
 

 

  

 

SÆRSKILT TAUSHETSERKLÆRING 
for person som utfører oppdrag m.v. for Statnett SF 

Navn:  

Firma/institusjon:  

Fødselsdato (6 siffer):  

 

Som et vilkår for å motta informasjon i forbindelse med oppdrag for Statnett, eller som følge av mottak av 
sensitiv informasjon av andre grunner, forplikter jeg meg til å overholde nedenstående 
konfidensialitetsforpliktelser: 

I. Generell konfidensialitetsforpliktelse 

• Jeg forplikter meg til å behandle all informasjon i forbindelse med oppdrag for Statnett strengt 
konfidensielt, med mindre det foreligger lovpålagt plikt til utlevering til tredjepart.  

• Jeg forplikter meg til ikke å benytte informasjonen, verken direkte eller indirekte, for annet formål enn 
å utføre oppdraget for Statnett. 

• Jeg forplikter meg til å behandle all informasjon av sensitiv karakter, som jeg mottar fra Statnett av 
andre grunner enn gjennom oppdrag, konfidensielt.  

Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder bl.a., men er ikke begrenset til, alle resultater, rapporter, 
underlagsdokumentasjon, planer, forretningsmessige analyser og forretningshemmeligheter ellers. 

Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder likevel ikke informasjon som: 

(1) Er eller blir offentlig uten at dette skyldes brudd på denne konfidensialitetsforpliktelse 

(2) Mottaker kan dokumentere å ha hatt i sin besittelse før overlevering/mottak fra Statnett 

II. Konfidensialitetsforpliktelse knyttet til kraftsensitiv og/eller sikkerhetsgradert informasjon 

• Jeg forplikter meg til å overholde bestemmelsene i beredskapsforskriften §§ 6-2 og 6-4 ved å 
beskytte og bevare taushet om sensitiv informasjon om energiforsyningen. 

• Jeg forplikter meg til å bevare taushet om sikkerhetsgradert informasjon etter sikkerhetsloven, og jeg 
er kjent med at mottak og håndtering av slik informasjon krever sikkerhetsklarering etter 
sikkerhetsloven. 

• Jeg forplikter meg til å overholde eventuelle sikkerhetsbestemmelser som jeg måtte bli forelagt. 

• Jeg forplikter meg til å sette meg inn i beredskapsforskriften, særlig §§ 6-1, 6-2 og 6-4, samt 
eventuelle andre lokale eller nasjonale sikkerhetsbestemmelser (herunder sikkerhetsloven dersom 
relevant) 

• Jeg erklærer at jeg har lest og forstått innholdet av regelverket/ dokumentene det er henvist til 
ovenfor. 
 

Jeg er innforstått med at konfidensialitetsforpliktelsene ikke er tidsbegrenset, herunder at de også gjelder 
etter at oppdraget er utført. 
 
Jeg erklærer å være inneforstått med at brudd på forpliktelsene kan medføre straffansvar og personlig 
utestengelse fra oppdraget.  

Denne taushetserklæringen skal være underlagt norsk rett.  

 

Sted og dato:  

Underskrift:  

 

 


