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Høringsbrev - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om 
skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold 

 
1. Innledning – bakgrunn 

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til lov om opptak og bruk av informasjon 

om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold, på høring.  

 

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av allerede gjeldende forbud i midlertidig lov 

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

(midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon), slik forbudene blir praktisert. I 

tillegg foreslås det at opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter skal falle 

innenfor lovens anvendelsesområde. I utkast til lov er det dessuten foreslått enkelte språklige 

presiseringer og brukt et mer modernisert språk i forhold til dagens lovregulering. 
 
2. Kort om forslaget 

I dag er forbudene i midlertidig lov formulert som helt generelle forbud. For å gi det sivile 

samfunnet bedre tilgang til informasjon, ønsker departementet å begrense forbudenes 

rekkevidde. Det foreslås derfor at det kun er informasjon som kan være skadelig for rikets 

sikkerhet, selvstendighet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen 

blir kjent for uvedkommende, som rammes av forbudene. Forslaget vil dermed innebære en 

betydelig oppmykning av forbudenes rekkevidde, særlig informasjon om bunnforhold.  

 

Et sentralt formål med lovforslaget er å videreføre et rettslig grunnlag til å fastsette forskrifter, 

hvor de konkrete rammene for forbudet skal fremgå. Eksempelvis vil det i, eller i medhold, av 

forskrift fastsettes og angis helt konkret hvilke anlegg og områder eller informasjon om 

bunnforhold som omfattes av forbudene. Det er også aktuelt å fastsette andre begrensninger 

eller unntak fra forbudene i forskriftsform, samtidig som det i forvaltningsregimet legges opp 

til at det skal kunne bli gitt særskilte eller generelle tillatelser eller dispensasjoner fra 

forbudene.  
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For forbudet mot opptak og bruk av informasjon om militære anlegg og områder, er det i dag 

fastsatt en forskrift og utviklet et forvaltningsregime som Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM) følger opp på departementets vegne. Et forslag til ny forskrift er på høring. Forskriften 

har sitt rettslig grunnlag i dagens lov, men vil videreføres i lovforslaget dersom forskriften blir 

fastsatt og lovforslaget vedtatt. Forskriften vil innebære en ytterligere oppmykning fra dagens 

forbud.  

 

Når det gjelder forbudet tilknyttet informasjon om bunnforhold, er forskrifter og 

forvaltningsregimet ikke fastsatt. Arbeidet med å utvikle forvaltningsregimet er påbegynt. Da 

midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon trer ut av kraft 1. oktober 2017, er 

det imidlertid nødvendig å fastsette forbudene (og derav lovgrunnlaget for 

forvaltningsregimet) før forvaltningsregimet er fastsatt. Departementet tar imidlertid sikte på å 

arbeide parallelt med forvaltningsregimet, slik at dette er klart på det tidspunkt loven 

eventuelt trer i kraft. Arbeidet og ferdigstillelsen av forvaltningsregimet vil gjøres i samråd og i 

dialog med berørte departementer. 

 

Det foreslås at det først i eller i medhold av forskrift skal fastsette hvilken informasjon som 

kan være skadelig for rikets selvstendighet, sikkerhet og andre vitale sikkerhetsinteresser. 

Departementet har imidlertid funnet grunn til å redegjøre nærmere for Forsvarets nye 

sikkerhetsvurdering tilknyttet informasjon om bunnforhold allerede nå. Dette skyldes at 

Forsvarets sikkerhetsvurdering vil praktisk sett angi lovforslagets rekkevidde. Den reviderte 

sikkerhetsvurderingen fra Forsvaret vil innebære en betydelig oppmykning fra dagens forbud.  

 

Departementet foreslår også å innføre muligheten til å avgradere informasjon for så å 

underlegge den taushetsplikt. Et slikt tiltak, hvor Forsvaret fortsatt vil ha en viss kontroll over 

og mulighet til å beskytte informasjon, vil kunne medføre at mer informasjon enn i dag kan 

utleveres.  

 

I tillegg legger departementet opp til i dette lovforslaget at Statens kartverk skal forvalte deler 

av regelverket. Dette innebærer at søknad om tilgang til informasjon i HYBAS (Hydrografisk 

database – den sentrale databasen for hydrografisk informasjon, særlig dybdedata) både vil 

bli raskere, enklere og mer effektivt for de som søker om slik tilgang enn det som er tilfellet i 

dag.  

 

Det er særlig forbudet tilknyttet informasjon om bunnforhold (tidligere dybdedata), tidligere 

høringsinstanser og de departementer og etater/direktoratet som er særlig berørt, har vist 

interesse for. Høringsnotatet fokuserer dermed hovedsakelig på dette forslaget.  
 
3. Avslutning 

Vi ber om at eventuelle høringsinnspill inngis innen tirsdag 7. februar 2017. 

 

Høringsbrevet, liste over høringsinstanser og høringsnotat er tilgjengelig på 

www.regjeringen.no/id2523799. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke 

skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

 

http://www.regjeringen.no/id2523799
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Høringen er åpen og alle kan sende inn innspill. Høringsinstansene oppfordres til å gjøre 

andre som kan ha interessere i å inngi høringssvar oppmerksom på forslaget. 

 

Spørsmål om høringen kan rettes til Mads Halle Olsen på 23 09 61 82 eller mads-

halle.olsen@fd.dep.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjersti C. Klæboe (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Severin Vikanes 

avdelingsdirektør 
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