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Høring om datalagring 

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 8. januar 2010 med høringsnotat om 

datalagring. Formålet med høringen er å gi et best mulig grunnlag for å avgjøre om 

datalagringsdirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen eller ikke. 

 

Direktivet vil kunne få betydelige kostnader for næringslivet, og det foreligger per i dag 

ikke en samlet oversikt over de antatte kostnadene. Vi støtter derfor at det gjennom-

føres ytterligere vurderinger av de økonomiske og administrative konsekvensene. I den 

forbindelse bør det også vurderes om staten skal dekke alle kostnadene til lagrings-

plikten, fordi denne saken primært dreier seg om å ivareta generelle samfunnsinteres-

ser knyttet til kriminalitetsbekjempelse.  

 

Ifølge Brønnøysundregistrene vil også Altinn sannsynligvis bli omfattet av lagrings-

plikten. Altinn lagrer allerede den type data som er foreslått å skulle lagres ved 

internettaksess, men kravet om økt lagringstid vil føre til økte kostnader. Vi gjør 

oppmerksom på at de økonomiske konsekvensene av dette også må vurderes nærmere. 

Brønnøysundregistrenes høringsuttalelse er vedlagt. 

 

Vi støtter videre forslaget om at det er myndighetene og ikke tilbyderne som eventuelt 

skal føre statistikk over datalagringen. Vi er også enige i at reguleringen bør være 

teknologinøytral av hensyn til den økende graden av konvergerende kommunikasjons-

tjenester. 

 

Vi kan for øvrig ikke se at det ville få betydelige konsekvenser for det indre marked 

dersom man velger å ikke gjennomføre direktivet. 

 



Side 2 

 

I høringsnotatet er det vist til at Europakommisjonen gjennomfører en evaluering av 

direktivet som vil bli avsluttet i september 2010. Etter vårt syn vil det kunne gi et bedre 

beslutningsgrunnlag dersom man avventer avgjørelsen av om direktivet skal 

implementeres eller ikke, til evalueringen er ferdig.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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