
 

GDPR – Personvernforordningen - veileder for velforeninger. 
 

GDPR – Personvernforordningen er vedtatt i Norge, vil trå i kraft i løpet av juli. Forordningen 

regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Alle som håndterer personopplysninger er 

omfattet av GDPR. Dette gjelder også velforeninger/bygdelag/huseierforeninger. 

Vellenes fellesorganisasjon (VFO) har hatt møte med Datatilsynet i juni 2018 og vil ha løpende 

kontakt på vegne av medlemsforeningen. VFO ønsket i møtet klarhet i enkelte problemstillinger små 

foreninger og vel nå møter i forbindelse med GDPR. Organisasjonen er blitt kontaktet av flere 

medlemmer som er nervøse for hva det må gjøre, hvor mye, og at de risikerer gebyr om de overtrer 

forestående lovregulering.  

Les for øvrig mer på www.datatilsynet.no 

VFO har laget en sjekkliste for velforeninger/bygdelag/huseierforeninger etter tilbakemeldingene fra 

Datatilsynet. VFO vil supplere denne etter behov. 

 

Stikkord Hva og hvordan Hvorfor 

Lag protokoll over 
behandlingen av 
medlemsopplysninger 

Lag styredokumenter og referat som 
viser at styret er seg bevist hvem som 
håndterer medlemsopplysninger. 
 

Lovkrav til lokallagsstyret 

Styrets ansvar for sikker 
oppbevaring. 

Styret bør ha en årlig gjennomgang og 
forsikre seg at medlemsregisteret er 
forsvarlig lagret.  
Styret må også sikre at registeret ikke 
utleveres til andre eller kommer på 
avveie. Ta med en formulering i 
årsmeldingen som viser at styret er 
sitt ansvar bevisst. 

Det er styret som har 
ansvar for at 
medlemsopplysninger 
oppbevares på en forsvarlig 
måte. 
Ved skifte av tillitsvalgte, 
skal nytt styret påse at evt. 
kopier av medlemsregister 
blir slettet hos avgåtte 
tillitsvalgte. 

Risikovurdering  Styret må gjøre en risikovurdering av 
hva som kan skje om registeret 
kommer på avveie, eller at det brukes 
på en måte som er i strid med 
formålet 

Loven pålegger styret å 
gjøre en vurdering. Normalt 
vil god og sikker 
oppbevaring og bruk av 
medlemsregister være 
tilstrekkelig. 
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Stikkord Hva og hvordan Hvorfor 

Medlemsopplysninger 
innsamles og ajourholdes 
– hvordan hente inn og 
oppbevare? 

Informasjon som innhentes kommer 
enten fra beboere eller finnes i åpne, 
offentlige registre. 
Foreningen oppdaterer 
Eiendomsadresse, navn på 
kontaktperson(er), medlemstype, 
epost, mobil, postadresse, annen 
kontaktinformasjon. 

Grunnlag for drift av 
medlemsforening. Det er 
berettiget interesse for 
både medlem og forening 
at det føres register over 
eiendommer og 
medlemmer. 
I noen 
velforeninger/grendelag/ er 
medlemskap pliktig/tinglyst 
plikt for eiendommen. 

Betalingsinformasjon – 
oppbevaring og oversikt 
over hvem som betaler 

Innbetalinger av medlemsavgift, 
betalingsstatus, betaler, purrestatus.  
Når en annen i husstanden betaler, 
kan foreningen legge til dette som 
ekstra kontaktinformasjon 

Regnskapsinformasjon 
oppbevares i 5 år. 

Sletting av opplysninger Når eiendommen skifter eier og det 
ikke lenger er behov for opplysninger 
om tidligere eier, skal opplysninger 
slettes. 

Betalingsopplysninger 
oppbevares som 
regnskapsbilag i normalt 5 
år etter fullført 
regnskapsperiode. 

Må det innhentes 
samtykke til å innhente og 
oppbevare 
kontaktinformasjon 

NEI, innhenting og oppbevaring av 
kontaktinformasjon krever ikke 
samtykke fra medlemmet i en 
velforening/grendelag/huseierforening  

Velforeningen/grendelaget 
kan legge «Berettiget 
interesse» til grunn. Dette 
er en avveiing av 
interessene for medlemmer 
og foreningen er hjemlet i 
GDPR Artikkel 6.1. f. 

Gjelder lovverket for små 
huseierforeninger, 
grendelag og 
velforeninger. 

Ja.   Lovverket 
(personopplysningsloven og 
Personvernforordningen – 
GDPR) gjelder for alle typer 
virksomheter 

Hvordan informere 
medlemmer om 
behandlingsansvar og 
grunnlag for behandling 

Bruk medlemsbrev og giro-utsending 
til å informere. 
Se eksempler på tekst som foreningen 
kan bruke. 

Stikkordet er tillit. Bruk alle 
kanaler til å informere om 
at foreningen/laget ivaretar 
medlemmers interesser. 

Må vi endre vedtekter 
som følge av 
lovendring/forordningen. 

Nei, vedtektsendringer er ikke 
påkrevd.  

De fleste vedtekter er 
dekkende for behandling, 
jfr. «berettigende 
interesse». Og vedtekter er 
ofte ikke så lett tilgjengelig. 
Bruk nettsider, 
medlemsbrev og giro til å 
informere om behandling 
av medlemsopplysninger. 

  



Stikkord Hva og hvordan Hvorfor 

Hva sier Datatilsynet til 
Vellenes 
Fellesorganisasjon? 

Vellenes Fellesorganisasjon har hatt 
møte med Datatilsynet 7.6.2018 og 
drøftet saken. Og Datatilsynet og VFO 
er enige om å ha kontakt om temaet 
ved behov. 

Velforeninger/grendelag er 
omfattet av 
lovverk/forordning. 

Kan medlemsregisteret 
utleveres til andre firma, 
for at foreningen kan få 
inntekter? 

NEI.  Utlevering av 
medlemsinformasjon til 
andre skal ikke skje. 
I den grad reklameinntekter 
og reklame for 
selskap/firma i form av 
støtteannonser o.a., skal 
dette utføres av foreningen 
selv. Medlemsregisteret 
skal ikke utleveres til 
tredjepart.  

Kan innhenting av 
kontaktinformasjon 
hentes fra offentlige 
registre, og brukes som 
kontaktinformasjon på 
foreningens 
giro/medlemsbrev? 

Ja, informasjon som er åpen kan 
brukes i velforenings/grendelagets 
register. 
www.seeiendom.no er en gyldig kilde 
til å finne eiere av en eiendom. 

Åpen og offentlig 
informasjon lovlig å bruke 
for foreninger til å ajourføre 
sine registre. 

Hvordan innhente 
samtykke til å bruke mobil 
og epost? 
 
Og må vi be om samtykke? 

Velforeningene vil ha nytte av å be 
medlemmene om å oppgi epost og 
mobil. Bruke giro/medlemsbrev til å 
informere om hva foreningen vil bruke 
denne til. Og bruk mobil/epost med 
forstand. 
 
 
 

Informasjon om aktiviteter i 
regi av foreningen er 
normal foreningsdrift.  
Det kan forenkles ved 
elektronisk 
kommunikasjon.  
Ved henvendelser fra 
medlemmer på epost, er 
det god skikk å be om 
aksept til å oppbevare 
kontaktinformasjonen for 
framtid bruk. Vær høflig og 
få fornøyde medlemmer 

Bruk av epost Det er god praksis å bruke BLINDKOPI-
feltet når foreningen sender epost til 
mange medlemmer i foreningen. 

Bruk av blindkopi hindrer at 
foreningen sprer 
informasjon som er 
innhentet på individuelt 
nivå, og som ikke skal spres 
til andre uten at det er i 
forståelse med 
medlemmet. 

Vil foreningen bli ilagt 
straffegebyr ved 
overtredelse av loven? 

Datatilsynet forsikret VFO at det er en 
skalering i forholdet mellom ‘de store’ 
og ‘de små’. Det er ikke de små 
foreningen som i første omgang blir 
oppsøkt for brudd på lovverket 

Velforeninger er omfattet 
av lovverket og skal holde 
seg til dette. Men det er 
ikke her 
kontrollvirksomheten vil 
treffe i første omgang. Driv 

http://www.seeiendom.no/


foreningen trygt videre i 
god ånd. 

Stikkord Hva og hvordan Hvorfor 

Personvernombud – må 
velforeninger ha dette? 

Nei. Større organisasjoner og bedrifter 
må ha dette.  

Datatilsynet anbefaler at 
alle organisasjoner 
utnevner en person med 
ansvar for ombudsrollen. 
For en mindre velforening, 
er dette uaktuelt. 

Personvern-erklæring – 
må velforeningen lage 
dette? 

Det er frivillig å lage dette. Det er ikke 
påkrevd, men det kan være fornuftig å 
ta dette med på giro-blanketten og 
eventuelle nettsider.  

Det gir en trygghet for 
medlemmer å vite at 
foreningen er oppdatert på 
lovverk og opptatt av å ta 
godt vare på 
medlemsopplysninger. 

 

Eksempler på tekst på nettsider og på giroblankett/medlemsbrev. 

Personvern-erklæring:  

«navn på foreningen» innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer 

kontaktinformasjonen på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost 

og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når 

det ikke lenger er behov for den. 

 

 

 

 


