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1. Innledning
Mandatet til høringsuttalelsen er angitt i høringsbrev fra Politidirektoratet av 22. februar
2010, med videre henvisninger til høringsbrev fra samferdselsdepartementet av 8. januar
2010.
Det vil først bli gitt et sammendrag av konkrete saker hvor viktigheten av teledata for
politiets arbeid med alvorlig kriminalitet belyses (punkt 2). Eksemplene er hentet fra
spesialavsnittene ved Oslo politidistrikt. Det understrekes imidlertid at teledata utgjør et
sentralt bevis i svært mange saker som etterforskes ved Oslo politidistrikt. Deretter
behandles de problemstillingene som er fremhevet i høringsnotatet (punkt 3).
Avslutningsvis er det inntatt noen generelle merknader som er innkommet fra hvert
spesialavsnitt (punkt 4).
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2. Konkrete eksempler
I dette avsnittet er det oppsummert noen konkrete saker som er etterforsket hvor
trafikkdata har hatt stor bevismessig betydning for tiltale, dom eller henleggelse, og/eller
hvor mangelen på trafikkdata har hatt stor betydning for etterforskningen og sakens utfall,
og hvor lengre lagringstid ville gitt mulighet for oppklaring av saken
2.1
Eksempler fra etterforskning og påtale ved seksjon for organisert kriminalitet
2.1.1 Operasjon Abuelo
I oktober 2008 ble to unge jenter pågrepet på Arlanda med 6,2 kg kokain. Svensk
etterforskning viste at stoffet var hentet i Brasil og var på vei til Oslo. Det var konkret
informasjon som pekte mot et norsk bakmannsapparat. Norsk politi overtok
etterforskningen og iverksatte en omfattende operasjon mot bakmannsapparatet. På dette
tidspunktet ble det innhentet teledata for oktober, noe som gav direkte bevis mot to
personer i Norge. Dette var personer som var i direkte kontakt med kurerene, og
konfrontert med dette erkjente de forholdet. I denne saken ble tre personer dømt til
henholdsvis 5, 6 og 7 års fengsel i januar 2010.
Gjennom etterforskningen ble det våren 2009 avdekket at bakmannsapparatet hadde
foretatt flere innsmuglinger av kokain i løpet av 2008. Dette ble avdekket gjennom avhør,
valutatransaksjoner samt gjennomgang av beslaglagte gjenstander. På samme måte som
teledata gav avgjørende bevis mot bakmenn i ”Arlanda-saken”, ville teledata vært verdifulle
bevis i forbindelse med innførslene foretatt tidligere i 2008. Da disse smuglerturene ble
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avdekket var det gått over seks måneder siden forholdet var begått, og dermed ikke mulig å
innhente teledata. Disse sakene er fremdeles under etterforskning.
Saken omfatter totalt 20 siktede personer som er knyttet direkte til narkotikainnførsler. I
tillegg er 13 personer siktet for valutatransaksjoner som er knyttet til kokainsmugling.
2.1.2 Operasjon Turowa
Tre personer ble i februar 2009 pågrepet for oppbevaring av 1,6 kilo heroin. Person A kom
fra Tyrkia via Sverige til Norge med den beslaglagte narkotikaen i sekken. Det var
forutgående kommunikasjonskontroll i utlandet, slik at myndighetene i Sverige og Norge
visste når og hvor person A ville komme. Det var spaning på person A, og politiet
observerte to personer (B og C) som møtte person A i Oslo. Politiet fulgte de tre personene
og observerte at person A overga sekken til person C før alle tre ble pågrepet.
Person A fortalte i avhør at han var sendt til Sverige av noen personer i Tyrkia for å jobbe
og kjente ikke til noe narkotika. Person A og B nektet også ethvert kjennskap til den
beslaglagte narkotikaen. Selv om person B og C var observert sammen nektet person B for
at han kjente noe særlig til person C, og overhodet ikke noe kjennskap til person A. Person
A fortalte etter hvert i avhør av hvem (bakmenn) han ble sendt til Sverige/Norge for å
jobbe, og han oppga deres telefonnumre. Person A erkjente i avhør senere at han visste at
det var narkotika i sekken han hadde med (hasj, ikke heroin).
Teletrafikk i saken avdekket at det hadde vært kontakt mellom person B og C med
bakmennene i Tyrkia. Spesielt var det utstrakt kontakt mellom person B og bakmennene i
Tyrkia, noe som ble et viktig bevis i tingretten.
I februar 2010 ble det avsagt dom og retten la vekt på både politiets observasjoner og
teletrafikken i saken. Teletrafikken knyttet både person B og C til bakmenn i Tyrkia, og
retten la til grunn at person B hadde hatt en organisatorisk rolle i mottaket av heroinet på
bakgrunn av teletrafikken. A idømt 6, 6 års fengsel, B idømt 9 års fengsel, for å ha
organisert mottaket samt for narkotikaheleri av 500 000,-, og C ble idømt 7 års fengsel.
Dommen er ikke rettskraftig og er anket av de domfelte.
Selv om politiet hadde gode observasjoner av de tre tiltalte, var teletrafikken et sentralt
bevis. Teletrafikken knyttet de to mottagerne til bakmennene til hverandre og synliggjorde
deres roller.
2.1.3 Operasjon Outback
I en narkotikasak ble det i august 2006 beslaglagt 26 kg amfetamin hjemme hos siktede (A).
A valgte i politiavhør å fortelle om oppdragsgiver/bakmann (B) og personen som innførte
amfetaminet til Norge (C) og overleverte det til A. A oppbevarte og leverte ut store
kvantum narkotikaen for B. Tiltalen omfattet totalt 108 kg amfetamin. A oppbevarte
narkotikaen sammen med D. På bakgrunn av As forklaring ble B, C og D pågrepet. Alle de
tre nektet ethvert kjennskap til narkotikaen. Et sentralt bevistema var å kontrollere
troverdigheten i As forklaring. På dette punktet var trafikkdata et helt avgjørende bevis.
Ved gjennomgang av trafikkdata i saken viste det seg at As forklaring om hvor han hadde
vært til ulike tidspunkter, hvilke rute han hadde kjørt og tidspunkter for overlevering av
narkotikapartiet stemte overens med trafikkdata. Videre var det utstrakt bruk av
telefonkiosker i saken, da B var redd for avlytting av sin mobiltelefon. Dette var
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opplysninger som A kom med i politiforklaringer. På dette punktet viste også trafikkdata at
A sine forklaringer stemte, idet det var unormalt stor bruk av telefonkiosker. Videre svekket
funn i trafikkdata troverdigheten til B ved at hans politiforklaringer ikke stemte med
faktiske funn i trafikkdata. Dette var i hovedsak knyttet opp til hvor han befant seg på ulike
tidspunkter (basestasjoner).
B, C og D forklarte at de ikke hadde noen kjennskap til hverandre. Trafikkdata i saken
knyttet de tre til hverandre på sentrale tidspunkt i saken. Funn i teledata knyttet til D
underbygde As forklaring om at han hadde vært i kontakt med involverte i saken.
Tingretten og lagmannsretten legger i sine dommer stor vekt på funnene i trafikkdata, hvor
de finner domfelte As forklaring er troverdig, som igjen medførte at han også ble trodd på
andre punkter. I dom fra Borgarting lagmannsrett januar 2010 ble A idømt 6, 5 års fengsel
inkl 50% strafferabatt, B idømt 16 års fengsel og inndragning på 9 millioner kroner.
Inndragningsbeløpet knytter seg til at retten også dømte B for heleri, og fant det bevist at
han over lang tid har opparbeidet seg verdier (hus, bil m.m.) som er utbytte av straffbar
virksomhet. Videre ble C idømt 10 års fengsel, og D idømt 12 års fengsel.
Selve innførselen av 108 kg amfetamin skjedde i april 2006. Etterforskningen i saken startet
med beslag av 26 kg i august 2006. I tiden mellom innførsel og beslag ble resten av
amfetaminet solgt.
Etter hvert som etterforskningen, herunder politiavhør og analyser basert på innhentet
teledata, avdekket stadig flere involverte, ble det relevant å innhente teledata for nye
telefonnummer. Blant annet ble C først identifisert senere på høsten. På dette tidspunktet
var det for sent å innhente teledata for tidspunktet han hadde innført narkotikaen til Norge.
Slik teledata ville kunne avdekke flere involverte. Det kunne gitt viktig informasjon om
leverandørledd i Nederland og andre involverte i Norge i tillegg til å belyse hans egen rolle.
2.1.4 Operasjon Ulven
En kvinne anmeldte en person for voldtekt. Forholdene fant sted i juli og august. Hun viste
seg å jobbe som prostituert for personen som har voldtatt henne. Etterforskningen viste at
hun har arbeidet på "strøket" sammen med en annen kvinne. Denne kvinnen hadde flyttet
til Litauen og ble avhørt der i november. Norsk politi mottok avhøret i desember. Kvinnen
fortalte at hun arbeidet for samme person, og at han også har voldtatt henne. Hun forklarte
videre at hun alltid sendte tekstmeldinger før og etter at hun møtte kunder. Hun var følgelig
også et offer, hvor teledata ville underbygget hennes forklaring – dersom den ikke var
slettet.
Bakgrunnen for at anmeldelsene kommer lang tid etter gjerningstidspunket i disse sakene, er
at kvinnene får en refleksjonsperiode. De blir oppfordret til å tenke seg om, og tiden vil
automatisk løpe.
2.1.5 Operasjon Shampoo
I en narkotikasak ble det i november 2007 beslaglagt cirka 10 kg heroin i bilen til to
personer (A og B) på grensen mellom Nederland og Tyskland. A valgte i politiavhør å
fortelle om to oppdragsgivere/bakmenn (C og D). Person B valgte i utgangspunktet ikke å
forklare seg. A hadde ikke spesifikke navn eller ID på C og D, men viste til telefonsamtaler
han hadde hatt med disse før A og B reiste til Nederland, samt samtaler mens de to var i
Nederland og hentet heroinet.
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På bakgrunn av As forklaring ble det iverksatt etterforskning mot person C og D.
Det var i initialfasen innhentet trafikkdata på samtlige involverte personer.
Person C og D ble pågrepet og avhørt. De nektet ethvert kjennskap til narkotikaen og
forsøk på innførsel til Norge av dette. Et sentralt bevistema var å kontrollere troverdigheten
i As forklaring. På dette punktet var trafikkdata et helt avgjørende bevis. Ved gjennomgang
av trafikkdata i saken viste det seg at det A forklarte i avhør omkring kommunikasjon med
C og D stemte overens med trafikkdata. A sin forklaring omkring reiserute ble også
kontrollert opp mot basestasjoner, for å styrke hans forklaring på denne måten. Person C
forklarte at han ikke hadde noen kjennskap, eller hadde hatt telefonisk kontakt med A eller
B. Trafikkdata i saken viste imidlertid at C hadde hatt utstrakt telefonisk kontakt med A og
B. Person D forklarte at han kun hadde hatt sporadiske samtaler til person A og B. Funn i
teledata viste imidlertid at person D hadde hatt utstrakt kontakt med både person A og B.
Etter konfrontasjon med disse opplysningene valgte person D å erkjenne å ha
videreformidlet oppdraget med å hente heroinet i Nederland. Han ønsker imidlertid ikke å
gi opplysninger om person C sin tilknytning til saken. Person C nekter fremdeles å ha noe
med saken å gjøre.
Saken er oversendt Statsadvokaten i Oslo, og det forventes hovedforhandling i løpet av
andre halvdel av 2010.
Kripos hadde i initialfasen innhentet teledata i saken, som ble oversendt Oslo pd.i 2009.
Dersom Kripos ikke hadde innhentet teledata i initialfasen hadde det vært meget vanskelig å
tiltale person C og D.
2.2
Eksempler fra Analyse ved seksjon for organisert kriminalitet
2.2.1 Operasjon Tystnad
Kommunikasjonskontroll avdekket en innførsel av større mengder narkotika 15. november
2007. Person 3 og 4 var kurerer, kommunikasjonskontroll/spaning/pågripelse viste at
person 1 var hovedmottager. Person 2 var syk denne dagen, og han var ikke tilstede da
overleveringen av varene fant sted. Politiet klarte derfor ikke å bevise at han hadde en rolle i
dette. Trafikkdata viste derimot samsvarende mønster på basestasjonene til person 1 og 2 to
uker forut for denne innførselen, 6. november, som tydet på at det også denne dato hadde
foregått en innførsel. Ved innhenting av trafikkdata på den ene kurertelefonen viste også
denne innslag i Norge/Oslo 6. november. Ytterligere forklaringer og opplysninger gjorde at
man fikk dømt de siktede også for denne innførselen. Ved en feiltagelse ble det ikke
innhentet trafikkdata på et av telefonnumrene til person 2 ved tilslag. Da det senere viste
seg at dette var svært nødvendig, var dette materialet gått tapt p.g.a lagringstid.
Gjennomgang av trafikkdata viste også at person 2 daglig frekventerte en basestasjon et
stykke fra hans egen bopel. Dette viste seg å være depotleiligheten der stoffet ble oppbevart,
pakket og veid. Tre personer ble alle dømt til 5-6 års fengsel.
Som en oppsummering var innhenting, bearbeiding av trafikkdata av avgjørende betydning
for å finne den første innførselen, samt depotleiligheten.
Operasjon Laban
Kommunikasjonskontroll avdekket overlevering av to kg heroin og at det fantes mer. I
etterkant av tilslaget ble depotet funnet, hvor det ble beslaglagt ca.17 kg heroin. Trafikkdata
på hovedpersonene viste seg å være viktig, idet ikke alle personene inngikk i
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kommunikasjonskontrollen. Trafikkdata viste knytningene mellom de ulike personene
hadde med hverandre. Basestasjonene viste at ”løpegutten” ved flere anledninger hadde
vært på basestasjonen som dekket adressen for depotet.
De tre domfelte fikk fengselsstraffer på hhv. 15 år og seks måneder, 11 år og åtte år.
2.3 Eksempler fra seksjon Vold og Sedelighet
2.3.1 Dobbeltdrap i Bjerregaardsgata – avgjørende bevis
To studenter ble funnet drept på sin felles hybel i Bjerregaardsgata, fredag 20. februar 2004.
Det var siktede selv som varslet vaktmester om at han ville inn på hybelen for å sjekke om
de var der.
Teledata var et sentralt og avgjørende bevis i saken. Siktede sendte en tekstmelding fra en av
de fornærmedes telefoner til sin egen telefon etter at de var drept. Undersøkelser hos
teleselskapet NetCom viste at simkortet til en av de fornærmedes telefoner har stått i siktede
sin telefon ved minst to anledninger.
2.3.2 Drap i Maria Dæhliesvei.
En person ble funnet drept 29. januar 2009. Flere opplysninger i saken peker mot at drapet
fant sted 26.01.09, på kvelden. Trafikkdata fra fornærmede og siktedes telefon viste at de
hadde en felles kontakt drapsdagen og vi kunne ut fra siktedes basestasjoner se at han
oppholdt seg på drapsstedet da fornærmede ble drept.
2.3.3 Frihetsberøvelse og trussel mot fengselsbetjent
Rømning under permisjon fra fengsel 7. juli 2006. Tre personer ble domfelt for trusler og
frihetsberøvelse mot fengselsansatte til ubetinget fengsel fra 2 ½ til 3 ½ år. Teledata og
bompassering var sentrale bevis under etterforskningen og under hovedforhandling. To av
de domfelte var brødre (én av dem fangen som rømte), tredjemann en bekjent av begge.
Bompassering og basestasjon var sentralt mot tredjemann, som viste hans bevegelser i det
sentrale tidsrom. Teledata var enda mer sentralt mot broren som medvirket, idet han var i
kontakt med tredjemann få minutter før hendelsen, og i tillegg i et mistenkelig omfang
dagen og ukene i forveien. Uten teledata ville bevisbildet vært problematisk, og helt sikkert
ført til henleggelse uten tiltale mot broren som medvirket.
Videre var det kun politiets aktive innsats i den innledende fase som sikret disse teledata,
idet det gikk flere måneder før den første ble pågrepet (fangen rømte til Tyskland). Hvis
man ikke hadde sikret teledata i forkant av pågripelsen, ville man risikert at dataene ikke
lenger var tilgjengelig. Dommen kan leses i Lovdata med ref LB-2008-105706 og Rt-2009435.
2.3.4 Ny domfellelse for medvirkning i samme sak
Fjerde person senere dømt for medvirkning i samme sak som nevnt under punkt 2.3.3.
Tiltalen ble skjerpet til legemsbeskadigelse med betydelig skadefølge, idet de fornærmede
ble langvarig sykemeldt og ute av stand til å fortsette i yrket. Også her var teledata sentralt.
Basestasjon og telefonkontakt med tredjemann (som nevnt over) kort tid før hendelsen.
Uten teledata ville det neppe vært grunnlag for tiltale eller dom.
Fjerdemann ble pågrepet nesten to år etter hendelsen. Uten sikring av teledata i den
innledende fasen av etterforskningen, ville disse opplysningene ikke vært tilgjengelige ved
pågripelsen.
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2.3.5 Drap på Haugerud (behov for lengre lagringstid)
Drap der siktede etter drapet forsøkte å skjule spor ved å tenne på en bil med offeret i.
Etterforskningen har avdekket at det sannsynligvis er et bestillingsdrap. Det tok tid før
politiet fant en link mellom siktede og den han drepte på oppdrag fra, og mye trafikkdata
var da gått tapt. Flere av de personene politiet jobber med opererer med flere
telefonnummer og det kan gå tid før vi får vite hvilke telefonnummer som er brukt. Tre
mnd kan da være alt for kort tid. Mye trafikkdata går tapt på den tiden.
2.3.6 Nordahl Brunsgate (behov for lengre lagringstid)
En person ble funnet drept i Nordahl Brunsgate. Saken står fortsatt med ukjent
gjerningsmann. Vi har i dag opplysninger som kunne blitt avkreftet eller bekreftet dersom
trafikkdata hadde blitt lagret i en lengre periode.
2.3.7 Grovt overfall og voldtektsforsøk natt til 16.9.06– Trosterud T-banestasjon
Fornærmede fikk brudd i pannen som følge av vold benyttet mot henne under overgrepet.
Forsøket ble avsluttet på grunn av utenforstående som ropte til domfelte, som forsvant fra
stedet. Siktede ble først dømt – OT 20.6.08 (anket 26.9.08), deretter frikjent i Borgarting
lagmannsrett (BL) 26.9.08 - dom ble satt til side, deretter dømt igjen – BL 22.6.09.
Sentralt bevis under etterforskningen var bompassering og teledata. Domfelte var tidligere
ustraffet sønn av en politimann, avtjente på den tiden verneplikt og forsøkte seg på opptak i
Telemarksbataljonen. Domfelte forklarte seg uriktig hele veien og endret og tilpasset sine
forklaringer etter hvert som han ble konfrontert med bevis for at han løy. I tillegg til først å
ha nektet for å ha befunnet seg i det aktuelle området i det hele tatt, forsøkte han også å
mistenkeliggjøre en delvis navngitt bekjent og forklarte at han lånte bilen mens domfelte
sov. DNA-prøver fra fornærmede og senere undersøkelser i domfeltes bil ga ingen
relevante funn. Bompassering og basestasjonsinnslag var helt sentralt for å få plassert
domfelte i umiddelbar nærhet til åstedet på tidspunkt som samsvarte med overfallet. Hans
passering av bomringen i Tvetenveien med egen bil (i umiddelbar nærhet til åstedet)
sammenholdt med utskrift av hans trafikkdata og mobiltelefonbruk i det aktuelle
tidsrommet, gjorde at politiet kunne utelate at andre enn domfelte selv hadde kjørt bilen, og
at han samtidig hadde befunnet seg i området for overgrepet. I løpet av natten og like etter
overgrepet, kontaktet domfelte to kamerater både med SMS og oppringning hvor han ba
dem om å gi han alibi ved å si at han hadde vært hos dem den aktuelle natten – ”hvis
politiet tok kontakt med dem”. Denne oppfordringen ble gjentatt pr. SMS til den ene av
kameratene under en pause i et senere politiavhør. Uten teledata og tilgang til
bompasseringen, ville bevisbildet vært problematisk og høyst sannsynlig ført til henleggelse
med ukjent gjerningsmann - eventuelt ført til frifinnelse.
2.3.8 Anmeldelse på bortføring, neddoping, vold og grov voldtekt - pirattaxi.
Den fornærmede kvinnen skal ha blitt dopet ned ved bruk av sprøyter, lagt i bagasjerommet
på bilen, kjørt til ukjent sted hvor hun ble voldtatt på det groveste av flere gjerningsmenn.
Etter voldtekten ble hun igjen puttet i bagasjerommet, transportert tilbake, kastet ut og
etterlatt på gaten.
Politiet undersøker om kvinnen har fremsatt påstandene om bortføring, neddoping og
senere voldtekt – for å skjule et annet forhold for sin samboer. Den "andre" parten har
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forklart at det var SMS-kontakt mellom han og kvinnen. Politiet har grunn til å tro at
kvinnen har forklart seg uriktig, unøyaktig og har tilpasset sine forklaringer etter hvert som
hun har blitt konfrontert med bevis i saken. Hun har også flere ganger endret mulig sted for
overgrepet – med et stort geografisk spenn. Innslag på trafikkdata og basestasjoner gir oss
et helt klart bilde av hvor hun har beveget seg i Oslo sentrum på aktuelt tidsrom – de er
ikke sammenfallende med hennes øvrige forklaring på hvor hun har vært og til hvilket
tidspunkt hun har vært på de forskjellige stedene.
Ut ifra trafikkdata i denne saken – sammenholdt med hennes og vitners forklaringer –
fremstår det som åpenbart at hennes anmeldelse ikke er reell. Da det kreves omfattende
sannsynliggjøring og bevis for å skulle ”snu” en anmeldelse, vil opplysningene fra innhentet
trafikkdata i denne saken være helt avgjørende for om hvorvidt dette vil gjøres eller ikke.
Trafikkdata har dermed også vært avgjørende for å sikre at uskyldige ikke blir tiltalt eller
dømt.
2.3.9 Falsk anklage – grov voldtekt
Fornærmede innga opprinnelig anmeldelse på voldtekt, i forbindelse med at hun kom til
Oslo og skulle møte en venninne. Venninnen dukket ikke opp. Av anmeldelsen fremgikk at
kvinnen utenfor en bygård ble oppsøkt av to menn, de truet henne inn i en leilighet hvor
hun ble voldtatt på det groveste av den ene av mennene etter at den andre hadde forlatt
leiligheten. Hun ble i tillegg påtvunget et hvitt pulver. Kvinnen ga en beskrivelse av
gjerningspersonen og identifiserte leiligheten hvor voldtekten skulle ha skjedd, og hun
opprettholdt forklaringen i nytt politiavhør noen dager senere. Hennes opplysninger førte til
at politiet rykket ut til den påviste leiligheten hvor den anmeldte mannen befant seg
sammen med sin kone og to barn. Hans kone og barn måtte forlate leiligheten sent på
kvelden for at politiet skulle gjøre tekniske undersøkelser. Mannen ble pågrepet og siktet for
voldtekt. I avhør fortalte mannen at han hadde hatt sex med domfelte, men at det hele var
avtalt og helt frivillig. Han forklarte at de hadde vært i kontakt flere ganger og over lang tid
både via en chattekanal på mobiltelefon og senere direkte pr. SMS til hverandres telefoner.
Kvinnen hevdet på sin side at hun ikke visste hvem voldtektsmannen var. Da hun ble
konfrontert med meldingene som mannen hadde tatt vare på, samt at politiet hadde
innhentet teledata i saken, fastholdt hun likevel sin forklaring, og forklarte meldingene med
at noen måtte ha sendt dem mens hun lå og sov. I politiets innhentede trafikkdata fra fem
mnd tilbake i tid, viste det seg at det var mer enn 200 registrerte SMS mellom kvinnen og
mannen. Kvinnen ble domfelt for falsk anklage i Oslo tingrett den 10. mars 2009.
I dette tilfellet var det helt avgjørende for saken og den endelige dommen at mannen på
eget initiativ hadde tatt vare på meldingene fra kvinnen, samt at innhentet trafikkdata viste
at fornærmedes forklaring stemte i forhold til langvarig og hyppig kontakt – og dermed at
anklagen var falsk.
I motsatt tilfelle – dersom vi ikke hadde hatt tilgang til trafikkdata – er det en åpenbar fare
for at mannen kunne ha blitt urettmessig dømt for en voldtekt han ikke hadde begått.
2.3.10 Gruppevoldtekt av somalisk jente i januar 2007, flere domfelte
I løpet av etterforskingen ble det forsøkt å innhente trafikkdata på fornærmede i
tidsrommet hvor hun ble utsatt for gruppevoldtekt. Pga uheldige omstendigheter ble
trafikkdata ikke sikret før det hadde gått for lang tid. Forsvarerbenken kritiserte sterkt
etterforskingen fordi de mente at fornærmedes trafikkdata ville ha vist at hun hadde hyppig
kontakt med andre – på tidspunkt hvor hun selv hadde forklart at hun ble voldtatt og var
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borttatt sin telefon. De tiltalte i saken mente at hun hadde snakket med andre jenter på
”festen” og invitert dem med opp dit. Dersom trafikkdata hadde vært lagret lenger og
dermed kunne rukket å bli sikret, hadde dette blitt avklart.
Tre av de siktede ble domfelt i Borgarting lagmannsrett i juni 2008. Den fjerde av de siktede
ble først domfelt i Oslo tingrett i januar 2008, men deretter frikjent i Borgarting
lagmannsrett i juni 2008 hvor dommen ble satt til side. Han ble imidlertid domfelt i
Borgarting lagmannsrett i oktober 2008. Femte og sistemann ble først domfelt for
medvirkning i Oslo tingrett i januar 2008, men ble frikjent i Borgarting lagmannsrett i juni
2008.
2.4 Eksempler fra Finans og Miljøseksjonen
I det følgende gis tre eksempler på hvordan dagens ordning på den ene siden har gitt oss
redusert mulighet til å trygge en god rettssikkerhetsmessig prosess for de involverte i en sak,
samt på den andre siden hvilket utbytte trafikkdata har gitt i de tilfellene vi har vært i
besittelse av historikk som dekker gjerningstidspunktet.
2.4.1 Sak fra bygg og anleggsbransjen
Denne saken dreide seg om fiktiv fakturering og bruk av svart arbeidskraft innenfor bygg –
og anleggsbransjen, i hovedsak i løpet av 2008 og 2009. Det ble opprettet en rekke firma
uten reell drift som utstedte fiktive fakturaer til en oppdragsgiver som gav inntrykk av å ha
satt ut jobben på en underleverandør, men som egentlig selv var firmaet som utførte
jobben. Dette firmaet hadde uregistrerte lavtlønnede arbeidere med utenlandsk opprinnelse
som utførte arbeidet. Etter at firmaene som hadde utstedt de fiktive fakturaene mottok
oppgjør inn på sin firmakonto, ble pengene umiddelbart tatt ut i mindre kontantbeløp.
Etter hvert som politiet begynte å avhøre personene som stod som innehavere av firmaene
som sendte ut de fiktive fakturaene, forklarte de seg om en bakmann som hadde hjulpet
dem med å opprette firmaene, og som fulgte dem rundt når de skulle opprette firmakonto i
bank. Så fort de mottok oppgjør for sine fiktive fakturaer, og pengene var tatt ut igjen,
samlet bakmannen inn kontantene og fordelte pengene videre tilbake til de som hadde
utført den virkelige jobben, og til de som skulle ha en andel i summen for å ha hvitvasket
pengene. I løpet av 2009 lyktes det politiet å identifisere den omtalte bakmannen i saken, og
han ble pågrepet i Budapest høsten 2009. Innen vedkommende ble utlevert til Norge og
man identifiserte telefonnummeret hans, hadde det gått for lang tid til at man kunne sjekke
basestasjonsbevegelsene på aktuelt telefonnummer for å sammenholde dette med
forklaringene til firmainnehaverne for å bekrefte eller avkrefte det som hadde blitt opplyst i
avhør. Med et halvt år eller et års lagringstid ville man kunne innhentet trafikkdata som
dekket de fleste gjerningstidspunktene.
2.4.2 Operasjon Lefdal
Høsten 2008 ble det utført en rekke grove bedragerier mot tre ulike fornærmede som
fikk tappet sine konti ved at en gjerningsmann møtte opp i banken og gav seg ut for å
være kontoinnehaver ved hjelp av falsk legitimasjon. Bedrageriene beløp seg (inkludert
forsøk) til ca NOK 3,5 millioner. I samarbeid med sikkerhetsavdelingen i DnB Nor
klarte politiet å identifisere gjerningspersonen på et tidlig tidspunkt i saken. Det ble
hentet inn trafikkdata fra hans telefon. For noen av bedrageriene viste det seg at
gjerningsmannen hadde hatt med seg sin privattelefon, og aktuelle basestasjoner på
denne telefonen korresponderte dermed med gjerningssted til rett tid.

10

Etter at gjerningsmannen ble pågrepet og foreholdt de aktuelle bevis i saken, tilsto han
til slutt forholdet.
2.4.3 Operasjon Plastic Fantastic
Denne saken startet med en rekke bedragerier utført av enkeltpersoner i første halvdel av
2007. Man tappet konti til rike personer med falske kort og falske pass ved at
gjerningspersonen gav seg ut for å være "den rike".
I juni 2007 begynte politiet å se en sammenheng mellom sakene og koordinere
opplysningene. Det viste seg etter hvert at en organisasjon med flere ledd stod bak.
Sommeren 2007 var politiet i posisjon til å hente inn trafikkdata på ”første
bakmannsledd”, som hadde fulgt en del av gjerningspersonene rundt i bankene i
forbindelse med at kontoene skulle tappes. Flere av disse bakmennene ble pågrepet og
fengslet i dette tidsrommet. Samtlige nektet straffeskyld. Etter å ha analysert trafikkdata
for disse bakmennene, fant politiet at de hadde telefonkontakt med gjerningspersonene
både før og etter at bedrageriene fant sted. Disse funnene er av avgjørende verdi i saken,
all den tid bakmennene selv ikke tilstår.
I løpet av høsten 2007 opplevde man imidlertid at bedrageriene fortsatte med samme
modus, til tross for at flere sentrale personer var varetektsfengslet. Etter en ny runde med
etterforskning i saken, avdekket politiet våren 2008 produksjon av falske pass, en insider
ansatt i DnB Nor og en hovedmann. Dette førte til pågripelse av en rekke personer i
starten av mars 2008. De straffbare forholdene i saken befant seg derimot innenfor året
2007. Innen man hadde avdekket de mest sentrale personene i denne organisasjonen, og
ikke minst insideren i DnbNor, hadde det gått for lang tid til at man kunne hente inn
trafikkdata som kunne underbygge dagens siktelse som lyder på organisering grove
bedragerier etter §60a i straffeloven, samt grov korrupsjon.
Totalt sett har ca 30 personer vært mistenkt eller siktet i saken, som er berammet til høsten
2010.

3 Bemerkninger til problemstillinger som er fremhevet i høringsnotatet
3.1 Generelle synspunkter
Ovennevnte eksempler viser viktigheten av teledata. Det fremstår som åpenbart at sakene
ikke ville blitt oppklart dersom politiet ikke hadde hatt tilgang til trafikkdata. Lengre
lagringstid ville også gitt viktig informasjon i saker politiet ikke har lyktes med å oppklare.
Oslo politidistrikt savner en nyansering av hvilke personvernhensyn som med tyngde gjør
seg gjeldende. Kontrollert og begrenset lagring av trafikkdata til bruk for offentlige
kontrollmyndigheter etter et konkret begrunnet behov, kan vanskelig ses på som
problematisk ut i fra generelle personvernbetraktninger. Dette gjelder særlig i lys av formålet
med lagringsplikten og viktigheten teledata har i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet.
Teletilbydere og andre som behandler informasjon av langt mer inngripende karakter, kan
etter egen vurdering og forretningsmessig begrunnelse, lagre så lenge de mener det er
nødvendig – riktignok under kontroll av Datatilsynet. Når informasjonen skal legges inn i et
langt strengere kontrollregime, til bruk for offentlig kontrollmyndighet, bør det være mindre
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problematisk ut i fra personvernhensyn. Oslo politidistrikt har vanskelig for å se hvilke
konkrete personvernhensyn som vesentlig bryter ned lagringspliktens omfang og tid.
Oslo politidistrikt vil fremheve at etterforskningen består i informasjonsinnhenting for å
opplyse saken så godt som mulig. Etterforskningen er objektiv, og skal også få frem
opplysninger som taler for siktedes uskyld. Erfaringsvis er teledata et typisk eksempel som
siktede i sakene anfører at politiet må undersøke.
Videre skal det fremheves at enkelte sakstyper er særlig utsatt i forhold til lagringstid, idet
anmeldelsen innkommer, eller det straffbare forhold først blir avdekket, etter at teledata er
slettet. Problemet forsterkes ytterligere når man ser at teledata er av avgjørende betydning
for disse sakstypene. Det kan her kort vises til menneskehandel, hvor feks prostituerte ofte
har lagret kunder og bakmenn under kallenavn på sin mobiltelefon, og teledata er det eneste
som kan underbygge de prostituerte (den fornærmede) sin forklaring.
Det understrekes også at alvorlig kriminalitet gjennomgående tar tid å etterforske på grunn
av sakenes kompleksitet og omfang. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på samtlige avsnitt
ligger langt over dagens lagringstid. Politi og påtalemyndighet får svært sjelden kritikk av
domstolene for saksbehandlingstid i disse sakene, idet tidsaspektet er begrunnet i
arbeidsoppgaver, og anerkjennes av de som får innsyn i sakene.
Vi vil også bemerke at kortere lagringstid og tap av trafikkdata medfører økt bevismessig
behov for andre og presumptivt mer inngripende metoder ut fra personvernhensyn. Vi kan
eksempelvis nevne det som i høringsnotatet er betegnet som sanntids
kommunikasjonskontroll. Dette vil medføre en stor, og unødvendig, arbeidsbelastning for
politiet, påtalemyndigheten og retten, og det vil også være mer inngripende for de impliserte
i straffesakene. Oslo politidistrikt er derfor av den klare oppfatning at en lovpålagt
lagringstid på to år vil være et vesentlig, og nødvendig, bidrag til bekjempelsen av alvorlig
kriminalitet.
Avslutningsvis understrekes at teledata har blitt et svært viktig bevis i svært mange av sakene
som etterforskes ved Oslo politidistrikt. Teledata gir bl.a. en unik mulighet til å etterprøve
sannhetsgehalten i politiforklaringer, tidfeste gjerningstidspunkt og bekrefte hvor de
impliserte har oppholdt seg.
3.2 Hvilke typer data bør lagres?
Ut i fra lagringspliktens formål, må det klare utgangspunkt være lagring av alle data som kan
tenkes å ha bevismessig betydning i straffesaker.
3.3 Lagringstid og forslaget om ikke å skille lagringstid etter teknologi
Hensynet bak reglene er bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Etterforskningen i slike saker
er komplisert, omfattende og tidkrevende, hvor bakmenn/gjerningspersoner først blir
identifisert og mistenkt etter måneder og år med intensiv etterforskning. Eksemplene fra
konkrete saker ved Oslo politidistrikt, viser at teledata er tapt før politiet er i posisjon til å
begjære disse utlevert.
En utleveringsbegjæring i en sak ved spesialavsnittene, vil naturlig gå på utlevering av
trafikkdata så langt tilbake i tid som selskapet har lagret data. Sakstypene kjennetegnes ved
at kriminaliteten utøves over tid og er godt organisert. For enkelte sakstyper vil teledata
være slettet, før politiet mottar anmeldelse eller på annen måte avdekker det straffbare
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forholdet. Politiet har kjennskap til lagringsrutinene og vil naturlig ikke be om data som en
på forhånd vet ikke er lagret. Erfaringer fra de ulike selskapene vedr anmodninger fra
politiet kan følgelig ikke tillegges vekt.
Dersom reglene skal tjene formålet, må lagringstiden i direktivet utnyttes fullt ut. Lagringen
vil skje på betryggende måte, og vil kun gis ut etter beslutning fra kompetent myndighet. En
kan følgelig ikke se at en noe lengre lagringstid vil utgjøre en stor forskjell ut i fra
personvernhensyn, og det oppveies av den store betydning lengre lagrningstid har for
oppklaring av alvorlig kriminalitet.
3.4 Oppregningen av lovbrudd som alternativer til strafferammekravet
Det er foreslått at en istedenfor et generelt krav om at handlingen skal kunne medføre
fengsel i tre år eller mer, skal det angis en oppregning av aktuelle straffebud. Oslo
politidistrikt er av den klare oppfatning at hensynet til personvern er tilstrekkelig ivaretatt
slik grunnvilkåret er i dag. Det skal også bemerkes at det ikke er satt slike vilkår ved
vitneforklaring til retten, jf strprl. § 116. Politiet kan altså få samme informasjon fra en
ansatt hos teleleverandøren, som evt må medta dokumentasjon til støtte for hukommelsen)
uten at det er krav om tre års strafferamme. Det bør derfor ikke stilles for strenge krav til
utlevering av teledata. Oslo politidistrikt viser for øvrig til høringsuttalelse som blir gitt til
NOU 2009:15 (Skjult informasjon – åpen kontroll). En legger til grunn at lagringsplikten må
samkjøres med de endringer som foreslås i NOU 2009:15. Oslo politidistrikt har klare
innvendinger til forslagene som er fremmet.
Dagens praksis tilfredsstiller direktivets forutsetning om at det ikke skal gjelde i alle saker.
Det blir også i dag foretatt en konkret vurdering i den enkelte sak, slik at det kun innhentes i
saker hvor det er et særlig behov. Den enkelte sak hvor teledata begjæres utlevert må
således, ut i fra behovet og den konkrete vurderingen, også karakteriseres som ”særlig”.
Ved etterforskning av alvorlig kriminalitet, vil det i visse tilfeller være nødvendig å
etterforske andre mindre alvorlige straffbare forhold opp i mot et miljø eller person for å
bygge opp en sak. I en slik informasjonsinnhentingsfase vil trafikkdata være en viktig kilde.
Informasjonen vil erfaringsvis gi skjellig grunn til mistanke opp i mot den kriminalitet som
politiet mistenker miljøet for å bedrive. Til dette kommer at nettopp innhenting av teledata
under etterforskningen av en ordinær straffesak, fører til at man avdekker at kriminaliteten
er grov.
En vil også miste muligheten til å innhente trafikkdata i saker som vi i dag ikke kan tenke
oss som ”særlige”, men som kan vesentlig endre karakter. Det kan også tenkes
kriminalitetstyper som vi i dag ikke er plaget av, men som kan oppstå i stor omfang.
3.5 Forslag om at kun retten skal kunne pålegge besitteren å utlevere data
Kompetansen til å begjære teledata utlevert bør ligge hos påtalemyndigheten, som er den
nærmeste til å vurdere viktigheten av teledata i den enkelte sak. Datalagringsdirektivet stiller
ingen krav til nasjonal lovgivning på dette punktet, og en kan ikke se behovet for en
begrensning av påtalemyndighetens kompetanse. Oslo politidistrikt kan ikke se at dette er
nærmere begrunnet. En generell henvisning til at omfanget av innhenting av trafikkdata er
stort, kan ikke tas til inntekt for at myndigheten bør legges til domstolene. Dette tilsier kun
at betydningen av trafikkdata i etterforskningen er stor.
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Erfaringene tilsier at rettsikkerheten er ivaretatt med dagens ordning, og en overføring av
ansvaret til retten vil følgelig ikke være et begrunnet bidrag til økt rettsikkerhet. Samtlige
som arbeider i påtalemyndigheten har juridikum, og de personene som arbeider med
organisert kriminalitet har gjennomgående også lang arbeidserfaring. Påtalemyndigheten har
ansvaret for etterforskningen og at straffeprosessen blir fulgt, og en mener det kan legges til
grunn at ansvaret blir gjennomført på en betryggende måte.
En overføring av myndigheten til retten, vil bidra til en vesentlig økt saksbehandling og
ressursbruk hos politiet, påtalemyndigheten og tingretten. I hver enkelt sak må tingretten få
oversendt påtegning med begrunnelse for begjæringen og kopi av samtlige saksdokumenter
– pr. i dag er dette omlag 1900 saker årlig. Dette vil være en unødvendig tapping av
politiets og tingrettens ressurser, uten at det vil være et begrunnet bidrag til økt
rettssikkerhet.
Oslo politidistrikt viser for øvrig til høringsuttalelse som blir gitt til NOU 2009:15 (Skjult
informasjon – åpen kontroll).
3.6 Utformingen av vilkåret for skjellig grunn til mistanke
Et krav om at ”noen med skjellig grunn mistenkes”, vil frata politiet muligheten til å
innhente avgjørende bevis/trafikkdata i svært mange saker. I et stort antall saker som
etterforskes ved spesialavsnittene - alvorlig kriminalitet - foreligger det skjellig grunn til
mistanke om en straffbar handling, men ikke til en bestemt person. Vi nøyer oss her med å
vise til drap, overfallsvoldtekter og annen grov moduskriminalitet begått over tid, hvor
teledata vil være svært viktig for å lokalisere tidspunkt for vitner/impliserte, hvem som har
vært i det aktuelle området osv.
En slik skjerpning av grunnvilkåret vil medføre en klar begrensing i politiets mulighet til å
oppklare alvorlig kriminalitet, hvilket klart strider mot selve formålet med lagringsplikten.
Oslo politidistrikt mener at rettsikkerheten er ivaretatt slik reglene er utformet i dag. Vi viser
også til høringsuttalelse som blir gitt til NOU 2009:15 (Skjult informasjon – åpen kontroll).

4. Generelle synspunkter fra avdelingene
4.1 Synspunkter fra etterforskning og påtale ved seksjon Organisert Kriminalitet
Teledata er svært viktig i samtlige av sakstypene som behandles ved avdeling for organisert
kriminalitet, enten det gjelder grov narkotikakriminalitet, menneskehandel eller
gjeng/bande. Etterforskningen retter seg ofte mot bakmenn i Norge og utlandet, som
benytter et omfattende nettverk som stråmenn. Kommunikasjon står sentralt også i de
kriminelle nettverkene, og elektroniske spor er svært ofte avgjørende for å vise knytningene
i miljøet og bevegelser/lokalisering på gjerningstidspunktet. Slik etterforskning, spesielt over
landegrensene, er svært tidkrevende, og teleleverandørenes lagringstid er ofte overskredet
når etterforskningen løpende avdekker sentrale aktører.
4.2 Generelle synspunkter fra Analyse ved seksjon for Organisert Kriminalitet
Innhenting av trafikkdata på ulike telefonnummer er av vesentlig betydning for oppstart av
en sak med kommunikasjonskontroll, men også for den videre etterforskningen.
Trafikkdata er av vesentlig betydning da det gir oss informasjon omkring
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•

•
•
•

kontaktnett/omgangskrets: (A og B nummer): viser kontaktnettet /omgangskretsen til
den som disponerer telefonnummeret. Viser utenlandskontakter, gir et inntrykk av
hvilke personer som har nær tilknytning til disponent av telefonnummeret, interessante
utenlandske kontakter kan avdekkes, og andre interessante personer i disponentens
nettverk eller som er kjent for politiet for øvrig.
dato/tid(klokkeslett): gir oss et inntrykk av hva slags telefonkontakt disponenten av
nummeret har til hvilken tid på døgnet, samt at man kan se hvor
disponenten(telefonnummeret)befinner seg når telefonkontakten finner sted
oppholdssteder: (basestasjoner) kan være bopel, arbeidssted, utenlandsopphold,
interessante andre geografiske tilknytninger
Imei: Vi kan se om disponenten bruker telefonnummeret i flere telefonapparater

Det er av vesentlig betydning for både skjult/åpen etterforskning at vi mottar
informasjonen i trafikkdata så langt tilbake i tid som mulig. Det viser seg ved flere tilfeller at
man i etterforskningsprosessen får kjennskap om viktige telefonnummer/imeinummer som
har vært brukt av personer som har en sentral rolle i saken etter noe tid. Ved forsøk på
innhenting av informasjon på disse viser det seg at mye informasjon ofte er slettet/gått tapt
da det overstiger lagringstiden til teleselskapene.
4.3 Generelle synspunkter fra seksjon Vold og sedelighet
Et tenkt eksempel hvor lengre lagringstid vil være et vesentlig bidrag til sakens opplysning
og tiltaltes forsvar, er nye opplysninger som kommer opp i løpet av etterforskingen og
under rettssaken. Etterforsker og aktor har i flere tilfeller mottatt henvendelser fra forsvarer,
eller ny forsvarer, som i ettertid ønsker at politiet skal innhente trafikkdata fra et annet
tidsrom enn det som har blitt sikret underveis i etterforskingen. Materialet vil da
gjennomgående være slettet. En viser for øvrig til eksempel under punkt 2.3.10.
Politiet er avhengig av å verifisere opplysninger generelt, også de som er fremsatt av en i
utgangspunktet ”fornærmet”. I våre saker kan ofte teledata være eneste mulighet til å
bekrefte/avkrefte fremsatte påstander i avhør. Det er flere eksempler fra
Sedelighetsavsnittet hvor opplysningene brukes til å snu sakene – d.v.s. til å vise at
opplysningene og anklagene som kommer fra ”fornærmede” som anmelder forholdet, ikke
kan stemme. På denne måten forhindrer vi at uskyldige blir dratt igjennom et langvarig
politi- og rettsapparat og kanskje til slutt uskyldig dømt. Dette er viktig for rettssikkerheten!
Det er et generelt behov i overfallssaker/voldtektssaker med ukjent gjerningsmann, eller
moduskandidater i serievoldtektssaker hvor det ikke forefinnes annet i saken enn
fornærmedes forklaring og anmeldelse i tillegg til likhetstrekk og samme modus ved flere
gjentakende forhold over tid/flere år. Ved å ha tilgang til basesøk og lagret trafikkdata
lenger tilbake i tid enn det som nå er mulig, kunne politiet avdekket om vedkommende
befant seg i gitt område på tid og sted for anmeldt forhold. Dermed vil politiet ha et bedre
og annet grunnlag for å etterforske videre – enten for å kunne sannsynliggjøre at
vedkommende faktisk var i det aktuelle området, eller på den annen side for å kunne fjerne
mistanken mot vedkommende i den enkelte sak.
Dette vil ikke alene gi et godt nok svar, men det gir en indikasjon og noe å jobbe videre
med – evt. sammenholdt mot øvrige opplysninger i den enkelte sak.
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4.4 Generelle synspunkter fra seksjon for Finans og miljø
Trafikkdata har nå en sentral plass i en rekke av sakene som etterforskes på avsnittet.
Erfaringsmessig er vi en avdeling som ikke mottar aktuelle saker (med unntak av
brannsaker) før det har gått en god stund. Det er flere årsaker til dette, men en viktig årsak
ligger i at økonomisk kriminalitet kan være vanskelig å oppdage, og det er ikke sjelden at det
straffbare forhold kan ligge et halvt til ett år tilbake i tid på det tidspunktet vi mottar
anmeldelse.
Dette har ført til at vi i flere konkrete tilfeller hvor trafikkdata hadde vært aktuelt ikke har
hatt mulighet til å vurdere dette, da det straffbare forholdet har skjedd for langt tilbake i tid.
Dette har avskåret oss både fra å innhente avgjørende bevis for å pådømme eventuelle
gjerningspersoner samt tilsvarende å sjekke aktuelle personer ut av saken.

Med vennlig hilsen
Anstein Gjengedal

Saksbehandler:
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