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Forsvarsdepartementet  Dato 29/9-2022 

  

Høringsuttalelsen sendes kun elektronisk 

HØRING – FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I ETTERRETNINGSTJENESTELOVEN § 7-3 

Telenor viser til høringsbrev fra Forsvarsdepartementet 2022 om forslag til lov om endringer i 

etterretningstjenesteloven § 7-3 vedrørende tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende 

elektronisk kommunikasjon.  

Telenor støtter høringens formål om å sikre at loven er i samsvar med Norges menneskerettslige og 

øvrige internasjonale forpliktelser, slik de er klargjort gjennom kjennelser i overnasjonale domstoler 

etter at loven ble vedtatt. Det har kommet og vil trolig komme mer rettspraksis på området, og sett fra 

Telenors side er det viktig at også nyere praksis som EU-domstolens avgjørelser fra 2022 tas med i den 

videre prosessen 

Telenors infrastruktur bærer tjenester som er kritiske for det norske samfunnet. Med dette følger et 
betydelig ansvar for å sikre at infrastrukturen er robust og sikker, og for å beskytte tjenester så vel 

som innhold. Respekt for menneskerettigheter, ytringsfrihet og retten til privatliv er en viktig del av 
Telenors forpliktelse til ansvarlig forretningsdrift.  
 

En stadig større del av norske borgeres og virksomheters innbyrdes kommunikasjon passerer over 

Norges grenser. Dette er en konsekvens av at kommunikasjonen i økende grad foregår over 
utenlandske tjenester, samt at ekom-tilbydernes egne tjenester i økende grad baserer seg på 
fasiliteter utenfor Norges grenser jf. ekomforskriften § 7-5.  Dette reiser spørsmål rundt 
forholdsmessighet og mulig formålsutglidning, som vi belyste nærmere i Telenors høringsuttalelse til 

forslag til ny etterretningstjenestelov i november 2018.  

 
Høringsnotatet foreslår at myndigheten til å beslutte tilrettelagt speiling av kommunikasjons-

strømmer som grunnlag for søk og innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon 
legges til Oslo tingrett. Det foreslås videre lovfestet hvilke forhold som skal prøves av domstolen, 

herunder prøving av om speiling av kommunikasjonsstrømmer er forholdsmessig. En slik rettslig 
prøving samt løpende kontroll fra EOS-utvalget utgjør en viktig ramme rundt ordningen. Telenor er 
enig i at uavhengig forhåndsautorisasjon kan øke tilliten til ordningen med tilretteleggingsplikt, og 

støtter forslaget om å legge avgjørelsesmyndigheten til Oslo tingrett.  

 
Vennlig hilsen  
 

Christer Eneroth 

Teknologidirektør Telenor Norge 


