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Viser til deres brev datert 05.12.08 vedrørende den nye offentlighetsloven med forskrift, som trer i
kraft fra 1. januar da. Fjellinjen AS støtter tolkningen av den nye loven i forhold til at vår virksomhet
er omfattet av loven med tilhørende forskrifter. Dette har vi også fått bekreftet fra Statens vegvesen
(SVV) i brev datert 17.12.08, som følger vedlagt.

I nevnte brev fra Statens vegvesen fremkommer det at SVV vil komme tilbake til
bompengeselskapene generelt med nærmere informasjon om hvordan selskapene skal implementere
og håndtere konsekvensen av loven med tilhørende forskrifter. Det betyr at Fjellinjen AS ikke vil
kunne iverksette vesentlige tiltak før disse avklaringene foreligger.

Videre er Fjellinjen ASi ferd med å forberede overgang til nytt administrativt system i løpet av 2009.
Håndteringen av offentlighetsloven sine krav inn i dette systemet er enda ikke avklart. Det synes
heller ikke hensiktsmessig at Fjellinjen AS i en mellomperiode skal bruke betydelige ressurser for å
eventuelt tilpasse dagens administrative system.

Fjellinjen AS har i 2008 hatt store omlegginger i driften, noe som har medført stort press fra kunder
og andre eksterne aktører. Dette har medført at vi har forsøkt å tilpasse tilgjengelighet på
informasjon og data, slik at vi har kunne håndtere de forespørslene som er kommet. En ytterligere
tilpasning vil være svært ressurskrevende, og ikke være mulig å realisere innen rimelig tid. Det betyr
at vi vanskelig klarer å tilfredsstille kraven gitt i lov og forskrift før i siste kvartal 2009.

Med bakgrunn i overstående ber Fjellinjen AS om midlertidig dispensasjon fra offentlighetsloven.


