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Høringsbrev - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige 

objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold  

Vi viser til brev av 13. desember 2016 fra Forsvarsdepartementet (FD) vedlagt høringsforslag 

om ovennevnte.  

 

Gjeldende lov har et unntak fra forbudet mot opptak, bruk og spredning av informasjon om 

bunnforhold når formålet er "sikker navigasjon". Dette unntaket videreføres ikke i 

lovforslaget. I høringsnotatet står det imidlertid at manglende videreføring av unntaket ikke er 

ment som en innstramming av forbudet, og at det i praksis heller ikke vil få denne effekten. På 

denne bakgrunn legger SD til grunn at forbudet mot opptak og bruk av informasjon om 

bunnforhold, jf.  forslag til ny lov § 4, ikke er ment å omfatte ordinær bruk av sensorer som 

gir data om bunnforhold til navigasjonsformål.  

 

Bruk av ekkolodd og andre sensorer til navigasjonsformål utgjør ikke systematisk innsamling 

av data om bunnforhold, og vil ikke kunne gi nøyaktige, høyoppløselige data om bunnforhold 

i større, sammenhengende områder. Dette vil også gjelde tilsvarende bruk av nye sensorer 

som kan bli innfaset som ledd i den teknologiske utviklingen, samt eventuell lagring av data 

fra sensorer som benyttes til ordinære navigasjonsformål. Innsamling og bruk av informasjon 

om bunnforhold til ordinære navigasjonsformål vil etter vår vurdering ikke kunne skade rikets 

selvstendighet, sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, jf. § 4 første ledd i 

lovutkastet.  

 



Side 2 

 

For å klargjøre omfanget av forbudet i forslag til ny lov § 4, ber SD om at det slås eksplisitt 

fast i lovproposisjonen at ordinær bruk sensorer som gir data om bunnforhold til 

navigasjonsformål ikke vil rammes av forbudet.  

 

SD vil videre påpeke at Kystverket er avhengig av å dele informasjon om bunnforhold i 

avgrensede områder med ikke-statlige aktører, blant annet i forbindelse med 

utdypningsprosjekter i farleder og ev. andre anleggsprosjekter, samt i forbindelse med 

vrakhåndtering. Videre formidler etaten informasjon om bunnforhold i avgrensede områder, 

herunder ankringsforhold, til fartøy i norske farvann. Vi legger til grunn at dette ikke rammes 

av forbudet i lovforslaget § 4.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Espen Aamodt (e.f.)  

fagdirektør 

 Håkon M. Willumsen 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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