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Høring - Forsvarsdepartementet - Forslag til forskrift om kontroll med
informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til forslag til forskrift om kontroll med informasjon
iinnhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer som er sendt på høring fra
Forsvarsdepartementet.

De siste årene har det vært en økning i bruk av luftbårne sensorsystemer og at disse
stadig blir mer avanserte og kan innhente en betydelig mengde informasjon. PST har de
siste årene observert droner ved anlegg og i forbindelse med aktiviteter som kan være
interessante mål for fremmed etterretning. At det åpnes for en liberalisering mht. bruk av
slike systemer innebærer økte muligheter for andre lands etterretningstjenester til å
hente inn informasjon om skjermingsverdige objekter, norske kapasiteter m.m. Samtidig

ser PST at dagens system heller ikke er optimalt hverken for myndighetene eller den
enkelte bruker.

Slik forslaget til forskrift lyder hjemler den ikke forbud mot bruk av luftbårne
sensorsystemer over militærøvelser som foregår i sivile områder eller over objekter som
er klassifisert som skjermingsverdige etter sikkerhetslovens regler. PST mener dette er

svært uheldig. Videre ser PST at det er behov for å innskrenke muligheten til å bruke slike
systemer også over steder der kartlegging av områder og bygninger kan få uheldige
konsekvenser, f.eks. ved kritisk infrastruktur. Slik lovverket fremstår per i dag vil det ikke
være mulig å kontrollere hvem som ved hjelp av droner kan drive rekognisering rundt
slike sensitive områder. PST ser at dette kan få svært uheldige konsekvenser. Dersom
dette ikke kan løses i den foreslåtte forskriften mener PST det er vesentlig at dette tas inn
i arbeidet med permanent lovgivning på området. Før dette er på plass vil det imidlertid
være åpnet for kartlegging gjennom bruk av droner slik at et eventuelt senere forbud
over slike områder kan ha liten effekt.

PST mener videre at også andre etater enn Forsvaret bør ha mulighet til å spille inn behov
for restriksjonsområder til Forsvarsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet

har Samordningsansvar for samfunnssikkerhet og forebyggende sikkerhet i sivil sektor, og
bør derfor ha anledning til å legge frem behov for restriksjonsområder. PST ser at det i
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høringsnotatets punkt 4.2 åpnes for en slik løsning, men det er uklart hvor en slik adgang
skulle være hjemlet gitt begrensningene i den midlertidige lovens § 2. PST vil videre
påpeke at forslaget til § 4 om publisering av restriksjonsområder synes noe uklar.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kan av sikkerhetsmessige grunner unnlate å

publisere restriksjonsområder. Dersom restriksjonsområdene ikke publiseres vil det i
praksis være vanskelig å håndheve forbudet mot å bruke droner over området.
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