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BEGJÆRING OM INNSYN I DOKUMENT - NEDSTIGNINGSTÅRN
Det vises til klage på avslag om dokumentinnsyn og byrådsavdelingens brev til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus av 23.03.2012 der det redegjøres for saken og også oversendes kopi av
dokumentene for fylkesmannens vurdering og avgjørelse av om innsyn skal gis.
Saken gjelder innsyn i følgende dokumenter:
•
•

Avtale av 2001 mellom JCDacaux Norge AS og daværende Viken Energinett AS (Nå
en del av Hafslund ASA)
Avtale av 2001 mellom Telenor Networks AS, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten,
daværende Viken Fjernvarme AS (nå en del av Hafslund ASA) og daværende Viken
Energinett AS (nå en del av Hafslund ASA)

Avtalene har tilknyttet følgende vedlegg:
• Bilag A – Oversikt over tårn
• Bilag B – Tekniske spesifikasjoner
• Bilag C – beskrivelse av beredsskap og driftsfrekvens
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fattet vedtak i saken i brev av 26.03.2012.
•

Om unntak etter offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13(avtalene) uttaler
fylkesmannen blant annet at det foreligger feil rettsanvendelse ved kommunens avslag,
ved at hele dokumentet er unntatt i medhold av taushetsbestemmelsen. Ved en
gjennomgang av dokumentet er fylkesmannen i tvil om dokumentene kan unntas i sin
helhet.
Kommunens avslag på innsyn i de to angjeldende dokumenter oppheves og saken
sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

•

Om unntak etter offentleglova § 24 tredje ledd(vedleggene) uttaler Fylkesmannen at
avslag på innsyn i vedlegg B stadfestes.
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Avslag på innsyn i vedlegg A oppheves og kommune bes om å behandle saken om
innsyn i dette dokumentet på nytt. Vedrørende vedlegg C uttaler Fylkesmannen at det
er vanskelig å se hvilke opplysninger som her skal lette gjennomføringen av straffbare
handlinger og det anmodes derfor om at kommunen gir innsyn i vedlegg C, med
mindre det fins andre hjemler for unntak.
Ny behandling
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har vurdert Deres begjæring om innsyn i ovennevnte
dokumenter på nytt. Sett i lys av de signaler som fremkommer i Fylkesmannens brev av
26.03.2012 er man kommet til at innsyn skal gis i:
•
•

Avtale av 2001 mellom JCDacaux Norge AS og daværende Viken energinett AS
Avtale av 2002 mellom Telenor Networks AS, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten,
daværende Viken Fjernvarme AS og daværende Viken Energinett AS.

Videre gis det innsyn i:
•
•

Bilag A – Oversikt over tårn
Bilag C – Beskrivelse av beredskap og driftsfrekvens

De omtalte dokumentene følger vedlagt.
Avslag på innsyn i vedlegg B er stadfestet av Fylkesmannen.
Når det gjelder innsyn i byrådssak 182/09 fremgår det, slik vi forstår det av Deres
korrespondanse til Fylkesmannen av 23.03.2012, at de har skaffet dem innsyn i dette
dokumentet til tross for at det tidligere er gitt avslag på innsyn fra Byrådsavdeling for næring
og eierskap. I og med at de er i besittelse av dokumentet ser vi ikke nødvendigheten av en
lengre gjennomgang i form av en klagesak.

Med hilsen

Eivind Tandberg
kommunaldirektør

Per Morstad
seksjonssjef
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