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Taushetserklæring – [oppdragsgiver] 
 

Personopplysninger og identifikasjon 
Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn (Blokkbokstaver) Fornavn (Blokkbokstaver) 
   

Type ID-dokument Kontrollert sted og dato Kontrollert av (for- og etternavn) 
   

For eksterne konsulenter 
Virksomhet/firma Type oppdrag 
  

 
Erklæring 

Jeg forstår  
− at mitt oppdrag/mine arbeidsoppgaver innebærer tilgang og/eller kjennskap til kraftsensitive 

opplysninger 
− at håndtering og oppbevaring av kraftsensitive opplysninger er ledsaget av taushetsplikt 
− at overholdelse av taushetsplikt krever ansvarsfølelse og lojalitet 

Jeg har satt meg inn i  
− Energiloven § 9-3 
− Kraftberedskapsforskriften § 6-2 
− [For nettselskaper mv: Offentleglova § 13] 
− [Hvis relevant: Informasjonssikkerhetsavtale med referanse] 
− Sikkerhetsinstruks for [egen virksomhet/oppdragsgiver] 

Jeg forplikter meg til  
− å overholde gjeldende bestemmelser[, avtaler] og instruks for håndtering, oppbevaring og 

beskyttelse av taushetsbelagte opplysninger og dokumenter  
− å utvise stor aktsomhet ved håndtering av alle taushetsbelagte dokumenter, slik at de ikke 

kommer uvedkommende i hende 
− ikke å omtale taushetsbelagte opplysninger for uvedkommende 
− ikke å utnytte taushetsbelagte opplysninger til uberettiget vinning til meg selv eller andre 

Jeg er klar over  
− at brudd på taushetsplikten kan få følger for ansettelses – eller oppdragsforholdet og medføre 

straffeansvar 
− at taushetsplikten også gjelder etter at ansettelses– eller oppdragsforholdet er avsluttet 

 
Sted og dato Underskrift 

  

Jeg bekrefter at denne erklæringen er undertegnet 
i mitt påsyn, og at jeg har kontrollert legitimasjon. 

Underskrift av attestant 

  



   

 

 
      

Side 2 av 2      
 

Utdrag fra de mest relevante bestemmelsene i lov og forskrift 
 
Energiloven 
§ 9-3, andre ledd (Informasjonssikkerhet)  

Enhver plikter å hindre at andre enn rettmessige brukere får adgang eller kjennskap til sensitiv informasjon om 
kraftforsyningen.  
 
Kraftberedskapsforskriften 
§ 6-2. Kraftsensitiv informasjon  

Kraftsensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt etter § 9-3 i energiloven. 

Med kraftsensitiv informasjon menes spesifikk og inngående opplysninger om energiforsyningen som kan 
brukes til å skade anlegg eller påvirke funksjoner som har betydning for energiforsyningen, herunder: 

a. Alle system som ivaretar viktige driftskontrollfunksjoner, herunder også nødvendig hjelpeutstyr som 
samband. 

b. Detaljert informasjon om energisystemet, herunder enlinjeskjema, med unntak av enlinjeskjema for mindre 
viktige produksjonsanlegg. 

c. Detaljert informasjon om klassifiserte transformatorstasjoner med tilhørende koblingsanlegg, herunder 
anleggets oppbygning og drift. 

d. Oversikt over fordelingsnett til samfunnskritiske funksjoner. Oversikt over rørnett for fjernvarme til 
samfunnsviktige funksjoner. 

e. Nøyaktig kartfesting av jordkabler. Nøyaktig kartfesting av rørnett i fjernvarmeanlegg med varmesentraler i 
klasse 2. 

f. Forebyggende sikkerhetstiltak mot bevisst skadeverk. 
g. Lokalisering av reserve driftssentraler og andre særskilte beredskapsanlegg for ledelse og drift. 
h. Detaljerte analyser av sårbarhet som kan brukes til bevisst skadeverk. 
i. Beredskapsplaner for å håndtere bevisst skadeverk. 
j. Samlet oversikt over reservemateriell, reserveløsninger eller reparasjonsberedskap av betydning for 

håndtering av bevisst skadeverk. 
 
Offentleglova [Fjernes hvis virksomheten ikke er underlagt]  
§ 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt  

Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.  

Føresegnene i forvaltningsloven om teieplikt gir sjølvstendige rettssubjekt som er nemnde i § 2 første ledd 
bokstav c eller d i lova her, høve til å gjere unntak for dokument og opplysningar i same omfang som dei gir 
forvaltningsorgan det.  

Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell 
bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på 
oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette 
reknast som nekting av samtykke. 
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