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SVAR - HØRING - UTKAST TIL LOV OM TILRETTELEGGING FOR 

UTBYGGING AV HØYHASTIGHETSNETT FOR ELEKTRONISK 

KOMMUNIKASJON 

Politidirektoratet viser til Samferdselsdepartementets høring av utkast til lov om tilrettelegging 

for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Fristen for 

høringsuttalelser var 5. september 2016. Vi beklager at vår uttalelse ikke har blitt oversendt 

innen den fastsatte fristen. Vi håper at vårt innspill likevel tas i betraktning. 

 

Politidirektoratet har forelagt høringen for Politiets Fellestjenester, Politiets IKT-tjenester og 

Kripos. Vi har mottatt tilbakemelding fra Kripos, som ikke har merknader.  

 

Politidirektoratets vurdering 

Departementets lovforslag innebærer blant annet felles bruk av eksisterende fysisk 

infrastruktur og tilrettelegging for samordning av bygge- og anleggsarbeider. Tilrettelegging 

for tilgang til informasjon skal bidra til dette.  

 

Høringsnotatet punkt 10 omhandler sikkerhetsmessige forhold ved lovforslaget. Selv om 

mange sikkerhetstiltak kan iverksettes, kan informasjonsinnsamling og deling øke risikoen for 

at uvedkommende får tilgang til informasjonen. For å unngå slike skadevirkninger har 

departementet foreslått unntak fra plikt til å gi informasjon, samordning og adgang til 

befaring, jf. lovforslaget § 12. Etter § 12 første ledd foreslås unntak fra plikt til samordning og 

deling av informasjon etter §§ 10 og 11 når "kritisk nasjonal infrastruktur berøres". Etter 

bestemmelsens annet ledd foreslås at nettilbyder kun kan begrense tilgangen til informasjon 

etter §§ 8 og 11 eller befaring etter § 9 dersom dette er nødvendig av hensyn til "vitale 

nasjonale sikkerhetsinteresser", jf. nr. 2. 

 

Slik Politidirektoratet ser det, ivaretar høringsnotatet og forslag til lovtekst de 

sikkerhetsmessige sidene ved forslaget. Politidirektoratet støtter derfor de foreslåtte 

unntakene i utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk 

kommunikasjon § 12 første og annet ledd. 
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Politidirektoratet vil imidlertid bemerke at sammenhengen mellom første og annet ledd i 

lovforslaget § 12 fremstår som noe uklar. Annet ledd benytter begrepet "vitale nasjonale 

sikkerhetsinteresser", mens første ledd benytter begrepet "kritisk nasjonal infrastruktur". 

Politidirektoratet legger til grunn at ulik begrepsbruk er bevisst, og at førstnevnte er ment å 

være mer vidtgående enn sistnevnte.  

 

Både første og annet ledd i lovforslaget § 12 viser til lovforslaget § 11. Den noe uklare 

sammenhengen mellom § 12 første og annet ledd oppstår derfor særlig for rekkevidden av 

unntak fra § 11. Ut i fra høringsnotatet synes § 12 annet ledd ikke å være ment som en 

innskrenking/presisering av rekkevidden av første ledd for § 11, men som et selvstendig 

unntak. Likevel kan § 12 annet ledd leses som en begrensning av rekkevidden av første ledd. 

Politidirektoratet ber om at departementet vurderer hvorvidt kan være hensiktsmessig med en 

tydeliggjøring av sammenhengen mellom unntak etter lovforslaget § 12 første og annet ledd, 

herunder for rekkevidden av unntak fra § 11. 

 

Politidirektoratet ønsker også å påpeke viktigheten av lovforslaget § 2 siste ledd. 

Bestemmelsen åpner for at det kan gjøres unntak fra loven dersom det skulle foreligge slike 

behov knyttet til politiets bygg, IKT eller informasjonssikkerhet. 

 

Når det gjelder hva som er å anse som "kritisk nasjonal infrastruktur", jf. lovforslaget § 12 

første ledd, viser departementet til forslag til legaldefinisjon i sikkerhetsloven § 3 første ledd 

nytt nr. 21: "Kritisk infrastruktur; anlegg og systemer som er nødvendige for å opprettholde 

samfunnets grunnleggende behov og funksjoner", jf. Prop.97 L (2015-2016) og Innst. 352 L 

(2015-2016). I den grad de to begrepene er ment å samsvare, mener Politidirektoratet at det 

foreslåtte unntaket i § 12 første ledd bør inneholde en henvisning til en eventuell ny 

legaldefinisjon i sikkerhetsloven § 3 første ledd. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristine Langkaas Kristine Blikom  

Seksjonssjef rådgiver  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 


