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Klage på avslag om innsynsbegjæring 
 
Bellona påklager herved Statens forurensnings avslag på innsynsbegjæring knyttet til 
hemmeligholdelse av tilsettingsstoffer i avisningsvæske benyttet ved Sandefjord Lufthavn. 
 
Sandefjord Naturvern og Bellona klagde 2. desember 2004 på revidert utslippstillatelse til 
Sandefjord Lufthavn (SL). I dette brevet påpekte vi at en hemmeligholdelse av 
tilsetningsstoffer i avisningsvæskene benyttet ved SL er svært kritikkverdig. Myndighetene 
har hele tiden hevdet at tilsetningsstoffene som utgjør mindre enn 1 prosent av totalvolumet 
ikke utgjør noen miljøfare. Med historien om hemmeligholdelse av miljøfarlige triazoler i 
avisningsvæske benyttet frem til 2000 friskt i minne har vi imidlertid vært skeptiske til å stole 
blindt på denne informasjonen.  
 

I brev fra SFT til Bellona, datert 22.11.2006, settes det strengere krav til utslipp av 
avisningsvæske fra flyplassen. Ikke på grunn av glykol i seg selv, men nettopp på grunn av ett 
av tilsetningsstoffene produktet som nå, i motsetning til tidligere, blir betegnet som 
miljøfarlig. Vårt krav om innsyn i hvilke tilsettingsstoffer avisningsproduktene inneholder ble 
imidlertid avslått i som følge av taushetsplikten i produktkontrolloven § 9 fjerde ledd. 

SFTs vedtak: 

”SFT avslår i medhold av produktkontrollen § 9 fjerde ledd Bellona og Sandefjord 
Naturverns begjæring om å få innsikt i hvilke tilsettingsstoffer avisningsvæsken som 
benyttes ved Sandefjord Lufthavn inneholder.” 

 
Produktkontrolloven § 9 fjerde ledd sier som følger: 

”Krav om informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, avslås med mindre 

noe annet følger av § 11 annet ledd.”  

Årsaken til avslaget er i følge SFT at informasjonen vi etterlyser er vurdert å være 
forretningshemmeligheter, og at frigjørelse av denne informasjonen vil skade 
konkurranseevnen til produsenten Kilfrost Ltd. Produsenten har gått så langt som å hevde at 
de vil gå konkurs dersom informasjon om tilsettingsstoffene blir offentliggjort. 
 
Produktkontrolloven vs. Miljøinformasjonsloven 
Denne saken reiser et viktig prinsipielt spørsmål. Miljøinformasjonsloven fra 2004 skulle gi 
allmennheten et viktig verktøy til å kreve informasjon om prosesser og produkter som 
medfører skade på miljøet.  
 
Miljøinformasjonsloven § 1 – Lovens formål 



”Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og 
derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot 

helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i 

miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige 

beslutningsprosesser av betydning for miljøet.”  

I dette tilfellet benytter SFT seg av Produktkontrolloven § 9 fjerne ledd om taushetsplikt for å 
tilbakeholde informasjonen vi etterspør. Produktkontrolloven blir derfor en kraftig 
bremsekloss for å oppfylle formålet til Miljøinformasjonsloven. Hvordan skal Bellona og 
andre kunne gjennomføre en faglig grundig vurdering i forbindelse med en høringsuttalelse på 
utslippstillatelser fra flyplasser når vi nektes avgjørende informasjon om tilsettingsstoff som 
betegnes som miljøfarlige? Dette er kun et eksempel på tilbakeholdelse av viktig 
miljøinformasjon men vi frykter at vi vil se flere slike tilfeller i fremtiden. For at 
Miljøinformasjonsloven skal ha en virkekraft må det være særdeles gode grunner for å 
tilbakeholde informasjon om miljøfarlige stoffer. 
 
Sensitiv informasjon 
I avslaget datert 22. november 2006 står det at SFT har gjennomført en vurdering av hva som 
er reelle forretningshemmeligheter og ikke. Vi ber om dokumentasjon på hva slags 
vurderinger SFT har gjort i forhold til hva de mener er sensitiv informasjon for produsenten 
Kilfrost Ltd. 
 
Slik vi forstår det inneholder avisningsvæskene fra produsenten Kilfrost Ltd., som benyttes 
ved, Sandefjord Lufthavn, 12 ulike tilsettingsstoffer. 
 
Miljøinformasjonsloven § 11 om Unntak sier følgende i tilfeller hvor krav om 
miljøinformasjon avslås: 

”(3) Dersom deler av den etterspurte informasjonen kan nektes utlevert, skal den 
øvrige informasjonen gis ut, når ikke denne gir et åpenbart misvisende bilde av 

innholdet.”  

På bakgrunn av dette krever vi dokumentasjon på hvilken informasjon SFT mener er sensitive 
forretningshemmeligheter for produsenten. Bellona har vanskelig for å forstå at produsenten 
vil gå konkurs dersom stoffet som betegnes som ”miljøfarlig” offentliggjøres og de resterende 
11 fortsatt hemmeligholdes. Det er svært viktig at SFT gjør en grundig vurdering i slike saker, 
og ikke opptrer for godtroende overfor bedrifter som naturlig nok har en interesse av å 
tilbakeholde mest mulig informasjon. Bellona ber derfor om at tilsettingsstoffet som er 
betegnet som ”miljøfarlig” offentliggjøres slik av vi i fremtiden kan delta i offentlige 
beslutningsprosesser knyttet til miljøvurderinger ved flyplasser.     
 
Konklusjon 
På bakgrunn av Miljøinformasjonen § 1 og § 11 punkt 3 ber vi om at tilsettingsstoffet som 
betegnes som ”miljøfarlig” offentliggjøres. Offentliggjøring av dette ene tilsettingsstoffet vil 
ikke avsløre produsentens resept på sine produkter Kilfrost DF PLUS (80) og Kilfrost ABC-
2000. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
___________ 
Marius Dalen 


