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Det vises til e-post av 17. juni 2014, hvor forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 
2005 ble sendt på høring, samt løpende kontakt i forbindelse med opphevelse av lov om 
forsvarshemmeligheter. 

Som kjent har Forsvarsdepartementet (FD) fremmet forslag om å videreføre enkelte 
bestemmelser fra lov om forsvarshemmeligheter, som oppheves ved ikrafttredelse av 
straffeloven, i sikkerhetsloven. 

Foruten merknader fra FD i forbindelse med ovennevnte forslag i brev av 23. apri12014, 
har FD registrert en henvisning til lov om forsvarshemmeligheter som nødvendigvis 
må endres samtidig som opphevelse av nevnte lov. 

I lov om politimyndighet i det militære forsvar (politimyndighetsloven) § l, andre ledd, 
henvises det til§ l i lov om forsvarshemmeligheter. Sistnevnte bestemmelse er foreslått 
videreført i ny § 18 a i sikkerhetsloven. Bestemmelsen gir på nærmere vilkår mulighet 
til å forby adgang til blant annet forsvarsbygg og - anlegg, bestemte forbudsområder og 
til å gi forbud mot å overvære militære øvelser. 

For at Forsvaret effektivt skal kunne følge opp reguleringen i forslag til ny § 18 a i 
sikkerhetsloven, herunder underliggende forskriftsverk, foreslår FD at henvisningen i 
lov om politimyndighet i det militære forsvar § l, andre ledd endres som følger: 

«Politimyndighet kan også utøves overfor den som opptrer i strid med 
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forbud gitt i medhold av§ 18 a i lov av 20. mars nr. 10 lov om 
forebyggende sikkerhetstjeneste.» 

FD har ingen ytterligere kommentarer til høringsforslaget. 
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