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UTLEVERING AV TRAFIKKDATA PÅBEROPELSE AV NØDRETT

Riksadvokatenhar somgjenpartsadressatmottatt kopi av brev datert 14. september2009 fra
Telenor ASA, Group Leagalved advokat Leif-HenrikRønnevigtil fiere av landets
politimestrehvor det hevdesat politietmisbrukerstraffelovensnødrettshjemmelfor å få
utlevert trafikkdata.De respektivepolitimestreanmodesi breveneom bistandtil innskjerping
av regelverket. De konkrete eksemplersom trekkes fremgjeldersærligsaknet-saker,men
omfatter også saker hvor politiet etterforskerstrafibareforhold.GenereltopplyserTelenor at
de fleste politidistrikterpåberopernødrett i utstrakt grad ved anmodningom utleveringav
trafikkdata, herunderregistrererderes "Politisvarsenter"tilnærmetdaglig anmodningermed
angivelseav nødrettshjemmelog hvor lovenskriterier, ifig.advokat Rønnevig,åpenbart ficke
er oppfylt.

I brev herfra av 20. oktober 2004 til samtligepolitimestereog statsadvokaterinnskjerpet
riksadvokatenpolitietsbruk av nødrett (straffeloven§ 47) som hjemmelsgrunnlagfor å
innhenteabonnementsopplysninger,trafikkdatamv. i forbindelsemed etterforsking.Kopi av
brevet vedlegges for enkelreferanse.Fra brevethitsettes:

"Nødrett kan vanskeligværerettsgrunnlagfor tvangsmidlereller andreetterforskingsmetodernår
formåletutelukkendeer å etterforskeen alt begått straftbar handling.Riksadvokatenkan heller ikke se
at nødrett, eller for den saks skyldnødverge,i utgangspunktetkan påberopesfor å sikre en raskerc
utleveringav informasjonunder slik etterforskingi de tilfellerder infonnasjonsinnhentingenhar
lovhjenunel,typisk ekom-loven§ 2-9 ellerstraffeprosessloven§ 210. Avveiningenav hensynettil
oppklaringav stralTesakermotandre hensyner foretattav lovgiverved utfortningenav hjemleri
straffeprosesslovenog annenaktuell lovgivning,og utelukkeri utgangspunktetanvendelseav
straffeloven§ 47.eller§ 48, som inngrepshjemmeli tilfellede lovbestemtehjemlerikkestrekker til.
Unntakkan tenkesi spesiellesituasjonerfor å forebyggeelleravvergeEremtidigeangrep, eksempelvis
hvor politiet har grunn til å tro at liv, helseeller store verdierstår på spill,jf. omtaleav nødrett som
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hjemmelsgrunnlagblantannet i NOU 1993:31 side51, Lund-rapportenside 304 og 336 og
Politimetodeutvalget(NOU2004: 6) side 45-46."

Foranståendegjelderfortsatt og omerindresherved.For ordens skyld tilleggesat også
regleneom beslag i straffeprosessloven§§ 203 flg. i kombinasjonmed nødvendigfritak fra
taushetspliktenfra Post- og teletilsynetog straffeprosessloven§ 216b samt § 222d,j£ § 216b
om kommunikasjonskontroll,kan gi grunnlagfor innhentingav trafikkdata
etterforskingssammenheng.

1den grad nødrett påberopessom hjemmelsgrunnlagfor utleveringav traflkkdatai
forbindelsemed etterforsking,forutsetter riksadvokatenat anmodningeni så fall fremsettes
av pckalemyndighelenetter en nøyevurderingav om vilkårenei straffeloven§ 47 foreligger.
Den nærmereavveiningog de kryssendehensynskal uttrykkeligbeskrives.

Påberopelseav nødrett utenfor de områder av politietsvirksomhetsom gjelderetterforsking,
for eksempeli forbindelsemed rednings-og leteaksjoner,liggerutenfor rficsadvokatens
ansvarsområdeog omtalesderfor ikke. Gjenpartav brevet sendesPolitidirektoratetfor
eventuelloppfølgingvisavissistnevntetype,saker.
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ANMODNINGEROM ABONNEMENTSOPPLYSNINGER,UTLEVERINGAV
TRAFIKKDATAMV. UNDER PABEROPELSEAV NØDRETT

TeleselskapeneTelenor ASA og NetComGSM as har begge tatt opp med riksadvokaten
politiets påberopelseav nødrett (straffeloven§ 47) som grunnlag for henvendelsertil
selskapene med begjæringerom utleveringav trafakkdatamv. Omfangetsynes ikke
ubetydelig i betraktningat antall henvendelserhvor nødrett angis som hjemmel, siste år etter
det opplyste utgjorde ca 110bare til ett av selskapene.Både NetCom og Telenor viser til at
nødrettsbestemmelseni stigende gradpåberopesunder etterforskingsom hjemmelsgrunnlag
i anmodning om utleveringav historisketrafikkdatamv. i etterforskingssaker.

Riksadvokatenhar fått tilsendt et lite knippe eksemplerpå begjæringerfra politiet der det
vises til nødrett som hjernmelsgrunnlag.De kortfattedebegjæringenegir i seg selv ikke
grunnlag for riksadvokaten til å ta stilling til om begjæringenei alle tilfellenekunne vært gitt
en annen rettslig forankringenn nødrett.Selskapenesnænnere omtale av tilfellene og, i noen
tilfeller, opplysninger frapolitiet innhenteti etterhåndsynes likevel klart å peke i dpn
retning. Enkelte av tilfellene gjelder utleveringav ellers taushetsbelagteopplysninger som
vil være hjemlet i ekomloven § 2-9. 1andretilfellerville den alternativefremgangsmåte
være å innhente rettens kjennelse forutleveringspåleggetter straffeprosessloven§ 210 første
ledd,jf. samme bestemmelsesannet ledd som gir påtalemyndighetenstjenestemennen
hastekompetanse,men med etterfølgenderettsligkontroll.

Riksadvokaten har innhentet uttalelsefra de to regionalestatsadvokatembetersom
teleselskapenes eksemplerer hentet fra, ledsagetav redegjørelserfra de aktuelle
politidistrikter. Det er imidlertid opplyst at problemstillingengjelder henvendelser fra
politiet over hele landet.

Henvendelsene fra teleselskapeneog politiets redegjørelser,innhentet i denne anledning,
levner ikke tvil om at årsaken til at nødrett oppgissom hjemmel for begjæringer i flere
tilfeller skyldes et ønske fra politiet om å få høyereprioritet for "sin sak" enn det man ellers
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regner med å oppnå gjennomen ordinærsaksbehandling.På dennebakgrunn finner
riksadvokaten grunn til å presisere:

Nødrett kan vanskelig være rettsgrunnlagfor tvangsmidlereller andre etterforskingsmetoder
når formålet utelukkendeer å etterforske en alt begått strafibar handling.Riksadvokatenkan
heller ikke se at nødrett,eller for den saks skyldnødverge,i utgangspunktetkan påberopes
for å sikre en raskere utleveringav informasjonunder slik etterforskingi de tilfeller der
informasjonsinnhentingenhar lovhjemmel,typisk ekom-loven§ 2-9 eller
straffeprosessloven§ 210. Avveiningenav hensynet til oppklaringav straffesakermot andre
hensyn er foretattav lovgiverved utformingenav hjemler i straffeprosesslovenog annen
aktuell lovgivning,og utelukkeri utgangspunktetanvendelseav straffeloven§ 47, eller § 48,
som inngrepshjemmeli tilfelle de lovbestemtehjemler ikke strekkertil. Unntak kan tenkes
spesielle situasjoner for å forebyggeeller avvergefremtidigeangrep, eksempelvishvor
politiet har grunn til å tro at liv, helse eller store verdier står på spill,jf. omtale av nødrett
som hjemmelsgrunnlagblant annet i NOU 1993:31 side 51, Lund-rapportenside 304 og 336
og Politimetodeutvalget(NOU 2004:6) side 45-46.

Nødrett antas lettere å kunne påberopesutenforde områder av politiets virksomhet som
gjelder etterforsking,med rednings-og leteaksjonersom et klart eksempel.Dette ligger
imidlertid utenfor riksadvokatensansvarsområdeog omtales derfor ikke.

En vil tilføye at tvilsombruk av nødrettsbestemmelsenpå sikt undergravertilliten til po itiet
og samarbeidetmed tilbydeme av teletjenester.

Riksadvokatenber politimestrenesørge for at ovenståendegjøres kjent for påtalemyndighetens
tjenestemenn i politiet.

Tor-Aks Busch

statsadvokat

Gjenpart: 1. Netcom GSM as, P.B. 4444 Nydalen,0403 Oslo
Telenor ASA, Advokatenei Telenor, 1331Fornebu
Politidirektoratet
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