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Utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem ANPR - 

Høring  

 

Vi viser til høringsnotat om endringer i tolloven for å muliggjøre lagring av opptak fra 

kameraovervåking ved grenseoverganger i inntil seks måneder. Lagringstiden er i dag én 

time. Opptakene skal blant annet benyttes til underretningsformål, herunder planlegging av 

kontrollvirksomhet. Dette anføres som begrunnelse for den utvidete lagringstiden.  

 

KMD er enig med FIN i at de opplysningene som skal lagres ikke er sensitive. Avbildede 

personer kan kun identifiseres gjennom Tolletatens skiltgjenkjenningssystem, og det er da kun 

eieren av kjøretøyet som kan identifiseres. Det må likevel tas hensyn til at det vil bli opptatt 

og lagret bilder av svært mange kjøretøy og personer som ikke er av interesse for tolletaten. 

Dette er et hensyn som taler for så kort lagringstid som mulig.  

 

Etter EUs personverndirektiv, dir. 95/46, art. 6 og personopplysningsloven § 11, skal all 

lagring av personopplysninger være forholdsmessig og formålsmessig. Dette betyr at det bare 

kan lagres opplysninger som er nødvendige for formål som er saklig begrunnet i den 

behandlingsansvarliges virksomhet, og at opplysninger ikke kan lagres lenger enn det som er 

nødvendig for å oppfylle formålet. Vurderingstemaet er altså hva som er nødvendig, ikke hva 

som er praktisk/hensiktsmessig. Det fremstår, gitt den knappe begrunnelsen i denne saken, 

som noe vanskelig å forstå at informasjon om en konkret grensepassering kan være nødvendig 

for Tolletatens kontrollvirksomhet så lenge som seks måneder etter passering. Etter KMDs 

vurdering er begrunnelsen for den relativt lange lagringstiden som er foreslått i denne saken 

så knapp at det ikke er mulig å vurdere om det foreligger saklig behov for opplysningene i 
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Side 2 

 

inntil seks måneder fra opptakstidspunktet, og om forslaget således er i samsvar med våre 

internasjonale forpliktelser på personvernområdet.  

 

For at det ikke skal være noen tvil om at det ikke vil bli lagret opplysninger lenger enn det 

som er nødvendig og i samsvar med personvernregelverket, anmoder vi FIN om å gi en 

fyldigere begrunnelse for lagringstiden når proposisjon i saken skal legges frem for Stortinget. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad  

avdelingsdirektør 

 Sissel Watz 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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