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OFFENTLIGGJØRING AV LANDINGS- OG SLUTTSEDLER
Fiskerimyndighetene har langvarig praksis på å behandle mesteparten av
informasjonen på landings- og sluttseddel som offentlig informasjon. Unntakene har
vært fødselsnummer for de få fartøyene som er registrert på enkeltperson og pris per
seddel som har vært sett på som en forretningshemmelighet.
Nylig fikk vi høre av noen næringsaktører at «pris per seddel» ikke lenger er å
betrakte som en forretningshemmelighet.
Seddeldata er svært etterspurt både av forskere, advokater, media mv og aktører vi
samarbeider med. Jfr. offentleglova er all informasjon offentlig så lenge det ikke
foreligger klar hjemmel for å skjerme. For at informasjon skal godtas som
forretningshemmelighet jfr. forvaltningslovens § 13, første ledd, litra 2) må det jfr.
forarbeider og rettspraksis sannsynliggjøres at næringsaktør kan tape penger ved at
informasjonen gjøres kjent. Jfr. Miljøinformasjonsloven plikter også myndighetene og
veie behovet for at informasjonen gjøres kjent opp mot behovet for å skjerme
informasjonen for næringen. En annen ting er at Fiskeridirektoratet bruker mye tid
på å sladde/ utelate pris i datasett vi sender ut og det gjør det mer komplisert å legge
seddeldata direkte tilgjengelig på www.fiskeridir.no
Den 3.juni 2016 tilskrev Fiskeridirektoratet salgslagene og informerte om at vi
vurderte å gå over til å offentliggjøre også pris per seddel utfra informasjon om
endret situasjon, alternativt at pris per seddel kunne gis ut med «utsatt offentlighet».
Salgslagene ble gitt en frist til kommentere saken.
Konklusjon på tilbakemeldingene fra salgslagene:
En gjennomgang av tilbakemeldinger fra salgslagene vurdert opp mot juridisk krav til en
forretningshemmelighet tilsier at næringsaktører kan tape penger på at pris per seddel
offentliggjøres slik at denne informasjonen fortsatt må behandles som en
forretningshemmelighet.
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Det kom imidlertid ingen innvendinger på at «pris per seddel» offentliggjøres etter noe tid
som «utsatt offentlighet». Sett opp den store interessen for seddeldata samt at det spares tid i
forvaltningen når vi slipper å sladde/ utelate er det naturlig at all informasjon på seddel
offentliggjøres når det har gått litt tid ved forespørsler til Fiskeridirektoratet regionalt eller
sentralt, til salgslagene eller på nettsidene. Etter at noe tid er gått etter omsetning er det ikke
dokumentert at det kan tapes penger på om informasjonen gjøres kjent. Siden
Fiskeridirektoratet ofte gir ut tidsserier basert på hele års serier settes grensen til minst ett år
etter landing. Fødselsnummeret vurderes imidlertid som en sensitiv personopplysning jfr.
personopplysningsloven, så dette holdes unna offentligheten.
Fiskeridirektoratet tok en ekstra henvendelse til lederen i salgslagenes samarbeidsråd,
Sveinung Flem og spurte om han kunne se noe mulig tap for næringsaktør dersom
informasjonen om pris offentliggjøres et år etter at landingen fant sted. Flem hadde ingen
dokumentasjon på slikt tap og han fortstod Fiskeridirektoratets behov for å effektivisere
formidlingen av store årsserier med seddelinformasjon ved at en da slipper å sladde/ fjerne
kolonner etc.
Pris per seddel vil fortsette å bli behandlet som en forretningshemmelighet rundt
landingstidspunktet og minst ett år etter dette. Etter dette tidspunktet har vi ingen
informasjon om at det er juridisk grunnlag for å holde informasjonen unna offentligheten, dvs
vi vil praktisere utsatt offentlighet av «pris per seddel» på minst ett år etter landing og vi ber
salgslagene og regionkontorene praktisere det samme.
Dersom det i ettertid fremkommer dokumentasjon på at det fortsatt vil kunne tapes penger for
næringsaktører ved offentliggjøring et år etter får vi vurdere saken på nytt.
Til informasjon vil vi legge til noe informasjon om offentliggjøring av seddeldata
samt dette brevet på Salgslagenes side under tema landings- og sluttseddel
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Salgslagenes-sider for å dokumentere vår
juridiske vurdering av at det er nødvendig med fortsatt skjerming av «pris per
seddel» det første året etter landing.
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Med hilsen

Per Sandberg
direktør
Hanne Rasch
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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