
Kapittel 70 Utlevering av personopplysninger til tredjeland eller 

internasjonale organisasjoner   
 

§ 70-1 Virkeområdet og forholdet til avtaler inngått før 6. mai 2016 

 Bestemmelsene i dette kapittelet får virkning ved utlevering av 

personopplysninger fra Norge til tredjeland og internasjonale organisasjoner. 

 

 Dette kapittelet berører ikke saker som behandles av Politiets sikkerhetstjeneste. 

 

Dette kapitlet berører ikke Norges forpliktelser i henhold til bilaterale eller 

multilaterale avtaler inngått med tredjeland eller internasjonale organisasjoner som var 

gjeldende før 6. mai 2016. 

 

Personopplysninger som er mottatt fra andre medlemsland i medhold av avtaler 

som nevnt i første ledd kan kun utleveres så langt avgiverlandet har samtykket til dette 

etter reglene i § 70-6. 

 

 

§ 70-2 Definisjoner 

I dette kapittel forstås med: 

1. medlemsland: stater som er forpliktet etter direktiv 2016/680 av 27.april 2016,  

2. tredjeland: stater som ikke er forpliktet etter dette direktivet, 

3. internasjonal organisasjon: en folkerettslig organisasjon og dens underliggende 

deler, eller enhver annen organisasjon som er opprettet ved eller med hjemmel i 

avtale mellom to eller flere land.  

 

§ 70-3 Krav til formålet med og nødvendigheten av utleveringen 

  

Personopplysninger kan kun utleveres til tredjeland eller internasjonale 

organisasjoner dersom det er nødvendig for å forebygge, etterforske, avdekke eller 

rettsforfølge lovbrudd, eller fullbyrde strafferettslige reaksjoner, samt for å beskytte mot 

eller forebygge trusler mot den offentlige sikkerhet  

 

 

 

§ 70-4 Krav til mottakerens oppgaver 

 

 Personopplysninger kan kun utleveres til myndighet i tredjelandet eller 

internasjonal organisasjon som har ansvar for formål som nevnt i § 70-3.  

 

 

 

§ 70-5 Særlig unntaksregel for utlevering til mottakere som ikke er fyller kravene i § 70-

4 

 

Utlevering til mottakere i tredjeland som ikke er kompetente myndigheter etter § 70-

4 kan skje i enkelttilfeller dersom 

 

1. utleveringen er strengt nødvendig for å forebygge, etterforske, avdekke eller 

rettsforfølge lovbrudd eller fullbyrde strafferettslige reaksjoner, herunder for å 

beskytte mot eller forebygge trusler mot den offentlige sikkerhet, 

2. den registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre enn de offentlige interesser 

som nødvendiggjør utleveringen, 



3. utlevering til en kompetent myndighet ikke er effektivt eller hensiktsmessig, særlig 

fordi utlevering ikke kan skje i tide, 

4. kompetent myndighet i tredjelandet informeres uten ugrunnet opphold med mindre 

det ikke er effektivt eller hensiktsmessig, og 

5. mottaker informeres om til hvilke formål opplysningene utelukkende kan behandles 

for.  

Tilsynsmyndigheten skal informeres om utlevering av opplysninger etter denne 

bestemmelsen. 

 

 

§ 70-6 Krav til beskyttelsesnivå hos mottakeren  

 Utlevering til tredjeland og internasjonale organisasjoner kan kun finne sted 

dersom  

1. EU-kommisjonen har fattet avgjørelse om at mottakeren har et tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå i medhold av direktiv 2016/680 artikkel 36, 

2. det er etablert tilstrekkelige beskyttelsesmekanismer i bindende avtale mellom 

mottakeren og behandlingsansvarlige, eller  

3. den behandlingsansvarlige har vurdert alle forhold rundt utleveringen og funnet at 

tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer er til stede.  

 

Tilsynsmyndigheten skal informeres om kategorier av utleveringer som er begrunnet i 

forhold som nevnt i første ledd nr. 3.  

 

 

§ 70-7 Særlig unntaksregel for utlevering til tross for at kravene til beskyttelsesnivå i § 

70-6 ikke er oppfylt 

Opplysninger kan utleveres selv om vilkårene i § 70-6 ikke er oppfylt dersom 

utleveringen er nødvendig for å 

1. beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser, 

2. sikre den registrertes legitime interesser, 

3. å avverge en overhengende og alvorlig trussel mot et medlemslands eller et 

tredjelands offentlige sikkerhet, 

4. forebygge, etterforske, avdekke eller rettsforfølge lovbrudd eller fullbyrde 

strafferettslige reaksjoner, herunder for å beskytte mot eller forebygge trusler mot 

den offentlige sikkerhet i enkelttilfeller, eller 

5. etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav relatert til formål som nevnt i nr. 4 i 

enkelttilfeller. 

Utlevering etter nr. 4 og 5 skal likevel ikke skje dersom hensynet til den registrertes 

grunnleggende rettigheter og friheter veier tyngre enn de offentlige hensyn som 

begrunner utleveringen. 

 

 

§ 70-8 Krav om samtykke ved utlevering av opplysninger innhentet fra annet 

medlemsland 

Dersom opplysningene er innhentet fra et annet medlemsland må dette samtykke 

til utleveringen før opplysningene kan utleveres til tredjeland eller internasjonale 

organisasjoner. 

Dersom utleveringen av opplysningene er avgjørende for å kunne avverge en 

overhengende og alvorlig trussel mot et medlemslands eller et tredjelands offentlige 

sikkerhet eller mot et medlemslands vesentlige interesser, og et forutgående samtykke 

ikke kan innhentes i tide, er utlevering uten forutgående samtykke som nevnt i første 

ledd nr. 3 tillatt.  



 

Den myndighet som har ansvaret for å gi samtykke, skal i så fall underrettes 

omgående. 

 

 

§ 70-9 Samtykke til videre utlevering av opplysninger utlevert av norsk politi 

Ved utlevering av opplysninger til tredjeland og internasjonale organisasjoner skal 

den behandlingsansvarlige stille vilkår om at opplysningene ikke kan utleveres til andre 

uten forutgående samtykke.  

 

Ved vurderingen av om norsk politi skal samtykke til at mottakeren kan utlevere 

opplysningene videre til tredjeland eller internasjonal organisasjon, skal det legges vekt 

på lovbruddets alvorlighet, formålet med den opprinnelige utleveringen og 

sluttmottakerens beskyttelsesnivå.  

 

 

 

§ 70-10 Saksbehandling ved utlevering av personopplysninger 

Utlevering av personopplysninger skal besluttes av den behandlingsansvarlige. 

Personopplysningene skal fortrinnsvis utleveres i skriftlig form. Den 

behandlingsansvarlige skal nedtegne hvilke opplysninger som utleveres, hvem de 

utleveres til, årsaken til at de utleveres og dato og tidspunkt for utleveringen. Dersom 

opplysningene er ikke-verifiserte, skal dette fremgå særskilt. 

Nedtegnelser som nevnt skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten. 

 

 

§ 70-11 Behandling av erstatningssaker 

I saker om krav om erstatning som følge av utlevering av personopplysninger til 

tredjeland eller internasjonale organisasjoner, gjelder bestemmelsene i politiregisterloven 

§ 56. 

 

 

 

 


