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HØRING - FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING A V STRAFFELOVEN A V 2005 MV -
ANGÅENDE FORSVARSDEPARTEMENTETS INNSPILL TIL OPPHEVELSE A V LOV OM 
FORSVARSHEMMELIGHETER 

Olex AS er et norskt firma som lager et system som lar båter selv måle opp havet. Systemet har vært i salg 
siden 1998, og vi har rundt 6000 kunder, hvorav 2000 i Norge. 

Systemet samler inn og organiserer bunndata ved hjelp av ekkolodd og GPS. Dataene presenteres ombord i 
båten som interaktive sjøkart i 2D og 3D, med typisk oppløsning rundt 5 meter. 

De fleste kundene er yrkesfiskebåter, men vi har også kunder innen havbruksnæring, anleggsvirksomhet, 
sivil og militær forskning og lignende. De alle fleste måler med forholdsvis primitive enkelstrålelodd, men 
enkelte anvender multistrålelodd. 

I tillegg til at våre kunder måler opp havet for sin egen del, administrerer vi også en database hvor kundene 
kan sende inn sine data; alle som bidrar, får gratis tilgang til hele databasen. 

Forsvarsdepartementet foreslår nå med sitt innspill at det skal bli forbudt å måle opp havbunnen på denne 
måten. Det er litt uklart om forbudet kun vil gjelde for forvaltningen, eller for alle kun over visse militære 
installasjoner og områder, eller for alle og enhver overalt. 

Om lovforslaget tolkes strengt i siste retning, vil det kriminalisere alle våre norske kunder. De måler kanskje 
for et aktverdig formål, men ferdes langs hele kysten, og måler altfor store områder. Vår delte 
havbunnsdatabase blir likedann ulovlig, selv om den allerede er distribuert til flere tusen kunder, i Norge og 
diverse utland. 

Lovforslaget medfører et betydelig tilbakeskritt for den norske fiskeflåten. Den mister et viktig og utbredt 
verktøy, som effektiviserer dens arbeid og trygger dens navigasjon. 

Når vi begynte med Olex, var det en usikkerhet hvorvidt vi berørte loven om forsvarshemmeligheter av 
1914. Vi hørte da fra Forsvaret at de så gjennom fingrene med vår virksomhet, at de ikke hadde noen 
innvendinger: de ville ikke stoppe den teknologiske utviklingen som muliggjorde Olex. 
Forsvarsdepartementets nye lovforslag medfører i så måte en kraftig innskjerping. 
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Vi foreslår derfor at Forsvarsdepartementets lovforslag ikke tas til følge. Subsidiært at det modifiseres til 
ikke å ramme våre kunder, for eksempel ved fjerning av regelen om at unntak fra loven krever 
arealbegrenset oppmåling. 
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