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Vi viser til Forsvarsdepartementets brev av 14. oktober 2009, "Høring-forskrift om
objektsikkerhet".

Miljøverndepartementet har enkelte merknader til forslaget til forskrift.

Forsvarsdepartementet ber i brevets side 2 spesielt om tilbakemelding på spørsmålet
om klageadgang. Miljøverndepartementet mener det er nyttig å ha med en
bestemmelse om klageadgang, hvor Forsvarsdepartementet bør være klageinstans for
militær sektor og Justisdepartementet for sivil sektor. Dette fordi endringene i
Sikkerhetsloven og innføringen av forskriften etablerer nye regler på feltet
objektsikkerhet. Det vil sannsynligvis oppstå tvilstilfeller rundt tolkning av
bestemmelsene, og avgjørelsene til klageorganer vil kunne bidra til å etablere lik
praksis innenfor feltet.

I forskriftens §2-4, tredje ledd heter det videre at: "Opplysning om hvilken
klassifiseringsgrad et skjermingsverdig objekt har, skal sikkerhetsgraderes minst
BEGRENSET. En oversikt over samtlige eller større antall av skjermingsverdige
objekter med angivelse av klassifisering, skal sikkerhetsgraderes minst
KONFIDENSIELT".

Miljøverndepartementet stiller spørsmål ved om det er det nødvendig å
sikkerhetsgradere hvilken klassifiseringsgrad et skjermingsverdig objekt har.
Vurderes det å være nødvendig henstiller Miljøverndepartementet om at også slike
oversikter som nevnes i paragrafen ikke graderes høyere enn BEGRENSET.
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Miljøverndepartementet viser videre til Statens Kartverks svar på arbeidsgruppens
høring i august 2003, som lyder: - Statens kartverk henstiller til forsiktighet når det gjelder
klassifisering av arealinformasjon. Det vises blant annet til at arealinformasjon er viktig
for å gjennomføre lovpålagte konsekvensutredninger, og en restriktiv håndtering av
spredning av informasjon om visse objekter vil kunne hindre en effektiv arealplanlegging.

Miljøverndepartementet stiller seg bak denne henstillingen.
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