
 

Krav til saksbehandling ved begjæring om innsyn (vedlegg 1) 
 

1. Innhold i avslag på innsynsbegjæring 

Offentlighetsloven § 31 fastsetter følgende krav til et avslag på innsynsbegjæring: 

(i) Det må være en henvisning til den aktuelle innsynsbegjæringen  

a. "Det vises til e-post av [dato] som er vedlagt dette brevet. Det bes i e-posten om 
"direkte sitat av innsynsbegjæringen". 

(ii) Avslag på innsynsbegjæringen – enten helt eller delvis 

a. "Det gis med dette avslag på innsynskravet/de deler av innsynskravet som 
gjelder[●]." 

(iii) Henvisning til den bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget, samt hvilket ledd, bokstav 
eller nummer i bestemmelsen som er brukt. Dersom avslaget bygger på forskrift, må det 
opplyses om dette og hvilket punkt i forskriften avslaget bygger på.  

a. "Grunnlag for avslaget følger av [lov/forskrift med henvisning til ledd, bokstav eller 
nummer]. Etter denne bestemmelsen [angivelse av innholdet i bestemmelsen] 
[Selskapet] er av den oppfatning at [selskapets forståelse av bestemmelsen]." 

(iv) Opplysning om retten til å klage og klagefristen.  

a.  "Vi gjør oppmerksom på at avslag på begjæring om innsyn kan påklages til 
Fylkesmannen, jf. offentlighetsloven § 32 første ledd jf. forskrift til offentleglova § 
11 tredje ledd. En eventuell klage skal sendes til [Selskapet] innen tre uker fra det 
tidspunkt avslaget på innsynsbegjæringen ble mottatt. Det vises i den forbindelse 
til offentlighetsloven § 32 jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32 første ledd bokstav a." 

Av det ovennevnte kan det utledes at et avslag på en innsynsbegjæring i tråd med vilkårene i 
offentlighetsloven § 31 både kan og bør gjøres kort. Vi vil nedenfor (i punkt Feil! Fant ikke 
referansekilden. og Feil! Fant ikke referansekilden.) gi eksempel på hvordan et avslag på 
innsynsbegjæring kan utformes.  

Eksempel på avslag på innsynsbegjæring: 

"Det vises til e-post av [dato] som er vedlagt dette brevet. Det bes i e-posten om innsyn i alle papirer 
ifbm. [sak xx].  

Det gis med dette avslag på innsynskravet. 

Grunnlag for avslaget følger av offentlighetsloven (offentlighetsloven) § 14. Etter bestemmelsen kan 
det gjøres unntak fra innsyn i dokumenter som organet har utarbeidet for sin egne interne 
saksforberedelse". [Det aktuelle selskapet] er av den oppfatning at de aktuelle dokumentene faller inn 
under bestemmelsens virkeområde. [Kort begrunnelse for hvorfor man anser 
dokumentet/dokumentene som omfattet.]  

Vi gjør oppmerksom på at avslag på begjæring om innsyn kan påklages til Fylkesmannen, jf. 
offentlighetsloven § 32 første ledd jf. forskrift til offentleglova § 11 tredje ledd. En eventuell klage skal 
sendes til [det aktuelle selskapet] innen tre uker fra det tidspunkt avslaget på innsynsbegjæringen ble 
mottatt. Det vises i den forbindelse til offentlighetsloven § 32 jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32 første 
ledd bokstav a." 



*** 

Vi bemerker at dette eksemplet er en generalisert variant som er tilpasset normalsituasjoner.  

 

Fristen for å klage på vedtak om avslag på innsyn er 3 uker. 
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