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Høringssvar - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 
NVE viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 17. juni 2014 om forslag til lov om 
ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. Forslaget omfatter blant annet et forslag om å videreføre tidligere 
forbud mot sjøkartlegging og luftfotografering. Det vises i denne sammenheng til 
Forsvarsdepartementets brev til Justis- og beredskapsdepartementet datert 23. april 2014, høringsnotatets 
vedlegg I. NVE stiller spørsmålstegn ved videreføringen av forbudet mot sjøkartlegging og 
luftfotografering. 

NVE har ansvarsområder som angår naturfarekartlegging samt beredskap og krisehåndtering ved større 
flom og skredhendelser. Etter NVEs syn er det uheldig dersom man hindrer muligheten til å foreta 
kartlegging fra luft eller i sjø til bruk til farekartlegging og ved krisehåndtering. NVE har det nasjonale 
ansvaret for blant annet kartlegging av fare for store fjellskred og fare for kvikkleireskred. Til dette 
arbeidet trengs detaljerte høydedata både fra flybåren datafangst på land samt sjøbunnkartlegging for 
større områder. 

Eksempler på nødvendigheten av slike data er kartlegging av fare for kvikkleireskred for utsatt 
bebyggelse i kystsonen i Norge og krisehåndtering som ved kvikkleireskredet i Lyngseidet i 20 l O der 
større områder i kystsonen ble berørt. Andre eksempler på behovet knytter seg til grunnlaget for 
flodbølgeanalyser ved fjellskred fra Åknesfjellet i Møre og Romsdal og fra Nordnesfjellet i Troms, der 
hele fjordsystemer berøres. NVE anser det viktig å presisere at det er nødvendig at direktoratet ikke 
hindres tilgang både til å innhente og å benytte eksisterende data ved farekartlegging, beredskap og 
krisehåndtering for naturfarene flom og skred, selv om dette kan berøre nærområder ti l 
forsvarsinstallasjoner eller berøre sjøbunnmålinger som dekker større fjordsystemer. 

Videre er NVE usikre på forbudets realitet, særlig hva gjelder flyfotografering. I dag kan også 
privatpersoner drive flyfotografering, for eksempel ved hjelp av droner eller private småfly. En 
forutsetning for å kunne praktisere et flyfotograferingsforbud er at alle som har muligheten til å ta slike 
foto er klar over hvilke objekter og områder som det er forbudt å fotografere . A dele slik kunnskap om 
viktige, beskyttelsesverdige anlegg med offentligheten vil etter NVEs vurdering delvis kunne 
undergrave formål et med forbudet. At det i tillegg finnes en rekke satellittjenester på internett som gir 
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bildeoversikter og kart, vil ytterligere begrense virkningen av forbudet. Håndhevelsen av forbudet vil 
være svært vanskelig, om ikke umulig, også fordi det allerede finnes flyfotografier av en rekke objekter 
og områder. 

NVE finner også grunn til å kommentere Forsvarsdepartementets brev hvor det uttrykkes: «l dagens 
samfunn bør også sivil infrastruktur som er av betydning for våre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser 
gis et tilsvarende vern. Det foreslås derfor en bestemmelse som i tillegg til militære anlegg og områder, 
også omfatter objekter som er utpekt som skjermingsverdige etter sikkerhetsloven» (s. 3). I denne 
sammenheng viser vi til arbeidet med revisjon av sikkerhetsloven. 

Med hilsen 

Karin Margrethe Bugge 
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