
Forslag til ny lov 

 

Forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige 

objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold  

 

§ 1 Lovens formål 

Loven skal redusere risikoen for trusler mot rikets selvstendighet, sikkerhet 

og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser ved å beskytte og utøve kontroll over 

informasjon som omfattes av denne lov. 

Det skal innenfor de begrensningene hensynet til rikets selvstendighet, 

sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser setter, legges til rette for 

opptak, bruk og spredning av geografisk informasjon.  

  

§ 2  Lovens anvendelsesområde 

 Loven gjelder på norsk territorium og innenfor norsk territorialfarvann. Loven 

gjelder ikke på Svalbard.  

 

§ 3  Opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter eller militære 

anlegg og områder   

Det er forbudt å gjøre opptak av eller på annen måte bruke informasjon som 

gjelder skjermingsverdige objekter eller militære anlegg og områder, dersom det 

kan skade rikets selvstendighet, sikkerhet og andre vitale nasjonale 

sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende. Forbudet 

gjelder også for aktivitet som pågår i eller ved slike skjermingsverdige objekter eller 

militære anlegg og områder.  

Departementet kan gi tillatelse til å gjøre opptak av eller på annen måte bruke 

informasjon som nevnt i første ledd. 

Departementet gir forskrift om opptak og bruk av informasjon om 

skjermingsverdige objekter eller militære anlegg og områder og om hvilke objekter 

og militære anlegg og områder som rammes av forbudet i første ledd. 

 

§ 4  Bruk av informasjon om bunnforhold 

 Det er forbudt å gjøre opptak av eller på annen måte bruke informasjon om 

bunnforhold innenfor territorialfarvannet som kan skade rikets selvstendighet, 

sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent 

for uvedkommende. 

Kongen og departementet kan gi tillatelse til å gjøre opptak av eller på annen 

måte bruke informasjon som nevnt i første ledd. 

 Departementet gir forskrift om opptak og bruk av informasjon om 

bunnforhold. 

 



§ 5  Taushetsplikt for avgradert geografisk informasjon om bunnforhold 

 Departementet kan i det enkelte tilfelle bestemme at avgradert geografisk 

informasjon om bunnforhold skal underlegges taushetsplikt.  

Departementet kan bestemme at geografisk informasjon om bunnforhold som 

er underlagt taushetsplikt etter første ledd, likevel kan utleveres. Det kan stilles 

vilkår om hva informasjonen kan brukes til, hvem som kan få tilgang til 

informasjonen, hvordan informasjonen skal behandles og at informasjonen skal 

slettes eller leveres etter endt bruk.   

 

§ 6 Straff 

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold 

av § 3 og 4, straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år, med mindre forholdet rammes 

av et straffebud med høyere strafferamme.  

 Brudd på et pålegg om bruk av utlevert informasjon etter §  5 andre ledd 

straffes på tilsvarende måte dersom mottakeren er gjort oppmerksom på at et brudd 

kan få en slik følge 

   

§ 7  Forskrifter 

 Forskrifter gitt i medhold av midlertidig lov 7. august 2015 nr. 83 om 

beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet 

gjelder også etter at loven her har trådt i kraft. 

 

§ 8  Lovens ikrafttredelse  

Loven trer i kraft 1. oktober 2017. 

 


