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Svar på høring - forslag til endringer i personopplysningsforskriften  

Post- og teletilsynet (PT) viser til høringsbrev av 26.6.2012 fra Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. (FAD) Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslag til endringer i 
forskrift av 15.desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsforskriften.) Forskriften er hjemlet i lov av 14.april 200 nr. 31 om behandling av 
personopplysninger (personopplysningsloven). 

PT fører tilsyn med lov av 4.juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). 
Personopplysningsforskriften er således ikke direkte underlagt PTs tilsynsoppgaver. Som det 
fremgår av høringsbrevet, er Del A i forslaget til ny forskrift et resultat av implementeringen av 
datalagringsdirektivet i norsk rett. Det er PT som utformer forskriften tilhørende nevnte direktiv 
(datalagringsforskriften) og PT finner det således naturlig å kommentere  Del A i forslaget til ny 
personopplysningsforskrift.   

Del A om endringer i personopplysningsforskriften § 7-1 om konsesjonsplikt for behandling av 
personopplysninger i ekomsektoren.  

Bestemmelsen fastsetter en konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i ekomsektoren.   
PT finner det nødvendig å kommentere bestemmelsens første ledd hva gjelder omfanget av 
konsesjonsplikten. I medhold av ny § 2-7a annet ledd annet punktum i ekomloven, kan PT utvide 
kretsen av lagringspliktige subjekt dersom dette er nødvendig for å oppnå bestemmelsens formål. 
Dersom det er ønskelig, slik det fremgår i høringsbrevet fra FAD, at konsesjonsplikten hjemlet i 
personopplysningsforskriften § 7-1, også skal ramme eventuelle lagringspliktige etter ekomloven    
§ 2-7a annet ledd annet punktum, anser PT det som uheldig å innta «hos tilbydere av elektronisk 
kommunikasjonsnett som anvendes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbydere av 
slik tjeneste» i § 7-1 første ledd. PT finner at den overfor nevnte setning, etter sin ordlyd, medfører 
en begrensing i konsesjonsplikten ved at eventuelle lagringspliktige i medhold av § 2-7-a annet 
ledd annet punktum ikke omfattes. PT foreslår således at den nevnte setning tas bort og at 
personopplysningsforskriften § 7-1 første ledd lyder som følger: «Behandling av 
personopplysninger for kommunikasjons- og faktureringsformål samt for å oppfylle plikten til å 
lagre data i medhold av lov av 4.juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjons (ekomloven) § 2-
7a.» På denne måten fremstår det som klart at konsesjonsplikten gjelder for hele § 2-7 i 
ekomloven, også eventuelle lagringspliktige etter § 2-7a annet ledd annet punktum.  
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Del B om endringer av personopplysningsforskriften kapittel 8 om kameraovervåking 

PT har ingen kommentarer til Del B vedrørende kameraovervåkning.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Fredrik W. Knudsen (e.f) Ingunn Nordlie 
seksjonssjef rådgiver 
 
 
 


