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Høring av utkast til ny personopplysningslov - høringssvar fra Bane NOR SF
Det vises til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet av utkast til ny personopplysningslov med
høringsfrist 16. oktober 2017.
Bane NOR SF (Bane NOR) har hatt en gjennomgang av høringen og har noen kommentarer, både av
generell karakter og til enkeltpunkter i høringen.
Forslaget innebærer at EUs personvernforordning gjennomføres i norsk rett ved en henvisningsbestemmelse i
lov slik at forordningen blir direkte gjeldende i Norge, samt at det gis en del utfyllende nasjonale
bestemmelser. Med bakgrunn i de EØS-forpliktelser som påhviler Norge har Bane NOR forståelse for at
departementet foreslår å gjennomføre forordningen slik, men vi vil allikevel påpeke at det nye regelverket vil
bli mer krevende å forholde seg til enn gjeldende personopplysninglov m/forskrift. Dette gjelder særlig for
områder som både er regulert i forordningen og i de nasjonale bestemmelsene.
Et slikt område og som Bane NOR berøres av er reglene om kameraovervåking. Etter Bane NORs syn vil det
være bedre med en samlet og mer konsistent regulering av kameraovervåking enn at det både reguleres av
de generelle reglene i forordningen og de mer detaljerte reglene i de nasjonale bestemmelsene. Slik
departementet legger opp de nasjonale bestemmelsene om kameraovervåking, ved at de er begrenset til å
gjelde kameraovervåking på arbeidsplass og uekte kamerautstyr, vil det også oppstå grensesnitt mellom
reglene i forordningen og de utfyllende bestemmelsene. Dette vil ytterligere bidra til at regelverket blir
krevende å forholde seg til og Bane NOR anmoder departementet om å klargjøre dette grensesnittet så godt
det lar seg gjøre, slik at det ikke blir vanskelig for pliktsubjektene å forutsi sin rettsstilling og dermed oppfylle
regelverket.
Bane NOR har også noen kommentarer til forslag til nye regler om personvernrådgiver.
Det følger av forordningens Artikkel 37 nr. 1 bokstava) at offentlig myndighet og offentlig organ plikter å ha
personvernrådgiver. Etter Bane NORs syn er det uklart hva som omfattes av begrepene «offentlig myndighet»
og «offentlig organ», og Bane NOR anmoder departementet om at det klargjøres. Bane NOR er et statsforetak
(SF) og mener at statsforetak ikke bør omfattes av plikten til å ha personvernrådgiver, så fremt ikke
statsforetaket omfattes av Artikkel 37 nr. 1. bokstav b) eller c). Det begrunner vi med at det bør være
tilstrekkelig for ivaretakelse av personvernet at statsforetak oppfyller de alminnelige reglene om personvern i
Bane NOR SF
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forordningen og de utfyllende bestemmelsene, og at statsfo retak som ikke driver med omfattende behandling
av personopplysninger selv bør kunne bestemme om det skal utpekes personvernrådgiver.

Med ven nlig hilsen
Jørn Johansen

Elling Olav Longva

konserndirektør Virksomhetsstyring

seniorrådgiver
Juridisk seksjon
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