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Taushetserklæring
1. Hvem gjelder taushetserklæringen for?
Denne taushetserklæringen er personlig og gjelder alle involverte i behandling av søknader og
tilbud, som for eksempel Handelens Miljøfonds ansatte, styremedlemmer, deltakere i
fagkomiteer og rådgivende utvalg (heretter kalt Parten eller Partene).

Taushetserklæringen skal signeres før første behandling av søknad og/eller tilbud skjer, og
gjelder for hele perioden Partene er involvert i behandling av søknader og/eller tilbud for
Handelens Miljøfond.

2. Konfidensiell informasjon
All informasjon som mottas i forbindelse med behandling av søknader og tilbud defineres som
konfidensiell, uavhengig av hvordan Partene får kjennskap til informasjonen. Informasjonen
defineres likevel ikke som konfidensiell dersom:

a) informasjonen var offentlig kjent eller tilgjengelige på tidspunktet da informasjonen ble
gitt,

b) informasjonen på et senere tidspunkt blir offentlig kjent eller tilgjengelige på annen måte
enn ved brudd på din taushetsplikt eller ved en annen persons brudd på
taushetsplikten, eller

c) behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at informasjonen gis i statistisk form eller
ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, eller

d) innehaveren av informasjonen frivillig og skriftlig samtykker til at taushetsplikten
oppheves.

3. Instruks
a) Partene plikter å behandle all konfidensiell informasjon som de får kjennskap til gjennom

behandling av søknader og tilbud for Handelens Miljøfond på en slik måte at den forblir
utilgjengelig for uvedkommende, og for øvrig slik at det heller ikke oppstår fare for at
andre skal få kjennskap til den.

b) Partene har ikke rett til å benytte informasjonen til noe annet formål enn å vurdere den
aktuelle søknaden eller det aktuelle tilbudet.

c) Har Partene lagret konfidensiell informasjon i forbindelse med behandling av søknad
eller tilbud, skal informasjonen slettes av Partene, innen rimelig tid og senest én måned
etter at vurderingen i dette arbeidet er avgitt.

d) Brudd på taushetserklæringen kan medføre straffeansvar, erstatningsansvar og/eller
opphør av tjeneste eller arbeid for Handelens Miljøfond.
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Relevante lovbestemmelser

Lov om vern av forretningshemmeligheter (LOV-2020-03-27-15)

§ 8. Vederlag og erstatning

For forsettlig eller uaktsomt inngrep, jf. §§ 3 eller 4, skal inngriperen betale innehaveren av
forretningshemmeligheten vederlag eller erstatning som fastsettes etter det av følgende
grunnlag som er mest gunstig for innehaveren:

a) vederlag som tilsvarer en rimelig lisensavgift for bruken, samt erstatning for skade som
følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering

b) erstatning for skade som følge av inngrepet
c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet

Første ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning til inngrep.

§ 9. Straff

Den som gjør inngrep i en forretningshemmelighet, jf. §§ 3 og 4, straffes med bøter eller fengsel
inntil ett år.

Var inngriperen i aktsom god tro ved tilegnelsen av forretningshemmeligheten, jf. § 7 første ledd
bokstav a, kommer straff bare til anvendelse for grove inngrep, jf. § 10.

Straff kommer ikke til anvendelse ved inngrep som nevnt i § 3 annet ledd når kunnskap om eller
rådighet over forretningshemmeligheten er oppnådd i et tjeneste- eller tillitsvervforhold eller
gjennom urettmessig handling i et slikt forhold, og mer enn to år er gått siden forholdet
opphørte.

§ 10. Straff for grovt inngrep

Den som gjør grovt inngrep i en forretningshemmelighet, jf. §§ 3 eller 4, straffes med bøter eller
fengsel inntil tre år.

Ved vurderingen av om grovt inngrep foreligger, skal det særlig legges vekt på skaden som er
påført innehaveren av forretningshemmeligheten og andre, herunder skade på innehaverens
kommersielle omdømme, vinningen som inngriperen har oppnådd, og arten og omfanget for
øvrig av inngrepet.
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