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Høring - Forslag til endringer i politiloven og ekomloven - Mobilregulerte 

soner mv. 
 

Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 4.12.2014 sendt ut på høring forslag til 

endringer i politiloven og ekomloven – mobilregulerte soner mv.  

 

Slik LO ser det vil opprettelsen av mobilregulerte soner blokkere for mobilbruk av alle 

personer i den aktuelle sonen, også de som ikke er innblandet i kriminelle handlinger. Politiet 

vil videre kunne registrere mobilbruken samt identiteten til samtlige personer i et bestemt 

område. Hensynet til personvernet synes således å være tilsidesatt i alt for stor grad i 

lovforslaget.  

  

Det foreslås riktignok to alternative måter å angi situasjonene som kan berettige overvåking. 

Begge alternativene synes å være for vage. Dersom man skulle gå for alternativet med å angi 

situasjonene ut fra strafferamme, bør strafferammen etter LOs oppfatning sette høyere enn 3 

år. Selv simpelt tyveri har som kjent strafferamme på 3 år.  

  

Departementet foreslår også at politiet ikke alltid skal varsle ekomtilbydere eller Post- og 

teletilsynet. Selv om forslaget legger opp til etterfølgende kontroll fra KK-utvalget og EOS-

utvalget, foreligger det fare for misbruk av adgangen til å overvåke. Det kan foretas 

overvåking i andre situasjoner enn det lovforslaget åpner for. Det kan til og med foretas 

regelrett avlytting. Forslaget om etterfølgende kontroll innbyr derfor ikke til tillit.  

  

Dagens hjemler i straffeprosessloven og PSTs hjemler i politiloven bør etter LOs oppfatning 

være tilstrekkelige. Hvis man først skal tillate en utvidelse av politiets handlingsrom, bør 

adgangen til å opprette mobilregulerte sonere være begrenset til de ekstraordinære tilfellene, 

og det bør foreligge godkjennelse fra domstolene i forkant, med unntak av 

nødrettssituasjonene. I denne sammenheng kan det ses hen til den danske løsningen, som er 

omtalt på side 12 i høringsnotatet. De danske reglene fremstår som mer nyansert og har større 

fokus på de rettssikkerhetsmessige aspektene enn det departementets lovforslag har. 
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Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje Olav Olsson 
(sign.) 

 

 Imran Haider 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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