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Forskrift om kontroll med bruk av luftbårne 
sensorsystemer 

Det vises til Forsvarsdepartementets (FD) brev av 06.10.16 hvor forslag til ny forskrift om 
kontroll med bruk av luftbårne sensorsystemer sendes på høring. 

Forslaget til ny forskrift ivaretar etter Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) syn 
Forsvarsdepartementets (FD) intensjon om å modernisere og forenkle regimet knyttet til 
kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer.  

NSM ønsker å knytte enkelte merknader til forslaget. 

Til unntaket fra forskriftens virkeområde, i § 1 andre ledd, forutsetter NSM at begrepet 
«Forsvarets oppgaveløsning» innebefatter Forsvarets operative virksomhet, herunder alliert 
og partner nasjoners aktivitet over norsk territorium, da informasjon innhentet av allierte 
luftbårne sensorer over norsk territorium er underlagt andre bestemmelser. 

Til definisjonen av luftbårne sensorsystemer i § 2 bokstav a mener NSM at begrepet 
«avbildende sensorsystemer må erstattes med «sensorsystemer». I gjeldende forskrift om 
luftfotografering mv. fremgår flere typer sensorer enn avbildende sensorer i definisjonen av 
sensorsystemer. Ved å avgrense til «avbildende» systemer tas det ikke høyde for andre 
typer nåværende og framtidige former for signalinnhenting. 

Til bestemmelsen i § 3 mener NSM det bør vurderes å endre ordlyden i første ledd til; 
«Forsvarsdepartementet eller den Forsvarsdepartementet bemyndiger (…)». På denne 
måten vil man kunne sikre fastsetting og innmelding av restriksjonsområder etter mer 
formelle prosedyrer. 

Til bestemmelsen i § 4 vil NSM bemerke at det ikke kan publiseres hvilket graderingsnivå 
som er gjeldende for et restriksjonsområde, da dette ikke bør behandles som offentlig 
tilgjengelig informasjon. NSM anmoder om at ordlyden «med angivelse av fastsatt 
graderingsnivå» strykes. 
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Til bestemmelsen i § 7, anbefaler NSM at fjerde ledd blir første ledd, slik at vilkåret om 
leverandørklarering kommer først, da vilkårene som ellers følger av bestemmelsen kun 
gjelder for leverandørklarerte selskaper. 

NSM anbefaler at det i § 9 første ledd presiseres at personer som skal betjene luftbårne 
sensorsystemer ved eller over restriksjonsområder må være ansatt i et leverandørklarert 
operatørselskap.    

 

 

Med hilsen 

 

 

Morten Hatlem 
avdelingsdirektør      Christian R. Reusch 
        seksjonssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sendes uten 
signatur. 

 

 

 
         

 


