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Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 23. juni 2010 med vedlegg.


MOTTATT,


0DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT


ustisde artementet har føl ende merknader:
Justisdepartementet har forelagt høringen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Innspillene de har
gitt ligger vedlagt. Justisdepartementet sendte i tillegg høringssaken til Riksadvokaten,
Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet, men de ble bedt om å vurdere å inngi
egne høringsuttalelser direkte til Samferdselsdepartementet (SD).


Ekomloven 2-6
Justisdepartementet støtter og vil understreke viktigheten av endringsforslaget i
ekomloven § 2-6, der tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester pålegges en
plikt til å tilby opprinnelsesmarkering for anrop til nødetatene for tilbydernes egen
regning Det er viktig at plikten til å tilby opprinnelsesmarkering omfatter alle
systemer/teknologiplattformer som kommuniserer med nødmeldetjenesten.
Justisdepartementet er videre av den oppfatning at det er viktig å regulere kravet til
nøyaktighetsgraden og oppfyllelsestiden, eventuelt på forskriftsnivå, når det gjelder
geografisk lokalisering/mobilposisjonering.


Ekomforskriften 8-4
Det er av stor betydning at samfunnsviktige brukere blir prioritert i en oppstart etter et
driftsutfall, slik som det uttrykkes eksplisitt i ekomforskriften § 8-4. Det fremgår
imidlertid ikke uttrykkelig av verken forskriftsteksten eller høringsnotatet at
Nødetatenes kommunikasjonsnett (Nødnett), som verken er "tilbyder" eller
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"sluttbruker" i ekomlovens/-forskriftens forstand, må prioriteres i slike tilfeller. Endelig
tekst bør uttrykke klart at nødetatenes kommunikasjonsnett skal prioriteres.


Nødetatenes virksomhet er avhengig av at deres kommunikasjonsnett fungerer til
enhver tid for å kunne utføre sine samfunnsviktige oppdrag, og de må derfor være
prioritert ved oppstart etter driftsutfall. Selv om Nødnett har en høyere grad av
sikkerhet og redundans enn de kommersielle tilbydernes nett, benytter nødnettet stor
grad av felles infrastruktur med de kommersielle tilbyderne (basestasjoner,
transmisjonslinjer mv.). Dersom det er driftsutfall der Nødnett er samlokalisert, må de
kommersielle tilbyderne prioritere feilretting for Nødnett foran øvrige kunder.


Justisdepartementet mener det er viktig at denne plikten til å prioritere hensynet til
sluttbrukere med ansvar for borgernes liv og helse må gjelde uavhengig av eventuelle
vedtak fra Post- og teletilsynet (131). Men dersom tilbydere ikke gjør de riktige
prioriteringene, må PT ha hjemmel til å komme med pålegg om dette.


Ekomforskriften 7-2
SDs forslag til endring av ekomforskriften § 7-2 første ledd om sletting og
anonymisering av data synes ikke å korrespondere med det samtidige forslag til
endring av ekomloven § 2-7 annet ledd. Forslaget til endring av ekomforskriften § 7-2
første ledd synes imidlertid å korrespondere med forslaget til endring av ekomloven §
2-7 annet ledd, slik dette fremgår av SDs, JDs og FADs høringsnotat 8. januar 2010 om
norsk implementering av EUs datalagringsdirektiv (side 59).


Ekomlov 6-2 a første ledd
Justisdepartementet ber om at forslaget til ekomlov § 6-2 a første ledd endres slik det er
markert her:


Ekomloven 6-2 a annet ledd tred'e kt
I forslaget til lovendring av ekomloven § 6-2 a annet ledd, tredje pkt (mobilregulerte
soner) fremgår følgende:


"Myndigheten avgior i samråd med politiet om og i tilfelle når rettighetshaverne skal
underrettes".


Myndigheten i dette tilfellet er Post- og teletilsynet (PT). Justisdepartementet antar at
"samråd" i praksis innebærer at PT innhenter uttalelse fra politidistriktet før PT treffer
avgjørelsen. Justisdepartementet ber om at SD får presisert i forarbeidene at politiets
tilråding skal tillegges stor vekt ved PTs avgjørelse.


Side 2


"Politiet kan uten tillatelse fra myndigheten ta i bruk frekvenser som er tildelt andre, dersom
vilkårene for identifisering av kommunikasjonsanlegg etter straffeprosessloven § 216a tredje
ledd annet punktum, § 216b annet ledd bokstav c  og  eller § 222d er oppfilt,eller vilkårene
for bruk av tvangsmidler forebyggende øyemed etter politiloven § 17d foreligger".







Politiets behov for å løse sine o aver
SD bør vurdere å innta en bestemmelse i ekomloven om at aktuell myndighet ved
avgjørelser, konsesjoner mv., skal legge vekt på politiets behov for å løse sine oppgaver.


Jamming
Det er uttrykt frykt for at jamming kan slå ut for eksempel trygghetsalarmer og
mobiltelefoner. Jammere er normalt innstilt på 900 og 1800 MHz, som er GSM-nettets
frekvenser. Voldsalarmer har også denne frekvensen, siden de er basert på GSM-
teknologi. Det nye nødnettet har en frekvens på 430 MHz, og vil ikke rammes av slik
jamming. Trygghetsalarmer har frekvenser på 169 eller 189 MHz, vil heller ikke kunne
hammes (jf. forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser).


Ekomloven 10-13
I ekomloven § 10-13 brukes betegnelsen "overtredelsesbot". Dette fremstår som en
sammenblanding av bøtestraff, som er en straffereaksjon, og adtninistrativt
overtredelsesgebyr. Når det er tale om en administrativ sanksjon, bør begrepet
"overtredelsesgebyr" brukes. Vi viser til NOU 2003: 15 Fra bot til bedring punkt
11.3.2.1, der sanksjonsutvalget anbefaler denne begrepsbruken.


Forholdet til Svalbard
Ekomloven gjelder på Svalbard gjennom egen forskrift, som gjør unntak for kapittel 3
og 4 og § 9-3. De foreslåtte endringene i loven og de to forskriftene vil også gjelde for
Svalbard, bortsett fra det som kan henføres til bestemmelser det er gjort unntak for i
svalbardforskriften. Det er greit å se hvilke endringer i selve loven som gjelder for
Svalbard, og nummerforskriften gjelder så vidt vi kan se i sin helhet. Når det gjelder
ekomforskriften, er den hjemlet i mange forskjellige bestemmelser i loven, og det er
vanskelig å vite sikkert hva som gjelder og ikke gjelder på Svalbard. Vi stiller f.eks.
spørsmål ved bestemmelsen i forslaget til ny § 2-8 om BEREC i ekomforskriften; den
bestemmelsen vil antakelig ikke kunne gjelde for Svalbard.


Svalbard er ikke omtalt i høringsnotatet, og synes derfor ikke å være vurdert særskilt i
forhold til endringsforslagene. Siden Svalbard ikke er omfattet av EØS-avtalen, mener vi
at det kan være grunn til å ta en slik særlig vurdering, og vi ber om at det blir gjort i den
kommende proposisjonen. Ta gjerne kontakt med Justisdepartementets polaravdeling
om dette.


Med hilsen


/f"7‘rif- Harald Aass
fagdirektør
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Toril Juu
seniorråd • e







Vedlegg:
DSB brev 30. august 2010
DSB brev 13. september 2010
DNK brev 6. september 2010
DNK brev 4. desember 2007
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