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Høringssvar -  endringer i Ekomforskriften om IP-adresser 
 
Det vises til høringsbrev av 12. september 2022 som omhandlet forslag til nye bestemmelser i 
ekomforskriften om plikten til å lagre IP-adresser. Telia vil benytte muligheten til å gi våre innspill til 
forslaget.   
 
Forslag til nye bestemmelser 
 
De foreslåtte forskriftsbestemmelsene skal supplere den allerede vedtatte plikten til å lagre og utlevere 
IP-adresser som følger av ekomloven §§ 2-8 a og 2-8 b. Bestemmelsene omhandler standardisering av 
datautvekslingen mellom tilbydere og politiet, driftskrav knyttet til lagring og utlevering og hjemmel for å 
ilegge tilbydere overtredelsesgebyr. 
 
Telias kommentarer 
 
Av merknadene til utkast til forskriftens § 7-6, i punkt 9 i høringsbrevet, følger det at «tilbyder skal 
utlevere all tilgjengelig abonnementsinformasjon knyttet til identifiserte abonnenter». Det presiseres at «I 
tillegg til navn/firmanavn, fødselsdato, fødselsnummer, eller organisasjonsnummer på den rettslige 
avtalepart abonnenten, kan tilbyder ha informasjon om fakturaadresse, anleggsadresse, 
disponent/bruker av abonnementet og kontaktperson i firma.»  
Til det er det å bemerke at Telia ikke sitter på sluttbrukers fødselsnummer og heller ikke har tolket 
lagringsplikten i loven  dithen at vi plikter å innhente og lagre sluttbrukers fødselsnummer. Det bes om at 
departementet tydeliggjør om plikten til å lagre identiteten til innehavere av IP-adresser innebærer en 
plikt til å innhente flere identifikatorer enn tilbydere gjør i dag for å ivareta egne driftsformål, herunder 
fødselsnummer.   
 
Telia anbefaler at det i forskriftsbestemmelsen presiseres uttømmende hvilke opplysninger som skal 
inngå i datasettet som skal utleveres til politiet. Dette vil sikre forutberegnelighet for tilbyderne og politiet, 
samt hindre vilkårlige forskjeller basert på hvilken tilbyder politiet henvender seg til. I dag er 
bestemmelsen utformet som en sekkebestemmelse der tilbyder pålegges å utlevere all informasjon den 
måtte sitte på om sluttbruker.  
 
Telia har i møte med Nkom og øvrige tilbydere spilt inn at i tilfeller hvor politiet kun sitter på en NAT-
adresse (Network Address Translation) uten portnummer vil et tosifret antall sluttbrukere kunne hatt den 
tilhørende IP-adrressen, selv innenfor et minutts tidsintervall. Telia anser det som svært uheldig å bli stilt 
i en situasjon der vi kan bli pålagt å utlevere opplysninger om alle disse, som er det straffbare forholdet 
under etterforskning uvedkommende. Det vil være i strid med personvernrettslige og 
straffeprosessrettslige prinsipper å innlemme helt irrelevante personopplysninger i en etterforskning.  
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Telia anmoder departementet om å utrede denne problemstillingen nærmere.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Telia Norge AS 
 

 
Hågen Thomas Ljøgodt  
Personvernombud 
 
 

 

 

 


