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NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov - Høring 

Viser til oversendelse datert 5. desember 2016. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har følgende merknader knyttet til 

personvernkonsekvensene av forslaget til ny straffeprosesslov: 

 

Utvalget er ikke særskilt bedt om å foreta en generell utredning av de personvernrettslige 

sidene ved behandlingen av straffesaker og ulike straffeprosessuelle metoder. Utvalget er 

likevel ofte innom temaet, og i NOU-en er det foreslått en rekke lovendringer som vil utvide 

adgangen til å gjøre inngrep i enkeltindividers personvern, herunder innhente, registrere og 

behandle til dels svært sensitive personopplysninger. Blant annet foreslås det å senke 

dagens mistankekrav for innhenting av DNA-materiale fra mistenkte, og det foreslås å utvide 

adgangen til å forske på materialet som innhentes ved kroppslige undersøkelser i 

sammenheng med straffesaker. Videre foreslås det å lovfeste ulovfestede politimetoder, som 

spaning og infiltrasjon, og å endre strafferammekravet for å ta i bruk visse tvangsmidler, som 

personnær sporing. 

 

Personvernkonsekvenser er et sentralt moment i vurderingen av flere av de foreslåtte 

lovendringene. En rekke av forslagene står i et spenningsforhold til kravene i Grunnloven § 

102 og EMK artikkel 8 om retten til privatliv og vilkår for inngrep i denne retten, uten at dette 

er nærmere redegjort for i NOUen. KMD savner særlig en grundigere redegjørelse for 

behovet for og konsekvensene av de foreslåtte lovendringene som griper inn i 

enkeltindividers personvern. 

 

Den mangelfulle synliggjøringen av personvernkonsekvensene gjør det vanskelig å ta stilling 

til de ulike forslagene. Når forslagene følges opp i en lovproposisjon, er det nødvendig å 
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Side 2 
 

drøfte og synliggjøre hvilke konsekvenser de foreslåtte bestemmelsene vil kunne få for 

personvernet. Proposisjonsteksten må også inneholde en vurdering av i hvilken grad de ulike 

forslagene tilfredsstiller kravene i Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anny Skarstein 

seniorrådgiver 
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