 
Denne saken gjelder bare det siste spørsmålet. 

Kripos er ikke enig i Datatilsynets påstand om at «dersom nemnda kommer til at 
Datatilsynet ikke har vedtakskompetanse, vil følgelig heller ikke Personvernnemnda 
kunne fatte vedtak i saken». Kripos mener at klageinstansen må kunne fatte vedtak 
som opphever underinstansens vedtak dersom dette finnes uhjemlet. 

Kripos anfører prinsipalt at Datatilsynet mangler kompetanse til å overprøve politi-
ets vurdering av de tjenstlige behov for å bevare opplysningen. Kripos reiser spørsmå-
let om hvorvidt kravet om sletting er tilstrekkelig hjemlet i personopplysningsloven. 
Informasjon av denne type behandles i medhold av straffeprosessloven og påtalein-
struksen. Derfor er det et unntak i personopplysningsforskriften § 1–3. Selv om opp-
lysningene er registrert i et register som faller inn under strafferegistreringsloven – og 
dermed under Datatilsynets tilsynskompetanse – kan det ikke endre det faktum at 
hjemmelen for behandlingen av opplysningene er de prosessuelle reglene. 

Kripos opplyser at i politiopplysningsdelen av SSP registreres blant annet varetekts-
fengsling. Informasjon om innsetting og løslatelse fra varetektsfengsling slettes ikke fra 
SSP. Det er imidlertid ikke korrekt som Datatilsynet skriver at ingen opplysninger er 
slettet i SSP siden 2001. Det er de generelle automatiserte sletterutiner som ikke lar seg 
gjennomføre. Enkeltsaker slettes når behovet oppstår. Det er ikke teknisk sett vanskelig 
å slette opplysningen. 

Opplysningen om at klager var varetektsfengslet i en periode er et notorisk faktum. 
Opplysning om varetektsfengsling har direkte rettslig betydning. Det har også betyd-
ning i forbindelse med forskning. 
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I forbindelse med tilsynssaken som pågår, skrev Kripos i brev av 31.8.2006 til 
Datatilsynet følgende; 

Etterforskningsskritt har siden oppstart av SSP i 1982 blitt slettet etter 15 år 
uavhengig av saksavgjørelse, varetektsfengsling, nye saker mot person osv. 
Sletteregelen er ikke begrunnet i lov eller forskrift. Slettingene ble gjennomført 
som en elektronisk kjøring. Resultatet har etter vår mening ikke vært heldig. 
Etter at den elektroniske slettingen måtte stanses i 2001 har vi nyansert 
sletteregelen noe. Etterforskningsskritt slettes som hovedregel etter 15 år. Dette 
gjelder likevel ikke dersom personen har nyere saker i politiopplysningsdelen, 
har vært varetektsfengslet, er etterlyst eller har reaksjoner i strafferegisteret (…) 
Notoritet i politiets arbeid er svært viktig. Det er ikke uvanlig at eldre saker 
aktualiseres, for eksempel i forbindelse med gjenopptakelse, erstatningskrav, 
ny etterforskning etc. Det er da problematisk at det ikke alltid finnes spor etter 
straffesaken og tiltakene som ble iverksatt i forbindelse med denne, eller at deler 
av denne dokumentasjonen mangler (…) 

Kripos vil også fremheve en uttalelse i NOU 2003:21 Kriminalitetsbekjempelse og per-
sonvern s 131: 

I større grad enn for andre offentlige organer er det for politiet svært viktig 
at det skapes notoritet rundt tjenestehandlingene, slik at de kan etterprøves, 
både internt og ved eventuelt eksterne behandlinger av opplysninger. Notoritet 
sikres regelmessig ved skriftlig nedtegnelse av det som er passert. Hensynet står 
således i noen grad i kontrast til kravet om at unødvendige opplysninger skal 
slettes. Det må likevel ses slik at hvor hensynet til notoritet er viktig, er det også 
nødvendig å bevare opplysninger utelukkende til dette formålet 

Kripos mener at det blir feil å slette opplysningen om at klager har vært varetektsfengs-
let, uten en bredere vurdering av hvilke konsekvenser dette kan medføre. Kripos mener 
at det er all mulig grunn til å vurdere en større grad av differensiering av gjeldende 
praksis. Dette vil imidlertid bero på en bred rettspolitisk diskusjon. 

Kripos antar at spørsmålet i denne saken vil få sin avklaring i den nye loven om 
politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger (politiregisterloven). 
Justisdepartementet har opplyst at et forslag vil foreligge i begynnelsen av 2009. Inntil 
innføringen av et nytt SSP, vil Kripos holde fast ved gjeldende praksis om å ikke slette 
opplysninger om varetektsfengsling. 

Kripos mener at de har et reelt behov for å ta vare på denne type opplysninger og 
at dette er basert på en faglig vurdering som Datatilsynet verken har formell eller reell 
kompetanse til å overprøve. 

Kripos vil også anføre at Datatilsynets vedtak bygger på en uforsvarlig saksutred-
ning. Tilsynet har lagt klagers saksfremstilling til grunn uten å vurdere hvilke saklige 
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behov politi og andre kan ha for opplysningen, ikke undersøkt om det i den konkrete 
sak foreligger andre straffbare forhold som kan ha betydning for ønsket om å beholde 
opplysningen, og ikke utredet (de manglende) muligheter for å gjenfinne opplysningen 
på annen måte.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet nevner at det ble gjennomført stedlig tilsyn hos Kripos i november og 
desember 2005. Dette er en egen sak som Datatilsynet følger opp. Samtidig med at 
Datatilsynet oversendte vedtak i foreliggende klagesak til Kripos, sendte tilsynet varsel 
om vedtak om utarbeidelse av sletterutiner for SSP. 

Personopplysningsloven utfyller strafferegistreringsloven. Straffe regi strer ings loven 
har ingen bestemmelser om sletting av opplysninger om varetektsfengsling. Varetekt 
er et tvangsmiddel som besluttes av retten ved kjennelse. Opplysning om varetekts-
fengsling faller ikke inn under hovedbestemmelsen i strafferegistreringsloven § 1, men 
forskrift til strafferegistreringsloven § 11 gir hjemmel for Kripos til å etablere et sentralt 
register til bruk for etterforskning og oppklaring av lovbrudd med opplysninger som 
skal fremgå av instruks. Datatilsynet antar at dette er hjemmelen for registreringen, og 
at opplysninger av denne karakter hører inn under politiopplysningsdelen i SSP. 

I NOU 2003:21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern fremgår det at det utføres 
en «ulovfestet sletting av etterforskningsskritt når det er gått 15 år», jf kap 4.6.5. Det 
er denne fristen Datatilsynet har forholdt seg til i saken. For strafferegistreringsdelen i 
SSP, gjelder forskrift til strafferegistreringsloven § 19 bokstav c, som stadfester at opp-
lysninger skal saneres (tas ut av SSP og fjernarkiveres) når personen er 75 år eller død. 

Datatilsynet viser til at personopplysningsloven § 28 krever at personopplysninger skal 
slettes når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, med 
mindre annet følger av særskilt lovgivning. Personopplysningsloven § 11 bokstav e stiller 
grunnkrav til behandlingen og stadfester også prinsippet om at opplysninger ikke skal 
lagres lenger enn nødvendig. I tillegg plikter behandlingsansvarlig å etablere internkontroll 
gjennom dokumenterte, planlagte og systematiske tiltak, jf personopplysningsloven § 14. 

Personopplysningsforskriften § 1–3 begrenser Datatilsynets kompetanse, og ved et-
terforskning av straffesaker er det straffeprosessloven som i hovedsak er styrende for 
politiets informasjonsinnhenting og bruk av personopplysninger. Datatilsynet er med 
andre ord klar over de begrensninger som gjelder både tilsyns- og påleggskompetansen, 
men kan ikke se at disse gjør seg gjeldende i denne saken. 

Datatilsynet er ikke uenig med Kripos i at spørsmålet om sletting bør avgjøres av 
lovgiver, men så lenge lovgiver ikke har tatt klart stilling til hvor lenge opplysninger i 
politiopplysningsdelen i SSP bør lagres, er det personopplysningsloven som angir prin-
sippet, jf personopplysningsloven § 28. 

Som følge av tekniske feil ved SSP, er det ikke blitt slettet opplysninger der siden 
2001. Datatilsynet fikk kunnskap om mangel på gjennomføring av rutiner og praksis 
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ved sitt tilsyn i 2005. Datatilsynet mener at det er uholdbart at enkeltpersoner skal 
bære belastningen ved en systemfeil som har vart siden 2001 og som Kripos etter syv 
år fremdeles ikke har rettet. 

Datatilsynet mener at hensynet til notoritet kan ivaretas på en mindre personvern-
krenkende måte enn at opplysningene lagres i et landsdekkende sentralt system som 
over 13 000 personer har tilgang til.

6 Personvernnemndas merknader 
Hovedproblemstillingen i denne saken er hvorvidt det er hjemmel for å pålegge Kripos 
å slette en opplysning om varetektsfengsling som er registrert i SSP. Personvernnemnda 
vil først vurdere unntaksbestemmelsen i personopplysningsforskriften § 1–3 og person-
opplysningsloven § 5. Deretter vil nemnda vurdere hvorvidt personopplysningsloven 
kommer til anvendelse, herunder forholdet mellom personopplysningsloven og straffe-
registreringsloven. På denne bakgrunn vil nemnda ta stilling til om personopplysnings-
loven kommer til anvendelse og hvorvidt opplysningen om varetektsfengsling fra 1988 
skal slettes fordi den ikke lenger er «nødvendig», jf personopplysningsloven § 28. 

6.1 Rettspleielovene, jf personopplysningsforskriften § 1–3 og 
personopplysningsloven § 5 

Det rettslige grunnlaget for SSP er strafferegistreringsloven av 1971:52 §§ 1 og 4, 1. 
ledd, jf forskrift om strafferegistrering av 20.12 1974 nr 4 §§ 10 og 11. 

Strafferegistreringsloven § 4 gir hjemmel for politiopplysningsdelen av SSP og ly-
der: «Ved sentral politimyndighet føres et register for hele riket, med personopplysnin-
ger som kan være av betydning for politiets arbeid med etterforskning og oppklaring av 
lovbrudd (…)». Strafferegistreringsforskriften § 11 sier at det skal føres et sentralregis-
ter til bruk for etterforskning og oppklaring av lovbrudd som «fremgår av instruks». 

Personopplysningsloven kommer til anvendelse på SSP der hvor strafferegistrerings-
loven ikke regulerer forholdet, jf personopplysningsloven § 5. Personopplysningsloven 
§ 5 lyder: «Bestemmelsene i loven gjelder for behandling av personopplysninger om 
ikke annet følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten». Dette betyr at 
Datatilsynet har kompetanse etter bestemmelsene i personopplysningsloven med min-
dre noe annet følger av spesiallov. Det er imidlertid en begrensning også i personopplys-
ningsforskriften § 1–3, hvoretter personopplysningsloven ikke gjelder for «saker som 
behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (…)». 

Nemnda vil først se nærmere på hva som unntas av personopplysningsforskriften § 
1–3. Lover for rettspleien er domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangs-
fullbyrdelsesloven mv. Varetekt besluttes i medhold av straffeprosessloven. Spørsmålet 
er om dette betyr at all behandling av personopplysninger i forbindelse med en vare-
tektssak er unntatt personopplysningsloven. I utgangspunktet må svaret være ja, for så 
vidt gjelder selve varetektssaken. Politiets og domstolenes behandling av personopplys-
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ninger i forbindelse med beslutning om pågripelse, fremstilling for varetektsfengsling, 
beslutning om varetekt, gjennomføring av varetekt, løslatelse fra varetekt mv, er unn-
tatt personopplysningslovens bestemmelser. 

Tolkningen av rekkevidden av unntaksbestemmelsen i personopplysningsforskrif-
ten § 1–3 er blitt berørt i rettspraksis. For eksempel LoD-2007–91–6 (Ryfylke tingretts 
kjennelse av 24.5.2007), hvor en domstols bruk av personopplysninger i avgjørelse av 
tvisten ikke var omfattet av personopplysningsloven. Problemstillingen var også oppe i 
sak ADA-2003–37 (Disiplinærutvalget for Oslo krets av Advokatforeningen beslutning 
av 15.9.2003). Der kom man til at unntaket i personopplysningsforskriften § 1–3 ikke 
kom til anvendelse fordi det ikke gjaldt domstolenes eller politiets bruk av opplysnin-
gene. Dermed gjaldt personopplysningslovens alminnelige bestemmelser. 

En opplysning om en tidligere varetektsfengsling vil derfor ikke alltid være unntatt 
personopplysningsloven. Senere bruk av opplysningen vil omfattes av personopplys-
ningsloven dersom den senere bruken ikke «behandles og avgjøres i medhold av retts-
pleielovene». Bruk av opplysninger om varetektsfengsling til for eksempel statistikk 
eller forskningsformål reguleres av personopplysningsloven fordi opplysningen da ikke 
behandles i medhold av rettspleielovene. 

6.2 Gjelder personopplysningsloven? Forholdet mellom personopplysningsloven og 
strafferegistreringsloven 

Personvernnemnda går over til å drøfte hvorvidt personopplysningsloven kommer til 
anvendelse i denne saken, og vurderer dermed Datatilsynets kompetanse i saken, jf 
personopplysningsforskriften § 1–3. 

Varetektsfengsling er en opplysning som registreres i SSP. En beslutning om vare-
tektsfengsling tar ikke standpunkt til det materielle (skyldspørsmålet). Opplysning om 
en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling er sensitive 
opplysninger i personopplysningslovens forstand, jf personopplysningsloven § 2 nr 8 
bokstav b. Politiets og domstolenes behandling av personopplysninger under rettsbe-
handlingen frem til dom faller, er unntatt personopplysningsloven, men etter dom gjelder 
loven, jf personopplysningsloven § 2 nr 8 og § 10. Domstolens beslutning om varetekt 
må derfor falle innenfor personopplysningsloven, jf ordlyden i personopplysningsloven 
§ 2 nr 8. Opplysningen er sensitiv, men det kreves ikke konsesjon for behandlingen fordi 
det er hjemmel i lov. Opplysningen ligger under Datatilsynets tilsynsmyndighet. Det er en 
lovlig registrert opplysning, og personopplysningsloven kommer til anvendelse. 

Strafferegistreringsloven har ingen bestemmelser om sletting av opplysninger. Ut fyll-
ende regler må derfor finnes i personopplysningsloven, jf personopplysningsloven § 5. 

6.3 Personopplysningsloven § 28 om sletting

Datatilsynet synes å ønske en endelig tidsfrist for sletting av opplysninger i SSP. Det er 
sannsynligvis ikke riktig å sette en slik fast tidsfrist, jf ordlyden i personopplysnings-
loven § 28. Vurderingen av når en opplysning ikke lenger er «nødvendig» vil være 
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forskjellig for ulike typer opplysninger. Bedømmelsen vil også være avhengig av politi-
faglige vurderinger. 

Strafferegistreringsloven er som tidligere nevnt en spesiallov som går foran de ge-
nerelle reglene i personopplysningsloven, men strafferegistreringsloven regulerer ikke 
sletting. Dermed kommer den generelle loven (personopplysningsloven § 28) til an-
vendelse. Personopplysningsloven har rang foran instrukser og praksis, men instrukser 
og praksis kan brukes for å tolke hvor lenge lagring er «nødvendig for å gjennomføre 
formålet med behandlingen», jf personopplysningsloven § 28. Det kan tenkes at det er 
nødvendig å lagre opplysningen fortsatt, men kun i avidentifisert form, jf personopp-
lysningsloven § 28, 2. ledd. 

Ulovfestet praksis hos Kripos frem til 2001 har vært sletting etter 15 år. Deretter kom 
en ny praksis hvoretter opplysninger om varetektsfengsling ikke skal slettes. Brev fra 
Kripos av 22.1.2008 angir på side 3 følgende: «Praksis har vært at opplysninger om på-
gripelser eldre enn 15 år slettes dersom det ikke har medført noen strafferettslig reaksjon. 
Den elektroniske saneringsrutinen er i ettertid evaluert og det er konkludert med at en-
kelte registreringer, blant annet de som inneholdt varetektsfengslinger, ikke burde slettes, 
bl a fordi det kan ha betydning for adgangen til å oppbevare foto og fingeravtrykk.» 

En instruks fra Politidirektoratet for SSP 2006/015 av 31.8.2006 regulerer slet-
ting. Det følger av instruksen pkt 5.2 om sletting i politiopplysningsdelen at «[p]er-
sonopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for etterforskning 
og oppklaring av straffbare forhold. Kripos som behandlingsansvarlig gir nærmere ret-
ningslinjer om sletting og lagringstid, jf pkt 3.1.» Bestemmelsen inneholder ikke flere 
holdepunkter enn personopplysningsloven § 28. 

Instruks fra Kripos for SSP 18.7.2007 regulerer ikke sletting, mens formålsdoku-
ment fra Kripos for SSP 7.2.2008 regulerer sletting. Det følger av formålsdokumentet 
at: «Etterforskningsskritt i politiopplysningsdelen skal som hovedregel slettes etter 15 
år. Dette gjelder likevel ikke dersom personen (…) har vært varetektsfengslet (…)». 

Etter nemndas syn, gir instruksene og praksisen kun veiledning i hvordan man skal 
anvende den generelle regelen i personopplysningsloven § 28. Det er denne bestem-
melsen Politidirektoratet bygger på i instruks for SSP 2006/015 av 31.8.2006 pkt 5.2. I 
denne konkrete saken, mener nemnda at det er åpenbare personvernulemper forbundet 
med å bli konfrontert med de registrerte opplysningene fra 1988 ved en grensekontroll 
i 2007. I 2004 ble vedkommende registrert i strafferegistreringsdelen i SSP med et fore-
legg, jf straffeloven § 162 bokstav b. Dette ble registrert lenge etter varetektsfengslin-
gen i 1988 og nesten innen 15-årsregelen som politiet har praktisert. Siden det var gått 
så lang tid mellom hendelsene, kan ikke nemnda se at den siste hendelsen skulle tilsi 
fortsatt lagring av opplysninger om varetektsfengsling. 

Informasjonen har ingenting med personens reisemønster å gjøre. Opplysningene 
var ikke relevante for grensepasseringen. Det er nemndas mening at systemet bør være 
slik at denne type episoder ikke skjer. Nemnda har etter en totalvurdering kommet til 
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at i denne konkrete saken er den 20 år gamle opplysningen ikke lenger nødvendig for å 
gjennomføre formålet med behandlingen og skal derfor slettes. 

Nemnda vil bemerke at når det gjelder Kripos bekymring for å måtte slette «noto-
riske fakta», tillater personopplysningsloven § 28, 2. ledd at man fortsatt lagrer opp-
lysningen for «historiske, statistiske eller vitenskapelige formål». Dette kan gjøres ved å 
avidentifisere opplysningen. Dermed ivaretas formål som forskning, statistikk mv. 

6.4 Tilgangen til og bruken av opplysningene 

Personvernnemnda mener at det største problemet i denne saken er den vide tilgangen 
til opplysningene. Det er bekymringsfullt at over 13 000 tjenestemenn har full tilgang 
til opplysninger om varetektsfengsling og andre sensitive opplysninger uten tidsbegrens-
ning og uten at det tjenestemessige behovet for tilgang synes å være vurdert. Etter nemn-
das syn burde politiet utrede en mindre belastende ordning med mer begrenset tilgang til 
eldre opplysninger, gjerne i form av en terskelskala basert på type opplysning, opplysnin-
gens alder og relevans. Tilgang til eldre materiale for eksempel til forskningsformål, kan 
ikke begrunne full tilgang til opplysninger for samtlige 13 000 tjenestemenn. Tilgangen 
skal i følge formålsdokument av 7.2.2008 kun gis til ansatte med tjenstlig behov og au-
torisasjon gis av politimesteren, jf strafferegistreringsforskriften § 19 b. 

På denne bakgrunn vil nemnda foreslå at politiet tar i bruk virkemidler for å be-
grense tilgangen til opplysningene. Det bør være nivåer på tilgangen, tilgangsbegrens-
ninger og dessuten kan tilgangslogg innføres. Overskuddsopplysninger bør slettes og 
tilganger begrenses gjennom hele opplysningsmengdens levetid. Det må være et reelt 
behov for å lagre denne typen opplysninger og det tjenstlige behovet til tilgang må 
vurderes konkret. Det tjenestemessige behovet defineres av strafferegistreringsloven § 
4; «betydning for politiets arbeid med etterforskning og oppklaring av lovbrudd». For 
hver terskel bør det gjøres en fornyet vurdering av hjemmel og formål. Videre bør det 
foretas en periodisk vurdering av tilgangsnivåer og tjenstlig behov. Periodiske kontrol-
ler bør også vurdere om instruksen av 18.7.2007 pkt 8 etterleves. En innføring av 
tilgangsnivåer vil bety at ferske forhold gir høy tilgang og stor opplysningsmengde. 
Etter dom eller lignende gis det lavere tilgang og mindre opplysningsmengde. Etter ca 
15–20 år slettes opplysningene, eventuelt gis det svært begrenset tilgang og eventuelt 
fjernarkiv, avidentifisering etc. Dette kan illustreres slik3:

3 Modellen viser en sammenheng mellom opplysningsmengde og tid, det vil si at behovet for 
informasjon reduseres etter hvert som tiden går. Menneskefigurene illustrerer antall personer 
med tjenestemessig behov for tilgang. Figurene i grått er ment å illustrere hvor mange som ofte 
i virkeligheten har tilgang uten å ha tjenestemessig behov. Illustrasjon Lars Erik Fjørtoft.
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6.5 Oppsummerende bemerkninger 

Personvernnemnda etterlyser en generell og overordnet rettspolitisk diskusjon av politi-
ets registrering, oppbevaring, bruk og sletting av sensitive opplysninger. Det bør opp-
muntres til en debatt blant relevante parter om hvordan dette systemet bør bygges opp. 
I en slik vurdering er det to aspekter; det første er det politifaglige. Det andre aspektet 
gjelder datalagring generelt. Dette er et prinsipielt spørsmål som berører nærmest alle 
sektorer og er et viktig samfunnsspørsmål.

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes.   

Oslo, 17. desember 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2008–03 oBos-megleren: klage på datatilsynets 
vedtak om at oBos-megleren må sørge for tilfredsstillende 
tilgangsbegrensning i henhold til ansattes tjenstlige behov ved 
bruken av emegler 

1 innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets ved-
tak. Datatilsynet har vedtatt at OBOS-megleren må sørge for tilfredsstillende tilgangs-
begrensning i henhold til ansattes tjenstlige behov ved bruken av eMegler, i tråd med 
personopplysningsloven § 11 bokstav b og d, jf personopplysningsforskriftens § 2–12. 
Datatilsynet mener at det kun er tjenstlig behov for tilgang til de saker som finnes den 
enkelte meglers kontor. OBOS-megleren ønsker å beholde dagens ordning hvor alle 
meglerne har tilgang til eMegler-systemet på tvers av kontorene.

2 saksgang
Datatilsynet gjennomførte kontroll hos OBOS ved OBOS-megleren 2.10.2007, jf per-
sonopplysningsloven § 44, jf § 42, 3. ledd. 

Varsel om vedtak – foreløpig rapport etter kontrollen ble oversendt 24.10.2007. 
Innsigelser mot varselet ble fremmet fra OBOS i brev av 14.11.2007. Vedtak etter 
kontroll ble fattet 13.3.2008. 

I brev av 30.4.2008 aksepterer OBOS Datatilsynets vedtak om pålegg, med unntak 
av punkt 6, hvor det følger at OBOS må sørge for tilfredsstillende tilgangsbegrensning 
i henhold til ansattes tjenstlige behov i tråd med personopplysningsloven § 11 bokstav 
b og d, jf personopplysningsforskriftens § 2–12. 

OBOS anmodet i brev av 3.4.2008 om utsatt klagefrist til 1.5.2008. Brevet ble ikke 
besvart av Datatilsynet. Klagen av 30.4.2008 må derfor ansees som rettidig fremmet. 

Utdypet klage fra OBOS ble sendt den 19.6.2008. 
Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 25.6.2008. Klager ble orientert 

om dette i brev fra nemnda samme dag, med frist til uttalelse innen 15.8.2008. Per 
23.9.2008 er det ikke kommet noen uttalelse fra klager. 

3 faktum 
OBOS-megleren er en avdeling underlagt OBOS. OBOS-megleren omsetter ca 2500 
boliger per år. 
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OBOS-megleren behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp og salg av 
eiendom i tråd med eiendomsmeglerloven. Det behandles opplysninger om mulige opp-
dragsgivere, oppdragsgivere, mulige kjøpere, kjøpere av eiendom, samt hjemmelsha-
vere og eventuelt andre rettighetshavere til de aktuelle eiendommene. 

OBOS-megleren har et elektronisk saksbehandlingssystem – kalt «eMegler». Når 
en kunde gir oppdrag til OBOS-megleren opprettes det en sak på oppdraget i eMegler. 
Her genereres så de nødvendige saksdokumenter senere i prosessen, herunder annonse-
bestillinger, visningsplan, budjournal, betalingsplan, kontraktsdokumenter mv. 

OBOS praktiserer den ordning at alle meglere i selskapet, ca 100 meglere, har til-
gang til all informasjon i eMegler-systemet. 

4 klagers anførsler 
Klager har påklaget Datatilsynets vedtak punkt 6 og ønsker å videreføre dagens praksis 
med full tilgang til eMegler for alle meglere i selskapet. 

Klager anfører at OBOS-megleren er en juridisk enhet. De enkelte kontorer er ikke 
selvstendige juridiske enheter. Et vesentlig konkurransefortrinn er fullt ut å kunne ut-
nytte stordriftsfordelene som ligger i å være en større enhet. Meglere ved de forskjellige 
salgskontorer har behov for å ha tilgang til hele saksporteføljen i eMegler for å kunne 
yte kundene best mulig service. 

OBOS-megleren anfører videre at en av intensjonene med eMegler-systemet, er at 
meglerne skal kunne selge objekter for hverandre, uavhengig av hvilket kontor de har 
tilknytning. I noe utstrekning vil det også være behov for innsyn på tvers av kontorer i 
forbindelse med syke- eller feriefravær, i klagesaker etc. 

OBOS-megleren presiserer at de er fullt innforstått med at tilgangen til person-
opplysninger skal begrenses i henhold til behov. Imidlertid mener OBOS-megleren at 
kretsen av personer som har et legitimt tjenstlig behov er større enn det tilsynet har lagt 
til grunn. 

Videre mener klager at det som en del av en helhetsvurdering er relevant å se hen til 
hvordan og hvorfor personopplysninger blir lagret i eMegler. 

Alle personopplysninger som legges inn vedrører aktører som har en relasjon til 
salgsoppdraget, enten som selger, kjøper eller budgiver. Det er alle personer som har 
en klar egeninteresse i oppdraget som gjennomføres og som selv frivillig gir OBOS-
megleren de aktuelle opplysninger som blir behandlet. 

I praksis er det selgergruppen som er mest interessant i personvernsammenheng. 
Her legges det inn de fleste opplysningene og de ligger også tilgjengelig over det lengste 
tidsrom. Budgivere og kjøpere gir færre opplysninger og faren for spredning er også 
mindre fordi eMegler-saken skal sperres for tilgang når saken avsluttes. Alle sentrale 
dokumenter i salgsprosessen blir nå påført påtegning om at megler behandler person-
opplysninger i anledning oppdraget, slik at aktørene må forutsettes å være innforstått 
med dette. 
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De registrerte (boligselgerne) vil ha en interesse i at informasjonen spres til en vi-
dest mulig krets av mottakere. Å innføre strenge restriksjoner på tilgang til de samme 
opplysningene i eMegler fremstår som både ulogisk og inkonsekvent og neppe i den 
registrertes interesse. 

Det må også tillegges vekt at de som har tilgang til opplysningene, er underlagt en 
streng lovfestet taushetsplikt i eiendomsmeglerloven § 3–6. I tillegg gjelder OBOS in-
terne etiske retningslinjer. Eiendomsmeglere må ved ansettelse fremlegge politiattest og 
bransjen står under strengt tilsyn av Kredittilsynet og følges nøye av media. 

Det vil i fremtiden bli lagt inn sperre på avsluttede oppdrag i eMegler slik at disse 
ikke vil være tilgjengelige for den alminnelige bruker av systemet. 

Klager anfører også at det foreligger en saksbehandlingsfeil. For det første mener 
klager at personopplysningsloven § 11 bokstavene b og d ikke gir anvisning på en slik 
tilgangsbegrensning som tilsynet påstår. Det er ikke snakk om å bruke personopplys-
ningene til et annet formål enn det de er innhentet for innen OBOS-meglerens virksom-
het. Klager kan heller ikke se at opplysningene ikke er tilstrekkelige eller relevante for 
formålet. 

Videre kan ikke klager se at personopplysningsforskriften § 2–12 etter sin ordlyd 
er relevant i denne saken. Klager mener derfor at enten har Datatilsynet anvendt retts-
reglene feil, eller så må bestemmelsene anses som så lite tilgjengelige for en alminnelig 
leser at tilsynet må ha en skjerpet plikt til å forklare rettsreglene. 

For det annet mener klager at vedtaket har saksbehandlingsfeil fordi det er mangel-
fullt begrunnet, jf forvaltningsloven §§ 24 og 25. Datatilsynet viser kun til «erfaring fra 
øvrige virksomheter» i bransjen og konkluderer med at det er tilstrekkelig at en megler 
kun har tilgang til opplysninger knyttet til sitt eget kontor.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til personopplysningsloven § 11. Det følger av bestemmelsen at den 
behandlingsansvarlige skal sørge for at opplysningene som behandles bare nyttes til ut-
tykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksom-
het, jf § 11 bokstav b. Det følger av bestemmelsens bokstav d at personopplysningene 
som behandles skal være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen. 

Personopplysningsforskriftens § 2–11 stiller krav om at det skal treffes tiltak mot 
uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig. 

Formålet «eiendomsmegling» setter føringer for gjenbruk av tidligere registrerte 
personopplysninger, og hvilke opplysninger som er relevante i forbindelse med gjen-
nomføringen av det enkelte megleroppdrag. 

Under Datatilsynets kontroll ble det registrert at tilgangsstyringen til det elektro-
niske meglersystemet hos OBOS er rollebasert. Alle meglerne i OBOS-megleren har 
tilgang til alle opplysninger i forbindelse med egne saker og saker som er under be-
handling eller er behandlet ved det salgskontoret hvor han selv er ansatt, samt de øvrige 
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personopplysningene hos de øvrige salgskontorer i OBOS-systemet. Datatilsynet mener 
at rollen «megler» ikke er tilstrekkelig konkret til å legge til grunn et legitimt behov for 
tilgang til samtlige kundeopplysninger ved alle salgskontorer. 

Datatilsynet presiserer at vedtaket ikke medfører at OBOS-megleren ikke kan be-
nytte eMegler-systemet, kun at tilgangen til personopplysningene skal være begrenset 
basert på en konkret vurdering av tjenstlig behov. 

Datatilsynet mener at det må skilles mellom personopplysninger og mer nøytrale 
opplysninger om boligen. Det antas at det er opplysningene om boligen selgeren ønsker 
spredd i så stor krets som mulig, ikke mer private personopplysninger. 

Funn under kontrollen tilsier at det foreligger opplysninger hos OBOS-megleren 
hvor konfidensialitet er nødvendig. Tilgangsbegrensning er et nærliggende tiltak i så 
måte. 

Erfaring fra øvrige virksomheter i bransjen tilsier at det er tilstrekkelig for den en-
kelte megler å ha tilgang til opplysninger knyttet til sitt kontor. 

Når det gjelder anførselen om at Datatilsynets vedtak ikke er tilstrekkelig begrun-
net til at adressaten for vedtaket kan bedømme vedtakets riktighet og lovmessighet, 
og at det representerer en saksbehandlingsfeil, fremstår som bemerkelsesverdig for 
Datatilsynet. Tilsynet er av den oppfatning at vedtaket er tilstrekkelig begrunnet og at 
det således ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil.

6 Personvernnemndas merknader 
OBOS-megleren er en juridisk enhet med flere kontorer. Personvernnemnda forstår det 
slik at samtlige OBOS-meglere har tilgang til uavsluttede porteføljer og opplysninger 
som ligger registrert på det eMegler-systemet som OBOS-megleren benytter seg av. 
Behandlings¬grunnlaget for personopplysninger om selgere og kjøpere av fast eiendom 
i eMegler-systemet er personopplysningsloven § 8 bokstav a. Etter det nemnda forstår, 
skal OBOS-megleren sperre avsluttede oppdrag i eMegler. Alle aktuelle oppdrag vil bli 
påført en melding om at megler behandler personopplysninger i anledning oppdraget. 
I eMegler registreres alle nødvendige saksdokumenter i forbindelse med kjøp og salg 
av bolig. Opplysninger om selgere og kjøpere som registreres i eMegler er ikke føl-
somme. Spørsmålet er om alle ansatte i OBOS-megleren har tjenstlig behov for tilgang 
til uavsluttede porteføljer eller om tilgang skal begrenses til ansatte ved det kontor som 
har mottatt oppdraget. 

Personvernnemnda viser til at den behandlingsansvarlige skal sørge for at opplys-
ningene som behandles bare nyttes til uttykkelig angitte formål som er saklig begrun-
net i den behandlingsansvarliges virksomhet, jf personopplysningsloven § 11 bokstav 
b, og at personopplysningene som behandles skal være tilstrekkelige og relevante for 
formålet med behandlingen, jf personopplysningsloven § 11 bokstav d. Videre stiller 
personopplysnings¬forskriftens § 2–11 krav om at det skal treffes tiltak mot uautori-
sert innsyn i person¬opp¬lysninger hvor konfidensialitet er nødvendig. 
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Personvernnemnda kan ikke se at OBOS-meglerens bruk av eMegler-systemet er 
i strid med de nevnte bestemmelser. Etter nemndas oppfatning må det foretas en av-
veining av hensynene bak bestemmelsene for å avgjøre i hvilken utstrekning OBOS-
megleren må begrense tilgangen til saker registrert i eMegler-systemet. Etter nemndas 
syn er det ikke forbundet med vesentlige personvernulemper at alle meglere i OBOS-
megleren har tilgang til uavsluttede saker i eMegler-systemet. Etter det som har frem-
kommet i denne saken registreres kun opplysninger som har saklig sammenheng med 
det å drive med eiendomsmegling og opplysningene synes ikke gå ut over det som må 
anses å være tilstrekkelig og relevant for formålet. 

7 Vedtak 
Klagen tas til følge. 

Oslo, 1. oktober 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2008–04 lindorff: klage på datatilsynets vedtak om at 
lindorff ikke kan benytte opplysninger om tidligere adresser i 
kredittvurdering av en privatperson 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 6.2.2008. Datatilsynet har gitt Lindorff Decision AS (heretter «Lindorff») 
pålegg om å ikke benytte opplysninger om tidligere adresser i kredittvurdering av en 
privatperson.

2 saksgang
Datatilsynet mottok 12.12.2006 en klage fra en person som hadde fått negativt utfall i 
en kredittvurdering fra Lindorff. Kredittopplysningsforetakets begrunnelse var at ved-
kommende var delansvarlig i et selskap, hadde flyttet det siste året og var under 35 år. 

Datatilsynet henvendte seg til Lindorff i brev av 12.3.3007 og ba om en redegjørelse 
for hvorfor tidligere adresser blir brukt i vurderingen, noe som tilsynet mener ikke er 
tillatt. 

Lindorff besvarte henvendelsen i brev av 14.5.2007 og forklarte at adressestabilitet 
er en forklarende og relevant variabel, sammen med næringsinteresser og alder. 

Datatilsynet skrev til Lindorff 23.7.2007 og varslet vedtak med følgende pålegg: 

Lindorff kan ikke benytte opplysninger om tidligere adresser knyttet til en 
kredittvurdering av en privatperson, da denne opplysningstypen ikke er nevnt i 
selskapets kredittopplysningskonsesjon. 

Brevet ble besvart av Lindorff 28.9.2007 på vegne av Lindorff og bransjen (Norske 
Kredittopplysningsbyråers Forening). Datatilsynet besvarte brevet 2.11.2007 og ba om 
en redegjørelse for bruk av adressehistorikk. Lindorff besvarte brevet 13.12.2007. 

Datatilsynet gjorde i brev av 6.2.2008 til Lindorff det klart at det ville utferdige et 
pålegg for så vidt gjaldt bruk av tidligere adresser. Samme dag ga Datatilsynet Lindorff 
pålegg om at Lindorff ikke kan benytte opplysninger om tidligere adresser i en kreditt-
vurdering av en privatperson. 

Lindorff besvarte brevet 28.2.2008 og ba om utsettelse av klagefrist til 15.4.2008. 
Utsatt frist ble innvilget 6.3.2008. Klagefristen ble ytterligere forlenget til 30.4.2008. 
Klage ble inngitt 30.4.2008 fra Lindorff. Norske Kredittopplysningsbyråers Forening 
støtter klagen. 
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Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 16.7.2008. Klager ble orientert 
om dette i brev fra nemnda 19.8.2008, med frist til uttalelse innen 10.9.2008. Lindorff 
svarte i brev av 9.9.2008. 

3 faktum 
Lindorff er et kredittopplysningsforetak som har en standardkonsesjon fra Datatilsynet 
til å drive kredittopplysningsvirksomhet. Konsesjonen setter begrensninger for hvilke 
opplysninger et kredittopplysningsforetak har adgang til å benytte i sin virksomhet, 
herunder en kredittvurdering. Fødselsdato og næringsinteresser er opplysninger som 
kredittopplysningsforetaket kan registrere. Hvorvidt kredittopplysningsforetaket kan 
registrere hvor mange ganger en person har flyttet, er temaet for denne saken. 

Det følger av punkt 1.1.1 nr 2 i konsesjonen at kontaktopplysninger kan regis-
treres. Med kontaktopplysninger menes adresse, anropsnummer for teletjenester 
og elektroniske adresser. Spørsmålet er om tidligere adresser omfattes av begrepet 
«kontaktopplysninger». 

Praksis i dag er at tidligere adresser lagres i fire år, jf reglene om sletting i konsesjo-
nens pkt 4.1. Opplysningen benyttes til tre ulike formål; 

For å etablere unike treff ved enkeltoppslag i kreditt opplysnings databasen •	
I forbindelse med kredittvurdering og ajourføring av inkassoselskapenes •	

porteføljer 
Som en eller flere variabler i kredittvurdering av den registerte •	

Datatilsynet har tillatt bruk av tidligere adresser til formål nr 1 og 2. Datatilsynet til-
later ikke bruk av tidligere adresser til formål nr 3. 

4 klagers anførsler 
Klager anfører at bruk av tidligere adresser i forbindelse med kredittvurdering ikke er 
i strid med personopplysningsloven eller konsesjonen. Det er ikke tale om å registrere 
tidligere adresser, men å oppbevare den registrertes tidligere adresse, som på et tidligere 
tidspunkt var korrekt registrert, også etter at personen har flyttet, og å bruke denne 
opplysningen i ulike sammenhenger. 

Kredittopplysningsbyråene har konsesjon med følgende formål: «Utøvelse av virk-
somhet som består i å gi meddelelser som belyser kredittverdigheten eller økonomisk 
vederheftighet, …» 

Konsesjonen regulerer hvilke opplysningstyper som kan behandles (registerets inn-
hold), hvilke kilder som kan benyttes, tidspunkter for registrering og sletting, samt 
varslingsplikter. Konsesjonen regulerer ikke hvordan de tillatte opplysningstyper nær-
mere kan behandles innenfor rammen av behandlingsformålet. Rammene for behand-
lingen følger av formålet og personopplysningslovens alminnelige regler. 
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Kontaktopplysninger kan registreres, jf konsesjonens pkt 1.1.1 nr 2. Opplysninger 
som er korrekt registrert i henhold til konsesjonen kan, innenfor den øvre ramme for 
oppbevaringstid som er fastsatt (fire år), behandles og lagres så lenge de er relevante, 
tilstrekkelig oppdatert og nødvendige ut fra formålet med behandlingen, jf personopp-
lysningsloven §§ 11 og 28. Lindorff oppbevarer en persons tidligere adresse i opptil fire 
år, for blant annet å se om personen har hatt stabil bopel eller flytter hyppig. 

Tidligere adresse er en relevant og korrekt opplysning i flere sammenhenger. 
Datatilsynet støtter kredittopplysningsbyråenes oppfatning når det gjelder to av tre 
anførte måter å bruke opplysningene på (oppslag og oppdatering). 

Opplysning om historisk adresse utover den siste adressen er relevant i forbindelse 
med kredittvurdering og kan følgelig behandles også for dette formålet. Forskjellen i 
risiko mellom en person som ikke har flyttet og en person som har flyttet to eller flere 
ganger innen et visst tidsrom er meget signifikant. Den statistiske sannsynligheten for 
mislighold er tilnærmet dobbelt så stor for gruppen med mange adresseendringer sam-
menlignet med de som ikke har adresseendring. 

Opplysningstypen benyttes som en av flere variabler i forbindelse med kredittvurde-
ring. Til alle variabler er det knyttet vekter basert på statistisk sannsynlighet for mislig-
hold. Selv om vektene for den enkelte variabel (opplysningstype) er basert på statistisk 
materiale, vil variablene samlet gi grunnlag for individuelt å beregne kredittrisiko for 
den enkelte registrerte. Det høye antall opplysningstyper og statistiske og individuelle 
parametre bidrar til å gjøre kredittvurderingen presis og relatert til den enkeltes situa-
sjon. Det å fjerne opplysningstyper fra denne vurderingen vil innebære at man får et 
mindre treffsikkert verktøy. 

Personer som nylig har flyttet blir hyppig kredittvurdert. Det skyldes høy kredittak-
tivitet i perioden rundt flytting, blant annet knyttet til kjøp av ny bolig, flytting og 
nytegning av abonnementer mv. Det høye antallet forespørsler om kredittvurdering av 
personer som har flyttet, og at de langt fleste kommer ut med en positiv kredittvurdering, 
viser at variabelen fungerer slik den skal og at den vektes korrekt i scoremodellene.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet er av den oppfatning at konsesjonen av 1.3.2006 ikke gir adgang til å re-
gistrere tidligere adresser eller såkalte historiske adresser. Teksten i konsesjonsvilkårene 
og merknadene til konsesjonen sikter til nåværende kontaktopplysninger. Datatilsynet 
vil etter eget initiativ endre konsesjonen slik at opplysningene om tidligere adresser kan 
brukes for formål nr 1 og 2 ovenfor. 

Datatilsynet er av den oppfatning at opplysninger om tidligere adresser ikke kan 
brukes som ledd i en kredittvurdering, herunder risikoklassifisering. Dette gjelder både 
antall ganger en person har flyttet, samt selve adressen knyttet til geografi. Datatilsynet 
mener at det samme må gjelde navneendringer. 
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Datatilsynet viser til personopplysningsloven § 11 bokstav d og e. Tilsynet mener at 
tidligere adresser ikke er relevant i forhold til en vurdering av en persons betalingsevne 
eller vilje. 

Videre mener tilsynet at en opplysning om tidligere adresser hører fortiden til og 
dermed ikke lenger kan betraktes som saklig, jf personopplysningsloven § 11 bokstav 
b. Tidligere adresser kan heller ikke sies å være en oppdatert opplysning etter § 11 
bokstav e. Det vises til PVN-2004–05 pkt 6.2, der Personvernnemnda slutter seg til at 
fordringer som er gjort opp ikke kan benyttes i kredittvurderingen fordi det blant annet 
vil stride mot personopplysningsloven § 11 bokstav e. 

Datatilsynet viser til brev fra NKF av 28.9.2007, hvor det fremgår at bransjen 
er av den oppfatning at en person som nettopp har flyttet gjerne blir gjenstand for 
hyppige kredittvurderinger. Datatilsynet viser i den forbindelse til en avgjørelse fra 
Justisdepartementet, referert i «Personvern i praksis» (Lee Bygrave) side 105, sak 29. 
Justisdepartementet sluttet seg til Datatilsynets vurdering om at antall tidligere fore-
spørsler om en kredittvurdering ikke var å anse som en opplysning som nødvendigvis 
belyser kredittverdighet. Departementet uttalte at selv «om den anførte statistiske un-
dersøkelse viser at hyppige søknader om lån eller kreditt kan være tegn på svak beta-
lingsevne, finner departementet det lite betryggende å benytte en slik statistisk tendens 
som et kriterium i en konkret vurdering av enkelttilfeller». 

Det følger av konsesjonens pkt 1.6 at opplysninger om tidligere forespørsler om 
kredittopplysninger ikke kan benyttes i kredittopplysningsøyemed. 

Datatilsynet mener at det har hjemmel til å sette en begrensning for bruk av tidli-
gere adresser, slik at opplysningen kan tillates registrert for spesifikke formål, samtidig 
som det settes forbud mot bruk som ledd i risikoklassifisering, jf personopplysningsfor-
skriftens § 4–5, jf personopplysningsloven § 35. 

Det danske datatilsynet tillater ikke at kredittvurdering eller «score» utelukkende 
bygger på opplysninger om postnummer, dato for seneste adresseendring og fødselsår, 
jf «Delphi scoring-saken».

6 Personvernnemndas merknader 
Problemstillingen for Personvernnemnda er om standardkonsesjonen for kredittopp-
lysnings-foretak tillater at Lindorff lagrer en database over tidligere adresser på den 
registrerte og bruker den som en variabel i kredittvurderingen. Nemnda vil tolke den 
gjeldende konsesjonen, jf også personopplysningsloven §§ 11 og 28. Nemnda har mer-
ket seg at partene er enige om at adressehistorikk kan lagres og brukes til oppslag og 
ajourføring. Datatilsynet opplyser at de på eget initiativ skal endre konsesjonen slik at 
bruk til formål nummer 1 og 2 (oppslag og ajourføring) blir tillatt, men ikke formål 
3 (variabel i kredittvurderingen). Dermed kan klager eventuelt klage inn den nye kon-
sesjonen, uansett hva Personvernnemnda kommer til i nærværende sak. I vår sak skal 
nemnda imidlertid holde seg til gjeldende konsesjon og spørsmålet blir derfor hvorvidt 
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Lindorff etter denne konsesjonen kan lagre og bruke adressehistorikk som en variabel 
i kredittvurdering. 

Personvernnemnda har forstått det slik at kredittopplysningsforetakene har tatt i 
bruk en type opplysning – adressehistorikk for de siste fire år – som variabel i kreditt-
vurderingen. Lindorff mener at denne variabelen er nyttig og relevant i kredittvurde-
ring. Hvorvidt det faktum at en person har flyttet flere ganger korrelerer med lav beta-
lingsevne og/eller betalingsvilje, er et empirisk spørsmål, og som sådan ikke gjenstand 
for vurdering. Det er imidlertid ikke sikkert at kredittopplysningskonsesjonen tillater 
at denne opplysningstypen brukes på en slik måte. 

Datatilsynet har regulert kredittopplysningsvirksomhet i en standardkonsesjon av 
1.3.2006. Konsesjonen regulerer hvilke opplysninger registeret kan inneholde, hvilke 
kilder opplysningene i registeret kan hentes fra, informasjon til den registrerte og slet-
ting. Datatilsynet mener at konsesjonen er til hinder for at adressehistorikk kan brukes 
som en variabel i kredittvurdering. Tilsynet mener at det bare er aktuelle kontaktopp-
lysninger som kan registreres. 

Personvernnemnda har vurdert standardkonsesjonen. Konsesjonen har en fireårs-
frist for sletting av opplysninger, jf konsesjonens pkt 4.1. Det betyr at det eventuelt 
kun er tale om å lagre og behandle den registrertes adresser fra de fire siste år. Etter hva 
nemnda kan se, legger konsesjonen begrensninger på bruken av enkelte opplysningsty-
per. For eksempel kan ikke inkassoopplysninger som stammer fra en omtvistet fordring 
brukes i kredittopplysningsøyemed, jf konsesjonens pkt 1.3.1. Ut over dette regulerer 
ikke konsesjonen selve bruken av personopplysninger. Personopplysningsloven § 11 
bokstavene b, c og e, jf § 28, blir derfor avgjørende. Etter disse bestemmelsene kan 
innsamlede personopplysninger bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig 
begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, og personopplysningene kan ikke 
senere brukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet med innsam-
lingen uten at den registrerte samtykker. Videre skal ikke personopplysningene lagres 
lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen og de registrerte 
opplysningene skal være korrekte og oppdaterte. 

I standardkonsesjonen er adresse ikke nevnt eksplisitt. Adresse faller imidlertid 
naturlig inn under det konsesjonen kaller «kontaktopplysninger». Opplysningstypen 
«kontaktopplysninger» er klassifisert som «grunndata», jf konsesjonens pkt 1.1.1. 
Spørsmålet er om det ligger noen begrensning – rettslig eller faktisk – i at adresse fal-
ler inn under kontaktopplysning og grunndata. Etter nemndas mening kan dette bety 
følgende: 

Registrering. At bare nåværende (eller sist kjente) adresse kan være oppført i regis-
teret fordi det er den vedkommende kan kontaktes på. Med andre ord må eldre adres-
ser slettes fordi de ikke kan brukes til å oppnå kontakt. 

Bruk. At adressen bare kan brukes til kontakt. Det vil si at adressen, nåværende 
eller historisk, ikke kan brukes som en variabel i kredittvurdering. 
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Det kan hevdes at dersom man ønsket å begrense bruken av opplysningstypen adresse 
til kun kontaktformål, ikke som en variabel i kredittvurdering, burde dette ha vært sagt 
tydeligere i konsesjonen. Imidlertid er nemnda av den oppfatning at når adresse er klas-
sifisert under «kontaktopplysninger», så må dette bety at det bare er nåværende adresse 
som er en korrekt og relevant opplysning. Etter nemndas syn er det en rimelig tolkning av 
konsesjonen at adresse bare skal brukes til kontakt, ikke som variabel i kredittvurdering. 
Konsekvensen av dette er at adresseopplysninger skal oppdateres med en gang de endres, 
jf personopplysningsloven §§ 11 bokstav e og 28. Som kilde kan kredittopplysningsfore-
taket bruke Folkeregisteret, jf konsesjonens pkt 1.2 nr 6. Personopplysninger skal være 
korrekte og oppdaterte, og når formålet for lagring av adresse er «kontakt», finnes det 
etter nemndas syn ingen hjemmel, verken i nåværende konsesjon eller loven, for å lagre 
gamle adresser. Nemnda mener derfor at Lindorff lagrer adressehistorikk i strid med den 
gjeldende konsesjonens ordlyd. 

Et mindretall (Siv B Pedersen, Tom Bolstad og Jostein Halgunset) mener at man 
ikke kan utlede fra konsesjonens ordlyd at også bruken av adresse er begrenset til kon-
takt. Mindretallet er enig med flertallet i at bare nåværende eller sist kjente adresse kan 
være oppført i registeret. Imidlertid mener mindretallet at den aktuelle adressen kan 
brukes som variabel i kredittvurdering. 

7 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes. 

Oslo, 17. desember 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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PVn-2008–05 creditinform: klage på datatilsynets vedtak om 
at creditinform må stoppe salg av verdiøkende produkter inntil 
konsesjon for slik bruk av kredittopplysningsdatabasen foreligger 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
vedtak av 11.6.2008 hvor Datatilsynet gir pålegg om at Creditinform må stoppe salg 
av «bransjeanalyser» inntil konsesjon for slik bruk av kredittopplysningsdatabasen 
foreligger.

2 saksgang
Datatilsynet mottok 29.10.2007 en klage fra en person som er eier av et enkelt-
personforetak. Vedkommende hadde blitt kontaktet av Creditinform AS (heretter 
«Creditinform»), vedrørende bestilling av en bransjeanalyse om sitt eget foretak. 
Vedkommende skjønte ikke at tjenesten kostet penger, og reagerte da en faktura 
kom i posten. Personen klagde saken inn for Datatilsynet med spørsmål om hvorvidt 
Creditinform har konsesjon til å selge slike tjenester. 

Datatilsynet tilskrev Creditinform 20.12.2007, der det ble opplyst at enhver har 
rett på innsyn i opplysninger om seg selv, jf personopplysningsloven § 18, og slikt inn-
syn skal gis vederlagsfritt, jf personopplysningsloven § 17. 

Brevet ble besvart av Creditinform 22.1.2008. Det ble bekreftet at innsyn gis veder-
lagsfritt, men at dette gjelder et «verdiøkende produkt» som det tas betalt for. 

Datatilsynet svarte 5.3.2008 at kredittopplysningskonsesjonen ikke regulerer salg 
av «verdiøkende produkter». Creditinform må derfor søke om en utvidelse av dagens 
konsesjon. Datatilsynet varslet vedtak med følgende pålegg: 

1. Creditinform må endre sine rutiner for innsyn slik at juridiske personer ved 
krav om innsyn i henhold til personopplysningsloven § 18 andre ledd også får 
tilgang til de kredittvurderinger som Creditinform oppbevarer 

2. Creditinform må stoppe salget av verdiøkende produkter inntil 
konsesjonen for slik bruk av kredittopplysningsdatabasen foreligger 

Fristutsettelse ble innvilget til 9.4.2008. 

I brev av 9.4.2008 svarte Creditinform at de vil gi tilgang til kredittvurdering som på det 
aktuelle tidspunkt er lagret i databasen, jf personopplysningsloven § 18. Creditinform 
fremholdt imidlertid at salg av bransjeanalyser er omfattet av dagens konsesjon og 
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Creditinform vil opprettholde dagens praksis med salg av slike analyser uten å søke om 
utvidelse av konsesjonen. 

Den 11.6.2008 ga Datatilsynet følgende pålegg: 

Creditinform må stoppe salget av verdiøkende produkter inntil konsesjonen for 
slik bruk av kredittopplysningsdatabasen foreligger 

Creditinform svarte 7.7.2008 med å påklage vedtaket. 
Datatilsynet oversendte saken til Personvernnemnda 29.7.2008. Creditinform 

ble orientert om dette i brev fra nemnda 19.8.2008, med frist til uttalelse innen 
10.9.2008. 

3 faktum 
Creditinform er et kredittopplysningsforetak som har konsesjon fra Datatilsynet. 
I tillegg til vanlig kredittopplysning, selger Creditinform såkalte bransjeanalyser. 
Creditinform kaller dette et «verdiøkende produkt», ettersom det har karakter av en 
analyse som viser det aktuelle foretakets soliditet og kredittverdighet i forhold til andre 
virksomheter i samme bransje lokalt og nasjonalt. 

Datatilsynet og Creditinform er enige om at denne type tjeneste er omfattet av be-
grepet kredittopplysningsvirksomhet og at det faller innenfor formålet med kredittopp-
lysningskonsesjonen. Det er imidlertid ingen vilkår i konsesjonen som sier noe om salg 
av «verdiøkende produkter». Datatilsynet er derfor av den oppfatning at Creditinform 
må søke om utvidelse av dagens konsesjon. 

4 klagers anførsler 
Creditinform anfører at salg av verdiøkende produkter som bransjeanalyser er omfattet 
av gjeldende konsesjon og at det derfor ikke er nødvendig å søke om en utvidelse av 
konsesjonen. 

Behandlingens formål er i konsesjonen definert som: «Utøvelse av virksom-
het som består i å gi meddelelser som belyser kredittverdigheten eller økonomisk 
vederheftighet». 

Konsesjonen begrenser ikke Creditinforms handlefrihet når det gjelder behand-
ling av opplysninger innenfor rammen av behandlingsformålet på annen måte enn 
de vilkår som er satt når det gjelder hvilke opplysningstyper som behandles (regis-
terets innhold), hvilke kilder som kan benyttes, tidspunkter for registrering og slet-
ting, samt varslingsplikter. For øvrig kan opplysninger behandles innenfor rammen av 
behandlingsformålet. 

Creditinform hevder at tilsynet under enhver omstendighet ikke kan sette vilkår i 
tilknytning til salg av bransjeanalyser og verdiøkende produkter for juridiske personer. 
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Adgangen til å sette vilkår i konsesjonen går ikke lenger enn det som er nødvendig for 
å begrense personvernulempene behandlingen ellers ville medføre for den registrerte, jf 
personopplysningsloven § 35. Det er ingen personvernulemper knyttet til behandling 
av opplysninger om næringsdrivende.

5 datatilsynets vurdering
Datatilsynet viser til personopplysningsforskriften § 4–5 første ledd om at kredittopp-
lysningsvirksomhet krever konsesjon og at denne plikten også gjelder kredittopplys-
ninger om juridiske personer. Det følger av konsesjonen at «Konsesjonen er gitt under 
forutsetning av at behandlingen foretas i henhold til søknaden» og videre at «Dersom 
det skjer endringer i behandlingen i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, 
må dette fremmes i en ny konsesjonssøknad». 

Salg av verdiøkende produkter som bransjeanalyser er helt nytt for Datatilsynet. 
Fordi tilsynet ikke har vært klar over salg av bransjeanalyser om eget foretak, er det 
ingen regler for slik bruk av kredittopplysningsregisteret i konsesjonen i dag. Dette kan 
ikke tolkes slik at det er fritt frem for å drive salg av verdiøkende produkter. Når en 
behandling er konsesjonspliktig, vil det si at behandlingen skal forhåndsgodkjennes av 
Datatilsynet. Dersom konsesjon innvilges, kan Datatilsynet stille vilkår, jf personopp-
lysningsforskriften § 4–5 siste ledd, jf personopplysningsloven §§ 34 og 35.

6 Personvernnemndas merknader 
Personvernnemnda merker seg at Datatilsynet er enig med Creditinform om at denne 
type tjeneste er omfattet av begrepet kredittopplysningsvirksomhet og faller innenfor 
formålet med kredittopplysningskonsesjonen. Det betyr at en bransjeanalyse er en «med-
delelse som belyser kredittverdighet eller økonomisk vederheftighet», jf personopplys-
ningsforskriften § 4–2. Nemnda går derfor ikke nærmere inn på dette spørsmålet. 

Kredittopplysningsvirksomhet er regulert i personopplysningsforskriftens kapittel 
4. Konsesjon er påkrevd for å drive kredittopplysningsvirksomhet, jf personopplys-
ningsforskriften § 4–5 første ledd. Datatilsynet har laget en standardkonsesjon for kre-
dittopplysningsbransjen av 1.3.2006. 

Standardkonsesjonen regulerer på generelt grunnlag hva kredittopplysningsregis-
teret kan inneholde, herunder hvilke kilder opplysningene i registeret kan innhentes 
fra, informasjon til den registrerte og sletting. Bransjeanalyser er ikke spesifikt regu-
lert i standardkonsesjonen. Heller ingen andre kredittopplysningsprodukter er spesifikt 
regulert der. Det er enighet om at opplysningene behandles innenfor rammen av be-
handlingsformålet. Slik Personvernnemnda ser det, er derfor frembringelse og salg av 
bransjeanalyser ikke i strid med gjeldende konsesjon. Nemnda kan derfor ikke se at det 
er nødvendig å søke om en utvidelse av konsesjonen. 
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Det følger av standardkonsesjonen pkt 5 at «Datatilsynet tar forbehold om å trekke 
konsesjonen tilbake, eller gi nye og endrede vilkår, når dette er nødvendig ut fra person-
vernhensyn». Slik nemnda ser det, kan Datatilsynet derfor av eget tiltak regulere dette 
produktet i en ny konsesjon. Dersom Datatilsynet mener at standardkonsesjonene ikke 
omfatter retten til å utarbeide og selge bransjeanalyser, må dette framgå eksplisitt av 
konsesjonsvilkårene. I så fall må konsesjonsvilkårene endres. Det vil ha den konsekvens 
at alle kredittopplysningsforetak vil bli behandlet likt, i og med at det er en standard-
konsesjon. Eventuelle vilkår som regulerer bransjeanalyser i en slik konsesjon må være 
i samsvar med personopplysningsloven § 35. 

7 Vedtak 
Klagen tas til følge. 

Oslo, 10. november 2008

Jon Bing 
Leder
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PVn-2008–06 PasientoPPlysninger hos fysioteraPeut: klage 
på datatilsynets avvisningsvedtak. klager anmodet datatilsynet 
om å gjennomføre et tilsyn hos en fysioterapeut. dette ble avvist. 
klager påklaget avvisningsvedtaket. 

1 innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på tilsynets 
avvisningsvedtak. Klager mener at Datatilsynet skulle ha foretatt tilsyn hos en fysio-
terapeut som klager har vært pasient hos. Klager hadde klaget fysioterapeuten inn 
for Helsetilsynet for feilbehandling. Helsetilsynet fikk ikke pasientjournal som det 
ba om fordi fysioterapeuten hadde fått virus på datamaskinen og ødelagt harddisk. 
Fysioterapeuten sendte harddisken til datagjenvinningsfirmaet IBAS AS (heretter IBAS), 
men IBAS klarte ikke å gjenopprette eller rekonstruere innholdet. Helsetilsynet ga fy-
sioterapeuten en advarsel for brudd på journalforskriften.

2 saksgang og faktum 
Klager hadde klaget inn sin fysioterapeut for Helsetilsynet i 2006. Det kom da frem 
at pasientopplysninger hadde gått tapt på grunn av et virus som hadde rammet fysio-
terapeutens harddisk. Fysioterapeuten kunne ikke fremlegge den dokumentasjon som 
Helsetilsynet hadde begjært utlevert. 

Etter råd fra Datatilsynet påla Helsetilsynet fysioterapeuten å gjenopprette data 
som hadde vært lagret på harddisken. Fysioterapeuten sendte harddisken til den private 
aktøren IBAS som konkluderte med at det ikke var mulig å rekonstruere materialet. 
Helsetilsynets behandling av saken resulterte i at fysioterapeuten fikk en advarsel for 
brudd på journalforskriften. Saken ble avsluttet. 

Etter at Helsetilsynet fattet sitt vedtak i saken, har Datatilsynet bistått klager i å få 
innsyn i konklusjonene fra IBAS. Etter gjentatte henvendelser fra Datatilsynet, mottok 
klager i mai 2008 en kopi av en e-post sendt fra IBAS til fysioterapeuten med IBAS’ 
konklusjoner. 

I brev datert 13.7.2008 blir Datatilsynet bedt om å innhente harddisken for å gjen-
opprette de ødelagte data. Klager purret opp henvendelsen i e-post av 14.8.2008. 

Datatilsynet besluttet i vedtak av 19.8.2008 å avvise klagers anmodning om å gjen-
nomføre et tilsyn mot fysioterapeuten eller følge opp saken på annen måte. Klagers 
anmodning om at Datatilsynet skulle innhente fysioterapeutens harddisk for å gjen-
opprette klagers pasientjournal ble også avvist. Videre ble det i tilsynets vedtak kon-
kludert med at klagers krav om innsyn i rapporten fra IBAS var oppfylt og således 
ferdigbehandlet. 
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Datatilsynets vedtak ble påklaget den 22.8.2008. 
Personvernnemnda mottok saken fra Datatilsynet 2.10.2008. Klager ble orientert 

om dette i brev fra nemnda 6.10.2008, med frist til uttalelse innen 21.10.2008. 
Klager sendte i brev av 3.10.2008 flere vedlegg i saken. I e-post av 14.10.2008 mot-

tok Personvernnemnda ytterligere vedlegg i saken. I brev av 19.10.2008 (adressert til 
Datatilsynet) og 20.10.2008 sendte klager nye vedlegg i saken. 

3 klagers anførsler 
Klagen knytter seg til tre forhold. For det første gjelder den avvisning av anmodningen 
om å gjennomføre et tilsyn. For det annet gjelder den avvisning av anmodning om å 
iverksette nye forsøk på å gjenopprette data. For det tredje gjelder den innsyn i rap-
porten fra IBAS. 

Klager ønsker at Datatilsynet skal dobbeltsjekke fysioterapeutens harddisk. Han 
ønsker at Datatilsynet innhenter harddisken og eventuelt hele datamaskinen fra fysio-
terapeuten for å finne «tilsvarende filer» som IBAS etterlyser. Datatilsynet må sende 
harddisken på nytt til et gjenopprettingsfirma fordi fysioterapeuten ikke har oppgitt 
gjenopprettingsårsak til IBAS. Harddisken må også sjekkes for virus. Videre stiller 
klager spørsmålstegn ved at fysioterapeuten ikke kunne legge frem journalen vinteren 
2006 fordi han hadde fått virus. I følge Helsetilsynet førte imidlertid fysioterapeuten 
kun papirjournal frem til våren 2006. 

Klager mener at Datatilsynet er rette organ når det gjelder datakriminalitet. Klager 
ber om at Datatilsynet bruker sin myndighet til å komme til bunns i denne saken. 

Klager fikk innsyn på en «uoffisiell måte» i det usignerte brevet med IBAS-rapporten 
vedlagt. 

Klager ber om at Personvernnemnda sørger for at fysioterapeutens harddisk blir 
gransket. 

4 datatilsynets anførsler 
Når det gjelder klagen på avvisningen av anmodningen om å gjennomføre et tilsyn, 
bemerker Datatilsynet at det følger av forvaltningsloven § 17 at «forvaltningsorganet 
skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Datatilsynet har en 
særlig plikt etter personverndirektivet art 28 nr 4 andre ledd til å bistå den registrerte 
i saker hvor det gjøres innhogg i den registrertes individuelle rettigheter med hjem-
mel i direktivets art 13, tilsvarende personopplysningsloven § 23 om unntak fra rett 
til innsyn og informasjon. Etter Datatilsynets vurdering har Helsetilsynets behandling 
av saken i tilstrekkelig grad belyst de spørsmål som knytter seg til klagers innsigelser 
overfor fysioterapeuten. Dette gjelder også de forhold som reguleres av det regelverket 
Datatilsynet håndhever. Datatilsynet finner det ikke formålstjenlig å gjennomføre et 
tilsyn mot en virksomhet som har vært underlagt kontroll av Helsetilsynet vedrørende 
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de samme forhold. Datatilsynet er derfor av den oppfatning at det ikke er påkrevd å 
foreta et tilsyn mot fysioterapeuten. 

For så vidt gjelder klagen på avvisningen av anmodningen om å iverksette nye for-
søk på å gjenopprette data, bemerker Datatilsynet at IBAS utførte i 2007 et forsøk på 
å gjenopprette eller rekonstruere materialet. Datatilsynet finner ikke holdepunkter for 
å betvile kvaliteten på undersøkelsene gjort av IBAS eller resultatene av undersøkelsen. 
I klagen legges det vekt på at IBAS refererer til slagskader på harddisken, mens fysio-
terapeuten har opplyst at harddisken ble utsatt for et virusangrep. Slik Datatilsynet 
oppfatter rapporten er det ikke grunnlag for å anta at det er sannsynlig at nye forsøk 
på å rekonstruere harddiskens innhold vil være mer vellykkede. 

I klagen anføres det at klager fikk tilgang til rapporten fra IBAS på en «uoffisiell 
måte». Det bestrides imidlertid ikke at klager har fått tilgang til rapporten. Datatilsynet 
er derfor av den oppfatning at spørsmålet om innsyn i rapporten ikke krever ytterligere 
behandling fra tilsynets side. 

Datatilsynet mener at saken er tilstrekkelig opplyst og den krever ikke ytterligere 
oppfølgning fra tilsynets side.

5 Personvernnemndas merknader 
I saken tar klager opp flere aspekter ved sin livssituasjon som han oppfatter som van-
skelig. Personvernnemnda må begrense sin saksbehandling til klagesaken som ble be-
handlet i Datatilsynet og som faller inn under personopplysningslovens virkeområde. 

Slik Personvernnemnda oppfatter denne saken, har Helsetilsynet behandlet en klage 
på feilbehandling. I forbindelse med sin saksbehandling, ba Helsetilsynet den innklage-
de fysioterapeuten om kopier av pasientjournalen. Fysioterapeutens faste magnetplate 
for lagring av data (harddisk) var skadet etter et virusangrep, derfor kunne ikke fysiote-
rapeuten etterkomme anmodningen. Helsetilsynet ba deretter om råd fra Datatilsynet. 
Datatilsynet rådet Helsetilsynet til å be fysioterapeuten om å sende magnetplaten til en 
profesjonell aktør for gjenoppretting av data. Fysioterapeuten sendte magnetplaten til 
IBAS. IBAS er den fremste aktøren i Norge for gjenoppretting av data og IBAS’ gode 
renommé er kjent for nemnda. IBAS konkluderte med at innholdet på den faste mag-
netplaten ikke kunne gjenopprettes eller rekonstrueres. Etter hva Personvernnemnda 
forstår, fikk Helsetilsynet dermed et mindre fullstendig grunnlag for å behandle kla-
gesaken. Helsetilsynet ga fysioterapeuten en advarsel for brudd på journalforskriften. 
Etter at saken var avsluttet hos Helsetilsynet, bisto Datatilsynet klager med å få innsyn 
i IBAS-rapporten. Etter en del purringer, fikk klager innsyn i rapporten. 

Etter Personvernnemndas syn, har Datatilsynet gjort det som kan gjøres innenfor 
rammen av Datatilsynets virksomhetsområde i denne saken. Personvernnemnda er enig 
med Datatilsynet i at det ikke er formålstjenlig å gjennomføre et tilsyn mot en virksom-
het som har vært underlagt kontroll av Helsetilsynet vedrørende de samme forhold. 
Videre har klager fått innsyn i IBAS-rapporten. Klageren krever imidlertid ytterligere 
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granskning i saken for så vidt gjelder magnetplaten. Personvernnemnda ser det slik at 
når IBAS ikke klarer å gjenopprette eller rekonstruere innholdet på den faste magnetpla-
ten, er det ikke sannsynlig at andre vil klare det. Saken må derfor anses som avsluttet. 

6 Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Datatilsynets vedtak opprettholdes. 

Oslo, 10. november 2008 
 

Jon Bing 
Leder
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