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Høringsbrev - forslag til forskrift om kontroll med informasjon 
innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer 
 
Det vises til Forsvarsdepartementets (FD) brev av 6.10.2016 hvor departementet ba om at 
eventuelle høringsinnspill inngis innen 6.1.2017. 
 
Forsvarsbygg har følgende innspill til høringen: 
 

 Forskriftens § 2 definisjoner 
I høringsnotatets punkt 4.2 utrykker FD at eventuelle andre virksomheter med 
beredskapsansvar som har et behov for å beskytte anlegg, områder og objekter mot 
luftbåren kartlegging også skal ha anledning til å foreslå restriksjonsområder. Dette 
kommer etter FBs vurdering ikke fram i forslaget til ny forskrift § 2 punkt c, hvor 
restriksjonsområder kun er definert som «militære anlegg og områder». 

 
 Forskriftens § 10 behandling av innsamlede data over restriksjonsområder 

Etter forslagets andre ledd kan det ikke utleveres sikkerhetsgraderte data fra 
operatørselskap knyttet til restriksjonsområder uten samtykke fra Forsvaret og varsel til 
NSM.  
 
Med Forsvaret i denne sammenhengen legger FB til grunn at man mener Forsvarssjefens 
organisasjon, og ikke Forsvarsdepartementet med alle underliggende etater (slik som 
beskrevet i § 3).  
 
Dette vil medføre at all utlevering av sikkerhetsgraderte data knyttet til 
restriksjonsområdene til andre deler av forsvarssektoren, herunder FB, krever forutgående 
samtykke av Forsvaret og varsel til NSM.  Det vil medføre unødvendig byråkrati og 
lengre saksbehandlingstid. FB ønsker derfor at FD vurderer om utlevering av 
sikkerhetsgraderte data til eller fra forsvarssektoren (eller FD med alle underliggende 
etater) kan gjøres kun med varsel til Forsvaret og NSM. 
 
Etter FBs vurdering kommer ikke fram hva som menes med data knyttet til et område. 
Dette kan være rådata, bearbeidete data, berikede data eller helt andre data knyttet til 
restriksjonsområdene, men som ikke er av geografisk karakter. FB kunne ønske en 
spesifisering av hva som i denne sammenhengen menes med sikkerhetsgraderte data. 
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Utover dette har FB ikke merknader til høringsforslaget. 
 
 
 
Christian Venge Tollefsen  
  
Forsvarsbygg futura advokatene  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
 
 
 
 


