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Høringssvar – utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter
Det vises til departementets høringsnotat av 26.11.18 med forslag til en ny lov om vern av
forretningshemmeligheter.
Hovedsynspunkter
Finans Norges støtter forslaget ut fra at
•
•

•

forholdene legges til rette for innovasjon, samarbeid og gjensidig kompetanseoverføring.
det fremmer sunn konkurranse ved at de sanksjonsmidlene som er til rådighet ved ulovlig
utnyttelse av forretningshemmeligheter styrkes, og at de gir kompensasjon som sikrer at
man ikke blir økonomisk skadelidende ved ulovlig utnyttelse av forretningshemmeligheter.
rettstilstanden klargjøres og rettskildebildet blir mindre fragmentarisk, bl.a. ved at regler om
vern av forretningshemmeligheter og reglene om håndhevingsmidler samles i én lov.

Generelle synspunkter
Finans Norges medlemmer er aktører i den økonomiske omstillingen på mange måter; som utsteder
av nye produkter, som investor i start-ups, som mellommann, långiver, og som tilrettelegger ved
kapitalutvidelse. Saken er derfor relevant for Finans Norges medlemmer.
Hovedformålet med lovforslaget er å gjennomføre EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett.
Forretningshemmelighetsdirektivet, hvis formål er å harmonisere beskyttelsen av
forretningshemmeligheter i EU, inneholder detaljerte regler for hva som kan anses som en
forretningshemmelighet og hva som er ulovlig og lovlig utnyttelse av slik informasjon. Det er videre
regler om hva slags sanksjoner en innehaver av forretningshemmeligheter kan benytte ved misbruk
av disse.
Loven vil erstatte markedsførings- og straffelovens bestemmelser om vern av
forretningshemmeligheter. Gjeldende norsk rett vil imidlertid videreføres, med enkelte materielle og
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formelle endringer i form av lovteknisk utforming og visse presiseringer. Som følge av at direktivet
bl.a. oppstiller et mer nyansert håndhevingsregime, utvides vernet av forretningshemmeligheter i en
viss grad.
For at noe skal anses å være en forretningshemmelighet iht. direktivet må informasjonen være
hemmelig, ha kommersiell verdi fordi den er hemmelig, og det må ha vært foretatt rimelige tiltak for
å holde informasjonen hemmelig. Utgangspunktet i markedsføringsloven (mfl.) § 28 er at den som
har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet ikke rettsstridig må utnytte
hemmeligheten i næringsvirksomhet. Den norske bestemmelsen, som er en rettslig standard,
inneholder ingen definisjon av uttrykket «forretningshemmelighet». Kriteriene i
forretningshemmelighetsdirektivets definisjon samsvarer imidlertid i stor grad med den definisjonen
av «forretningshemmeligheter» som er lagt til grunn gjennom norsk rettspraksis.
Videre konstateres at det prosessuelle vernet nedfelt i forretningshemmelighetsdirektivet i stor grad
samsvarer med den beskyttelsen som i dag følger av tvisteloven og domstolloven.
Konklusjon
For å sikre like konkurransebetingelser og fremme trygge rammer for forretningsmessig innovasjon,
støtter Finans Norge Justisdepartementets forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter.
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