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1 INNLEDNING OG KORT OM OMFANG OG OPPLEGG 
FOR ARBEIDET MED RAPPORTEN

Denne rapporten har blitt til som del av et større prosjekt i regi av 
Transportøkonomisk institutt (TØI); «Security i transport. Personvernets 
grenser.»Prosjektet er del av forskningsprogrammet Risiko i transportsektoren 
(RISIT), fi nansiert av Norges forskningsråd. For prosjektet er det formulert 
tre delmål:
 Kartlegge hvilke tiltak for økt security i transportsektoren som gjennom-

føres eller vurderes i europeiske land, på EU-nivå eller som følge av andre 
internasjonale overenskomster, og om det er det systematiske forskjeller 
mellom transportformene? 
 Analysere hvordan sikkerhetstiltakene forholder seg til personverninter-

essene (interesseteorien) og til relevante norske og europeiske rettskilder? 
Hva er rettstilstanden i Norge og hvordan vil denne kunne påvirkes av de 
internasjonale utviklingstrekkene? 
 Studerer hvordan beslutningsfattere i Norge og i de sentrale EU-institus-

jonene (eks EU-kommisjonen, Parlamentet og Europarådet) veier de ak-
tuelle sikkerhetstiltakene opp mot personverninteressene? 

Denne rapporten dekker delmål 2, og inneholder en rettsteoretisk og rettsdog-
matisk tilnærming til spørsmålet om ivaretakelse av personvern i en transport-
sektor der økte krav til securitytiltak kan begrunne større grad av krenkelser 
av folks personvern. Personopplysninger vil ofte bli brukt for å drive etter-
retning, etterforskning og som bevis i straffesaker. Det er derfor vanskelig å 
opprettholde et skarpt skille mellom hensynet til personvern og hensynet til 
ivaretakelse av rettssikkerhet. Personvernhensyn vil derfor i noen grad bli satt 
i sammenheng med hensynet til rettssikkerhet.

Dette delprosjektet har hovedvekt på personvern i betydningen person-
opplysningsvern (jf kapitlene 3 og 4, nedenfor). Likevel er det et poeng å få 
frem sammenhengen mellom personvernspørsmål som er knyttet til fysisk in-
teraksjon (kontroll med passasjerer og ansatte) og slik kontroll som gjelder 
behandling av personopplysninger.  

Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger som er relevant 
for ivaretakelse av security i transport favner i utgangspunktet ekstremt vidt. 
Grunnleggende blir spørsmålet hvilke informasjonskilder og rutiner for be-
handling av opplysninger som kan være aktuelle for å forhindre eller etterfor-
ske terror og sabotasje mot transportmidler? Særlig i forhold til formålet å 
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avdekke planlegging/forberedelse for å forhindre slike anslag, er innhenting og 
videre behandling av personopplysninger fra en lang rekke kilder aktuell, og 
kan ikke avgrenses til transportsektoren.

Det har vært nødvendig å legge opp til en noe mer begrenset undersøkelse 
enn det et slikt altomfattende utgangspunkt indikerer. For det første er under-
søkelsen avgrenset til å gjelde luftfart og jernbane som eksempelområder, og 
dette innebærer at arbeidet ikke omfatter informasjonsbehandling mv i regi av 
myndigheter og andre aktører innen for eksempel vei- og sjøtransport. Likevel 
må overføringsverdien av de personvernmessige vurderingene antas å være 
stor også for disse transportsektorene. Arbeidet omfatter heller ikke informa-
sjonsbehandling mv i regi av tollmyndighetene, herunder heller ikke arbeidet 
i EU med å innføre ny passteknologi med bruk av biometriske teknikker mv.1 
Tollmyndighetenes taushetsplikt er ikke til hinder for at utlevering av person-
opplysninger mv i visse tilfelle kan skje til politi og enkelte myndigheter, se 
tolloven § 7. Jeg kommer likevel ikke inn på en nærmere analyse av de hjemler 
som foreligger for informasjonsutveksling mellom tollmyndigheter og politi 
mv i samband med sikring av transport mot anslag.

I del I av denne fremstillingen vil jeg kortfattet og generelt si noe om secu-
rity i transport og forholdet til personvern. I del II behandler jeg personvern 
og personopplysningsvern på en forholdsvis grundig måte. Fremstillingen om-
fatter den interesseteori som har vært en viktig del av den norske diskusjonen 
om og forståelsen av personvern, og som inngår i målformuleringen for dette 
delprosjektet, jf ovenfor. Denne delen inneholder i tillegg noen nye elementer 
som blir formulert i lys av spørsmål knyttet til sikkerhet/security i transport. 
Den generelle behandlingen av personvern og personopplysningsvern vil være 
referansepunkt for fl ere av vurderingene i rapportens øvrige deler, særlig del IV 
vedrørende hovedfunn og viktige innsikter.

I del III gjennomgår jeg utvalgte deler av gjeldende rett. Dette omfatter pri-
mært personopplysningsretten, datalagringsdirektivet og lovgivning mv som 
spesielt regulerer lufttransport og jernbane, herunder spørsmål som kan ha 
betydning for vern mot anslag. I denne gjennomgangen vil rettsakter innen EU 
spille en stor rolle, og disse vil bli gjennomgått i tilknytning til gjennomgang 
av norsk rett. Det vil også bli lagt vekt på å redegjøre for en pågående rettsut-
vikling og diskusjon om en rammebeslutning for personvern og behandling av 
personopplysninger innen politi og domstoler i kriminalsaker. Selv om det ved 
avslutning av arbeidet (april 2007) ikke foreligger noe endelig beslutning, vil 
gjennomgang av utkast til slik beslutning trolig gi gode anvisninger på fremti-
dig gjeldende rett på området.

1 Se Council Regulation (EC) No 2252/2004 (13. desember 2004) on standards for security 
features and biometric passports and travel documents issued by Member States.
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Del III inneholder ingen dyptpløyende gjennomgang av gjeldende rett, men 
baserer seg primært på bestemmelsenes ordlyd, forarbeider, samt fortaler til 
forordninger og direktiver. Jeg har ikke undersøkt dommer og forvaltningsav-
gjørelser, og heller ikke gjennomgått praksis hos aktuelle tilsynsmyndigheter. 
Denne metodiske begrensningen kan etter min mening forsvares fordi siktemå-
let er å sette sammen en helhetlig beskrivelse av konfl ikten mellom personvern 
og security i transport. Hovedfokus blir da på (manglende) sammenhenger, 
likheter og ulikheter i systematisk tilnærming, materielt innhold mv, og ikke 
på å løse myriaden av de mulige tolkningsspørsmålene som kan knyttes til de 
aktuelle regelverkene.

Både del II og del IV har et klart rettspolitisk preg, dvs spørsmålene blir 
behandlet og drøftet i lys av det personvernidealet som har ligget til grunn 
for den sentrale lovgivningen innen EU og Norge. I dette ligger det en klar 
referanse til et sett av verdier, men uten at det dermed er sagt noe om hvilken 
vekt slike verdier og interesser skal tillegges. Det rettspolitiske innslaget går 
med andre ord ikke så langt som til å uttrykke hvilken grad personvernet mer 
bestemt skal ivaretas. I del IV skriver jeg likevel noe om hvilke tilnærminger 
og tiltak som kan være aktuelle i et fremtidig arbeid for å vareta personvernet. 
Den endelige avveiningen må selvsagt skje innenfor rammene av politisk-de-
mokratiske beslutningsprosesser og del IV kan delvis ses som innspill til denne 
debatten. Menneskerettighetene, herunder artikkel 8 i den Europeiske mennes-
kerettighetskonvensjonen (EMK), er en ramme for hva politiske myndigheter 
kan vedta.  Jeg har imidlertid ikke undersøkt den nedre grensen for personver-
net etter menneskerettighetene.





DEL I 

GENERELLE PERSPEKTIVER PÅ TRANSPORTSIKKERHET 
OG PERSONVERN





2 TRANSPORTSIKKERHET («SECURITY I TRANSPORT»)

Dette arbeidet inneholder primært drøftelser av forholdet mellom personvern 
og «security», eller «transportsikkerhet». Transportsikkerhet (tilstand) og 
«transportsikring» (handling) er imidlertid for alminnelig og upresist til å ut-
trykke security til forskjell fra safety. Derfor vil jeg gjøre bruk av de engelske 
betegnelsene når jeg anser dette som hensiktsmessig for å oppnå tilstrekkelig 
presisjon.

Transportsikkerhet gjelder vern av transportinfrastruktur, transportmidler, 
personer (brukere og ansatte) og gods/objekter som er knyttet til transport-
midler og -infrastruktur.) Transportsikkerhet gjelder håndtering av risiko som 
er knyttet intenderte ulovlige handlinger som kan forårsake skade på trans-
portsystemet, personer og gjenstander eller som forårsaker frykt for slik skade.  
Slike handlinger vil jeg gjennomgående betegne som «anslag» eller mer konkret 
som «terror» eller «sabotasje». Transportsikkerheten kan med andre ord også 
sies å være rammet dersom noen konkret truer med terroranslag eller lignende, 
og således skaper frykt som rammer trafi kkvirksomheten. Transportsikring kan 
omfatte forebygging mot handlinger som kan gi fysiske skader, og mot hand-
linger som primært gir psykiske og/eller økonomiske skade.  Transportsikring 
kan videre ses som aktiviteter med formål å etterforske slik skade, og dekker 
således både en proaktiv og en reaktiv tilnærming til sikkerhet. Det er vanske-
lig å trekke en skarp grense mellom forutgående tiltak og etterfølgende tiltak 
i tilknytning til en realisert trussel med tilhørende skade. Etterforskning og 
oppklaring av hendelser som forårsaker skade, kan også ses som en proaktiv 
aktivitet, fordi oppklaring av årsaksforhold mv kan si noe om hvilke tiltak 
som bør iverksettes for å forhindre nye skadetilfelle. Dette gjelder særlig når 
den skadevoldende hendelsen er resultatet av en organisert virksomhet.

Transportsikkerhet er ikke avgrenset til spørsmål vedrørende skade som 
forvoldes av en ubestemt krets av eksterne personer (passasjerer og andre). 
Ansatte/leverandører som er knyttet til transportsystemet (vaktpersonale, tek-
nisk personale, fører av transportmiddel mv) kan også anses å utgjøre en trus-
sel.2 Skadelige handlinger kan være planlagte, og utført på organisert måte i 
fellesskap mellom fl ere personer. Det er ikke et vilkår for min avgrensing at 
gjernings personene er klar over omfanget eller karakteren av skadefølgene. 
Spørsmål om transport sikkerhet omfatter med andre ord også det «uskyldige» 
tilfellet at en person etterlater en bombelignende gjenstand, med tanke på at 

2 Jf avsnitt 16.2.2 der det for eksempel gis en kort redegjørelse for tiltak som spesielt vedrører 
ansatte med tilknytning til lufthavner.
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dette vil skape kortvarig frykt og oppstand, men som får fatalt resultat pga. 
panikk eller andre uventede omstendigheter.

Selv om det forutsettes å foreligge en skadehensikt (men ikke nødvendigvis 
en bestemt skadefølge), kan (grovt) uaktsomme handlinger fremstå som like tru-
ende og viktig å beskytte seg mot som enkelte intenderte handlinger. Transport 
av eksplosiver, kjemikalier mv i håndbagasje på offentlig transportmiddel for 
passasjerer uten at det foreligger tanke om skadefølge, er trolig vel så viktig å 
forhindre som transport av bombelignende gjenstand for å skremme. I denne 
enkle observasjonen kan det ligge et potensiale for spredning og utvidelse av 
sikkerhetstiltak som er knyttet til transportsystemer. Selv om utgangspunktet 
er de villede og klart kriminelle handlingene, kan en lignende sikkerhetstanke-
gang overføres til uaktsomme handlinger som kan ramme transport.

Det er særlig spørsmål knyttet til personer i transportsystemet jeg vil være 
opptatt av. Personer er sentrale både fordi det er personer som skal nyte godt 
av vernet, og fordi de kan utgjøre en trussel mot transportsystemer. Objekter 
vil imidlertid også spille en viktig rolle. Dette er særlig fordi mange objekter 
kan knyttes til personer (passasjer og ansatte). Opplysninger om objekter vil 
ofte – indirekte – være opplysninger om personer, og opplysninger om objek-
ter som kan knyttes til fysiske enkeltpersoner kan derfor komme inn under 
personopplysningslovgivningen (se avsnitt 14.3.2, nedenfor). Risiko knyttet 
til objekter kan innebære en trussel mot transportsystemer, og sikkerhetstil-
tak vedrørende slike objekter vil derfor også kunne få konsekvenser for/be-
røre personer ut over det som gjelder behandling av opplysninger om dem (jf 
kroppsundersøkelse, samt begrensninger og vilkår vedrørende transportmåter 
og -omfang, bestemmelsessted mv for gods).



3 GENERELT OM PERSONVERN

«Personvern» betegner vernet av hvert enkelt menneskes integritet og autono-
mi. Integritet i betydningen vern mot krenkelser kan vi se som en «passiv» del 
av personvernet, mens autonomi mer peker i retning av (aktive) bevisste valg 

og handlende personer. Personvernet kan krenkes 
på mange ulike måter, og vi kan således tale om 
vern av personers kroppslige integritet/autonomi, 
geografi ske integritet/autonomi mv. Slike brede 
tilnærminger til integritet og autonomi er relevant 
for dette arbeidet. Imidlertid vil hovedvekten bli 
lagt på forhold knyttet til informasjonsbehandling 
som er knyttet til disse integritets-/autonomiaspek-
tene. Det betyr at jeg primært vil være opptatt av 
informasjons behandling som er knyttet til spørsmål 
om personers geografi ske-, kroppslige-, psykiske- 

(osv) integritet/autonomi.  Opplysninger om hvor personer oppholder seg, kan 
for eksempel berøre deres geografi ske integritet, og opplysninger om fysiske 
særegenheter (fi ngeravtrykk, iris) kan ha betydning for deres kroppslige inte-
gritet. Dette «informasjonssjiktet» av personvernet blir ofte benevnt «person-
opplysningsvern», og det er her vekten i dette arbeidet vil bli lagt.

Samtidig som vekt blir lagt på vern knyttet til opplysninger, blir det viktig 
å løfte frem sammenhengen mellom spørsmål vedrørende personopplysnings-
vern og spørsmål som er knyttet til personvern i en videre (fysisk) forstand. 
Utgangspunktet vil imidlertid være behandling av opplysninger, og person-
vernkrenkelser som gjelder annet enn personopplysninger, vil bli sett i sam-
menheng med personopplysningsvernet. Gjennomsøking av bagasje vil med 
andre ord primært være gjenstand for min interesse dersom den har som følge 
at det registreres personopplysninger i tilknytning til gjennomsøkingen.

Det er en nær sammenheng mellom «integritet» og «autonomi». Dersom 
autonomien respekteres fullt ut, er det sjelden grunnlag for å anse at personens 
integritet er krenket. Ransaking av person og eventuell registrering av funn som 
blir gjort, kan neppe kategoriseres som integritetsbrudd dersom dette skjer i 
fullt samsvar med personens selvstendige bestemmelsesrett. Problemet er imid-
lertid hva som skal til for å kunne konstatere at det foreligger en reell autono-
mi. Dette krever at selvbestemmelsesretten må utøves uten at det utøves tvang 
eller annen utilbørlig påvirkning, og ut i fra god kjennskap til konsekvensene 
av den autonome avgjørelsen.  Avgjørelsen må dessuten treffes på en måte som 
viser at personen faktisk har utøvet bestemmelsesretten selv. I del II, avsnitt 

Autonomi

Integritet

Figur 1: Illustrasjon av 
forholdet mellom personers 
autonomi og integritet
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14.5.2 kommer jeg nærmere tilbake til de rettslige kravene til gyldig samtykke, 
som nettopp avspeiler kravet til autonomi i personopplysnings loven. Et gjen-
nomgående problem, er at utøvelsen av «full autonomi» kan anses å være så 
omstendelig at det etterspørres «rasjonaliserte» og «effektiviserte» løsninger 
som er raske, men som samtidig kan undergrave autonomien.

Den enkeltes selvbestemmelsesrett kan tenkes utøvet i forhold til sikker-
hetstiltak som er iverksatt for transportsystemer og –tjenester. Hvorledes slike 
systemer, tjenester og sikkerhetstiltak faktisk er innrettet, får selvsagt avgjø-
rende innvirkning på hvilken reell valgfrihet og bestemmelsesmulighet enkelt-
personer får. Det følger med andre ord av personvernidealet at den enkelte 
skal ha størst mulig grad av bestemmelsesrett i formell forstand, men det er 
ikke vanlig å hevde at personvern også begrunner en reell mulighet til selv 
å bestemme. Graden av reell valgfrihet bestemmes imidlertid av bedrifts- og 
samfunnsøkonomiske forhold mv, og slike forhold ligger delvis utenfor arena-
ene for politiske overveielser og beslutninger. Det vil for eksempel ofte kun 
være trafi kkgrunnlag for én bussrute. Den som ønsker å unnvike videoovervå-
king på bussen har derfor ingen mulighet til å velge et annet busselskap uten 
kameraer. I andre tilfelle kan konkurrerende selskaper tenkes å innrette seg på 
samme måte og på den måten fjerne valgmuligheten. 

Monopoler og samarbeid mv er forhold som indirekte får betydning for 
den enkeltes rett til å bestemme over seg selv ved for eksempel å stille krav til 
ivaretagelse av personvern i tilknytning til transport. Offentlige myndigheter 
kan dessuten sette autonomien direkte til side ved å pålegge borgerne plikter 
og/eller innskrenke deres rettigheter. Dette må i så fall gjøres i tråd med lega-
litetsprinsippet i norsk rett, og vil normalt kreve hjemmel i formell lov eller i 
forskrift gitt med hjemmel i slik lov. Lovvedtak må dessuten holde seg innenfor 
de rammer som de internasjonale menneskerettighetene setter, jf for eksempel 
Den europeiske menneskerettig hetskonvensjonen (EMK) art. 8 som verner om 
privatliv mv. Poenget er imidlertid at det enkelte menneskes autonomi og inte-
gritet både faktisk og rettslig/formelt kan begrenses av privates og myndighe-
ters disposisjoner.

Et sentralt spørsmål er hva som kan sies å være selve gjenstanden for au-
tonomi og integritet, det vil i vår sammenheng si; hvilke aspekter ved mennes-
kelivet inngår i det en bør kategorisere som personvern? I fi gur 2 er det angitt 
noen slike vanlige aspekter som personvernet kan sies å omfatte. Det må imid-
lertid understrekes at dette ikke kan anses å være noe presis og uttømmende 
angivelse. For det første er det ikke klare grenser mellom kategoriene i fi guren, 
og for det andre er det mulig å formulere fl ere andre aspekter som får frem yt-
terligere sider ved det å være en person med autonomi og integritet.
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I det følgende vil jeg stikkordsmessig angi hovedinnholdet i hver av de fem 
aspektene i fi gur 2. Psykisk autonomi og integritet gjelder den enkeltes mulig-
het til å ha kontroll over sin egen sinnstilstand, for eksempel ved aktivt å søke 
gunstige/håndter bare situasjoner og beskytte seg mot angrep på eget selvbilde. 
Nedverdigende eller krenkende behandling i tilknytning til kontroll med passa-
sjerer, kan for eksempel krenke religiøse følelser eller personens bluferdighet.

I personvernsammenheng er det ikke vanlig å knytte ren voldsutøvelse til 
spørsmålet om kroppslig autonomi og integritet. Derimot er andre kroppsrela-
terte handlinger omfattet, som for eksempel ransaking av person og undersø-
kelse av «kroppens hulrom». Ofte vil slike «legemsfornærmelser» skape slike 
krenkelser av psykisk integritet som nevnt ovenfor og det kan derfor ofte være 
vanskelig eller uhensiktsmessig å skjelne klart mellom de to typene krenkelser.

Geografi sk integritet og autonomi gjelder oppholdsstedet der personen 
befi nner seg, og en forestilling om personers beskyttelse og bestemmelsesrett 
innenfor slike fysiske områder. Dette aspektet er særlig knyttet til en eller an-
nen rettighetsposisjon, for eksempel eiendomsrett, leierett eller lånerett. Det 
er først og fremst de private områdene der privatlivet leves som er relevante 
i forhold til personvernet; særlig hjemmet. Men også andre private områder 
(sovekupé på tog, bil, båt, campingvogner, telt osv) er relevant å trekke inn i 
diskusjonen om geografi sk integritet og autonomi.

Autonomi og integritet vedrørende kommunikasjon er ment å fange opp 
spørsmål knyttet til våre relasjoner til andre mennesker, jf «brevbrudd», te-
lefonavlytting mv. Spørsmål vedrørende informasjon overlapper med kom-
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I K T Personopplysningsvern

Tradis jonel t personvern

Figur 2: Illustrasjon av forholdet mellom «tradisjonelt 
personvern» og personopplysninsvern.
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munikasjonsspørsmålene, men dekker en lang rekke spørsmål vedrørende 
personopplysninger. Personopplysninger reiser imidlertid ikke bare personvern-
spørsmål når opplysningene blir behandlet ved hjelp av IKT eller befi nner seg 
i et register; også muntlig spredning av personopplysninger, opplysninger i 
papirdokumenter mv hører hjemme i denne kategorien.

Figur 2 er ment å illustrere at personvernspørsmål er knyttet til alle typer 
autonomi/integritet enten de blir anvendt informasjons og kommunikasjons-
teknologi (IKT) eller ikke. Når IKT anvendes kan det imidlertid oppstå «per-
sonopplysninger» knyttet til ethvert av de fem grunnkategoriene. Geografi sk 
autonomi og integritet kan for eksempel krenkes ved at det skjer videoover-
våking av et privat område, kroppslig autonomi og integritet kan krenkes ved 
bruk av biometri mv. Når IKT anvendes kan det med andre ord oppstå spørs-
mål vedrørende personopplysningsvern som har utgangspunkt i ethvert av de 
fem grunnleggende kategoriene.

Modellen i fi gur 2 kan neppe sies å være kulturnøytral. I mindre verdslig-
gjorte samfunn enn de i mange vestlige land, kan det for eksempel være nær-
liggende å eksplisitt ta med et religiøst element. Trosfrihet er klart beskyttet i 
menneskerettighetene og er slik knyttet til personers indre liv at det kan være 
naturlig å la det inngå i begrepet «personvern». I mange henseender vil imid-
lertid «kroppslig» og «psykisk» integritet og autonomi gi en viss trosbeskyt-
telse. Således kan spørsmål knyttet til bruk av hodeplagg mv som er knyttet 
til religiøs praksis, knyttes til spørsmål om kroppslig og psykisk integritet. På 
denne måten kan modellen indirekte sies å ivareta aspekter ved religiøs auto-
nomi og integritet. Tilsvarende forholder det seg med begreper som «ære», 
«omdømme» og «bluferdighet».

En fremstilling av personvern i tråd med fi gur 2 kan dessuten kritiseres for 
i for stor grad å behandle personer som isolerte individer, og i for liten grad ta 
hensyn til essensielle sosiale forhold, for eksempel vedrørende familie- og kjær-
lighetsforhold eller tilhørighet til en sosial gruppe.3 Selv om også slike forhold 
lar seg innpasse i modellen i modellen, vil mangel av eksplisitte elementer lett 
føre til at slike sosiale relasjoner mv tillegges liten vekt. På den annen side kan 
det hevdes at en modell for å kunne være anvendelig uansett må representere 
stor grad av forenkling, og at elementene uansett er utgangspunkter for videre 
utvikling og diskusjon.

Det er grunn til å understreke at personvernidealet er knyttet til den enkeltes 
frihet til selv å bestemme, og ikke til en bestemt praktisering av denne bestem-
melsesretten. Således kan det ikke anses å følge av personvernidealet at folk i 
størst mulig grad skal være restriktive med å avgi opplysninger om seg selv, all-
tid skal kreve å være i fred på sine private områder osv. Det kan ikke sies å være 

3 Se for eksempel avsnitt 11.3 om kontroll med grupper av individer.
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i strid med personvernidealet dersom befolkningen gir hyppige og omfattende 
samtykker til å behandle personopplysninger om dem på inngående måter med 
det formål å ivareta transportsikkerhet. Personvernidealet tilsier imidlertid at 
dette skal skje ut i fra den enkeltes selvstendige overveielser, uten at manipule-
ring eller tvang har vært bestemmende for den enkeltes beslutning.





4 GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGSVERN

Transport og transportsikkerhet innebærer informasjonsbehandling som i stor 
grad faller inn under defi nisjonen av «behandling av personopplysninger», jf 
pol § 2 nr 1. Der person opplysninger blir behandlet er det alltid aktuelt å 
ivareta personvern. En forutsetning for at det kan oppstå behov for person-
opplysningsvern er således at det foreligger personopplysninger, men det per-
sonvernet som utfordres når security i transport skal ivaretas, omfatter mer 
enn vernet av opplysninger, jf forrige avsnitt.

Personvernspørsmål knyttet til transport kan både være knyttet til i) gjen-
nomføring av selve transporttjenesten og til ii) forhold som ikke er nødvendig 
for å gjennomføre selve transporten, men som er begrunnet i ivaretakelse av 
sikkerhet og/eller andre hensyn. Fjernsynsovervåking er for eksempel ikke be-
grunnet i gjennomføring av transporttjenesten, men kan hevdes å bidra til økt 
sikkerhet, i tillegg til at opptak kan benyttes for å gjøre markeds- og driftsmes-
sige analyser mv. Grunnleggende kan personopplysningsvernet tale for en så 
begrenset innsamling og behandling av personopplysninger som mulig, jf mi-
nimalitetsprinsippet (se avsnitt 5.2, nedenfor). Anonyme billetteringssystemer 
og fravær av bildeovervåking og annet som genererer informasjon som kan 
knyttes til fysiske personer, innebærer med andre ord maksimal ivaretakelse 
av personopplysningsvern i tilknytning til gjennomføring av transporten. På 
samme måte vil transportsikkerhet ved hjelp av annet enn personopplysninger 
(fysiske tiltak, tilstedeværelse av personer, bruk av virksomhetsopplysninger 
mv), innebære «full» ivaretakelse av personopplysningsvernet. Spørsmålet om 
personopplysninger i det hele tatt skal bli behandlet, og hvor mange opplys-
ningstyper og forekomster av hver opplysningstype som skal behandles, utgjør 
det vi kan kalle den omfangsdimensjonen av personopplysningsvernet.

I tillegg til omfangsdimensjonen, kan det være hensiktsmessig å operere 
med en innholdsdimensjon. Med dette sikter jeg til spørsmål som gjelder den 
konkrete vurderingen av hvor beskyttelsesverdig en personopplysning kan sies 
å være. I lovgivningen fi nnes det særlig to kategorier opplysninger gir uttrykk 
for hvor følsomt innholdet antas å være, og som derfor sier noe om antatt 
beskyttelsesbehov. Dels kan opplysninger gjelde «noens personlige forhold» 
og således være belagt med taushetsplikt etter fvl § 13,4 og dels kan de være 
ansett som sensitive i henhold til pol § 2 nr 8. De to kategoriene er uttrykk 
for forskjellige reguleringsteknikker.  Mens «noens personlige forhold» er en 

4 Flere andre lover etablerer taushetsplikt ved å vise til bestemmelsene i fvl § 13, og ytterligere 
andre lover benytter «noens personlige forhold» direkte i egne bestemmelser, se for eksempel 
domstolsloven §§ 63a og 218 annet ledd.
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vag angivelse av en generell 
grense mellom det som bør 
beskyttes som privat/per-
sonlig og det som skal kun-
ne tilfl yte andre uten god-
kjennelse fra vedkom mende 
person, er «sensitive person-
opplysninger» henvisning 
til en begrenset liste over 5 
opplysningstyper som av 

lovgiver er ansett å være spesielt beskyttelsesverdig. Begge disse tilnærmingene 
til innholdet av personopplysninger kan i visse tilfelle være utilstrekkelige for 
å beskrive folks opplevde behov for beskyttelse av innhold.

En viktig del av den samlede vurderingen av personvernet kan sies å frem-
komme som et produkt av omfangs- og innholdsdimensjonene. Dette betyr at 
en ikke bare kan vurdere personvernkonsekvenser ut i fra hvor mange opplys-
ningstyper som blir behandlet og antallet forekomster av hver type, men i tillegg 
må vurdere sensitivitetsgraden av opplysningene. Den innholdsmessige vurde-
ringen kan tenkes å være på individuelt eller generelt nivå, og kan fastsettes ut i 
fra en konkret eller ideell begrunnelse, se nærmere om dette i avsnitt 8.3.3.

For å vurdere de personvernmessige implikasjonene transportsikkerhets-
tiltak, kan vi gjøre bruk av ulike beskrivelser av hva personopplysningsver-
net kan sies å gå ut på. Det er særlig to beskrivelser som er aktuelle i denne 
sammenhengen, nemlig «personvernprinsippene» og «personverninteressene». 
Personvernprinsippene betegner prinsipper som er lagt til grunn for regulerin-
ger av personopplysningsvern innen EU, Europarådet og OECD.5 Prinsippene 
speiler i stor grad gjeldende rett, og har i liten grad et innhold som kan sies å 
utfordre og etablerte reguleringer. Nye prinsipper kan heller ikke formuleres 
med mindre dette har grunnlag i rettssystemet innen EU, og prinsippene kan 
derfor være mindre egnet som analyseverktøy i forhold nye samfunnsfeno-
mener og nye teknologianvendelser. Fordi personvernprinsippene gjenspeiler 
rettslige reguleringer, er det imidlertid en stor grad av samsvar med hensyn til 
begrepsbruk og struktur i prinsippene på den ene side, og på den annen side 
relevante EU-direktiver og forordninger, europeiske konvensjoner og nasjonal 
lovgivning i Europa vedrørende personopplysningsvern.

Personverninteressene (eller «interesseteorien») representerer en norsk til-
nærming som har vært utviklet over en periode på mer enn 30 år. Formulering 
av personverninteresser skal uttrykke ulike aspekter ved personvern,6 og kan 

5 En kortfattet samlet oversikt over OECDs arbeid med personvern fi nnes på http://www.oecd.
org/dataoecd/30/32/37626097.pdf. 

6 Eller – strengt tatt – personopplysningsvern.
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– samlet sett – langt på vei sies å peke i retning av en personvernmessig «mak-
simaltilstand». Dersom alle personverninteresser blir innfridd, vil med andre 
ord personvernet være ivaretatt fullt ut, uten innrømmelser i forhold til andre 
hensyn. I så fall ville imidlertid en lang rekke andre interesser ville bli satt til 
side, noe som de fl este sikkert ikke vil se som en idealtilstand. Avveiningen 
av personverninteresser mot andre samfunnsinteresser står derfor helt sentralt 
ved enhver personvernmessig vurdering.

Personverninteressene er mer dynamisk enn personvernprinsippene, fordi 
nye interesser med tilhørende krav kan formuleres uavhengig av hva som poli-
tisk og rettslig har fått gjennomslag i EU og andre internasjonale fora. Bildet av 
den personvernmessige «maksimaltilstanden» er med andre ord under stadig ut-
vikling. Personverninteressene kan derfor sies å være bedre egnet til bruk i retts-
politiske debatter, typisk som grunnlag for diskusjon av fremtidig lovgivning. 
Jeg kommer nærmere tilbake til teorien om personverninteressene i del II.





5 PERSONVERNPRINSIPPENE

5.1 Generelt

Personvernprinsippene betegnelser et sett generelle normer som ligger til grunn 
for europeisk rettslig regulering av personvernspørsmål. Prinsippene er grunn-
lag for og kan utledes av EUs personverndirektiv. Prinsippene gir derfor et ut-
trykk for hovedlinjene i tenkningen rundt personvern innen et geografi sk om-
råde som minst dekker EØS-området, dvs 30 land. Betegnelsen «prinsipp» gir 
inntrykk av noe som er temmelig fast formulert og med et klart innhold. Dette 
er sant på den måten at det skal forholdsvis mye til for at det skal kunne hev-
des at et prinsipp eksisterer. Et etablert prinsipp innebærer imidlertid primært 
etablering av et rettslig utgangspunkt, og det kan ikke utelukkes at det kan skje 
avvik fra prinsippene. Prinsippene er med andre ord ikke unntaksfrie og har 
ikke bestandig like stor gjennomslagskraft. Det må også understrekes at per-
sonvernprinsippene ikke alltid er klart formulerte, men fremstår snarere som 
retningslinjer enn som klare regler. Hvert prinsipp kan derfor ikke sies å deter-
minere konkrete løsninger, men leder en snarere i retning av visse typer løsnin-
ger. Personvern prinsippene sier noe om hovedtrekkene i den eksisterende retts-
lige reguleringen, men kan ikke sies å gi dekkende uttrykk for alle fellestrekk 
innen personopplysningsvernet. I det følgende vil jeg kortfattet gjennomgå de 7 
personvernprinsippene som kan sies å være sikkert etablerte og aksepterte.

5.2 Kortfattet gjennomgang av det enkelte personvernprinsipp

I det følgende skal jeg gjøre rede for hovedinnholdet i det som fremstår som de 
allment aksepterte personvernprinsippene. I presentasjonen legger jeg også vekt 
på å få frem det jeg oppfatter som vesentlige sammenhenger mellom prinsippe-
ne, og jeg forsøker å relatere prinsippene til spørsmål vedrørende transportsik-
kerhet/security. Det kan hevdes å foreligge ytterligere to prinsipper, vedrørende 
anonymitet og automatisering av beslutninger. Spørsmål om anonymitet er viktig 
i forhold til personvern og transportsikkerhet, men vil her bli sett i sammenheng 
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med det etablerte prinsippet om minimalitet, se nedenfor. Prinsippet vedrørende 
automatisering av beslutninger vil imidlertid ikke bli nærmere berørt.7

Prinsippet om rettferdig og rettmessig behandling av personopplysninger, 
kan sies å være det grunnleggende prinsippet, men er samtidig temmelig vagt 
i sitt innhold. Personverndirektivet art. 6 (1) bokstav a uttrykker dette prin-
sippet ved å pålegge landene å sørge for at person opplysninger blir behandlet 
«fairly and lawfully». Prinsippet innebærer at landene skal søke løsninger som 
i størst mulig grad oppfattes som rettferdige og legitime i befolkningen. Dette 
medfører at det i rimelig grad må tas hensyn til befolkningens holdninger og 
synspunkter, og at de løsninger som velges må være vel begrunnet, og derfor 
fremstå som forholdsmessige. Prinsippet kan muligens også uttrykkes som en 
retningslinje om å ivareta personverninteresser innenfor en demokratisk ram-
me. Prinsippet er ikke bare uttrykk for krav til konkrete rettslige reguleringer, 
men gjelder også selve den regulatoriske prosessen. Således vil det for eksempel 
neppe være i tråd med dette prinsippet dersom myndigheter presser igjennom 
rettslige reguleringer med inngripende konsekvenser for personvernet mot 
sterke protester i befolkningen.  Dette innebærer ikke et folkelig veto i saker 
som involverer personvern, men en retningslinje om i størst mulig grad å fi nne 
frem til omforente løsninger som kan vinne tilslutning og derfor oppfattes som 
uttrykk for legitim myndighetsutøvelse.

I fortalen til personverndirektivet gis det i nr 28 uttrykk for at behandling 
av personopplysninger kan bli rettferdig og rettmessig dersom formålet er legi-
timt og klart defi nert, og når opplysningene er relevante, adekvate og ikke for 
mange. Dette er krav som tar opp i seg andre prinsipper som jeg straks kom-
mer tilbake til, og prinsippet vedrørende rettferdighet og rettmessighet kan 
derfor ses som et overordnet prinsipp som integrerer og begrunner fl ere andre 
prinsipper. Prinsippet har imidlertid også en egenverdi ved at det ikke bare har 
konsekvenser for utforming av det enkelte informasjonssystem mv, men like 
meget stiller krav til de nasjonale myndighetenes håndtering av personvern-
spørsmål. Prinsippet må derfor også sies å gjelde styringssystemet innen EU 
som skal sikre at landene gjennomfører prinsippene.

Prinsippet om rettferdig og rettmessig behandling av personopplysninger 
peker i retning av at transportsikkerhetstiltak som har personvernmessige kon-
sekvenser, i størst mulig grad skal behandles innen brede og demokratiske pro-
sesser, og slik at en søker å unngå at grupper ikke oppfatter reguleringen som 
urettferdig og/eller illegitim. Dette tilsier blant annet en åpen og informert de-
batt der det er klart hva målsettingen med sikkerhetstiltakene er, og der tiltak 
som er negative for personvernet i befolkningen har en klar begrunnelse, og er 
avgrenset og tilpasset behovene som begrunner tiltaket. Prinsippet gjelder selv 

7 For en utdypende fremstilling av personvernprinsippene, se Bygrave 2002a s 57 - 69.
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om andre prinsipper helt eller delvis må settes til side. Prinsippet om opplys-
ningskvalitet (jf nedenfor), vil for eksempel kunne tillegges liten vekt i tilknyt-
ning til etterretning og politiarbeid der det ikke er mulig å verifi sere all informa-
sjon. Prinsippet om rettferdighet og rettmessighet kan særlig sies å være viktig i 
forhold til politiske prosesser og bruk av informasjonssystemer, der et eller fl ere 
av de øvrige prinsippene er utsatt for press. I situasjoner der hensynet til security 
i transport brukes som argumentasjon for at det foreligger en unntakstilstand 
der «normalt personvern» må settes til side, er det med andre ord spesielt stor 
grunn til å vektlegge dette overordnede prinsippet.

Prinsippet om medbestemmelse innebærer at registrerte personer skal kun-
ne delta og ha innvirkning på hvorledes opplysninger om dem blir behandlet 
av andre. Medbestemmelsesretten kan neppe forstås slik at den enkeltes opp-
fatninger har forrang framfor andres bestemmelsesrett.  Det er trolig grunn 
til å legge vekt på meningsforskjellen mellom «med-» og «selvbestemmelse».  
Når personvernprinsippet gjelder medbestemmelse, indikerer det mindre grad 
av gjennomslag enn det som forutsettes når det er tale om selvbestemmelse og 
autonomi. Riktignok kan prinsippet om medbestemmelse begrunne stor grad 
av autonomi med vekt på betydningen av samtykke, men prinsippet peker 
like meget mot situasjoner der registrerte personer får uttrykke sin mening og 
dermed påvirke situasjonen og medvirke når beslutninger treffes mv. Dette 
begrunner bl.a. at registrerte personer skal involveres i behandlingen av opp-
lysninger om dem, for eksempel ved at opplysninger primært blir innhentet fra 
dem. Prinsippet begrunner også innsynsrettigheter for registrerte og informa-
sjonsplikter for behandlingsansvarlige ovenfor registrerte person.

I forhold til transportsikkerhet, innebærer ikke prinsippet om medbestem-
melse at samtykke skal være hovedregelen i tilknytning til behandling av per-
sonopplysninger som skal bidra til å forebygge truende hendelser. Prinsippet 
kan riktignok sies å peke i retning av selvbestemmelse, men determinerer ikke 
et slikt resultat. Et langt mer absolutt utslag av prinsippet er kravet om at den 
enkelte registrerte skal involveres i så stor grad som mulig, for eksempel ved å 
ha rett til å kreve å få innsyn og motta informasjon fra den behandlingsansvar-
lige. Medbestemmelse kan imidlertid ikke isoleres til det individuelle nivået, 
men peker også i retning av demokratiske prosesser som tillater grupper av 
befolkningen å påvirke generelle beslutninger om personvern.

Prinsippet om formålsbestemthet innebærer at opplysninger bare kan 
samles inn og benyttes til slike formål som på forhånd er fastsatt. Formålene 
må være lovlige og saklig begrunnet, og må antagelig også være rettmessige 
og etisk forsvarlige. Kravet til rettmessighet og etisk standard, må trolig pri-
mært ses som en retningslinje for myndighetene. En mulig følge er derfor at 
statsmyndigheter bør treffe lovgivningsmessige og andre tiltak som sikrer at 
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behandlings ansvarlige holder et etisk forsvarlig nivå. Uansett innebærer prin-
sippet at det eksisterer en stor grad av frihet mht. fastsettelse av formål.

Innen transportsektoren vil mesteparten av informasjonsbehandlingen 
være knyttet til formålet å levere selve transporttjenestene, og ivaretakelse av 
transportsikkerhet/security vil i stor grad fremstå som et sekundært formål for 
behandlingen av informasjon. Formålet for behandling av personopplysninger 
i et elektronisk billetteringssystem vil for eksempel være å inngå befordringsav-
taler og motta betaling for transporttjenester, ikke primært for å hindre terror-
handlinger mv. Spørsmålet blir da om formålsbestemthetsprinsippet kan sies å 
legge begrensninger på hvilke sekundærformål en kan benytte personopplys-
ninger til. Svaret er trolig at behandling for transportsikkerhetsformål meget 
sjelden vil bli ansett å være uforenelig med prinsippet om formålsbestemthet. 
Prinsippet innebærer imidlertid at sekundærformål vedrørende ivaretakelse av 
transportsikkerhet mv må gjøres tydelige og klart avgrensede.

Prinsippet om minimalitet8 innebærer at det ikke skal brukes fl ere per-
sonopplysninger enn formålet for behandlingen tilsier. Utgangspunktet er 
imidlertid at det å behandle personopplysninger til lovlige og legitime formål 
er ønskelig og nødvendig. Prinsippet om minimalitet kan derfor ses som en 
understreking og forlengelse av formålsbestemthetsprinsippet; dvs. at det er 
formålet som skal bestemme omfanget av personopplysninger som behand-
les.  Formålet kan imidlertid defi neres innen vide grenser, og det er derfor i 
utgangspunktet heller ingen ting i veien for å defi nere formål som gjør det nød-
vendig å samle inn veldig mange opplysningstyper vedrørende veldig mange 
personer, så lenge de er lovlige og saklig begrunnet.  Et sentralt eksempel på 
dette gjelder tilbakeholdelse av telekommunikasjonsdata. I denne saken har 
Arbeidsgruppen for personvernspørsmål i EU9 fremholdt minimalitetsprinsip-
pet ved å kreve at «The data to be retained should be kept to a minimum, and 
any changes to that list should be subject to a strict necessity test.»10 Dette 
«strenge minimum» er imidlertid noe som gjøres gjeldende innenfor en ramme 
der ekstremt mye personopplysninger vil bli behandlet.

Minimalitetsprinsippet kan neppe forstås slik at det legger bånd på hva 
slags metode som kan velges for å løse problemer, utføre oppgaver mv. I noen 
situasjoner kan det foreligge et valg mellom fremgangsmåter som er person-
opplysningsintensive og fremgangsmåter som er mindre intensive. I arbeidet 
med å sikre transportsystemer mv., kan en for eksempel velge vektlegging 

8 Også benevnt «principle of necessity» eller «nødvendighetsprinsippet».
9 ARTICLE 29 Data Protection Working Party.
10 Opinion 3/2006 on the Directive 2006/XX/EC of the European Parliament and of the Council 

on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic com-
munication services and amending Directive 2002/58/EC, as adopted by the Council on 21 
February 2006.
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mellom fysisk kontroll ved hjelp av tilstedeværende personell, og etterretning 
ved hjelp av store mengder personopplysninger mv. Ved bruk av personopp-
lysninger kan det dessuten være situasjoner der det kan hevdes at bruk av 
statistiske analyser kan gi vel så anvendbare resultater som andre metoder der 
en større mengde personopplysninger er påkrevet. Prinsippet om minimalitet 
kan neppe sies å legge føringer i forhold til slike metodevalg.

Prinsippet om minimalitet kan også knyttes til spørsmålet om anonymi-
tet. Det er eksempler på lovgivning og rekommandasjoner der det kreves at 
det tilrettelegges for anonym informasjons behandling, dvs. for å hindre at det 
oppstår «personopplysninger» med tilsvarende behov for personopplysnings-
vern.11 Et forholdsvis nylig eksempel på klar sammenkopling mellom mini-
malitetsprinsippet og spørsmålet om anonymitet, fi nnes i en anbefaling fra en 
gruppe nasjonale og regionale datatilsynsmyndigheter, der det heter at «2. The 
Conference resolves that developing an international privacy standard must be 
based on the fair information practices as well as the concepts of data scarcity, 
minimisation and anonymity.» (min kursiv) 12 Det foreligger imidlertid primært 
anbefalinger i retning av å legge til rette for anonymitet. Det kan derfor neppe 
konkluderes med at det er etablert et prinsipp om anonymitet som er nedfelt i 
praktisk politikk, slik tilfellet er for kjernen av minimalitetsprinsippet.

Arbeidsgruppen for personvernspørsmål i EU (art. 29-gruppen) uttalte seg 
første gang i spørsmålet om anonymitet på Internett i 1997, men spørsmålet 
må sies å ha blitt langt mer kontroversielt etter de senere årenes terroraksjo-
nene i USA og Europa. I et arbeidsnotat fra januar 2005, fastholder imidler-
tid Arbeidsgruppen sin prinsipielle oppfatning om at anonymitet på nettet i 
mange tilfelle bør være mulig. Gruppen formulerer dessuten anonymitet som 
et prinsipp i tilslutning til minimalitetsprinsippet:13

« Principles of necessity / anonymity
The Working Party reaffi rms the necessity to allow for anonymous or 
pseudonymous transactions on the Internet. This principle was developed by 
the Working party on several occasions 7, since its Recommendation related 
to «Anonymity on the internet» adopted on 3 December 1997, where the 
WP already stated that the processing of personal data on the Internet has to 
respect data protection principles just as in the off-line world. «Users should 

11 Se Schartum og Bygrave 2004 s 93-94 med videre henvisninger til dokumenter som primært 
er knyttet til siste halvdel av 1990-tallet.  Se også Recommendation 3/97 Anonymity on the 
Internet Adopted by the Working Party on 3 December 1997.

12 Se Conference of International Data Protection Commissioners, Wroclaw, 14. September 2004
Resolutions on a Draft ISO Privacy Framework Standard, tilgjengelig fra http://www.bfd.
bund.de/EN/Home/homepage.

13 Arbeidsgruppen her valg å bruke betegnelsen «principle of necessity » som tilsvarer det jeg 
her har benevnt minimalitetsprinsippet (principle of minimality).



30 Personvern og transportsikkerhet

have the option to access the Internet without having to reveal their identity 
where personal data are not needed to provide a certain service»8. This 
principle is justifi ed by the necessity principle stated in article 6 c) of the data 
protection Directive, according to which personal data must be adequate, 
relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are 
collected and/or further processed.»14 (min utheving)

I forhold til transportsikkerhet vil et mulig prinsipp om anonymitet ha kon-
sekvenser for hva som vil være oppnåelig datafangst når tiltak for å ivareta 
transportsikkerhet begrunner etterretning og spaning ved hjelp av kommunika-
sjon på Internett. Jeg mener det ikke er grunnlag for å fastslå noe prinsipp om 
anonymitet. Likevel kan det hevdes å følge av minimalitetsprinsippet at perso-
ner ikke skal identifi seres i større utstrekning og mer direkte enn formålet med 
behandlingen av personopplysninger tilsier. Så lenge formålet styrer graden av 
identifi sering mv, vil imidlertid spesifi sering av etterretningsformål mv i tilknyt-
ning til terrorbekjempelse kunne begrunne stor grad av sikker og personentydig 
identifi sering, derimot kanskje ikke direkte identifi sering. Således kan det også 
i etterretningssammenheng mv være at minimalitetsprinsippet tilsier en pseu-
donymisering av opplysninger med tilbakeføring av virkelige identiteter etter 
nærmere bestemte kriterier. Se nærmere om dette i avsnitt 8.2 (nedenfor).

Prinsippet om informasjonssikkerhet innebærer at det skal legges vekt på 
å treffe tiltak som forhindrer at personopplysninger blir brukt i strid med for-
målene. Særlig gjelder dette ivaretakelse av konfi densialitet og vernet mot at 
opplysninger blir endret på uautoriserte måter; men også tilgangen til per-
sonopplysninger skal sikres. Dette prinsippet er ikke uttrykk for en restriktiv 
tilnærming til behandling av personopplysninger. Den rettslige reguleringen 
er snarere etablert for å svekke argumentene mot stadig mer omfattende og 
intensiv bruk av personopplysninger, jf formålsbestemmelsen for personvern-
direktivet som sier at « Member States shall neither restrict nor prohibit the 
free fl ow of personal data between Member States for reasons connected with 
the protection [of privacy]», jf art. 1 (2), jf (1). Prinsippet om informasjonssik-
kerhet kan forstås som en retningslinje for et samfunn som i stor grad bruker 
personopplysninger, og som (derfor) ønsker at dette skal skje innenfor sikre 
«kanaler».15  Prinsippet om informasjonssikkerhet blir således også et viktig 
tillitsskapende element som kan bidra til at hensynet til personvern ikke i unø-
dig grad innebærer begrensninger for behandling av personopplysninger.

I tilfelle der det er strid om behandling av personopplysninger, vil prin-
sippet om informasjons sikkerhet typisk bli sterkt fremhevet av aktører som 
mener det for øvrig er påkrevet å sette personvernet til side. For eksempel kan 

14 Se ARTICLE 29 Data Protection Working Party: «Working document on data protection 
issues related to intellectual property rights», January 18, 2005.

15 Se Elgesem 1996.
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massiv innhenting og analyse av personopplysninger følges opp av forsikringer 
om at opplysningene vil være under de strengeste sikkerhetstiltak, der bare 
autorisert personell får tilgang, der all tilgang til og videre bruk av opplysnin-
ger vil bli logget og gjenstand for overoppsyn fra særskilt kontrollorgan mv. 
Prinsippet om informasjonssikkerhet kan imidlertid sies å være personvernets 
siste skanse, fordi det uansett hvor mye personvernet for øvrig svekkes, alltid 
kan gjennomføres «streng sikring» av personopplysningene. Enten det er 1 
eller 1000 personer som har tilgang, kan informasjonssikkerheten med andre 
ord hevdes å være «streng».

Prinsippet om opplysningskvalitet, kan på lignende måte som for prinsippet 
om informasjonssikkerhet sies å legge til rette for bruk av personopplysninger. 
I den grad opplysningskvaliteten er høy, kan dette gi tillit til behandlingen og 
den kan også fremstå som mer rettmessig enn dersom feilene er mange. De 
fl este formål vil begrunne forholdsvis høye krav til opplysningskvalitet, og i 
slike tilfelle kan det langt på vei sies å være sammenfall mellom de interesser 
som begrunner at personopplysninger skal bli behandlet og ivaretakelse av 
personverninteresser. Prinsippet kan imidlertid langt fra ses som absolutt, og 
det kan derfor lett tenkes at en høy feilprosent for personopplysninger kan 
godtas. Dette gjelder for eksempel innen etterretning og etterforskning av kri-
minelle handlinger, der verifi serte og uverifi serte – og muligens uriktige – opp-
lysninger blir samlet inn og vurdert. Der prinsippet om opplysningskvalitet får 
svakt gjennomslag, er det imidlertid desto viktigere at det eksisterer virksomme 
rettssikkerhetsgarantier som kan forhindre at uriktige opplysninger legges til 
grunn for beslutninger om straff og andre inngripende tiltak. Transportsikke
rhetstiltak kan tenkes å innebære en slik stor appetitt på personopplysninger 
som må gjøres til gjenstand for videre analyse før de eventuelt kan anvendes. 
Ut i fra et personvernsynspunkt, vil ivaretakelse av rettssikkerhet imidlertid 
ikke være tilstrekkelig, og en krenkelse vil anses å oppstå dersom det oppstår 
uriktige oppfatninger om en persons handlinger, egenskaper, preferanser mv.

5.3 Avsluttende vurderinger

Presentasjonen og diskusjonen av personvernprinsippene i dette kapittelet il-
lustrerer at fl ere av prinsippene ikke har et så fast og klart innhold at de kan 
sies å representere et sterkt vern.  Likevel har alle prinsipper selvstendig verdi 
fordi de representerer forventninger til Europeisk lovgivning vedrørende per-
sonvern. Startpunktet for en diskusjon, må klart antas å ha betydning for hvilke 
endelige resultater som nås. Det må således forventes å være klare forskjeller 
mellom et utgangspunkt der behandlingsansvarlige fritt kan benytte så mange 
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personopplysninger han ønsker, og et utgangspunkt i prinsippet om minima-
litet med åpenhet i forhold til anonym Internett-bruk. Personvernprinsippene 
kan således sies å ha sin mest betydelige verdi ved at den innebærer at visse 
personvernposisjoner blir forsvart, i stedet for at slike posisjoner må eurobres 
i en situasjon der apetitten på slike opplysninger er stor og økende.

Sammenlignet med læren om personverninteressene, er personvernprin-
sippene mindre godt egnet som grunnlag for rettspolitiske diskusjoner. Dette 
skyldes primært forskjeller med hensyn til hva de to tilnærmingene dekker av 
personvernproblemer, og dels forskjeller vedrørende mulighet til å supplere og 
omformulere synspunkter på innhold og prioritering av personvernspørsmål. I 
del II av dette arbeidet vil jeg gjennomgå læren om personverninteressene, med 
vekt på et rettspolitisk perspektiv på transportsikkerhet. Først vil jeg imidler-
tid i de følgende kapitlene presentere den konteksten og bredere tilnærmingen 
til personopplysningsvern som personverninteressene er del av.



6 PERSONVERNINTERESSER OG – KRAV

Beskrivelsen av personverninteressene determinerer som nevnt ingen løsnin-
ger, men bør primært oppfattes som et analytisk verktøy som det kan være 
fruktbart å anvende når en skal foreta interesseavveininger som involverer 
personvern. For lettere å kunne foreta en samlet behandling av personvern og 
transportsikkerhet, har jeg valgt å beskrive begge verneinteresser på måter som 
(i stor grad) er samsvarende. Viktige elementer i dette felles opplegget er hentet 
fra eller inspirert av læren om personverninteressene.

«Personverninteresser» betegner de sider ved 
vernet av personvernopplysninger som er syn-
liggjort og dermed aktualisert i vårt samfunn.16 
Interessene representerer med andre ord de sider ved 
personopplysnings vernet som er formulert og brakt 
inn i den offentlige debatten.  Interessetilnærmingen 
er ikke statisk, men påvirket av den samfunnsmes-
sige og teknologiske utviklingen vedrørende infor-
masjonsbehandling. Etter hvert som nye situasjo-
ner oppstår som enkeltmennesker opplever som 
krenkende eller risikofylt, kan interesseteorien bli 
supplert. I tilknytning til diskusjonen om trans-
portsikkerhet, kan det for eksempel tenkes at det 
vil utkrystalliseres nye problemstillinger som ikke 

er beskrevet på en adekvat måte i den eksisterende interesseteorien. Løpende 
revisjon av teorien er ikke bare knyttet til rettspraksis og andre autoritative 
kilder, men kan også ha bakgrunn i offentlig debatt og nyhetsoppslag mv. 

Følgende interesser og krav utgjør utgangspunktet for den personvernmes-
sige drøftelsen og vil bli drøftet nedenfor i kapitlene 8 - 13:
• Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person.

- Krav om minimalitet og beskyttelse av identitet 17

- Krav om konfi densialitet
- Krav om beskyttet privatliv
- Krav om vern av individets identitetsbilde
- Krav om etablert tillitsforhold

16 Opphavet til den interesseteorien som vil bli benyttet i dette arbeidet, er Blekeli og Selmer 
(1977).  Denne fremstillingen er restrukturert, supplert og nærmere konkretisert i Schartum og 
Bygrave 2004. Videreutviklingen er særlig basert på Bing 1991, Boe-utvalgets innstilling om 
pseudonyme helseregistre i NOU 1993: 22, Elgesem 1996, Schartum 1997 og Bygrave 2002a.

17 Tatt inn her i katalogen over «krav».

Personvernidealet
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Personverntiltak ellers

Figur 4: Fra ideal til 
konkrete tiltak
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• Interessen i innsyn og kunnskap.
- Krav om rettsinformasjon
- Krav om generelt innsyn
- Krav om individuelt innsyn
- Krav om begrunnelse

• Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet.
- Krav til opplysningskvalitet
- Krav til behandlingskvalitet

• Interessen i forholdsmessig kontroll.
- Krav til forholdsmessighet mellom veiledning og kontroll
- Krav til forholdsmessighet mellom kontrollgrupper 
- Krav til forholdsmessighet mellom forhåndskontroll og etterkontroll
- Krav til forholdsmessighet mellom kontroll til de registrertes gunst og 

til deres ugunst
- Krav til forholdsmessighet ekstern og intern kontroll

• Interessen i brukervennlig behandling.
- Krav om lydhørhet
- Krav om forståelighet
- Krav om uhindret dialog
- Krav om driftsstabilitet

• Interessen i personvernanalyse
- Krav om konsekvensanalyse
- Krav om løpende kontroll
- Krav om evaluering

Hver interesse er presisert/forklart i form av «personvernkrav». Kravene re-
presenterer vilkår som kan sies å måtte være oppfylt for at vedkommende 
interesse kan hevdes å være ivaretatt.  Kravene begrunner i sin tur visse tiltak. 
Dette er dels rettslige tiltak i form av «garantier», dvs plikter og rettigheter i 
henhold til lovgivning. I tillegg kan det tenkes en rekke andre tiltak som ikke 
er av rettslig karakter, for eksempel organisatoriske, fysiske, teknologiske mv. 
Se nærmere om ulike virkemidler og tiltakstyper mv i kapittel 7.

Interesseteorien er som nevnt formulert på grunnlag av erfaringer fra de 
saksområder som har vært ansett å være relevante og viktige for personvernet. 
Bearbeidingen av dette erfaringsmaterialet har skjedd i tråd med alminnelige 
rettslige prinsipper. Fordelen med en slik normativ tilnærming er at den beveger 
seg «langsomt», slik at det tar tid å endre på oppfatningene av hva som inngår 
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som elementer i personopplysningsvernet. Det innebærer bl.a. at dramatiske 
begivenheter som terroraksjonene mot transportmidler i Madrid og London 
ikke uten videre gir raske endringer i oppfatningen av personopplysningsvern. 
Samtidig kan det lett tenkes at hendelsene på noe lenger sikt vil få effekt – for ek-
sempel fordi nye sikringstiltak kan aktualisere nye aspekter ved personvernet.

Interesseteorien sier bare noe om eksistensen av personverninteressene, i 
den forstand at noen har hevdet slike interesser. Teorien sier ingen ting om 
hvilken vekt de ulike interessene skal ha, vurdert i forhold til andre interesser. 
Således kan en selvfølgelig ikke bruke interesseteorien til å hevde at person-
vern er viktigere enn andre interesser, f eks viktigere enn ivaretagelse av den 
enkeltes liv og helse.

Behovet for å foreta avveininger er helt sentralt for forståelsen av interes-
seteorien. Formulering av personverninteresser innebærer først og fremst en 
systematisering av «personvernsiden» i avveiningssituasjoner. Beskrivelsen av 
interesser og krav legger til rette for en dekkende og presis identifi sering og 
beskrivelse av hvilke personvernspørsmål som kan aktualiseres i tilknytning til 
ivaretakelse av transportsikkerhet mv. For å skape en «likeverdig» avveinings-
situasjon kan det imidlertid være hensiktsmessig å formulere en mest mulig pa-
rallell beskrivelse av interesser som uttrykker den andre siden av avveiningen, 
for eksempel av transportsikkerhet.

Avveining mellom personverninteresser og interesser vedrørende trans-
portsikkerhet kan skje på minst to nivåer:
• Individuell avveining av personverninteresser betegner de situasjoner der 

den enkelte person tar stilling til hvor stor vekt vedkommende vil tillegge 
personvernhensyn i forhold til andre private hensyn. Passasjerer kan 
for eksempel vurdere om de vil benytte transportmidler som innebærer 
kameraovervåking, og vil for eksempel kunne ønske å unngå transport-
selskaper som i nyhetsoppslag har fått kritikk for manglende diskresjon 
vedrørende opptak.

• Generelle interesseavveininger betegner de allmenne vurderinger som 
politiske myndigheter, tilsynsmyndigheter, behandlingsansvarlige og andre 
må gjennomføre av forholdet mellom personvernmessige, økonomiske og 
andre konsekvenser av et generelt opplegg for behandling av personop-
plysninger. En må for eksempel vurdere hva som er akseptable rutiner for 
tilgang til og sletting av videoopptak av busspassasjerer.

Selv om de individuelle og generelle avveiningene ofte vil likne hverandre, er 
det viktige typiske forskjeller. Viktigst er kanskje at individuelle avveininger vil 
være situasjonsbestemte, og kanskje også «hektiske», noe som ikke alltid legger 
godt til rette for systematiske og veloverveide avgjørelser. Ofte skal avveiningen 
skje i forbindelse med avgivelse av samtykke, og slike samtykker skal både være 
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informerte og eksplisitte, noe som er ment å sikre et visst refl eksjonsnivå.18 På 
det generelle nivået kan avveiningene lettere skje ut i fra en samvittighetsfull 
problemkartlegging og balansering av hensyn. Det er særlig i slike situasjoner 
at interesseteorien er nyttig, for eksempel i tilknytning til utarbeidelse av ny lov-
givning og informasjonssystemer for transport og transportsikkerhet. Generelle 
avveininger kan imidlertid innebære at det treffes fl ertallsavgjørelser der min-
dretallets synspunkter settes til side. Slik sett taler hensynet til den enkeltes au-
tonomi og valgfrihet for at fl est mulige avveininger skjer på individuelt nivå.

Interesseteorien inneholder ingen «forkjørsregler» eller forhåndsvalg med 
hensyn til hvorledes utfallet av slike individuelle og generelle interesseavvei-
ninger skal være. Når det gjelder de individuelle avveiningene er det tvert i 
mot ofte en forutsetning at det i utgangspunktet er den enkelte persons frie 
valg som er avgjørende. Således vil det være mulig for personer og redusere 
vernenivået vesentlig ved aktivt å gi samtykke til at andre kan behandle per-
sonopplysninger om dem, jf diskusjonen av skillet mellom tvingende og fravi-
kelig lovgivning i kapittel 7.

Heller ikke for de generelle avveiningene er valgene foretatt på forhånd. 
Imidlertid innebærer interesseteorien at det skal meget til før personvernin-
teresser helt blir satt til side. Et uttrykk for dette er at det til alle de ulike 
interessene fi nnes et minimumsvern i form av lovgivning som gir «personvern-
garantier». Nivået på dette vernet kan imidlertid variere, og kan tenkes å være 
lavt dersom andre tungtveiende interesser tilsier det. En nedre grense følger 
imidlertid av menneskerettsloven19 med dennes henvisninger EMK og FN-kon-
vensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) som begge inneholder bestem-
melser av direkte betydning for personvernet.20

Et annet karakteristisk trekk ved interesseavveininger (enten den er indi-
viduell eller generell) er at de interesser som skal vurderes opp mot hveran-
dre ofte er av vidt ulik karakter. Lovgivningen inneholder fl ere viktige ek-
sempler på skjønnsmessige avveininger der inkommensurable størrelser må 
veies opp mot hverandre, f eks interessen i privatlivets fred mot hensynet til 
næringsvirksomhet.

I del II av dette arbeidet vil jeg gjøre en gjennomgang av hele interesseteo-
rien med utgangspunkt i fremstilling hos Schartum og Bygrave (2004), og gjen-
nomføre en generell diskusjon i lys av transportsikkerhet. Heller ikke denne 
analysen vil lede frem til generelle konklusjoner, men vil gi konkretiseringer, 
presiseringer og påminnelser som kan gjøre det lettere å operasjonalisere og an-
vende interesseteorien når transportsikkerhetstiltak blir planlagt og iverksatt.

18 Se nærmere om dette i diskusjonen av kravene til rettslig grunnlag for å behandle personopp-
lysninger, avsnitt 14.5.2.

19 Lov av 21. mai 1999 nr30.
20 Se EMK artikkel 8 og SP artikkel 17.



7 GENERELT OM VERNEINTERESSER, VIRKEMIDLER 
OG VERNETILTAK

I det følgende tar jeg utgangspunkt i verneinteressene transportsikkerhet og 
personvern. Jeg forutsetter ikke noe om forholdet mellom disse interessene, og 
har med andre ord ikke gitt én av de to interessetypene forrang fremfor den an-
dre. Forventningen er dessuten at verneinteressene kan overlappe hverandre, 
og således ikke alltid står i total motstrid med hverandre. Strenge krav til kva-
liteten av opplysninger kan for eksempel ofte både begrunnes i transportsik-
kerhet og personvern. Andre aspekter ved verneinteresser kan på den annen 
side komme i klar konfl ikt. I tabellen nedenfor har jeg tatt utgangspunkt i de 
to nevnte verneinteressene.
Verneinteresser Virkemidler Tiltakstype (Konkrete) tiltak

Rettslige
Lov, forskrift, avtale, 
instruks mv

Transport-
sikkerhet
Personvern
[osv]

Organisatoriske
Nytt organ, endret 
arbeidsdeling, 
kompetansekrav mv

Økonomiske
Bevilgning, belønning, 
inndragning, revisjon 
mv

Tekniske/
teknologiske

Overvåkningssystemer, 
detektorer, 
adgangskontroll mv

Pedagogiske
Opplæring, 
informasjon mv

Virkemidlene er kun «mellomstasjoner» og en kategorisering av de tiltakstyper 
som kan tenkes anvendt for å sikre etterlevelse av verneinteresser. Oppregningen 
av virkemidler er fyllestgjørende for illustrasjonsformålet, men er ikke ment å 
gi en 100% utfyllende angivelse.  Virkemidlene kan dessuten deles inn på andre 
måter enn i oppstillingen ovenfor, og de kan ikke minst opptre i kombinasjon. 
Oppregningen av tiltakstyper omfatter de antatt viktigste, og er en ufullstendig 
eksemplifi sering. Det er ikke satt inn eksempler på «tiltak». Tiltak er de kon-
krete bestemmelser og handlinger som er iverksatt til å ivareta en eller fl ere ver-
neinteresser.  Bestemmelser som gir tilgang til opplysninger fra passasjerlister er 
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et eksempel på dette.21 Et annet eksempel kan være ekstraordinær bevilgning 
for anskaffelse/oppgradering av informasjonssystem for å derved å sikre at pas-
sasjeropplysningene kan nyttiggjøres på en tilfredsstillende måte.

I dette arbeidet vil rettslige virkemidler, tiltakstyper og tiltak stå sentralt 
og ha selvstendig interesse. Også andre enn de rettslige elementene vil imid-
lertid være sentrale; for det første fordi bruk av rettslige tiltakstyper ofte tar 
opp i seg og gjør bruk av andre (ikke-rettslige) virkemidler (en lov kan for 

eksempel regulere organisatoriske og økono-
miske forhold). For det andre kan ikke-rettslige 
tiltakstyper aktualiseres fordi de benyttes for å 
ivareta transportsikkerhet på en måte som kom-
mer i konfl ikt med personvernet. Det utgis for 
eksempel informasjonsmateriale (jf pedagogiske 
tiltakstyper) som er taus om passasjerenes krav 
på personvern. Responsen på bruk av ikke-retts-
lige tiltak kan være en lovregel eller en domsav-
gjørelse som forbyr eller setter vilkår vedrørende 
det aktuelle tiltaket. Rettslige tiltak kan med an-
dre ord overstyre andre tiltak.

Blant de rettslige tiltakstypene er særlig lov, 
forskrift og avtaler av interesse i dette arbeidet.  
Jeg baserer meg på en fremstilling der formell 
lov er det sentrale. Ofte må lov eller forskrift 
være i overensstemmelse med EUs forordnin-
ger og direktiver, jf EØS-avtalen. Jeg forutsetter 

dessuten at norske lover er i samsvar med internasjonale menneskerettigheter.
Lovgivning er sentral fordi legalitetsprinsippet krever at etablering av plik-

ter (påbud, forbud) og innskrenkinger av rettigheter krever hjemmel i lov. 
Tiltakstypen lovgivning er derfor nødvendig å anvende i en lang rekke situasjo-
ner der en søker ivaretakelse av transportsikkerhet. Rettigheter som er fastsatt 
i lovs form eller i forskrift med hjemmel i lov, vil dessuten ha en gjennomslag i 
forhold til andre bestemmelser som innebærer svakere rettigheter (for eksem-
pel i avtaler). Lovgivning kan også være hjemmel for å gi forskrifter, samtidig 
som loven utgjør ramme for hva som kan fastsettes i forskrift.22 Ikke minst 

21 Se for eksempel om tilgang til opplysninger om passasjerer fra plassreservasjonssystemer i 
avsnitt 16.2.4.

22 Jf. fi gur 5 der «Lov» overlapper «Forskrift».  Figuren angir at forskriften kan gi utfyllende 
regler i forhold til lovens bestemmelser, og gi supplerende regler innenfor rammene av lov-
hjemmelen (jf del av forskrifts-sirkelen som ikke er dekket av lov-sirkelen).

Verneinteresser

Virkemidler

Avtale

Forskrift

Lov

Figur 5: Rettslige virkemidler 
i forhold til andre 
virkemiddeltyper
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kan lovgivning (med tilhørende forskrifter) sette grenser for avtalefriheten, for 
eksempel hva slags transportavtaler som kan inngås.23

Lovvedtak er en særlig form for tiltak på grunn av sin trinnhøyde i retts-
systemet og tilsvarende store gjennomslagskraft. Lov kan bl.a. benyttes for å 
beskytte personvern og andre individuelle interesser. Når lovgiver beskytter 
borgerenes grunnleggende posisjoner og rettigheter, kan vi snakke om at det 
gis «garantier». Slike garantier representerer minimumsnormer, dvs «garan-
terte minstekrav» til beskyttelse av den enkelte. Garantier kan knyttes opp til 
verneinteressene, og det er således mulig å gruppere garantiene i rettssikker-
hetsgarantier og personverngarantier. Etter samme mønster kan en tenke seg 
«transportsikkerhetgarantier» i betydningen lovgivning som angir lovgivers 
minstekrav til ivaretakelse av transportsikkerhet. Et sentralt spørsmål i lovgiv-
ningsarbeidet er hvor mye og hva som sentralt skal «garanteres» av lovgiver og 
hva som skal undergis andre former for styring, for eksempel gjennom lokale 
transportavtaler mv.

Lovgivningen, herunder garantiene, kan være «tvingende» («presepto-
risk») dvs. obligatorisk for alle, eller «frivillig» («deklaratorisk») dvs. repre-
sentere en beskyttelse som den enkelte kan frasi seg eller som en må gjøre noe 
aktivt for å oppnå. Det er i og for seg et hensiktsmessighets-spørsmål om både 
tvingende og frivillig vern bør kategoriseres som personverngaranti. I dette 
arbeidet mener jeg det er mest fruktbart å kun benytte dette uttrykket om den 
delen av lovvernet som den enkelte ikke kan avtale seg bort i fra (jf spørsmålet 
om samtykke). Uansett er det viktig å diskutere i hvilken grad vernet av den 
enkelte skal være tvingende eller ikke, dvs om vernet skal kunne svekkes ved 
at passasjerer og andre samtykker til et svekket vern. Krav til samtykke etter 
personopplysningsloven innebærer rettslige krav til hvorledes selvbestemmel-
sesretten skal utøves for at disposisjonen skal anses å være gyldig. Således kan 
deklaratorisk lovgivning med slike samtykkekrav, sies å være «streng» sam-
menlignet med lovgivning som kan avvikes uten at det stilles nærmere krav til 
hvorledes selvbestemmelsesretten skal utøves.

23 Jf. fi gur 5 der «Lov» og «Forskrift» overlapper «Avtale».  Figuren angir at lov og  forskrift 
kan gi regler som begrenser avtalefriheten.





DEL II 

IDENTIFISERING AV MULIGE KONFLIKTER MEL-
LOM IVARETAKELSE AV TRANSPORTSIKKERHET 

OG PERSONVERN





8 INTERESSEN I Å BESTEMME OVER OPPLYSNINGER 
OM EGEN PERSON

8.1 Innledning

Selvbestemmelsesretten er et viktig element i interesseteorien. Det må imid-
lertid ikke glemmes at det er spenninger mellom denne teorien og den fak-
tiske rettslige reguleringen i Norge og andre land. Retten til selv å bestemme 
over behandling av opplysninger om seg selv, har riktignok stort gjennomslag 
i lovgivningen ved at det i mange tilfelle er opp til den enkelte å samtykke 
til slik behandling. I mange tilfelle overstyres imidlertid den enkeltes valg av 
lovgivning og/eller av sterke faktiske/praktiske behov (jf hva som er «nød-
vendig», se avsnitt 14.5.2) knyttet til viktige samfunnsmessige funksjoner mv. 
Personvernteorien tar også høyde for at det ikke alltid er mulig at den enkelte 
kan ha suveren rett til selvbestemmelse, men representerer likevel en vektleg-
ging av slik autonomi som ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av lovgiv-
ningspraksis. Dette refl ekterer at personvernteorien med personverninteres-
sene gjenspeiler et ideal som stiller krav til politikken, snarere enn hva som til 
enhver tid er praktisk politikk.

Personvernet er universelt, dvs uavhengig av naturlige og formelle posisjo-
ner som alder, statsborgerskap og betalingsevne.24 En mindreårig person med 
utenlandsk statsborgerskap har med andre ord krav på samme personvern 
som en norsk statsborger i sin beste alder.25  Utgangspunktet om selvbestem-
melsesrett gjelder likt uansett. Slik sett gir heller ikke personvernidealet rom 
for forestillinger om «dem» og «oss».

Den følgende presentasjonen av interessen i å bestemme over opplysninger 
om egen person, er tilpasset diskusjonen om transportsikkerhet ved at gene-
relle spørsmål om selvbestemmelsesrett er tatt inn blant de krav som beskriver 
interessen. I tillegg er kravene om beskyttelse av konfi densialitet og privatliv 

24 Personvern, herunder personopplysningsvern, er således del av menneskerettighetene se bl.a 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8.  Forholdet mellom EMK 
art. 8 og personopplysningsvern er behandlet i Karanja 2006 s 89 - 123

25 I praksis er det likevel særlige spørsmål som gjelder ivaretakelsen av personvern for personer 
som mangler de kognitive evner mv som er nødvendig for å opptre som autonome personer.  
Dette gjelder særlig mindreårige barn (særlig de under 12 år) og demente personer mv, se 
nærmere om dette i Schartum og Bygrave 2006 kapittel 11.
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slått sammen, samtidig som privatliv er mer inngående drøftet enn i Schartum 
og Bygrave (2004). Krav om vern av individets identitetsbilde er utelatt, fordi 
det anses å være lite relevant i transportsammenheng.

Interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person 
dekker viktige autonomi- og integritetsaspekter, dvs både elementer som for-
utsetter aktivt handlende personer, og elementer som primært gjelder fravær 
av krenkelser og fredsforstyrrelser. Tradisjonelt må integritetsspørsmålene sies 
å ha fått mest oppmerksomhet (jf «konfi densialitet» og «privatliv»).  Særlig i 
det siste tiåret har det imidlertid blitt lagt større vekt på autonomi i aktiv for-
stand, dvs slik at bestemmelsesretten ikke bare handler om retten til å beskytte 
seg, men også til helt eller delvis å velge (for eksempel kreve innsyn) eller velge 
bort personvernbeskyttelse. Dette siste kommer særlig til uttrykk i lovgivning 
som legger stor vekt på den enkeltes kompetanse til å gi og til å trekke tilbake 
samtykke, dvs til å starte og stanse behandling av opplysninger om dem selv.

Forestillingen er altså aktivt handlende personer som treffer rasjonelle valg 
mht om de ønsker at andre skal behandle opplysninger om dem eller ikke. 
Personvernlovgivningen blir da primært et virkemiddel for å gjøre det mulig 
for den enkelte å fylle denne rollen, og det er (summen av) den enkeltes indivi-
duelle avveininger mellom personverninteresser og andre interesser som langt 
på vei blir avgjørende for personvernnivået i samfunnet. Denne tilnærmingen 
kan sies å legge til rette for forhandlingslignende situasjoner, der private og 
offentlige aktører tilbyr «motytelser» som innebærer at folk aksepterer det 
mange i utgangspunktet ville oppfatte som uønskede krenkelser av personver-
net. På den måten blir store deler av personvernet en del av markeds(lignende) 
omgivelser, dvs vernet kan forhandles eller byttes bort. For eksempel kan buss-
selskapene tilby sikker transport dersom passasjerene godtar en viss videoov-
ervåking på bussen. Mange mennesker mener dette er et akseptabelt bytte av 
personvern mot sikkerhet.  Forutsetningen for at dette skal være et rasjonelt 
bytte er imidlertid at det i) foreligger en risiko av betydning, og ii) at sik-
kerhetstiltakene er effektive i forhold til denne risikoen.26 Verken personvern-
teori eller lovgivning stiller imidlertid noen forutsetninger om rasjonalitet som 
får konsekvenser for anledningen til å disponere over eget personvern eller 
virkningen av slike disposisjoner. Bare forutsetningen for rasjonelle valg er til 
stede, er det med andre ord ingen forutsetning at valgene faktisk sett er rasjo-
nelle. Det ligger med andre ord ikke noen mekanismer i interesseteorien som 
hindrer en i å gjøre følelsesmessige eller «ufornuftige» valg. Derimot ligger 
det i forestillingen om autonomi også en forutsetning om en vid adgang til å 

26 Videoovervåking kan for eksempel virke indirekte avskrekkende ved at voldsforbrytelser blir 
oppklart.  Dermed kan en håpe at det statueres et eksempel med effektiv rettergang slik at 
enkelte potensielle voldspersoner vil avholde seg fra vold på bussen.
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ombestemme seg, men praktiske og andre forhold gjør det ikke alltid mulig å 
– fullt ut – reversere den første disposisjonen.

Personvern som er basert på forestillingen om aktive og autonome personer 
forutsetter at (fl ertallet av) folk virkelig ønsker og er i stand til å fylle en slik 
rolle. Lovgivningen forutsetter stor grad av medvirkning, dvs at folk i mange 
situasjoner skal velge mellom å gi samtykke eller ikke. Dersom noen ikke fyl-
ler den forutsatte rollen (pga «samtykketretthet»27), kan det føre til at det gis 
«standard svar», dvs ofte gir eller nekter samtykke uten at det er foretatt en 
reell vurdering. Fordi samtykke er nødvendig for å oppnå en rekke andre go-
der, for eksempel for å gjøre bruk av transporttjenester, vil avgivelse av slikt 
samtykke lett kunne bli det prefererte, urefl ekterte valget.

Dersom en kun betrakter personvernet for det enkelte individ, kan prinsip-
pet om den enkeltes selvbestemmelsesrett gjøre det vanskelig å omfatte kol-
lektive enigheter om personvern. Det vil for eksempel ikke være i god harmoni 
med en slik forestilling om individuelt bestemt personvern dersom et fl ertall 
i pendlerforeningen gjorde bindende avveininger mellom transportsikkerhet 
og personvern på vegne av sine medlemmer. Autonomi-tankegangen fører i 
alle fall til at det bør være mulig å tre ut av felles ordninger. Den enkeltes 
selvbestemmlesesrett er med andre ord ikke uten videre til hinder for kollektiv 
organisering for å fremme personverninteresser, for eksempel slik at mann-
skapet på passasjerskip inngår avtale med rederiet om kontroll av ansatte ved 
ombordstigning. Desto fl ere bindinger for den enkelte slike avtaler innebærer, 
desto mer problematisk i forhold til idealet om autonomi.

Det er grunnleggende at den enkelte ikke skal tvinges til å velge ett al-
ternativt fremfor et annet.  Imidlertid følger det ikke av interesseteorien og 
forestillingen om autonomi et løfte om at virkeligheten skal være så variert og 
hensiktsmessig innrettet at det alltid faktisk vil foreligge mer enn ett alternativ. 
Personverninteressene kan likevel tilsi at en argumenterer for eksistensen av 
personvernvennlige tekniske løsninger. Datatilsynet har for eksempel søkt å 
ivareta valgfrihet og selvbestemmelse ved å kreve at det på veiene fortsatt skal 
kunne skje «sporfri» passering av bomstasjoner.28

Selvbestemmelsesretten kan tenkes å bli utøvet på detaljerte måter og ikke 
bare som et ja eller nei til å behandle personopplysninger. For eksempel kan 
retten til selv å bestemme tenkes å avgrense hvilke opplysninger som skal be-
handles, hvorledes behandlingen kan skje, hvem som kan få tilgang til opp-
lysningene og hvor opplysningene skal kunne ta veien (for eksempel til hvilke 

27 Uttrykket er hentet fra Bygrave 2000.  Se også Schartum 1994 s 361-362 som generelt adva-
rer mot at den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen kan medføre at rettigheter som 
gis den enkelte for å ivareta sitt personvern kan virke overveldende og meningsløs.

28 Se klagesak avgjort av Personvernnemnda (PVN-2005-11) vedrørende klage på vedtak om å 
pålegge konsesjonsplikt for helautomatiske bomstasjoner.
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land opplysningene kan overføres). Slik detaljert selvbestemmelsesrett er imid-
lertid ofte illusorisk. Årsaken er primært at individuelle valg må passe inn med 
funksjonaliteten i det/de informasjonssystemer som skal behandle personopp-
lysningene. Et informasjonssystem (og strengere formaliserte datasystemer) er 
standardiserte løsninger. Det innebærer at individuelle valg normalt vil nød-
vendiggjøre utforming av standardiserte løsninger i informasjonssystemet for 
hvert mulig individuelt valg. Dette kan bidra til å øke kostnader til utvikling 
og vedlikehold av systemene, og minske nytten av systemløsningen. Selv om 
selvbestemmelsesretten i utgangspunktet også kan tilsi mulighet til at den en-
kelte kan treffe detaljerte beslutninger om hvorledes informasjonsbehandlin-
gen knyttet til en reise med kollektiv transport skal være, vil denne muligheten 
i praksis ofte være meget begrenset. I praksis vil selvbestemmelsen derfor – «i 
beste fall» – bli utøvet i store blokker. Typisk vil det for eksempel dels være 
obligatorisk og dels frivillig avgivelse av opplysninger.

8.2 Krav om minimalitet og beskyttelse av identitet

8.2.1 Generelt
Fordi personopplysningsvernet gjelder personopplysninger må vurderinger 
av personverninteressene begynne med spørsmålet om det (bør) fi nnes per-
sonopplysninger. Dette avhenger av spørsmål om opplysninger kan knyttes til 
identifi serbare personer eller ikke. Det er i utgangspunktet ikke behov for per-
sonopplysningsvern dersom ingen bestemte personer kan identifi seres. Til hver 
identitet kan det være knyttet opplysninger som sier noe om denne personen. 
Opplysningene kan være fysiske kjennetegn ved personen, personens handlin-
ger, relasjoner til andre personer mv. For eksempel kan opplysninger om reiser 
(fra – til, dato, tidspunkt, varighet, pris mv) være knyttet til personer.

Koplingen mellom opplysninger (om reiser mv) og identifi serbare perso-
ner skjer ved hjelp av identifi katorer. 
Identifi katorer er opplysninger om 
personer som er egnet til å verifi sere 
personers identitet (autentisering). 

Autentisering kan skje ved hjelp av noe personer har (f.eks. ID-kort), noe de 
vet (f.eks. pin-kode) eller noe de er (fi ngeravtrykk, ansiktsgjenkjenning), even-
tuelt ved hjelp av kombinasjoner av slike teknikker. Noen identifi katorer er 
spesielt sikre fordi de er unike for hver person (for eksempel biometriske kjen-
netegn). Andre identifi katorer er ikke unike (navn, adresse mv) men kan gi 
stor grad av sikker identifi sering dersom de kombineres. Identifi katorer gjør 
det mulig å knytte sammen fl ere innholdselementer. På den måten kan det for 

Identifikator
  (kopling)Identifisert

person
Opplysninger



 Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person 47

eksempel være mulig å knytte sammen opplysninger om en passasjers samlede 
bruk av et transportmiddel. Bruk av unike identifi katorer innebærer at det 
ikke er tvil om at innholdselementer gjelder samme person.

Mellom klar identifi kasjon og anonymitet er det mange mellomsituasjoner 
der (den virkelige) identiteten er skjult ved hjelp av et pseudonym eller alias. 
Her vil jeg spesielt trekke frem pseudonymer, dvs identiteter som trer i ste-
det for virkelige identiteter og som gjør den virkelige identiteten utilgjengelig. 
Pseudonymer kan gjøres personentydige, noe som gjør det mulig å skjule virke-
lige identiteter og samtidig kunne sammenstille opplysninger vedrørende sam-
me person. Slike personentydige pseudonyme personopplysninger blir bl.a. be-
nyttet i Reseptregisteret29 og pleie- og omsorgsregisteret (IPLOS-registeret).30

Personopplysningsvern tilsier at den enkelte skal kunne velge begrens-
ninger når det gjelder innsamling av opplysninger og bruk av identifi katorer. 
Utgangspunktet er et krav om å kunne velge å unngå innsamling av opplys-
ninger. I den grad det foreligger opplysninger kan det videre stilles som krav 
at det ikke skal være knyttet identifi katorer til opplysningene, dvs at identi-
fi kasjon ikke skal la seg gjennomføre, eventuelt at dette ikke skal kunne skje 
på en enkel måte. Desto mer sikker og direkte tilknytningen til identifi serbare 
personer er, desto mer aksentuert kan personvernspørsmålene sies å være fordi 
personen ikke kan unnvike ved å bestride at opplysningene gjelder ham eller 
henne. Derfor kan bruk av unike identifi katorer (særlig biometri) anses å være 
mer problematisk fra et personvernsynspunkt enn bruk av navn mv.

Det er nærliggende å tenke at det bak krav om å unngå innsamling av 
personopplysninger ligger noe fordekt, og at virkningen primært vil være be-
skyttelse av personer som har begått kriminelle handlinger. Begrunnelsen er 
imidlertid dels et allment problem knyttet til muligheten til å imøtegå fakta fra 
diverse «digitale hukommelser», dvs med den enkeltes mulighet til å huske og 
bevise de legitime sammenhenger og begrunnelser som er knyttet til de elek-
troniske sporene.  Dels er det også et problem at små detaljopplysninger knyt-
tet til et avansert elektronisk system vil være vanskelig å imøtegå både fordi 
opplysningen kan ligge lagt tilbake i tid, og fordi de fl este vil mangle den tek-
nologiske innsikten som kan være nødvendig for å påpeke feil mv i opplysnin-
gene. Det kan også være legitime private grunner til å hemmeligholde/benekte 
koplingen mellom en opplysning og egen person. Selv om myndigheter eller 
andre har grunner for å knytte personer til et sted, saksforhold eller lignende, 
er det ikke alltid selvsagt at denne private begrunnelsen må vike. Ikke minst 
kan skepsisen være begrunnet i en generell uvilje mot å gjøre seg selv sårbar i 

29 Se L’Abee-Lund 2006 og forskrift av 17. oktober 2003 nr 1246 om innsamling og behandling 
av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).

30 Se forskrift av 17. februar 2006 om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgs-
statistikk.
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forhold til illegitim myndighetsbruk, for eksempel i forhold til menneskeret-
tighetsbrudd,31 ulovlig politisk overvåkning.32 Selv om en har full tillit til egne 
nasjonale myndigheter kan det videre være grunn til å frykte ulovlig tilegnelse 
av opplysninger av andre lands myndigheter. Skepsis mot omfattende innsam-
ling av personopplysninger og streng autentisering kan derfor ses som forsvar 
for en mulighet til unnvike i forhold til ikke legitim bruk av offentlig myndig-
het og makt. 

Et særskilt spørsmål gjelder identifi sering av grupper i stedet for indivi-
der. Opplysninger kan reellt sett være anonyme, samtidig som de gjelder en 
gruppe som klart lar seg identifi sere; for eksempel sigøynere, sikher, jøder, 
«av afrikansk opprinnelse», asylsøkere mv. Personer kan deles inn i grupper 
på så mange måter. Av interesse for spørsmål om personlig integritet er imid-
lertid bl.a. gruppeinndeling ut i fra kriterier som gjelder utseende (hudfarge), 
handlinger (tiggere) eller formelle forhold (asylsøker), eller en kombinasjon av 
slike kriterier. Personer som er klart plassert innen en slik gruppe, kan oppleve 
at opplysningene gjelder dem helt direkte, særlig dersom det er lett å henføre 
personer til gruppen. Slike integritetsspørsmål er særlig aktuelle dersom den 
angjeldende gruppen er underprivilegert eller det på en eller annen måte kan 
være knyttet stigma til gruppen. Vi kan her bruke betegnelsen «gruppe-ID» 
om de identifi serende kjennetegn som anvendes for å identifi sere medlemmer 
av en gruppe.

Som tidligere nevnt er personvernteorien i stor grad knyttet til enkeltindi-
vider, og personvern for grupper er ikke nedfelt i personverndirektivet og den 
norske personopplysningsretten. Anerkjennelsen av at også grupper kan ha 
behov for vern kommer imidlertid til syne i det alminnelige diskriminerings-
vernet, jf for eksempel strl § 135a om forbudet mot å fremsette diskrimine-
rende eller hatefull ytring vedrørende hudfarge, nasjonalitet, etnisitet, religion, 
livssyn og homofi li. Det er imidlertid ikke vedtatt bestemmelser som skal sikre 
at opplysninger om slike og andre grupper skal bli behandlet på rettferdige 
og rettmessige måter. I tilknytning til kontrollvirksomhet og sikkerhetsarbeid, 
kan det være ønskelig og hensiktsmessig å benytte gruppekjennetegn som et 
av fl ere grunnlag for utvalg av personer. Verneregler knyttet til gruppe-ID bør 
derfor tas med i betraktningen når personvern vurderes i tilknytning til trans-
portsikkerhetstiltak, dvs selv om opplysningene er anonyme på personnivå.

31 Jf internering av «ulovlig stridende» på Guantanamo og http://www.amnesty.no/web.nsf/pa-
ges/guantanamo.

32 Jf Lund-kommisjonen 1996.
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8.2.2 Identifi sering og autentisering og transportsikkerhet
Spørsmål om identifi sering og autentisering av passasjerer, ansatte i transport-
sektoren og andre, utgjør helt grunnleggende og sentrale problemstillinger for 
personvernet knyttet til sikkerhet i transportsektoren. Identifi sering og autenti-
sering kan i utgangspunktet tenkes å skje som en integrert del av de sosiale re-
lasjonene, eller ved hjelp av IKT-baserte informasjonssystemer.  Gjenkjennelse 
av personer i vanlige mellommenneskelige relasjoner ligger utenfor hva som 
i særlig grad kan reguleres. Diskusjonen om identifi sering og autentisering, 
gjelder derfor primært hvilke tekniske hjelpemidler/informasjonssystemer som 
bør kunne brukes for å knytte opplysninger til bestemte personer.

Det må i denne sammenhengen antas å være vesentlige forskjeller mellom 
ansatte på den ene side og brukere av transporttjenester (passasjerer mv) på 
den annen side. Ansatte utgjør en begrenset persongruppe som det kan være 
mulig å ha god kjennskap til og oversikt over. Samarbeidsforholdene kan 
dessuten gjøre at ansatte har gode kunnskaper om hverandre.  Behovet for 
bruk av informasjonssystemer for identifi sering og autentisering kan derfor 
antas å være minst i forhold til små grupper som inngår i tette sosiale rela-
sjoner. Et lokalt fergemannskap på vestlandskysten, vil for eksempel normalt 
kjenne hverandre så godt at bruk av informasjonssystem for identifi sering og 
autentisering av disse åpenbart er overfl ødig. Selv om det er mange ansatte, 
kan de sosiale relasjonene dekke mye av behovet for sikker identifi sering og 
autentisering dersom arbeidsorganiseringen er slik at ansatte arbeider sammen 
i stabile grupper og faste samarbeids forhold. Desto fl ere ansatte, desto større 
kan imidlertid behovet for IKT-basert identifi sering og autentisering av ansatte 
bli, og for store internasjonale transport bedrifter kan behovet være stort.

Identifi sering og autentisering ved hjelp av informasjonssystemer aktua-
liserer spørsmål om personopplysningsvern. Det personvernmessige utgangs-
punktet er at det bør gjelde en (valg)frihet, dvs. den enkelte må selv kunne 
gjøre frie valg mht. om de vil identifi seres og autentiseres eller ikke. En slik 
frihet innebærer ikke noe ideal om fravær av identifi sering og autentisering. 
På den annen side kan en neppe forstå valgfriheten slik at det alltid må kunne 
være mulig for den enkelte å velge 100% sikker identifi sering og autentise-
ring; valgfriheten består snarere i retten til å «velge bort» enn å «velge til», 
dvs til å velge et lavere nivå enn det som det maksimalt er lagt til rette for. Et 
veibetalingssystem som både tillater bruk av RFID med full identifi sering av 
kjøretøy/person e.l. og anonym kontant betaling, er eksempel på et system som 
ivaretar denne valgfriheten.

Både kryptering og pseudonymisering av identifi katorer skaper et langt be-
dre utgangspunkt for godt personvern enn åpne identiteter. Ulike typer «skjult 
identitet» kan gi ulik styrke på personvernet. Styrken kan for eksempel avhenge 
av tekniske og organisatoriske virkemidler. Styrken i krypteringen avhenger for 
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eksempel av hvor mange bits krypteringen skjer med, og styrken i pseudony-
misering kan for eksempel avhenge av hvem som må bidra for å tilbakeføre til 
åpne, virkelige identiteter. For eksempel kan slik tilbakeføring kreve medvirk-
ning fra andre enn de som ønsker tilgang til identitetene.

Ulike typer skjult identitet (kryptering, pseudonymisering) skaper mu-
lighet for å fastsette troverdige vilkår for at virkelige identiteter skal kunne 
åpenbares. Krypterte eller pseudonymiserte opplysninger kan således tenkes 
underlagt regler som krever tillatelse fra en domstol i henhold til bestemmel-
ser gitt av lovgiver. Beskyttelsen kan med andre ord gjøres meget sterk og 
troverdig, og kan forutsette at virkelige identiteter bare helt unntaksvis skal 
kunne komme til noens kunnskap. Vilkåret kan for eksempel være at det skjer 
en terroraksjon, noe som vil kunne innebære at personopplysninger aldri vil 
komme til noens kunnskap fordi terrorhendelser aldri skjer innenfor det aktu-
elle transportsystemet.

Fordi personvern grunnleggende sett handler om relasjoner mellom men-
nesker, går det et avgjørende skille mellom situasjoner der personopplysninger 
faktisk er knyttet til en bestemt person slik at andre mennesker kan observere 
det, og slike personopplysninger der autentisering bare foreligger som en mu-
lighet i en maskin. Lagring av tekst og bilde mv som gjelder enkeltpersoner 
som aldri vil bli brukt av noe menneske, dvs aldri vil bli tilbakeført til en sosial 
sammenheng, kan derfor i utgangspunktet sies å innebære en mindre krenkelse 
av personvernet enn dersom slikt materialet direkte kommer til menneskers 
kunnskap. Derfor kan det hevdes at desto mer automatisert behandlingen av 
personopplysninger er, desto bedre er personvernet ivaretatt. Jeg kommer til-
bake til disse spørsmålene i avsnitt 14.5.

To viktige reservasjoner må likevel gjøres. For det første kan manglende 
kunnskap om eller tillit til hva som faktisk skjer, føre til at opplevelsen av 
personvernkrenkelsen likevel er høy. Den som feilaktig regner med at buss-
selskapet når som helst kan velge å se igjennom bildeopptak, kan i større grad 
føle seg krenket enn personer som vet og stoler på at det kun er helt unntaksvis 
at opptak kan gjøres tilgjengelig. Den andre reservasjonen gjelder det poten-
sialet person opplysninger har selv om det bare ligger i maskinlesbar form og 
for tiden ikke er tilgjengelig for menneskers kunnskap. I muligheten for senere 
å benytte et oppsamlet materiale ligger det et maktpotensiale som grunnleg-
gende kan oppfattes som uakseptabelt for den enkeltes autonomi og integritet. 
Dersom det derfor bare er formelle hindre mot at mennesker skaffer seg kunn-
skap om innholdet av personopplysninger, kan dette potensialet likevel gjøre 
at også opplysninger som – for tiden – ikke er tilgjengelig for mennesker annet 
enn i helt spesielle situasjoner, likevel utgjør et stort personvernproblem.
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8.3 Krav om konfi densialitet og beskyttet privatliv33

8.3.1 Generelt
«Konfi densialitet» brukes her for å betegne et krav om at personopplysninger 
bare gis videre til personer som er autorisert for tilgang. Utgangspunktet er 
at det er personen selv som kan autorisere noen til tilgang. I interesseteorien 
er dette synspunktet helt generelt, og er for eksempel ikke betinget av at det 
foreligger taushetsplikt eller lignende. Poenget er både at opplysninger om den 
enkelte ikke skal videregis om uten at vedkommende har tillatt det, og at andre 
ikke skal skaffe seg adgang til opplysninger om personer mot personenes vilje.

Konfi densialitetskravet gjelder helt generelt, uavhengig av oppholdssted, 
sosiale relasjoner osv. «Beskyttet privatliv» er i større grad knyttet til private 
geografi ske områder og bestemte mellom menneskelige relasjoner. Privatliv 
omfatter åpenbart opphold på private områder som for eksempel hjemmet 
(leilighet, hus, hage), hytte, hotellrom osv. Kravet om beskyttelse av privatliv 
gjelder både beskyttelse av de private relasjonene, for eksempel relasjoner mel-
lom familiemedlemmer, venner mv. For det andre gjelder det beskyttelse mot 
fredsforstyrrelser, dvs krav om at den enkelte selv skal kunne trekke seg tilbake 
fra offentligheten og være for seg selv, eller kun være del av private relasjoner. 
Det er imidlertid ikke alltid mulig eller hensiktsmessig å sette opp et skarpt 
skille mellom konfi densialitet og beskyttet privatliv.

Hensynet til konfi densialitet og privatliv kan sies å møtes og integreres i 
situasjoner der personer granskes i fysisk forstand, dvs når en direkte og fysisk 
blir observert av andre. Det personvernmessige utgangspunktet kan her sies å 
være valgfrihet med hensyn om en vil utsette seg for slik gransking eller ikke; 
dvs valget mellom å oppholde seg i den private eller den offentlige sfæren. 
I den grad en faktisk blir observert, er personvernet knyttet til hvor fysisk 
nærgående observasjonen er. Ytterpunkter her kan for eksempel være manuell 
observasjon av person på avstand og undersøkelse av kroppens hulrom. Desto 
nærmere og mer direkte en person blir gransket, desto større kan den person-
vernmessige krenkelsen anses å være. Fysiske inngrep og/eller undersøkelse 
av kroppen gjennom apparatur eller lignende, fremstår derfor som ekstreme 
krenkelser. Samtidig vil krenkelse av personvern i slik direkte og fysisk for-
stand ofte stå i intim sammenheng med krenkelse av personopplysningsvern, 
for eksempel fordi den fysiske undersøkelsen av person resulterer i en registre-
ring av resultatet fra undersøkelsen. De to aspektene ved personvern må derfor 
ses i sammenheng selv om det ikke alltid er klar sammenheng i lovregulering.

33 I Schartum og Bygrave 2004 er konfi densialitet og privatliv behandlet hver for seg.



52 Personvern og transportsikkerhet

8.3.2 Konfi densialitet og privatliv i transportsituasjoner
I transportsammenheng er diskusjonen om det også må kreves at transport-
midler gir rom for privatliv. Spørsmålet gjelder hvordan skillet mellom den 
private og offentlige sfære bør trekkes.  Etter min mening tilsier interessen i å 
bestemme over opplysninger om egen person og kravet om beskyttet privatliv 
at slik beskyttelse også bør være retningsgivende for transportmidler. Klarest 
er dette for private kjøretøy, idet det er nærliggende å se biler som en (mobil) 
utvidelse av det private rom. Et lignende resonnement kan anvendes i forhold 
til alle plassregulerte offentlige transportmidler. Poenget er at det i slike tilfelle 
blir tildelt et eksklusivt «privat område» til alle passasjerer. Tydeligst blir dette 
i forhold til billetter som omfatter sengeplass (nattog, første klasse langtran-
sport med fl y). Dette i motsetning til bytransport på buss, trikk og t-bane, der 
det ikke er knyttet antallbegrensninger tilsvarende antall seteplasser e.l.

Synspunktet er med andre ord at beskyttelse av privatliv er et krav som ge-
nerelt kan knyttes til ethvert privat område, stort eller lite, kjøpt for noen timer 
eller eiet for livet. Privatliv kan neppe ses som noe som kun gjelder der den 
fysiske rammen og eierrettigheter mv gir anledning til et suverent avsondret 
liv med en varighet som den enkelte selv velger. Krav om privatliv gjelder også 
gjesten i en liten lytt bolig med fullt innsyn fra naboblokken, og for den trette 
togpassasjeren med plassbillett til Åndalsnes. Riktignok er muligheten for å 
leve et fritt privatliv langt større i en villa med 5 mål inngjerdet hage enn i en 
sovekupé eller på et fl ysete. Poenget er imidlertid den enkeltes interesse i å leve 
det privatliv som omgivelsene gjør mulig, dvs kravet om at andre respekterer 
den enkeltes autonomi og integritet.

Personvern tilsier etter min mening at det ikke kan settes noen skarp grense 
mellom «det private rom» og «det offentlige rom». Det kan uansett ikke være 
slik at privatlivet ikke eksisterer andre steder enn i boliger og boligsubstitutter. 
Også utenfor hjemmet kan mennesker ønske seg små, private sfærer, og en-
kelte transportavtaler må anses å ha et slikt element av privatliv. Nevnte syns-
punkter leder til det resultat at kameraovervåking av personer i seter, senger 
mv på plassregulerte transportmidler (også) kan ses som en krenkelse av passa-
sjerenes privatliv. Slik overvåking blir mest problematisk dersom det også dek-
ker private relasjoner, for eksempel en sovekupé som et par deler. Tilsvarende 
konfl ikt med vernet om privatliv oppstår selvsagt også dersom andre overvåk-
ningsmetoder anvendes, for eksempel lydopptak (jf romavlytting).

8.3.3 Spesielt om sensitive personopplysninger mv
Styrken i kravene til konfi densialitet og privatliv er selvsagt avhengig av en 
nærmere innholdsmessig bedømmelse av berørte personopplysning og/eller av 
den private relasjonen/situasjonen. Det har vært vanlig å kvalifi sere enkelte 



 Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person 53

opplysningstyper som «sensitive» for på den måten gi slike opplysninger ek-
stra sterk beskyttelse. Således gjelder det særlige krav for opplysninger om hel-
seforhold, religion, etnisitet, seksualitet osv, jf pol § 2 nr 8.34 Lovreguleringen 
av sensitive personopplysninger bygger på generelle antagelser om hvilke 
opplysningstyper som folk fl est oppfatter som følsomme. Undersøkelser viser 
imidlertid at det ikke alltid er godt samsvar mellom disse antagelsene og folks 
faktiske oppfatninger om hvilke opplysningstyper som bør beskyttes.35

Selv om det skulle ha vært godt samsvar mellom lovgivers generelle anta-
gelser om sensitivitet og folks generelle oppfatninger om spørsmålet, tilsier 
personvernet at spørsmålet om hva som må anses å være følsomt må vurde-
res konkret og individuelt. Individuelt og konkret vurdert kan selv den mest 
banale opplysning/situasjon være meget sensitiv; personers opphold på «feil 
sted», «feil tid», med «feil person» osv kan åpenbart ha et potensiale for klare 
krenkelse av krav til konfi densialitet og privatliv. Fra et personvernperspektiv 
kan det derfor være et stort problem og dilemma at en i informasjonssystemer 
vanskelig kan tenke seg rutiner som er basert på individuelle bedømmelser. 
Generelt er det grunn til å anta at det er lettere å ivareta slik konkret sensitivi-
tet dersom det skjer en manuell vurdering/håndtering av aktuelle situasjoner, 
bl.a. fordi det da er mulig å bedømme sosiale sammenhenger, personers reak-
sjonsmønstre mv.

I forhold til transportsikkerhet, er det særlig et forhold som det kan være 
grunn til å være spesielt oppmerksom på med hensyn til spørsmålet om konfi -
densialitet og privatliv i tilknytning til sensitive opplysninger. Det er etter min 
mening et poeng at all bruk av personbilde i form av fjernsynsovervåking og 
passbilde vil inneholde personopplysninger som i utgangspunktet faller inn 
under de opplysninger som regnes som «sensitive» etter loven. Dette er ikke 
bare en særegenhet knyttet til lovtolkningen, men må også antas å utgjøre et 
generelt personvernmessig poeng. Bildeopplysninger vil for eksempel kunne 
avdekke etnisk og religiøs bakgrunn, fordi hudfarge mv og religiøse hodeplagg 
mv vil fremgå av bildemateriale.

Selv om slike karakteristiske trekk ikke generelt blir ansett som svært sen-
sitive av nordmenn, er det grunn til å anta at fl ere vil anse opplysningen å 
være sensitiv dersom det benyttes kontroll-/overvåkningsstrategier der slike 
kjennetegn er relevante. Personopplysningsvernet er universelt, og ikke spesi-
elt knyttet til noen nasjonalitet eller folkegruppe. Det er derfor også et poeng 
at det ikke bare kan legges avgjørende vekt på hva et fl ertall i en begrenset 
befolkningsgruppe mener er sensitivt. Således er det mulig at oppfatninger om 

34 Vernet for sensitive personopplysninger er primært styrket ved at det stilles strengere krav til 
rettslig grunnlag (pol § 9), og at det ofte kreves konsesjon for å behandle slike opplysninger 
(pol § 33).

35 Se Ravlum 2005, tabell 4.1.
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personvernspørsmål i minoritetsgrupper i befolkningen bør tillegges stor vekt; 
for eksempel på bakgrunn av at utseendemessige fellestrekk (jf etnisitet og 
religion) blir lagt til grunn for individuell, fysisk kontroll.

8.3.4 Om situasjonen for ulike persongrupper innen transport
Kravet til konfi densialitet kan typisk antas å være sterkere for ansatte i trans-
portsektoren enn for andre. Årsaken er primært mengden av opplysninger, og 
den relasjonen som eksisterer mellom ansatte og den som samler inn person-
opplysninger om ansatte. Både arbeidsgiver, arbeidsgivers samarbeidspartnere 
og myndigheter kan tenkes å samle inn opplysninger om ansatte. Dersom be-
hovet for innsamling av personopplysninger eksisterer i tilknytning til utfø-
relse av arbeidet, vil det typisk være tale om store mengder opplysninger som 
rutinemessig samles inn over lang tid; for eksempel i tilknytning til passering 
av sikkerhetssoner på fl yplasser. Dersom informasjonsinnsamlingen er knyt-
tet til myndigheters godkjenning som yrkesutøver og/eller kontroll med yr-
kesutøvelsen (jf politiattester og sikkerhetsklarering), vil det kunne være tale 
om innsamling av et stort og følsomt materiale som også har sitt opphav i 
situasjoner som anses relevant uten nødvendigvis å ha noe direkte med selve 
yrkesutøvelsen å gjøre.

For passasjerer vil utgangspunktet være motsatt, dvs mengden av opplys-
ninger som samles inn hos hver behandlingsansvarlig (f.eks. transportselskap) 
skjer forholdsvis begrenset og sporadisk, og det eksisterer ingen nær relasjon 
mellom hver passasjer og den behandlingsansvarlige.  Nærmere rutiner knyttet 
til bestilling og gjennomføring av reiser kan imidlertid gjøre at enkelte pas-
sasjerers situasjon kommer i noe av den samme stillingen som beskrevet for 
ansatte. Det kan for eksempel være at passasjerers arbeidsgiver organiserer et 
stort antall reiser i arbeidssammenheng og behandler tilhørende personopplys-
ninger. Arbeidsgiver kan også pålegge ansatte å benytte et bestemt reisebyrå og 
også tilby fordeler dersom private reiser bestilles hos samme. Også for andre 
enn ansatte hos transportvirksomheter kan det således bli generert store meng-
der opplysninger om passasjerers reiser som spenner over et langt tidsrom. I 
forhold til myndigheter er det avgjørende for passasjerenes konfi densialitet om 
opplysninger fra fl ere kilder sammenstilles eller lett lar seg sammenstille.

Det er vanskelig å se at det skulle være noen klare systematiske forskjeller 
med tanke på ulike persongruppers krav til privatliv under reise. Generelt må 
det imidlertid kunne sies at desto lenger tid på reise, desto sterkere vil ønsket 
om mulighet for et visst privatliv være. Det vil derfor være stor forskjell fra en 
kort busstur til busstransporter over lange distanser. Slik vil hensynet til privat-
liv være lite betydningsfullt for passasjerer på byruter, og langt større for pas-
sasjerer på langdistansebusser eller på fl yreise fra Nord-Europa til Australia. 
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Slik sett er det også stor forskjell på fjernsynsovervåking på busstransporter i 
Oslo sentrum og på bussreise fra Oslo til Bergen.

Betydningen av privatliv for transport vil også være avhengig av de beret-
tigede forventningene om privatliv på transportmiddelet og/eller i tilknytning 
til transport. I den ene enden av skalaen er transportsituasjoner der et ikke har 
noen slike forventninger; for eksempel på T-bane i store byer. I den andre en-
den av skalaen er transportmidler der selve transportavtalen inneholder kjøp 
av privat rom i form av en bestemt sitteplass, en togkupé, lugar eller lignende. 
I en privatbil en selv eier, vil forventningene om privatliv være meget sterke. 
For ansatte vil forventning om privatliv kunne være knyttet til disponering av 
eget pauserom for ansatte, egen garderobe og toalett etc. Forventningen om 
privatliv kan her sies å være berettiget fordi opphold slike steder normalt ikke 
skjer i direkte tilknytning til yrkesutøvelsen. Dette er annerledes for opphold i 
førerkabiner og lignende, dvs i rom der ansatte faktisk kan sitte alene, men der 
yrkesutøvelsen likevel kan tilsi at dette ikke kan ses som privat område.

8.4 Krav om etablert tillitsforhold

Kravet om etablert tillitsforhold gjelder særlig to aspekter. For det første gjel-
der det i forlengelsen av selvbestemmelsesretten. I en slik sammenheng inne-
bærer tilliten at den som behandler opplysninger skal opptre på en slik måte 
at behandlingen skjer i samsvar med den enkeltes bestemmelser. Har jeg gitt et 
samtykke, skal mine vilkår mv etterleves, og jeg bør derfor kunne ha tillit til at 
behandlingen skjer i samsvar med min selvbestemmelsesrett.

Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person, er ikke bare 
en «interesse», men kan også ses på som et prinsipp, dvs som en grunnregel. 
Fra denne grunnregelen er det imidlertid mange årsaker til behov for å gjøre 
unntak. Det er slett ikke alltid slik at det er mulig å la den enkeltes meninger og 
ønsker få gjennomslag. For eksempel kan det være at samferdsels myndigheter 
gjør vurderinger av behovet for transportsikkerhet som innebærer at det inn-
føres innsamling og bruk av opplysninger som mange passasjerer ikke ønsker 
å godta. Kravet om etablert tillitsforhold i interesseteorien tilsier imidlertid at 
den som behandler personopplysninger alltid skal ta hensyn til personer som 
det behandles opplysninger om, også i situasjoner der full selvbestemmelsesrett 
ikke er mulig å gjennomføre. Innskrenkninger i den enkeltes selvbestemmelses-
rett må således ikke innebære at deres interesser helt settes til side. I stedet bør 
den enkelte behandlingsansvarlige bestrebe seg på å redusere negative effekter 
av manglende autonomi for registrerte personer, for på den måten i størst mu-
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lig grad etablere og/eller videreføre et tillitsforhold mellom de registrerte og 
den behandlingsansvarlige.

Vektlegging av tillit gjelder særlig to aspekter: i) At behandling skjer i sam-
svar med det den enkelte er informert om, og på en måte som er egnet til å 
inngi tillit. Dessuten at ii) den som behandler opplysninger – så langt det er 
mulig – tar hensyn til den enkeltes ønsker og strekker seg så langt som mulig 
for å oppnå at den enkelte føler trygghet og tillit til den behandling som skjer. 
Det siste er særlig avhengig etterlevelse av krav om uhindret dialog og lydhør-
het, se avsnitt 12.2 (nedenfor).
Selv om den enkeltes oppfatning må settes til side, bør dette med andre ord 
ikke skje i større grad enn strengt nødvendig. Vi kan se dette som et konti-
nuum fra full selvbestemmelsesrett til situasjoner der den enkeltes meninger i 
mindre eller større grad må settes til side. I den ene enden av kontinuumet er 
det full autonomi, i den andre enden er den ingen autonomi. Mellom disse to 
ytterpunktene er det en blanding av den registrertes medbestemmelse og be-
handlingsansvarliges bestemmelse. Interessen i å bestemme over opplysninger 
om egen person, peker i retning av at den enkelte skal ha så stor medbestem-
melse som mulig.

Størst mulig realisering av 
den enkeltes selvbestemmelse 
kan selvsagt best oppnås gjen-
nom individuell kontakt med 
hver enkelt person, for eksempel 
i form av inngåelse av individuel-
le arbeids- eller transportavtaler. 
En alternativ eller supplerende 

tilnærming er ved brukerundersøkelser å kartlegge hvilke ønsker å behov som 
eksisterer.  For at slike fremgangsmåter skal kunne støtte opp under interes-
sen i selvbestemmelse, er det imidlertid et poeng at også mindre talls gruppers 
behov ivaretas.

Når en transportør (eller andre) behandler personopplysninger om ansatte 
og passasjerer mv, skal dette - i henhold til personverninteressene - med andre 
ord bestandig skje på måter som er egnet til å inngi tillit. Interessen i innsyn 
og kunnskap og interessen i opplysnings- og behandlings kvalitet og interessen 
i brukervennlig behandling, er spesielt viktige for etablering og vedlike hold 
av slike tillitsforhold, jf kapitlene 9, 10 og 12. Dette innebærer bl.a. at det er 
uhyre vanskelig å etablere tillit i en situasjon der det samtidig skjer hemmelig-
hold, eller dersom kvaliteten på de opplysningene som blir behandlet og/eller 
tilhørende rutiner er utilstrekkelig. Spørsmålet om tillit er dessuten i stor grad 
knyttet opp til interessen i brukervennlig behandling, og krav som gjelder en 

Etablering og varetakelse av
tillit

Ingen med-
bestemmelse

Full selv-
bestemmelse

Figur 6: Fra ingen medbestemmelse til full 
selvbestemmelse
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fri og åpen dialog mellom den behandlingsansvarlige og registrerte personer, se 
nærmere om dette i avsnitt 12.2.

Tillit er spesielt viktig dersom transportsikkerhet må ivaretas på måter som 
strider mot den enkeltes ønsker. Desto sterkere motsetninger mellom hensynet 
til personvern og transport sikkerhet, desto sterkere er behovet for tillitsska-
pende tiltak.





9 INTERESSEN I INNSYN OG KUNNSKAP

9.1 Innledning

Samtidig som personvern tilsier et sterkt vern mot en større spredning av person-
opplysninger mv enn det den enkelte registrerte person ønsker, tilsier det samme 
vernet at mange opplysninger som beskriver denne informasjonsbehandlingen 
skal være så godt og åpent tilgjengelig som mulig. Både «lukkethet» og «åpen-
het» er med andre ord viktige stikkord for ivaretakelse av personvern, men har 
betydning på ulike nivåer. Realisering av interessen i innsyn og kunnskap er en 
forutsetning for at den enkelte skal kunne skaffe seg kunnskapsmessig grunnlag 
for å avgjøre om personvernet er akseptabelt eller ikke. Sagt med andre ord er 
innsyn og kunnskap om hvorledes personopplysninger blir behandlet, en for-
utsetning for at den enkelte kan utøve autonomi og bli klar over om det skjer 
integritetsbrudd eller ikke. Interessen er viktig selv om integritetsbruddene er 
lovlige og/eller uunngåelige, men er av særlig betydning dersom det foreligger 
en individuell valgmulighet som gjør det mulig å unnvike integritetsbrudd.

Det må gjøres én viktig reservasjon i forhold til utgangspunktet om mest 
mulig åpenhet vedrørende generelle forhold knyttet til behandlingen av per-
sonopplysninger. Informasjon som legger til rette for krenkelse av personver-
net, for eksempel systembeskrivelser som legger til rette for hackere mv og 
dermed kan sette kravene om konfi densialitet og privatliv i fare, må anes å 
høre til den type informasjon som må behandles på like linje med person-
opplysningene selv, jf avsnitt 8.3 (ovenfor). Slike muligheter for misbruk er 
likevel oftest kun et argument mot å gi detaljert og/eller spesifi kk informasjon. 
Avskjæring av generell informasjon ut i fra faren for misbruk, trenger uansett 
en særlig begrunnelse.
Selv om interessen i innsyn og kunnskap kan sies å forutsette aktivt handlende 
og bevisste mennesker, ligger det neppe noe forutsetning om et bestemt aktivi-
tetsnivå fra den enkeltes side.  Tvert i mot må det anses å være best i samsvar 
med denne interessen dersom innsynet blir gitt og kunnskap blir gjort tilgjenge-
lig uten at den enkelte selv begjærer det. Den beste realiseringen av denne in-
teressen må derfor anses å skje dersom f.eks. en transportør aktivt informerer 
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eller gjør opplysninger tilgjengelig overfor sine passasjerer om hvilke kontroll-
tiltak som er iverksatt, og mulige personvernmessige konsekvenser av disse.

9.2 Krav om rettsinformasjon

Kravet om rettsinformasjon inneholder to «lag». For det første innebærer det 
et krav om at de rettsregler som regulerer behandling av personopplysninger 
ikke skal være hemmelige, men være allment tilgjengelige. Dette prinsippet, 
som meget langt på vei er en selvfølgelighet i vår rettstradisjon, betegnes gjer-
ne «publicatio legis».36 I ekstreme situasjoner med eksepsjonelle sikkerhets-
behov, kan det likevel tenkes at det kan oppstå ønske om å holde hemmelig 
hvilke rettsregler som skal gjelde på et område. Mest aktuelt er det trolig å 
ønske hemmelighold av rettsregler om kompetansefordeling mellom myndig-
heter, samt regulering av adgang til å iverksette ulike typer sikkerhetstiltak mv. 
Kjernen i prinsippet om publicatio legis er lovgivning vedrørende den enkelte 
borgers plikter og rettigheter, for eksempel regler vedrørende retten til person-
vern. Hemmelighold av slike regler er likevel tenkelig, se avsnitt 16.1.2. For 
eksempel kan en tenke seg rett til å bli informert om at sikkerhetsmyndigheter 
behandler informasjon om deg, samtidig som du nektes innsyn i hvilken infor-
masjon, hva informasjonen brukes til, hvem som har tilgang til informasjonen 
osv – til tross for at slike forhold er gjenstand for detaljert rettslig regule-
ring. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 setter 
imidlertid klare begrensninger for hemmelighold, og innebærer at rettsregler 
som krenker personvern skal være publisert.37

Prinsippet om «publicatio legis» gjelder tilgang til de autentiske regler i lov, 
forskrift, instruks og annet. I tillegg innebærer kravet i interesseteorien om rett-
sinformasjon et krav om å få formidlet innholdet av den rettslige reguleringen. 
Jo vanskeligere tilgjengelig innhold, desto viktigere er denne delen av kravet. 
I yttertilfellene ligger reglene som for eksempel styrer personverninngripende 
kontroller av passasjerer, bare i informasjonssystemene som programkode. 
Det kan for eksempel tenkes at systemet er satt opp til å overføre opplysninger 
til kontrollmyndigheter når personer av en viss kategori bruker elektronisk bil-
lett. I slike tilfelle blir kravet til formidling av innholdet en forutsetning for at 
det skal være mulig å vinne kunnskap om hvilke regler som faktisk gjelder. På 
den annen side kan det nettopp være ønskelig å hemmeligholde slike regler, og 

36 Se Bing 1982 s 202 – 209.
37 Kravet følger av rettspraksis knyttet til kriteriet «in accordance with law» i EMK art. 8 (2).  

Se om dette Karanja (2006) s 108 fl g.
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automatiseringen kan legge til rette for slikt hemmelighold fordi reglene kun 
behøver foreligge som programkode.  

9.3 Krav om generelt innsyn

Kravet om generelt innsyn handler om innsyn i generelle beskrivelser av de 
informasjons systemer som behandler personopplysninger. Med «informasjons-
systemer» sikter jeg her til systemer av IKT-baserte og menneskelige ressurser 
som inngår i behandlingen av person opplysninger, herunder hvorledes de ulike 
elementene i et informasjonssystem samvirker. Også de infrastrukturer som 
benyttes for å knytte informasjonssystemer sammen, faller inn under kravet 
om generelt innsyn. Dersom jeg på ny skal ta utgangspunkt i kameraovervå-
king på offentlige transportmidler, innebærer kravet om generelt innsyn at det 
skal være mulig for alle og enhver å erverve kunnskap om alle generelle aspek-
ter ved denne informasjonsbehandlingen, dvs alt unntatt den konkrete infor-
masjonen om bestemte personer. Slik informasjonsbehandling kan beskrives 
ved hjelp av mange forskjellige informasjonselementer. Eksempelvis kan infor-
masjonen omfatte at overvåkingen skjer, formålet med overvåkingen, antallet 
kameraer, om de er fjernstyrt eller ikke, om det skjer opptak, om opptakene er 
digitale, hvem som får tilgang til opptakene osv.

Et sentralt men vanskelig spørsmål er hva som er gjenstand for generelt 
innsyn. Jeg har knyttet forklaringen av generelt innsyn til begrepet «infor-
masjonssystem». Et problem er at informasjonssystemer kan være knyttet 
sammen på integrerte måter. Dette kan være et problem på minst to måter: 
For det første kan det gjøre at informasjon som gis blir avgrenset på måter 
som gjør at informasjonen blir ufullstendig. Hvis jeg spør med utgangspunkt 
i én transportørs billettsystem og bare får informasjon om dette systemet, vil 
det gi ufullstendig og uakseptabelt resultat dersom systemet er en integrert del 
av et fellessystem for en del av reiselivsbransjen, eller dersom opplysninger 
fra systemet rutinemessig ble overført til politi- eller tollmyndigheter.  For det 
andre kan integrasjon mellom systemer gjøre det vanskelig å få oversikt over 
systemet pga. kompleksitet, oppstykket ansvarsforhold mv. Spørsmål til én 
av fl ere bruksinstitusjoner av et system kan for eksempel innebære mangelfull 
informasjon om sider ved systemet som de ikke er aktive brukere av.

Kravet om generelt innsyn er ikke knyttet til noen spesiell måte å formidle 
denne informasjonen på, men jo mer effektiv gjennomføring av innsynet, desto 
bedre kan en anse etterlevelsen av kravet er. Innsyn etter begjæring fra hver en-
kelt person er ofte en forholdsvis lite effektiv måte å gjennomføre innsynet på, 
mens utarbeidelse av generelt tilgjengelig informasjonsmateriale, er et eksempel 
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på en gjennomføringsmåte som normalt er mer virkningsfull og billigere for 
den som skal gi informasjonen.

Det vil trolig være noe enklere å leve opp til kravet om generelt innsyn i 
forhold til ansatte og oppdragstakere enn i relasjon til passasjerer mv. Ansatte 
og andre med en fast tilknytning til transportbedriften mv, må antas å ha for-
håndskunnskaper om transportvirksomheten, herunder om forhold knyttet til 
de informasjonssystemer som anvendes i den daglige driften av virksomheten. 
På den annen side kan de lojalitetshensyn og den avhengighet som følger av 
et ansettelses- eller oppdragsforhold gjøre det vanskeligere for ansatte å kreve 
innsyn, sett i forhold til passasjerer som ikke er avhengige av å beholde et godt 
forhold til transportøren. Særlig for ansatte og oppdragstakere er det derfor en 
fordel at opplysninger blir gjort tilgjengelig direkte og uoppfordret, dvs uten at 
det må rettes henvendelse mot noen hos den behandlingsansvarlige.

9.4 Krav om individuelt innsyn

Individuelt innsyn gjelder tilgang til personopplysninger om egen person, for 
eksempel opplysninger knyttet til en persons reise med offentlig transportmid-
ler. Realiseringen av individuelt innsyn kompliseres av minst to faktorer. For 
det første er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson en «person-
opplysning» etter norsk og europeisk lovgivning, se avsnitt 14.3.2 (nedenfor). 
Innsyn i opplysninger som enda ikke er knyttet til en person vil derfor kreve 
identifi sering, noe som ikke åpenbart gir den beste ivaretakelsen av person-
vern. Normalt vil for eksempel personer på vedvarende videoopptak ikke bli 
identifi serte med mindre det skjer en hendelse som gjør dette ønskelig (for ek-
sempel i forbindelse med kriminaletterforskning). I andre sammenhenger kan 
det skje en (foreløpig) usikker identifi sering. Realiseringen av kravet om indi-
viduelt innsyn kan da ikke realiseres uten å bringe identiteten sikkert på det 
rene, noe som ofte vil innebære innhenting av supplerende personopplysninger 
om vedkommende person.  I slike situasjoner kan med andre ord kravet om 
individuelt innsyn komme i et spenningsforhold til kravet om beskyttelse av 
identitet og til kravet om konfi densialitet og privatliv, jf kapittel 8 (ovenfor). 
I ytterste fall kan en på denne bakgrunn hevde at det bare er innsyn i person-
opplysninger som allerede er eller sikkert vil bli knyttet til en bestemt person, 
som kan sies å gagne personvernet for den som krever innsyn, uten samtidig å 
stå i fare for å krenke andres personvern.

Realiseringen av kravet om individuelt innsyn kan også være problema-
tisk i forhold til andre personer. Dette gjelder i tilfelle der personopplysninger 
fi nnes sammen med opplysninger om andre personer, noe som ofte vil være 
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tilfelle, når det for eksempel gjøres bildeopptak på offentlig transportmiddel, 
stasjonsområde eller lignende. Grunnproblemet her er at individuelt innsyn 
også kan gi tilgang til opplysninger om andre personer, noe som vil være i 
konfl ikt med kravet om konfi densialitet. Dersom dette problemet blir løst ved 
å fjerne/sladde opplysninger om andre personer, innebærer det i realiteten en 
endring av den opplysningen det gis innsyn i: Hvem jeg er avbildet sammen 
med er et viktig innholdselement i et personfoto, og er noen ganger den ve-
sentlige informasjonen i bildet. Sladding av andre personer for å ivaretas de-
res personvern, vil med andre ord bli en kostnad for den avbildede personen 
fordi krav om data- og informasjonskvalitet ikke blir tilstrekkelig etterlevet. 
Uten sladding vil det bli manglende diskresjonsvern for de andre avbildede 
personene.

9.5 Krav om begrunnelse

Krav om begrunnelse er nært knyttet til interessen i opplysnings- og behand-
lingskvalitet, jf kapittel 10 (nedenfor). Kravet innebærer bl.a. begrunnelse for 
at personopplysninger tilfredsstiller kvalitetskrav til slike opplysninger, dvs at 
de er feilfrie, oppdaterte, presise osv.  Interessen kan for eksempel innebære 
at det må kunne gi en nærmere redegjørelse for hvorfor opplysninger som er 
knyttet til bruk av elektronisk billett eller lignende er riktig og entydig knyt-
tet til en bestemt person. Begrunnelsen kan da innebære at transportselska-
pet gjennomgår kritiske punkter i den delen av informasjonssystemet som har 
produsert opplysningen, aktuelle sikringstiltak osv, for på den måten å vise 
at det ikke har kunnet skje integritetsbrudd, forveksling av identitet osv i den 
aktuelle behandlingen av opplysninger. Kravet er mest aktuelt i situasjoner 
der et informasjonssystem har produsert personopplysninger som fører til en 
negativ reaksjon, for eksempel etterforskning og rettsforfølgelse. Kravet om 
begrunnelse vil i tilfelle av domstolsbehandling alltid bli fulgt fordi personopp-
lysninger som legges frem som bevis vil bli gransket, og den bakenforliggende 
informasjonsbehandlingen nøye ettergått. Interesseteorien tilsier imidlertid at 
dette er et generelt krav som må kunne stilles i alle situasjoner, uavhengig av 
om det skjer domstolsbehandling eller ikke.





10 INTERESSEN I OPPLYSNINGS- OG 
BEHANDLINGSKVALITET

10.1 Generelt om kvalitetskrav

Kvalitet knyttet til behandling av personopplysninger er blant de aspektene 
ved personvernet som får større oppmerksomhet i dag enn for 30 – 40 år 
siden da diskusjonen vedrørende IKT og personopplysningsvern ennå var ny. 
Vektleggingen av kvalitet er bl.a. preget av en erkjennelse av at diskusjonen 
innen mange samfunnsområder ikke er om personopplysninger kan/skal be-
handles eller ikke, men at slike opplysninger vil bli behandlet i stort omfang 
– uansett om den enkelte person liker det eller ikke. En kan da se det som 
personvernets «siste skanse» at det blir stilt krav til kvaliteten av de opplys-
ninger som behandles. Kvalitetsspørsmålene må imidlertid anses å være helt 
grunnleggende, og er uavhengig av behandlingen av personopplysninger skjer 
mot den enkeltes vilje eller ikke. Med få og enkle, alenestående informasjons-
systemer har det imidlertid vært en forholdsvis enkel oppgave å sikre kvalite-
ten. Desto fl ere opplysningstyper et informasjonssystem inneholder, desto mer 
avansert databehandling som ligger bak tilblivelsen av hver opplysning, og 
desto fl ere andre informasjonssystemer et system skal samvirke med, desto mer 
utfordrende er det å sikre en tilstrekkelig kvalitet.

For å ivareta transportsikkerhet kan det lett bli aktuelt å gjennomføre be-
handling av personopplysninger som er avansert på måter som gjør at det blir 
en utfordring å ivareta kvalitetskrav til behandlingen. Dette gjelder for eksem-
pel dersom en ønsker utveksling av opplysninger mellom informasjonssyste-
mer som i utgangspunktet ikke er utviklet for å samfungere (jf for eksempel 
rapportering av opplysninger fra mange trafi kkselskaper til politimyndighe-
ter), og tilfelle der en ønsker å ta i bruk «umoden» teknologi der vurderingen 
av kvalitet kan være vanskelig/usikker (jf. for eksempel ansiktsgjenkjenning).

Vurderingen av kvalitet kan være avgjørende for bedømmelsen av om be-
handlingen av personopplysninger er akseptabel eller ikke, og kan avgjøre hva 
det er mulig og legitimt å bruke opplysningene til. Derfor vil diskusjon om 
personvernet lett kunne dreie seg om kvalitetsspørsmål: Enkeltpersoner som 
det er registrert ufordelaktige opplysninger om, vil ønske å trekke kvaliteten av 
disse opplysningene i tvil. En person som skaper ordensforstyrrelse på et trans-
portmiddel, vil for eksempel kunne hevde at fjernsynskameraet ikke fanget opp 
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den provokasjonen han selv var utsatt for, og at opplysningene om situasjonen 
derfor er utilstrekkelige og misvisende. Den som er ansvarlig for systemet vil på 
den annen side kunne ønske å skjerme mot eksternes kunnskap om eventuelle 
svakheter i systemet, for på den måten hindre at den forebyggende effekten 
av systemet blir svekket. Ut i fra lignende hensyn kan det oppstå ønske om at 
eventuelle kvalitetsbrister blir diskret håndtert i stedet for at de eksponeres i full 
offentlighet. Hensynet til personvern tilsier imidlertid stor grad av åpenhet.

Det at kvaliteten av personopplysninger lett kan bli stridens kjerne, gjør 
at spørsmål om innsyn og kunnskap (jf kapittel 9, ovenfor) blir viktig ved 
bedømmelsen av kvalitet. Individuelt innsyn vil være viktig for å avdekke om 
en opplysning det er strid om er konsistent med andre opplysninger i samme 
informasjonssystem eller andre informasjonssystemer. Innsyn i andre opplys-
ninger enn de det står direkte strid om, for å påvise kvalitetsbrister der, kan 
dessuten være en viktig strategi for å angripe opplysninger som for eksempel 
er avgjørende for bedømmelsen av skyldspørsmål i en etterfølgende straffesak 
eller lignende.

Jeg kommer straks inn på konkrete kvalitetskrav. Overordnede spørsmål er 
imidlertid hvor høy kvaliteten av personopplysninger bør være og hvem som 
fastsetter kvalitetskravene? I konkrete saker avhenger svaret på slike spørs-
mål selvsagt av vurderinger i den enkelte sak. Her skal jeg derfor bare kort gi 
enkelte generelle kommentarer. Bruk av informasjonssystemer for å fremme 
transportsikkerhet kan tenkes å være begrunnet i at systemene kan avskrekke, 
avverge og oppklare sikkerhetstruende hendelser. Kvalitetsspørsmålene blir 
særlig viktig i forhold til å avverge og oppklare slike hendelser.

Når det gjelder avvergelse, for eksempel det å gjenkjenne personer som an-
ses som potensielle trusler og å gripe forebyggende inn overfor vedkommende, 
vil kvalitetsvurderingen skje av politiet eller annet sikkerhetspersonell. Det er 
da grunn til å tro at vurderingen særlig vil avhenge av den generelle trussel-
situasjonen samt ressurssituasjonen for de enheter som er satt til å gripe inn. 
Lavt kvalitetsnivå på personopplysninger (dårlige bilder fra overvåkingskame-
ra), kombinert med lav generell alarmberedskap og høyt arbeidspress, vil for 
eksempel kunne øke sannsynligheten for at det ikke gripes inn for å avverge 
en mulig hendelse. Er kvaliteten lav og alarmberedskapen høy, er sannsyn-
ligheten for utførelse av avvergende handlinger større.  Kombinert med høyt 
arbeidspress, vil kombinasjonen lav opplysningskvalitet og stort arbeidspress 
kunne føre til feilbedømmelser og ubegrunnede, inngripende tiltak overfor en-
keltpersoner. Selv om lav kvalitet kan tenkes å føre til begrenset bruk, er det 
neppe grunn til å hevde at dette vil gagne personvernet. Personvernet begrun-
ner tvert i mot høy kvalitet og dermed forutsigbarhet og sikkerhet mht bruken 
av opplysningene.
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Dersom personopplysninger brukes for å oppklare sikkerhetstruende/-
krenkende handlinger/hendelser i forhold til transportmidler mv, må forut-
setningen være at slike hendelser/handlinger kan gi grunnlag for straff eller 
erstatning. Når spørsmål knyttet til kvaliteten av personopplysninger skal vur-
deres, er det derfor primært domstolenes vurderinger en må ta utgangspunkt 
i. I norsk rett gjelder læren om fri bevisbedømmelse, dvs domstolene står langt 
på vei fritt i spørsmålet om et bevis (for eksempel et videoopptak) skal kunne 
fremlegges frem for retten, og hvorledes dette beviset nærmere skal bedømmes. 
Utgangspunktet for å dømme noen til straff er imidlertid at forholdet kan bevi-
ses utover enhver rimelig tvil. Dette innebærer at kravene til opplysningskvali-
tet ved domstolsbehandlingen gjennomgående er høye.  Informasjonssystemer 
som er skal utformes for å bistå i oppklaring av, og eventuell pådømming 
i enkeltsaker, må med andre ord holde et høyt kvalitetsnivå for å fylle sin 
rolle. Dette kan innebære at overvåkingsprosjekter og avansert IKT-bruk for 
å fremme transportsikkerhet, likevel ikke kan/bør gjennomføres fordi det er 
for usikkert om kvaliteten av opplysningene er tilstrekkelig for bevisformål 
eller fordi kvalitetskravene innebærer systemer som er uforholdsmessige dyre 
i anskaffelse og/eller drift.

10.2 Krav til opplysningskvalitet

Kravet til opplysningskvalitet gjelder særlig to aspekter; 1) forholdet mellom en 
opplysning og den person opplysningene er ment å representere/beskrive, og 2) 
forholdet mellom en personopplysning og formålet med bruken av denne opp-
lysningen. Her vil jeg bare kort kommentere enkelte detaljer knyttet til hvert av 
disse aspektene. For en nærmere redegjørelse viser jeg til Bygrave 1996.

Det første kvalitetsaspektet kan også benevnes «registreringskvalitet». Ved 
bedømmelsen av registreringskvaliteten til en personopplysning, er det særlig 
aktuelt å bedømme fullstendighet, presisjon og riktighet. Det er videre grunn 
til å foreta spesifi kke vurderinger mht registreringskvaliteten for identifi se-
rende opplysninger og de opplysninger som er knyttet til den personen som 
er identifi sert. I tabellen nedenfor har jeg illustrert hvorledes de tre kravene 
til registreringskvalitet slår ut i forhold til bedømmelsen av om det forelig-
ger en sikker identifi sering eller ikke. For å gjøre en fullstendig vurdering av 
identitet, er det imidlertid nødvendig også å stille opp noen nærmere krav til 
behandlingskvalitet, blant annet ved å sammenholde kravene til fullstendighet, 
presisjon og riktighet, se avsnitt 10.3 (nedenfor).
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Opplysningselement Identifi serende 
opplysningselementer

Tilknyttede opplysnings-
elementer (1 – n)Kvalitetskrav

Fullstendighet
Hvor mye av personen er 
registrert?

Grad av fullstendighet knyttet 
opplysning om transport-
middel, reisested, - tid mv

Presisjon
Hvor nøyaktig er 
beskrivelsen/registreringen?

Grad av presisjon knyttet 
opplysning om transport-
middel, reisested, - tid mv

Riktighet
Kan det være feil ved 
registreringen?

Grad av riktighet knyttet 
opplysning om transport-
middel, reisested, - tid mv

Alle beskrivelser av personer vil være «ufullstendige», dvs det vil bare være et 
utvalg av personkjennetegn som er registret. Det tas for eksempel bare bilde 
av personens ansikt, eller det beskrives bare et utvalg av en persons fysiske 
kjennetegn (høyde, hårfarge etc). Krav til oppdatering er et viktig element som 
kan knyttes til kravet om fullstendighet. Også presisjonsnivået vil kunne vari-
ere sterkt; for eksempel kan kroppshøyden være «middels høy» og alderen «i 
midten av 30-årene» eller «181,5 cm høy» og «født 21.04 1970». Videre kan 
registreringskvaliteten ha brister pga. feil, for eksempel på grunn av feilskrift 
(«født 04.21 1970») eller fordi det har oppstått teknisk feil i bildebehandlin-
gen (feil i farge, kontrast, lys, format osv).

Vurdering av registreringskvalitet kan også gjøres for opplysninger som er 
knyttet til det identifi serende opplysningselementet. For eksempel er den elek-
troniske billetten knyttet til person A og anvendt på stasjon S, til tid T, eller et 
bildeopptak omfatter elementer som viser noe om sted, emosjonell tilstand for 
tilstedeværende personer osv. I tabellen angir (1 – n) at det kan være et lite eller 
stort antall tilknyttede opplysninger. Tilknyttede opplysninger vil også kunne 
ha betydning for spørsmålet om identifi sering, for eksempel ved at personen P 
som en mener å gjenkjenne på videoopptak umulig kunne ha vært på vedkom-
mende stasjon til angitt tid.

Det andre aspektet ved opplysningskvaliteten gjelder bruksformålet for per-
sonopplysningene, og vi kan således snakke om «brukskvalitet». Personvern 
tilsier at det alltid må gjøres selvstendige vurderinger av brukskvalitet. Dette 
innebærer dels at det må gjøres særskilte vurderinger av registrerings kvaliteten, 
slik at fullstendighet, presisjon og riktighet vurderes ut i fra ett eller fl ere be-
stemte bruksformål. Spørsmålet er da om det fi nnes særlige krav til kvaliteten 
som følger av formålet. For eksempel kan formålet være dekket av en sær-
skilt lovregulering som stiller krav til ajourhold av opplysninger, jf kravet til 
fullstendighet.
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I tillegg til å bedømme tre nevnte kvalitetskrav ut i fra bruksformålet, er det 
særlig grunn til å bedømme opplysningenes adekvans og relevans.38 Spørsmålet 
om opplysningene er adekvate eller ikke, gjelder den samlede vurderingen av 
foreliggende opplysninger. Dette kan også formuleres som et spørsmål om 
det er opplysninger som kreves ut i fra formålet men som ikke foreligger? 
Spørsmålet om relevans gjelder om opplysningen kan sies å ha noe med bruks-
formålet å gjøre. Her kan det skjelnes mellom «logisk relevans», dvs om det 
ut i fra «sunn fornuft» kan sies å være sammenheng mellom en opplysning og 
bruksformålet. Her er det i realiteten få begrensninger som klart følger av re-
levanskravet. Annerledes er kravet om «rettslig relevans», dvs spørsmålet om 
det ut i fra gjeldende rett er lovlig å ta hensyn til en opplysning. En opplysning 
som er logisk relevant kan være rettslig irrelevant fordi det er et forbud mot å 
bruke opplysningen.

10.3 Krav til behandlingskvalitet

Kravet til behandlingskvalitet kan sies å gjelde to nivåer: For det første gjel-
der det krav vedrørende forholdet mellom de forskjellige opplysningene som 
inngår i behandlingen i et informasjonssystem. Viktig her er at opplysningene 
som blir behandlet, sammenholdt med hverandre, skal være konsistente, dvs 
ikke inneholde motsetninger. Kravet er for eksempel ikke oppfylt dersom en 
har to opplysninger om en persons oppholdssted og – tid, som ut i fra avstand 
og mulige kommunikasjonsmåter ikke er forenlige. Et annet viktig krav er at 
opplysningene skal være fortolkbare, dvs de må kunne settes sammen til et 
helhetlig bilde som gir mening. På et bildeopptak kan det for eksempel være 
umulig å fortolke en bildesekvens (for eksempel om en bevegelse er forsettelig 
eller skyldes et uhell).

Det andre nivået for bedømmelse av behandlingskvalitet gjelder vurderin-
gen av overordnede forhold knyttet til systemløsningen(e), og går altså ut over 
bedømmelse av selve personopplysningene. På dette andre nivået er det mulig 
å distingvere mellom fl ere skikt som kan gjøres til gjenstand for selvstendige 
vurderinger. Detter gjelder særlig:
• Forholdet mellom de ulike elementene/modulene i et informasjonssyste-

met (mellom databaseløsning og programkode, mellom registrerings- og 
lesefunksjon osv).

• Informasjonssystemet som helhet.

38 I Schartum og Bygrave 2004 s 56 tas også spørsmålet om opplysningenes troverdighet inn 
ved bedømmelsen av brukskvaliteten.
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• Forholdet mellom det aktuelle informasjonssystemet og andre systemer 
som det interagerer med (for eksempel forholdet til systemer som det mot-
tas personopplysninger fra).

På dette andre nivået er det bl.a. aktuelt å vurdere om bruken er håndterlig, 
tilgjengelig og forståelig. Integrasjonen mellom to informasjonssystemer kan 
for eksempel tenkes å være så dårlig at det er praktisk vanskelig, tidkrevende 
og det kan være vanskelig å forstå hvorledes integrasjonen skal skje for at 
det skal bli vellykket. Slike forhold kan gi grunnlag for å stille spørsmål om 
behandlingskvaliteten er tilstrekkelig, noe som igjen kan gi foranledning til å 
undersøke registrerings- og brukskvaliteten.

Det kan også vurderes om behandlingen er robust og pålitelig. Med dette 
sikter jeg primært til om informasjonssystemet kan motstå uautorisert til-
gang (jf hackere og utro tjenere), og for øvrig har driftsforhold som gir liten 
sårbarhet i forhold til trusler som kan få betydning for opplysningenes inte-
gritet og tilgjengelighet.



11 INTERESSEN I FORHOLDSMESSIG KONTROLL

11.1 Innledning

Interessen i forholdsmessig kontroll har trolig en sentral rolle i avveiningen 
mellom transportsikkerhet og personvern fordi den gjelder omfanget, inten-
siteten og karakteren av kontrollvirksomhet. Interessen gjelder for det første 
kontroll, dvs aktiviteter for å etterse av rettslige normer etterleves. Interessen 
gjelder dessuten forholdsmessighet, og med det menes noe annet enn «balan-
se». Med forholdsmessighet siktes det til at forholdet mellom ulike kontroll-
hensyn og personvern skal være vel begrunnet, noe som innebærer at ulike 
sider ved en kontrollstrategi skal være nøye vurdert. Vurderingen kan skje i 
henhold til de retningslinjer som følger av kravformuleringene under interes-
sen i forholdsmessig kontroll, jf nedenfor. En underliggende antagelse er at 
slike veloverveide kontrollstrategier ofte kan forventes å gi et generelt lavere 
kontrollnivå i samfunnet, fordi en stimulerer til å prøve om behovet for kon-
trolltiltak er reellt.

11.2 Krav til forholdsmessighet mellom veiledning og kontroll

Det første kravet til forholdsmessig kontroll gjelder vurdering av kontrolltiltak 
generelt, versus behovet for veilednings- og informasjonstiltaktiltak. Kravet 
tilsier at den som ønsker å iverksette nye kontrolltiltak alltid bør vurdere om 
det er iverksatt tilstrekkelig veiledningstiltak mv. Dersom det er udekkede vei-
lednings- eller informasjonsbehov, innebærer denne tilnærmingen at kontroll-
tiltakene utsettes eller reduseres.

Når spørsmål om veiledning og informasjon skal vurderes i sammenheng 
med transportsikkerhet, er det grunn til å legge en utvidet forståelse av dette 
begrepet til grunn for håndteringen av kontrollspørsmål. Veiledning mv bør 
således både omfatte skriftlig, muntlig og praktisk kommunikasjon. Med 
«praktisk kommunikasjon» sikter jeg til fysiske innretninger som kan virke 
adferdsregulerende. På fl yplasser er det for eksempel ikke uvanlig å sette opp 
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fysiske sperrer som gjør det umulig eller uforholdsmessig vanskelig å ta med 
bagasjetraller forbi sperrene.  Håndtering av ryggsekker mv som spesialbagasje 
og strevet med å måtte benytte egen skranke, stå i fl ere køer mv, kan likeledes 
redusere antallet personer som har med bagasje som anses å være uønsket og 
som det antas å være knyttet særlige kontrollbehov til. Slik praktisk veiledning 
kan tenkes å være så effektiv at det langt på vei kan likestilles med et formelt 
forbud. Dersom det ut i fra sikkerhetsgrunner ikke er ønskelig at passasjerer 
benytter eget kommunikasjonsutstyr, kan slik bruk tenkes å bli helt eliminert 
ved at det blir praktisk umulig å benytte slikt utstyr.

I tillegg til praktisk veiledning er det alltid grunn til å vurdere om skriftlig 
og muntlig informasjon (generell og/eller individuell) til reisende og ansatte 
mv er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Videre er det grunn til å vurdere om det 
er riktig vektlegging mellom ulike veiledningstiltak, og om endret vektlegging 
kan øke effektiviteten av veiledningsvirksomheten.  Når veiledningsvirksom-
heten er gjennomgått og forbedret, blir neste spørsmål om det er behov for å 
øke kontrollen. Uansett kontrolltiltak kan det være aktuelt å vurdere de føl-
gende kravene til forholdsmessighet, jf nedenfor.

11.3 Krav til saklighet og forholdsmessighet mellom kontrollinnsats 
mot persongrupper
I diskusjonen knyttet til terroraksjonene i London i 2005, gjaldt ett av de spørs-
målene som ble trukket frem hvorledes ulike befolkningsgrupper kan bli berørt 
av kontrolltiltak på ulike måter på grunn av hudfarge, religiøse symboler mv. 
Problemstillingen kan gi grunn til å formulere et nytt krav knyttet til interessen 
i forholdsmessig kontroll mellom kontrollinnsats mot persongrupper.39

Krav til forholdsmessighet mellom kontrollgrupper bygger på en forutset-
ning om at kontrollstrategier ofte vil bygge på felles kjennetegn ved personer, 
noe som innebærer at en etablerer grupper av kontrollobjekter. Dette kan skje 
ut i fra nasjonalitet, religion, etnisitet, utseende ellers (for eksempel om en er 
pent kledd eller ikke), alder, språk, oppførsel osv. Kjennetegnene blir brukt for 
å anta noe om en økt risiko for at en sikkerhetstruende hendelse eller handling 
skal inntre. For eksempel kan noen mene at nasjonalitet kan indikere en for-
høyet risiko for terror, og mange vil mene at beruselse kan innebære en økt sik-
kerhetsrisiko for fl ypassasjerer. Bruk av slike ytre kjennetegn for å anslå risiko, 
spenner fra de helt usaklige til det som er saklig begrunnet. Samtidig er det 
legitimt å gjøre utvalg som gir en så virkningsfull kontrollinnsats som mulig, 

39 Denne kravformuleringen er basert på Karanja 2006 s 177.
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og det kan være begrunnet å skjelne mellom grupper ut i fra en risiko-/sannsy-
nelighetsvurdering. Ut i fra et personvernhensyn må det imidlertid stilles krav 
om at i) kontrolltiltak rettet mot spesielle grupper er saklig begrunnet og ii) at 
det er forholdsmessighet mellom kontrolltiltak rettet mot ulike grupper.

Når det gjelder saklighet, tilsier personvern at identifi sering av særlige grup-
per som skal utsettes for kontroll, alltid må være basert på en saklig begrun-
nelse. Saklighetskravet innebærer at en i størst mulig grad skal kunne vise til 
et empirisk grunnlag og logisk holdbare resonnementer.  Dette kan igjen være 
argument for at den som foretar vurderingen i størst mulig grad skal benytte 
anerkjente metoder og empiri som er innhentet ut i fra strenge krav til kvalitet 
(jf vitenskapelige krav). Krav til empiri og metode/vurderingsmåte/resonne-
ment innebærer også økt mulighet for å kunne kommunisere informasjon om 
kontrollen, og for aksept av at kontrolltiltaket er saklig begrunnet og derfor 
legitimt og akseptabelt, jf prinsippet om rettferdig og rettmessig behandling av 
personopplysninger (avsnitt 5.2, ovenfor).

Det neste elementet er et krav om forholdsmessighet mellom ulike person-
grupper som er plukket ut for kontroll. La oss si at det er saklig grunnlag for å 
intensivere kontroll overfor personer som bærer bagasje og personer med vide 
klær, fordi begge grupper kan skjule eksplosiver. Kravet til forholdsmessighet 
vil da innebære at begge grupper behandles ut i fra den saklig begrunnede økte 
risikoen. Dette fører med andre ord til at en ikke bør kontrollere personer med 
vide klær mer enn en kontrollerer folk med bagasje, uten at det kan dokumen-
teres en forskjell i risiko. Lik risiko knyttet til persongrupper, bør med andre 
ord alltid lede til likt kontrollnivå mellom gruppene.

11.4 Krav til forholdsmessighet mellom proaktiv og reaktiv kontroll

Kontroll kan utøves før eller etter at en handling utøves eller en hendelse inn-
trer. Ved formulering av interesseteori har en tidligere gjort bruk av et skille 
mellom «forhåndskontroll» og «etterkontroll». Her velger jeg i tråd med kri-
tikk i Karanja 2006 s 176 å formulere dette som krav til forholdsmessighet 
mellom «proaktiv» og «reaktiv» kontroll. Denne betegnelsen innebærer den 
en indirekte henvisning til litteratur vedrørende «proactive law», som generelt 
er relevant i informasjonssikkerhetssammenheng.40

Betegnelsene «proaktiv» og «reaktiv» viser til en todeling av et tidsforløp. 
En kunne også tenke seg «samtidig kontroll», dvs kontrolltiltak som pågår 
mens sikkerhetshendelsen utspiller seg. I min terminologi er alle kontrolltiltak 

40 Se Wahlgren (ed.) 2006.
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som er aktive fra og med første tegn til sikkerhetshendelse «reaktiv». Videre 
kan samme sikkerhetstiltak ses på som både pro- og reaktiv. Videoovervåking 
kan for eksempel påstås å ha preventiv effekt, og er derfor proaktiv, samtidig 
som den underletter oppklaring av sikkerhetshendelser når de skjer (og altså 
er reaktive). Slik sett kan det være mest presis å snakke om pro- og reaktive 
kontrollfunksjoner.

Hensynet til den enkeltes sikkerhet kan ofte tilsi at en i størst mulig grad 
velger en proaktiv kontrollstrategi fordi dette kan redusere muligheten for at 
handlinger/hendelser rammer transportmidler og passasjerer. I forhold til per-
sonopplysningsvern, er det ikke mulig å generelt si at proaktiv kontroll av 
passasjerer er mer eller mindre inngripende enn ved reaktiv kontroll.  Det 
kan derfor i utgangspunktet argumenteres for at proaktiv kontroll bør kunne 
velges uten at det normalt vil fremkomme sterke personvernmessige motfore-
stillinger. Proaktiv og reaktiv kontroll kan imidlertid langt på vei tilsvare skil-
let mellom etterretning og etterforskning. I den grad etterretning er mindre 
målrettet enn etterforskning og derfor omfatter fl ere (uskyldige) mennesker 
enn etterforskningen, kan personvern derfor være et argument mot å velge en 
proaktiv tilnærming til behandling av personopplysninger.

Som del av interesseteorien kan det formuleres et krav om forholdsmes-
sighet mellom proaktiv og reaktiv kontroll. Dette betyr at det alltid bør være 
bevissthet om nye tiltak innebærer forhåndskontroll og/eller kontroll i ettertid. 
For hvert slikt tilfelle bør det skje en vurdering av om det kan velges en «mot-
satt» kontrollstrategi, og det bør vurderes hva som er best sett ut i fra hensynet 
til personvern. Dersom en planlegger et nytt tiltak med proaktiv kontroll, blir 
spørsmålet om balansen i forhold til reaktive kontrolltiltak er godt begrunnet. 
Formålet er å sikre at valg av kontrollstrategi blir så gjennomtenkt som mulig.

Dersom vi anvender dette kravet om forholdsmessighet mellom proaktiv 
og reaktiv kontroll på busser, blir spørsmålet for eksempel om det eksisterer 
mulige kontrolltiltak som kan erstatte eller redusere behovet for kontrolltiltak 
som hovedsakelig har en reaktiv funksjon. Proaktiv kontroll kan for eksempel 
skje ved å nekte personer adgang til bussen ut i fra en vurdering av rus og 
oppførsel. Reaktiv kontroll kan skje ved videoopptak for å dokumentere hen-
delser, direkte alarm til politi mv.

11.5 Krav til forholdsmessighet mellom kontroll til de registrertes gunst 
og til deres ugunst
I tidligere redegjørelse for dette kravet har det primært blitt tatt utgangspunkt 
i forholdsmessighet mellom å kontrollere i forhold til plikter og rettigheter. 
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En lignende tilnærming kan imidlertid velges mer generelt i forhold til om 
følgen av kontrollen vil bli opplevet som en sanksjon eller ikke. Poenget er 
da at kontroll som ikke leder til sanksjonstiltak, dvs tiltak som ikke oppleves 
som negative, vil kunne være lettere å akseptere enn kontroll som leder frem 
til klart negative tiltak. Denne tilnærmingen innebærer således en vurdering 
av om det er forholdsmessighet mellom kontrolltiltak som har «negative» og 
«positive» resultater. Kontroll for å fremme transportsikkerhet vil ofte være 
knyttet til reaksjoner med negative elementer. Resultater av kontroll vil for 
eksempel kunne anses å være «positive» fordi de er konstruktive, samtidig 
som andre elementer oppfattes som negative (f.eks fordi de inneholde adferds-
regulerende elementer).  En truende person kan for eksempel anholdes, settes 
på glattcelle og bøtelegges, eller kan holdes tilbake og pålegges samtale med 
terapeut med tanke på mulig behov for senere oppfølging.  Dersom en sjåfør 
anses å være en sikkerhetsrisiko pga. sitt temperament, kan dette kravet til 
forholdsmessighet tilsi at en for eksempel vurderer opplæring/terapi opp mot 
advarsel eller oppsigelse.

11.6 Krav til forholdsmessighet ekstern og intern kontroll

Kravet til forholdsmessighet mellom kontroll av eksterne og interne aktører, 
gjelder forholdsmessighet mellom tiltak rettet mot de som planlegger eller 
gjennomfører kontrollen og eksterne aktører. Et intuitivt utgangspunkt kan 
være at det er nærliggende å anse at «de andre» representerer problemer som 
det må rettes tiltak mot, og at kontrolltiltakene derfor primært vil bli rettet 
mot eksterne aktører. Forholdsmessighet eksternt – internt innebærer at en ved 
planlegging av tiltak rettet mot mennesker uten for egen organisasjon alltid 
bør vurdere om dette står i et rimelig forhold til kontroll som er rettet mot egen 
organisasjon. Intern kontroll kan for eksempel innebære at en etterser at egne 
ansatte følger de sikkerhetsrutiner som er etablert i bedriften, og ikke har en 
adferd som kan øke muligheten for sikkerhetstruende adferd og hendelser. Slik 
kontroll kan for eksempel avdekke at sjåfører ikke takler visse situasjoner som 
kan utvikle seg til et problem for sikkerheten («har lett for å bli sint og krangle 
med berusede personer»). Resultatene av slik kontroll behøver ikke å være en 
sanksjon, men kan like gjerne være assistanse til og tilrettelegging for vedkom-
mende person, for eksempel opplæring og/eller endring av arbeidstider mv.

Igjen er det grunn til å understreke at en tilnærming basert på forholdsmes-
sighet, ikke «forbyr» kontrolltiltak, men stimulerer til grundig gjennomtenk-
ning. I alle krav under denne tilnærmingen, unntatt kravet om forholdsmes-
sighet mellom veiledning og kontroll, står kontroll mot kontroll.  Det vil for 
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eksempel si at kontroll med egne ansatte kommer opp som et spørsmål som 
skal vurderes opp mot eksterne aktører, for eksempel passasjerer og oppdrags-
takere. Resultatet kan i og for seg bli mer kontroll enn uten en slik vurdering; 
dvs en bestemmer seg for både å innføre kontrolltiltak rettet mot ansatte og 
passasjerer. Resultatet kan imidlertid også bli at ingen kontrolltiltak blir gjen-
nomført eller bare gjennomført i redusert form; for eksempel fordi en eventuell 
uvilje mot selv å bli utsatt for kontroll kan øke forståelsen for negative sider 
ved å kontrollere andre.



12 INTERESSEN I BRUKERVENNLIG BEHANDLING.

12.1 Innledning

«Bruker» er ikke uten videre et godt begrep å benytte i tilknytning til trans-
portsikkerhet. Poenget har vært at «brukervennlig» sier noe om «servicenivå» 
og i hvilken grad den som har ansvaret for å behandle personopplysninger er 
innstilt på å være til tjeneste. I personvernsammenheng er ikke brukervennlig-
heten generelt av interesse, men det er spesielt behandlingen som har betyd-
ning for realiseringen av personverninteressene ellers som står i sentrum. I det 
følgende har jeg komprimert tidligere fremstillinger, ved å fellesbehandle tre 
elementer, se neste avsnitt.

12.2 Krav om uhindret dialog, lydhørhet og forståelighet

Dette kravet kan også oversettes til et krav om «vellykket kommunikasjon» 
med personer vedrørende personvernspørsmål. Kravet står i nær sammenheng 
med interessen i innsyn og kunnskap (kapittel 9). Det er selvsagt en forutset-
ning for realiseringen av kravet om generelt innsyn at personer faktisk kan 
komme i kontakt med noe som kan gi den aktuelle informasjonen, dvs at 
det fysisk/praktisk sett fi nnes måter å kommunisere på. Spørsmål vedrørende 
overvåking av transportmidler bør med andre ord kunne rettes til en adressat 
som kan svare, på en allment tilgjengelig måte (telefon, mail, fysisk møte mv), 
og slik at kommunikasjonen etableres effektivt og uten hinder (jf svartider, 
kostnader mv).

Interessen i personvern begrunner dessuten at personer som henvender seg 
om personvernspørsmål blir møtt av lydhørhet, dvs at personenes spørsmål og 
oppfatninger blir styrende for den respons som gis. Dette innebærer både at 
en skal få svar på konkrete spørsmål (og ikke bare svar ut ifra lignende «stan-
dard spørsmål»), og at folks argumenter skal møtes med saklighet og interesse. 
Innvendinger fra publikum mot kontrollordninger bør med andre ord gis en 
reell vurdering og et reellt svar, og ikke avfeies.

En vellykket kommunikasjon er også avhengig av at innholdet av det som 
kommuniseres er forståelig. Dette synspunktet aktualiserer assistanse til den 
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som ønsker å spørre til å formulere tilstrekkelig presise spørsmål/meninger. 
Det gjør det også nødvendig at svar fra den som får spørsmål vedrørende 
personvern, har et innhold som er forståelig for og tilpasset til den personen 
som spør. Ofte vil det derfor være grunn til å unngå tekniske termer og andre 
fremmedord når personvernkrenkende tiltak skal forklares.

12.3 Krav om driftsstabilitet

Kravet om driftsstabilitet gjelder krav til at informasjonssystemer som behand-
ler personopplysninger skal være mest mulig funksjonsdyktige. Begrunnelsen 
er primært at driftsavbrudd og andre uregelmessigheter ved driften av infor-
masjonssystemer lett kan skape problemer som kan gå ut over personvernet. 
Dette gjelder blant annet muligheten for at det treffes kompenserende tiltak ad 
hoc, og at slike tiltak kan lede til feil og problemer knyttet til behandling av 
personopplysninger, jf bl.a. interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet. 
En annen mulighet er at driftsavbrudd kan lede til kompenserende tiltak som 
blir uforholdsmessige, jf interessen i forholdsmessig kontroll. Teknisk utstyr 
for å skanne personer blir for eksempel erstattet av fullt ut manuelle kontroller 
av personer, og på grunn av kapasitetsproblemer velger en ut personer ut i fra 
ytre kjennetegn som ikke er saklig begrunnet.

Også uten kompenserende tiltak kan det oppstå problemer for ivaretagel-
sen av personvern, for eksempel slik at det ikke er mulig å gi innsyn og rett-
sinformasjon mv, jf interessen i innsyn og kunnskap. Et annet eksempel kan 
være at det på grunn av systemfeil ikke er mulig å slette eller rette uriktige 
personopplysninger.



13 INTERESSEN I PERSONVERNANALYSE

13.1 Innledning

Interessen personvernanalyse er føyet til i denne fremstillingen som en presise-
ring av interesseteorien. Interessen er formulert på bakgrunn av den allmenne 
debatten om personvern, og er ikke direkte knyttet til erfaringer i konkrete saker 
vedrørende personvern. Samtidig uttrykker denne interessen mer generelle trekk 
ved samfunnsstyringen, og kan sies å være i slekt med andre spørsmål knyttet til 
risikohåndtering, kvalitetssikring mv innen områder med store krav til sikkerhet 
(miljøskadelig produksjon, drift av infrastrukturer mv). For å tydeliggjøre noen 
enkle underliggende strukturer, har jeg valgt å formulere tre underliggende krav 
som må oppfylles for å kunne hevde at interessen fullt ut er ivaretatt:
• Krav om konsekvensanalyse
• Krav om løpende kontroll
• Krav om evaluering

De tre kravformuleringene representerer hvert sitt perspektiv på vurdering av 
personvern spørsmål. Konsekvensanalyse ser fremover, og gjelder virkninger av 
planlagte tiltak som kan tenkes å få personvernmessige konsekvenser. Løpende 
kontroll gjelder vurdering av pågående behandling av personopplysninger, dvs. 
i tilknytning til drift av informasjons systemene. Krav om evaluering betegner 
tilbakeskuende vurderinger, dvs. spørsmålet om de vurderinger og tiltak som 
tidligere er gjort/iverksatt har vist seg å være holdbare og tilstrekkelige eller 
ikke. Evaluering vil typisk lede til forslag om endring, noe som vil kunne aktua-
lisere konsekvensutredning og dermed etablere en syklus av vurderinger. På den 
måten kan det i disse kravformuleringene også sies å ligge en implisitt metode.

Personvernanalyse kan tenkes på minst tre nivå:
• Lovgivningen mv, dvs. vedrørende generelle, politisk fastsatte regler for 

behandling av personopplysninger
• Systemnivået, dvs. hvorledes lovgivning er implementert i eller rammer for 

informasjonssystemer som behandler personopplysninger
• Individuelt nivå, dvs. hvorledes enkeltsaker blir behandlet som et resultat 

av de to overordnede nivåene.
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Det individuelle nivået tilsvarer ulike aspekter ved enkeltsaksbehandling, dvs. 
særlig saksutredning og kontroll med opplysninger i enkeltsaker, og vil ikke bli 
viet mer oppmerksomhet her. Konsentrasjonen vil i stedet gjelde de overord-
nede nivåene, dvs der vurderingene har effekt for mange mennesker.

13.2 Krav om konsekvensanalyse

Endring i lovgivning som vedrører personvern, endring av informasjonssyste-
mer der personopplysninger inngår, og endringer av formell organisering med 
endret kompetanse- og oppgavefordeling, vil lett gi virkninger i forhold til 
personvern. Konsekvensene vil ofte være vanskelig å forutsi, og dersom en 
skal ha en rimelig sikkert bilde av mulige effekter, krever det en nærmere ana-
lyse. Slike analyser blir også kalt «privacy impact assessments» og anvendes 
av fl ere lands myndigheter.41 Slike analyser kan også ses som et spørsmål om 
å skaffe et tilstrekkelig og forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak og andre 
disposisjoner som kan ha betydning for personvernet skjer. Poenget er pri-
mært at en i størst mulig grad kan forutberegne slike effekter. I dette ligger det 
dessuten en tydeliggjøring av premisser og valg; for eksempel slik at en tydelig 
angir at visse personvernhensyn settes til side for å ivareta transportsikkerhet, 
hvilke konsekvenser tilsidesettelsen kan tenkes å få, hva som kan gjøres for å 
begrense mulige skadevirkninger mv. Slik kan konsekvensanalyser også gi be-
slutninger og andre disposisjoner legitimitet, samtidig som det utgjør et klart 
grunnlag for å vurdere politisk og faglig ansvar i tilfelle konsekvensene avviker 
fra det som er forutsatt.

Konsekvensanalyser kan sies å inngå i ordningen med konsesjonsplikt etter 
personopplysnings loven § 33 fl g. Konsesjonsbehandling innebærer vurderinger 
på systemnivå at mulige konsekvenser av en foreslått behandling av person-
opplysninger. Prosessen tar sikte på å fastsette hvilke vilkår som gir akseptable 
konsekvenser vurdert ut i fra personvernhensyn.  Konsekvensanalyser kan også 
tenkes gjort til et eksplisitt element i lovgivningsprosesser, og i tilknytning til ut-
vikling av informasjonssystemer. Innenfor rammene av Utredningsinstruksen42 
gjelder det således en plikt til å forhåndsvurdere økonomiske, administrative 

41 Se presentasjon av Privacy impact assessment (PIA) hos Offi ce of the Privacy Commissioner of 
Canada; http://www.privcom.gc.ca/speech/2004/sp-d_040310_e.asp.  Se også PIA vedrørende 
Registered Traveler Pilot (2004), fra Transportation Security Administration, U.S. Department 
of Homeland Security; http://www.tsa.gov/interweb/assetlibrary/PIA_RT_OMB.pdf.

42 Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige 
utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget, fastsatt ved kongelig reso-
lusjon 18. februar 2000, revidert ved kongelig resolusjon 24. juni 2005.
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og andre vesentlige konsekvenser av et utredningsarbeid, se instruksen punkt 
2.2. Under «andre vesentlige konsekvenser» hører konsekvenser for person-
vernet, men det var sommeren 2006 ikke utformet noen veileder for understøt-
telse av slike vurderinger.43

Selv om konsekvensvurderinger kan sies å inngå i enkelte av de eksiste-
rende ordningene, er det et poeng at personverninteresser tilsier at det gjen-
nomføres slike vurderinger for alle personvernspørsmål av betydning. Konkret 
innebærer dette at konsekvensutredninger bør skje i samband med endringer 
i lovgivning og regelverk vedrørende transport og transportsikkerhet, og ved 
utforming av det enkelte informasjonssystem innen sektoren.

13.3 Krav om løpende kontroll

Kravet om løpende kontroll, innebærer først og fremst krav til lovlighetskon-
troll, dvs. kontroll med at behandling av personopplysninger er i samsvar med 
lover, forskrifter, avtaler og andre bindende disposisjoner. At behandlingen 
skal være i overensstemmelse med avtaler, innebærer bl.a. krav om overens-
stemmelse med avtaler som er inngått med registrerte personer, for eksempel 
transport-/passasjeravtaler med tilhørende standard avtalevilkår/vedtekter. 
Kravet til løpende kontroll innebærer også krav om å kontrollere at behand-
lingen av personopplysninger til en hver tid er i samsvar med de samtykker 
som er gitt til å behandle personopplysninger.

Krav om løpende kontroll gjelder ikke bare i forhold til spørsmålet om lov-
lighet og rettsanvendelse, men gjelder også kontroll med at skjønnsutøvelsen 
utøves konsekvent, forsvarlig og innenfor de rettslige, politiske og etiske ram-
mer som den behandlingsansvarlige er bundet av eller har gitt sin tilslutning 
til. Løpende kontroll med skjønnsutøvelsen innebærer et krav om å undersøke 
om endrede faktiske, politiske, rettslige og andre forhold kan foranledige en-
dret skjønnsutøvelse.

Langt på vei følger det av selve rettssystemet at det enkelte rettssubjekt, 
herunder den enkelte behandlingsansvarlige, har en plikt til å påse at ens egen 
opptreden er i samsvar med lov, avtaler og andre bindende bestemmelser.44 
Personopplysningsloven § 14 om internkontroll er direkte utslag av en slik 
tanke, og innebærer dessuten krav til fremgangsmåter for å sikre samsvar med 
gyldige reguleringer. Et krav om løpende kontroll som del av interesseteorien, 
bør imidlertid neppe begrenses til rettssystemet, men kan også knyttes til etiske 
standarder, personvernpolitikk mv. Personvern kan med andre ord begrunne 

43 Se Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid (MOD), avsnitt 11.3.11.
44 Jf strl § 42 om rettsvilfarelse.
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at den enkelte som forestår behandling av personopplysninger har et gjennom-
tenkt forhold til personvern, og disponerer overveiet og i samsvar med prin-
sipielle holdninger til personvern. Dersom en innenfor rammene av de retts-
lige reguleringene fastsetter høyere standarder for ivaretagelse av personvern, 
innebærer kravet om løpende kontroll at en også tar stilling til om praksis er i 
samsvar med disse standardene.

13.4 Krav om evaluering

Kravet om evaluering innebærer at tiltak som antas å ha effekt på personver-
net (jf konsekvensutredninger), skal evalueres for derved å ta stilling til om 
effektene faktisk ligger innenfor det som i henhold til konsekvensanalysen ble 
ansett å være akseptabelt. Særlig er kravet om evaluering i forhold til regel-
endringer, nye informasjonssystemer, omorganisering mv som kan innebære 
en svekkelse av personvernet. Det enkle resonnementet bak et slikt krav er at 
tiltak som ikke har (tilstrekkelig) effekt, ofte ikke kan videreføres, men må 
justeres eller termineres. Evaluering kan tenkes å rangere fra de helt skjønns-
messige vurderingene av virkninger av regelendringer, tekniske tiltak mv, til 
prøving i henhold til mer stringente evalueringskriterier.  En forutsetning for 
reell evaluering, er trolig at evalueringskriteriene tar utgangspunkt i relevante 
konsekvensutredninger.

Krav om evaluering av personverneffekter, kan generelt begrunnes i all-
menne prinsipper for politisk, demokratisk styring. Selv om det neppe kan stil-
les opp som generelt vilkår at demokratisk styring skal være rasjonell i streng 
forstand, er det et klart at spørsmålet om rasjonell styring er relevant og viktig. 
Dette innebærer bl.a. at politiske og andre vedtak kan vurderes i forhold til 
anførte formål og vilkår, og at manglende samstemmighet med slike formål 
og vilkår, er et relevant og normalt tungtveiende element i en demokratisk 
debatt. Det eksisterer neppe noen rettslig plikt for myndigheter til å foreta 
slike evalueringer, men offentlighets prinsippet i offentlig sektor og idealet om 
åpne demokratiske samfunn generelt, bygger på en forutsetning om at enhver 
skal kunne skaffe seg informasjon for å etterprøve om politikken virker, og om 
myndigheter har holdt seg innenfor gjeldende rammer for sin kompetanse mv.

Evaluering kan som ellers gjelde ulike nivå, men her er det særlig lov- og 
systemnivåene som er aktuelle. På lovnivået er uttrykket «etterkontroll av lo-
ver og forskrifter» anvendt, se Veileder i lovteknikk og lovforberedelse fra 
Justisdepartementets lovavdeling.45 Det gjelder imidlertid ingen konkrete krav 

45 Justisdepartementet 2000, s 209.
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til omfang og metode for slik etterkontroll, og spørsmålet er ikke spesielt be-
lyst i forhold til personvern. Etterkontroll med personopplysningsloven var 
imidlertid under arbeid i 2006 og våren 2007.46

I forhold til omstridte tiltak som har transportsikkerhet som begrunnelse, 
og som innebærer en nedprioritering av personvern, er kravet til evaluering 
særdeles viktig. I en slik situasjon vil evalueringen gjelde to aspekter; i) om 
de positive effektene for transportsikkerhet som ble forventet er realisert el-
ler ikke, og ii) om de personvernmessige konsekvensene er som forventet.  
Manglende positive effekter av et transportsikkerhetstiltak, kombinert med 
negative personverneffekter, kan begrunne endret politikk. Tilsvarende kan 
god transportsikkerhetseffekt og få/ingen personvernmessige konsekvenser 
kunne begrunne utvidet anvendelse av transportsikkerhetstiltaket.

46 Se Schartum og Bygrave 2006.





DEL III

GJENNOMGANG AV GJELDENDE RETT VEDRØRENDE PERSON-
VERN OG TRANSPORTSIKKERHET





14 KRAV TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
I TILKNYTNING TIL ARBEID FOR Å IVARETA 
TRANSPORTSIKKERHET

14.1 Oversikt over rettslige utgangspunkter

Securityreguleringer må ikke være i strid med det generelle vernet av det en-
kelte menneskes friheter og rettigheter, herunder retten til personvern. Den 
Europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8 gir vern for 
privatliv, og bestemmelsen må også ses som en beskyttelse av personopplysnin-
ger (personopplysningsvern).47  Europarådetskonvensjonen om personvern,48 
med rekommandasjon nr R (87) 15 om bruk av personopplysninger innen 
politisektoren49 gir også føringer for behandlingen av personopplysninger, her-
under i tilknytning til arbeid for transportsikkerhet.50  

I Charter of Fundamental Rights of the European Union, artiklene II-67 
og II-68 er privatlivets fred og personopplysningsvern spesielt tilgodesett. I 
sist nevnte bestemmelse heter det bl.a. at «enhver har ret til beskyttelse af per-
sonoplysninger, der vedrører ham/hende», og at disse «skal behandles rimeligt, 
til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtyk-
ke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag.» Dessuten gir Charteret 
«enhver ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og 
til berigtigelse heraf.»  Formuleringen gjenspeiler viktige personvernprinsipper 
i europeisk rett, jf kapittel 5 (ovenfor). I artikkel II-66 heter det imidlertid også 
at « Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed».  Charteret om grunnleg-
gende rettigheter angir således fl ere rettigheter som lett kan komme i motstrid 
med hverandre, og bestemte rettigheter er ikke prioritert fremfor andre.

Personverndirektivet (direktiv 95/46/EF) danner hovedgrunnlag for den 
rettslige reguleringen av behandling av personopplysninger i den nasjonale lov-

47 Se Karanja 2006, kapittel 4.
48 Se Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data
Strasbourg, 28.I.1981.
49 http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/police_and_internal_security/docu-

ments/rec(87)15eng_dataprotection&evaluations1_2.asp#P87_1241
50 Alle land innen EØS-området er tilsluttet konvensjonen, men ikke alle land er bundet av til-

leggsprotokollene.
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givningen innen alle EØS-land, til sammen 30 land. Landene har vedtatt lover 
som i stor grad er bygget opp på samme måte som dette direktivet, og med den 
samme systematikk, begrepsbruk og innholdsmessige elementer.  Direktivet er 
imidlertid et minimumsdirektiv, dvs landene kan i utgangspunktet vedta regler 
som fastsetter et høyere nivå for personvernet enn hva som følger av direkti-
vets bestemmelser.

Direktivet binder i utgangspunktet bare medlemslandene innenfor det 
saklige virkeområdet av traktatene, se artikkel 3 (2) der det bl.a. heter at 
direktivet:

«… får ikke anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres i 
forbindelse med utøvelse av virksomhet som ikke omfattes av fellesskapsrettens 
virkeområde, f.eks. den virksomhet som er fastsatt i avdeling V og VI i traktaten 
om Den europeiske union, og ikke under noen omstendighet på behandling som 
gjelder offentlig sikkerhet, forsvar, statens sikkerhet …»

Avsnitt V i Traktaten om den Europeiske Union (TEU) gjelder utenriks- og sik-
kerhetspolitikk, og avsnitt VI gjelder bestemmelser om politisamarbeid og retts-
lig samarbeid i kriminalsaker.  Om politisamarbeid mv heter det her Unionen 
skal «give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed …». Dette mål skal oppnås «både ved at forebygge og bekæmpe 
organiseret og anden kriminalitet, især terrorisme …», se art. 29.

Jeg vil ikke her gå inn på en nærmere analyse av de refererte politikkområ-
dene. Mitt første poeng er imidlertid at det innen disse områdene ikke gjelder 
noen forpliktelse for Norge etter EØS-avtalen til å implementere personverndi-
rektivet. Norge har likevel generelt lagt direktivet til grunn for personopplys-
ningsloven som i utgangspunktet også gjelder deler av de nevnte politikkområ-
dene. Det betyr at det må være vedtatt unntak eller særlige bestemmelser for at 
denne loven ikke skal gjelde innen politi-, sikkerhetspolitikk mv. Direktivet er 
heller ikke til hinder for at Norge, innen de politikkområder som er omhand-
let i TEU avsnitt V og VI, gjør fl ere unntak fra personopplysningsloven enn 
det som i dag er gjort. Innen området for TEU avsnitt VI arbeider EU med en 
særskilt regulering av personvernet, se straks nedenfor.

I avsnitt 14.3.3 gjennomgår jeg de viktigste unntakene fra personopplys-
ningsloven, herunder unntak vedrørende sikkerhetspolitikk og politiets og 
domstolenes virksomhet. I kapittel 16 undersøker jeg i hvilken grad det er gitt 
særlige regler for transportsektoren, spesielt jernbane og luftfart.

Listen over rettslige instrumenter nedenfor gir en oversikt over reguleringer 
vedrørende personvern som gjelder politi- og tollsamarbeid mv. Dette er ikke 
regler som spesielt gjelder security i transport men er likevel klart relevante 
fordi de har avgjørende innvirkning på ivaretakelse av personvern i tilknyt-



 Krav til behandling av personopplysninger 89

ning til forebygging og etterforskning av anslag mot (bl.a.) transportmidler. 
Oversikten viser hvor fragmentert reguleringen av personvern utenfor person-
verndirektivet er. Her lister jeg bare opp de enkelte instrumentene:
• Convention implementing the Schengen Agreement (1990), herunder 

spesielle regler for ivaretakelse av personvern i tilknytning til Schengen 
informasjonssystem (SIS).51

• Europol Convention (1995)52, herunder Rules governing the transmission 
of personal data by Europol to third States and third bodies;53 

• Regler vedrørende etablering av the European Union's Judicial 
Cooperation Unit - Eurojust (2002)54 og Rules of procedure on the 
processing and protection of personal data at Eurojust;55 

• Convention on the use of information technology for customs pur-
poses (1995), herunder personvernbestemmelser knyttet til the Customs 
Information System;56 

• Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the 
Member States of the European Union of 2000, spesielt artikkel 23.57

Flere av disse internasjonale instrumentene står i sammenheng med norsk na-
sjonal lovgivning, herunder nasjonal lovgivning som inneholder bestemmelser 
vedrørende personvern. For eksempel gjelder dette Lov om Schengen infor-
masjonssystem (SISl),58 og tollforskriften.59 Lovgivningen vedrørende politi og 
toll mv vil imidlertid ikke bli gjennomgått. I stedet vil denne delen av den 
rettslige reguleringen bli dekket ved å gjennomgå hovedpunktene i en ramme-
beslutning i EU som er ment å legge rammene for personvernet innen politi og 
domstoler i kriminalsaker.

I følge TEU art. 34 (2) kan

«Rådet […] på initiativ af en medlemsstat eller Kommissionen med enstemmighed: 
[…]

51 OJ L 239 , 22.9.2000, s. 19. se også COM (2005) 230 fi nal og COM (2005) 236 fi nal, COM 
(2005) 237 fi nal vedrørende Schengen II.

52 OJ C 316, 27.11.1995, s. 2
53 OJ C 88, 30.3.1999, s. 1 
54 OJ L 63, 6.3.2002, s. 1. Se om Eurojust på http://www.eurojust.eu.int/index.htm. 
55 OJ C 68, 19.3.2005, s. 1.
56 OJ C 316, 27.11.1995, s. 34
57 OJ C 197, 12.7.2000, s. 1, 15
58 Lov av 16. juli 1999 nr 66.  Loven med forskrifter inneholder bl.a. bestemmelser om hvilke 

opplysningstyper som kan registreres, lovlige formål for behandling av opplysningene, til-
gang, overføring og informasjonssikkerhet. Se nærmere om lovens betydning for personvern 
i Schartum og Bygrave 2004 s 215 – 222.

59 Forskrift av 15. desember 1967 nr 8962.  Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om plikt 
til utlevering av passasjeropplysninger og fysisk undersøkelse av person.
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b) vedtage rammeafgørelser om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser; rammeafgørelser er bindende for 
medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader det til de 
nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. De 
indebærer ikke umiddelbar anvendelighed.»

I oktober 2005 la EU-kommisjonen frem forslag til rammebeslutning vedrø-
rende personvern i kriminalsaker innen politi og domstoler.60 Beslutningen 
gjaldt i utgangspunktet ikke arbeidet i Europol, Eurojust eller EUs tollinfor-
masjonsystem,61 men skulle gjelde sektoren for øvrig. I siste utkast til ram-
mebeslutning (15. mars 2007) ble imidlertid hele sektoren omfattet, samtidig 
som det ble uttalt at dette i utgangspunktet ikke skulle berøre vedtatte regler, jf 
listen ovenfor.  Dersom slike regler likevel vil bli berørt skal dette klart fremgå 
av rammebeslutningen.62

Beslutningen tar sikte på å fastlegge minimumsstandarder for beskyttelse av 
personopplysninger i kriminalsaker innen politi og domstoler, dvs det enkelte 
land kan fastsette avvikende bestemmelser som gir et bedre vern. Den nasjona-
le bestemmelsesretten kan likevel ikke innebære innskrenkninger eller forbud 
mot fremleggelse av personopplysninger for andre lands «kompetente» nasjo-
nale myndigheter i saker som gjelder saksområdet for rammebeslutningen.  

EØS-avtalen gjelder ikke justissaker og Norge er dermed trolig ikke for-
pliktet til å gjøre rammebeslutninger til del av den nasjonale rettsorden. Det 
er likevel grunn til å anta at beslutningen vil få klar innvirkning på norsk rett. 
I følge utkastet til rammebeslutning skal den inngå som en videreutvikling av 
Norges og Islands deltakelse i Schengensamarbeidet.63 Det var i april 2007 
uklart hvilken innvirkning dette eventuelt vil få på norsk lovgivning.

Siden det første utkastet til rammebeslutning ble fremlagt i 2005 har det 
gjennomgått store endringer. I september 2006 fremmet Rådet for den europeis-
ke union, en rekke forslag til endringer i forslaget til rammebeslutning som var 
egnet til å svekke personvernet i forhold til det opprinnelige Kommisjons-forsla-
get.64 Endringene var foranlediget av en gjennomgang i regi av Multidisciplinary 
Group on Organised Crime (MDG). Det siste utkastet fra mars 2007 som ble 
fremmet av det tyske formannskapet, innebærer trolig en viss styrking av per-

60 Se EU-kommisjonens forslag Proposal for a Council Framework Decision on the protection 
of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal 
matters, COM(2005) 475 fi nal, Brussel 4.10.2005.

61 Se utkast til rammebeslutning art 1 (3) i Council of the European Union, 13246/06, Brussels, 
27. September 2006.

62 Se Council of the European Union 7315/07 annex, punkt 20 i fortalen.
63 Se Council of the European Union, 13918/06, datert 13. oktober 2006, fortalens nr 29 med 

videre henvisninger.
64 Se Council of the European Union, 13246/06, datert 27. september 2006.
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sonvernet i forhold til utkastet fra 2006. Dette kommer bl.a. til syne i formåls-
bestemmelsen (art. 1) der hensynet til beskyttelse av «the basic rights and freed-
oms, and in particular the privacy of individuals with regard to the processing 
of personal data …» er med som del av formålet for reguleringen.  Lignende 
formuleringer var del av det første utkastet, men ble senere tatt ut.

I de følgende avsnittene kommer jeg ikke til å gjennomføre en fullstendig 
analyse av utkastet til rammebeslutning. Hovedvekten blir i stedet på person-
verndirektivet og (særlig) personopplysningsloven. Med utgangspunkt i denne 
lovens bestemmelser vil jeg imidlertid gi korte redegjørelser for utkastet til 
rammebeslutning. Hensikten er å få frem forskjeller mellom den lovgivning 
som faktisk gjelder i dag for behandling av personopplysninger som ikke er 
unntatt fra personopplysningsloven, og det forslag til EU-rettslig ramme for 
behandling av personopplysninger innen politi, domstoler mv som kan komme 
til å få effekt i norsk rett i fremtiden. Av tidsmessige grunner vil jeg imidlertid 
ikke gjennomgå de regler som i dag gjelder i Norge for behandling av per-
sonopplysninger i politi, påtalemyndigheter, domstoler mv. Gjennomgangen 
av rammebeslutningen gir derfor kun et bilde av de forventede forskjellene 
på EU-nivå mellom personvernet i politi, påtalemyndigheter og domstoler og 
utenfor denne sektoren. Jeg retter med andre ord oppmerksomheten mot en 
sannsynlig situasjon i nær fremtid slik den kan forventes å bli innen EU, men 
uten å trekke noen konklusjoner om hvorledes norsk rett må endres dersom 
utkastet til rammebeslutningen gjennomføres i norsk rett.

14.2 Grunnleggende om hva personopplysningsloven regulerer

Lov om behandling av personopplysninger («personopplysningsloven») er 
gitt et meget vidt saklig virkeområde, og det er kun gjort et generelt unntak 
i personopplysningsloven og –forskriften for enkelte avgrensede livsområder. 
Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger på en 
forholdsvis lite konkret måte. Med unntak for fjernsynsovervåking i lovens 
kapittel VII, inneholder loven lite om konkrete teknologier og de fysiske om-
givelsene som er knyttet til behandlingen av personopplysninger. Loven vil for 
eksempel omfatte bruk av kroppsskannere og rutiner for identifi sering ved 
hjelp av iris-gjenkjenning, men har bare helt generelle regler om behandling av 
personopplysninger og er derfor taus om de fysiske forholdene rundt bruken 
av slik teknologi mv. Med en konkret regulering av kroppsskannere kunne en 
for eksempel tenke seg at det vil bli stilt krav til plassering av skanneren, krav 
til passasjerers påkledning, krav til personalets kompetanse mv. 
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I særlovgivning vil en lettere kunne kombi-
nere bestemmelser vedrørende informasjons-
behandling og bestemmelser som gjelder fy-
siske omgivelser, rammer og fremgangsmåter.  
Innhold som i stor grad er ubundet av spørs-
målet om informasjons behandling, er karakte-
ristisk for deler av straffeprosess lovgivningen 
der politiet bl.a. er gitt fullmakter til handlinger 
som det ellers er forbud mot. Når politiet kan 
ta beslag i «ting som antas å ha betydning som 
bevis» (jf strpl § 203), kan tingen være en in-
formasjonsbærer som forutsetter behandling av 
personopplysninger. Likevel er utgangspunktet 
at dokumenter mv er «ting» på linje med andre 
gjenstander.

Personopplysningsloven regulerer alle former for innsamling, bruk og vide-
resendelse mv av personopplysninger. Formålet er å sikre mot at personvernet 
blir krenket gjennom behandling av personopplysninger, se pol § 1. Loven har 
med andre ord ikke til formål å sikre liv, helse, økonomiske interesser mv, men 
dette kan i praksis være en følge av personvernet blir sikret.65 I forarbeidene 
til loven er det understreket at innholdet av personvernet etter loven vil kunne 
endres over tid, og at rettsavgjørelser og juridisk teori skal tillegges vekt når 
det nærmere innholdet av personvern skal fastlegges, jf interesseteorien og ka-
pitlene 8 – 13 (ovenfor).66

Det er den «behandlingsansvarlige», dvs den som har bestemmelsesretten 
over formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler 
som skal benyttes som har de fl este plikter etter loven, jf defi nisjonen i pol § 2 
nr 4. Den behandlingsansvarlige kan gjøre avtale med en annen virksomhet el-
ler person («databehandler») om behandling av personopplysninger etter opp-
drag fra den behandlingsansvarlige. I så fall skal det inngås skriftlig avtale (pol 
§ 15). Disse rollene tilsvarer personverndirektivets «controller» og «proces-
sor». I rammebeslutningen vedrørende personvern ved politi og domstoler mv 
i kriminalsaker brukes «controller» kun i defi nisjonen av «processor», mens 
den behandlingsansvarlige ellers betegnes «competent authority». Bakgrunnen 
er trolig en forutsetning om at det alltid konkret skal pekes ut hvilken myndig-
het som skal ha ansvaret for behandling av personopplysninger.

For at loven skal komme til anvendelse, må det foreligge «personopplys-
ninger», slik dette er defi nert i pol § 2 nr 1. Videre må det skje slik behandling 

65 Krav til kvalitet på helseopplysninger som stilles ut i fra hensynet til personvern, kan for 
eksempel lett tenkes å samsvare med hensynet til liv og helse.

66 Se ot prp nr 92 (1998-99) s 101.

Bilde fra Rapiscan Secure Body 
Scanner produsert av OSI 
Systems, Inc, Kilde: American 
Civil Liberty Union (aclu.org)
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av personopplysninger som loven beskriver. Kravene til behandling kommer 
jeg nærmere tilbake til i avsnitt 14.3.2 om det saklige virkeområdet. Her skal 
jeg drøfte begrepet «personopplysning» og klargjøre de viktigste roller i til-
knytning til behandling av slike opplysninger:

«I denne loven forstås med: 
 1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson,»
Defi nisjonen av personopplysning i den norske loven er langt mer kortfattet 
og tilknappet enn etter direktivet, og forarbeidene til personopplysningsloven 
viser at det må gjøres fl ere viktige avgrensinger av begrepet som ikke klart 
fremgår av lovens ordlyd. I det følgende vil jeg gjennomgå det jeg oppfatter 
som de viktigste avgrensingsspørsmålene, i det jeg særlig søker å forklare og 
eksemplifi sere relevansen av spørsmålene ut i fra behov for å ivareta transport-
sikkerhet. For en mer inngående drøftelse av begrepet, viser jeg til fremstillin-
gen i Schartum og Bygrave 2006, avsnitt 2.2.

En «personopplysning» gjelder opplysninger vedrørende fysiske, levende 
personer. Avgreningsspørsmålene kan derfor både knyttes til «person», «opp-
lysning» og relasjonen mellom «person» og «opplysning». Dette er markert i 
fi gur 7 (relasjonen er representert ved hjelp av pilen). At det foreligger opp-
lysninger som skal regnes som «person opplysning» er et vilkår for at loven 
kan komme til anvendelse. I tillegg må vilkårene vedrørende lovens saklige 
virke område være tilfreds stilt, se avsnitt 14.3. I fi guren er det stikkordsmessig 
knyttet i alt 6 spørs målsgrupper til personopplysning, og jeg vil her gjennomgå 
noen av de viktigste spørs målene.

1) Fysisk person. 
Det er opplysninger 
om levende fysiske 
personer som regnes 
som personopplysnin-
ger etter pol § 2 nr 1. 
Fra dette er det kun ett 
unntak. I henhold til 
pof § 4-1 annet ledd 
kommer behandling 
av kredittopplysnin-
ger om et selskap, en 
forening, stiftelse mv., 

inn under person opplysningsloven, selv om det ikke er tale om opplysninger 

Person- opplysning

2) Identifikasjon
- en bestemt person
må kunne identifiseres

1) Fysisk person
- jf juridiske personer
- jf enkeltmannsbedrifter
-unntak for visse kredittopplysninger

4) Opplysning - humant materiale

3) Fakta - vurderinger

5) Sikker tilknytning til
person

6) Alle “rimelige” hjelpemidler

Figur 7: Oversikt over avgrensingsspørsmål knyttet til 
«personopplysning»
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om fysiske enkeltpersoner.67 Hva som regnes som kredittopplysninger følger 
av pof § 4-2 som defi nerer kredittopplysnings virksomhet. Innsamling av kre-
dittopplysninger om transportselskaper eller kredittopplysninger om organisa-
sjoner som kan mistenkes å utgjøre en trussel mot transport, kan etter dette 
komme inn under loven på like linje med opplysninger om fysiske personer. 
Andre virksomhetsopplysninger kan i utgangspunktet behandles uavhengig av 
personopplysningsloven.

I Norge fi nnes mange juridiske personer (virksomheter mv) som er utpreget 
små, herunder et stort antall enkeltmannsforetak. Et stykke på vei vil det i slike 
tilfelle være vanskelig å skille mellom foretaket og den/de fysiske personen(e) 
som er foretakets eiere eller ansatte. En del foretaksopplysninger vil derfor også 
regnes som personopplysninger om slike personer i foretaket. At «Andersen er 
ansatt i A/S Busstransport» er således en personopplysning, og det spiller ingen 
rolle hvorledes denne relasjonen er bygget opp; dvs «A/S Busstransport har 
Andresen blant sine ansatte» uttrykker like meget en personopplysning som 
den første formuleringen. På den annen side vil det være en rekke opplysnin-
ger som har en så indirekte tilknytning til de fysiske personene at de normalt 
må regnes å falle utenfor begrepet personopplysning. Opplysninger om A/S 
Busstransports sikkerhetssystem er således ikke å regne som «personopplys-
ning» selv om opplysningen kan knyttes til Andersen som sikkerhetsansvarlig. 
Det er ikke mulig å formulere noen skarp grense for når en virksomhetsopplys-
ning også er en personopplysning, og når den ikke er det. Ved tvil vil det avgjø-
rende være i hvilken grad det kan sies å foreligge personvernmessige implika-
sjoner ved behandling av opplysningen, jf interesseteorien i del II (ovenfor).

Personopplysninger etter loven gjelder opplysninger om levende personer. 
Opplysninger om avdøde kan imidlertid også være opplysning om levende 
personer, særlig når opplysningene dreier seg om slektskap, arvelige forhold 
mv. Som i forhold mellom fysiske og juridiske personer (virksomheter mv), 
kan det derfor ikke trekkes en skarp grense. I den konkrete vurderingen vil 
mulige personvernmessige implikasjonene bli tillagt stor vekt, jf interesseteo-
rien. Undersøkelser om en avdød terrorist vil med andre ord i utgangspunktet 
gjelde opplysninger som ikke regnes som personopplysninger, men fordi slike 
undersøkelser lett vil resultere i opplysninger om andre, levende personer (fa-
milie, venner, kollegaer mv), vil enkelte slike opplysninger likevel komme inn 
under «personopplysning» og dermed lovens defi nisjon.

2) Personen må kunne identifi seres. Det er ikke nok at en opplysning kan 
knyttes til en eller annen person, det må dreie som en bestemt identifi serbar 
person. Identifi kasjonen behøver imidlertid ikke å ha skjedd; muligheten for 
identifi kasjon er tilstrekkelig. Er det ikke mulig å identifi sere noen bestemt 

67 Jf. hjemmelen for denne forskriftsbestemmelsen i pol § 3 siste setning.
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person (for eksempel fordi opptaket fra videoovervåkingen har for dårlig 
kvalitet), foreligger det således ikke noen personopplysning. En opplysning 
som er pseudonymisert eller avidentifi sert slik at virkelige identiteter kan til-
bakeføres på rimelig sikre måter, vil imidlertid være en personopplysning som 
omfattes av loven. Det kan tenkes at tilbakeføring av identiteter er svært van-
skelig eller kostbart, slik at identifi sering av en bestemt person er lite sann-
synlig. I så fall kan en ut i fra formålet med loven (§ 1), argumentere for at 
opplysningen faller utenfor personopplysningsbegrepet. Ved etterforskning 
av terroranslag vil det imidlertid typisk være så viktig å identifi sere personer 
at alle hjelpemidler kan antas tatt i bruk uansett kostnad. Selv en liten mu-
lighet for «bakveisidentifi sering» eller lignende vil da gjøre at opplysningen 
anses å være «personopplysning».

3) Fakta og vurderinger. Defi nisjonen i pol § 2 nr 1 understreker at opp-
lysninger gjelder både «opplysninger og vurderinger» om en person. Det er 
med andre ord likegyldig om opplysningene er sikre og uomstridte eller om 
de er usikre, skjønnsmessige og derfor mulig gjenstand for uenighet. Også 
opplysninger som er rent oppspinn og løgn kommer derfor inn under per-
sonopplysningsbegrepet, og det spiller ingen rolle om opplysningen ikke er 
alvorlig ment.  Dette innebærer for eksempel at helt usikker etterretnings-
informasjon kan være personopplysning, dessuten konstruerte opplysninger 
som en for eksempel ønsker brukt for å simulere situasjoner i forbindelse med 
beredskapsøelser mv.

4) Humant materiale mv. Ved anvendelse av personopplysningsloven har 
det vært uenighet om humant biologisk materiale kommer inn under lovens 
defi nisjon eller ikke. Praksis innen EU-området er varierende.68 I Norge har 
imidlertid Personvernnemda lagt til grunn at humant materiale faller uten-
for personopplysningsbegrepet, se klagesak 2002 nr. 8.69 Avgjørelsen innebæ-
rer at humant materiale ikke i seg selv er å anses som «personopplysning».  
Identifi serende elementer, analysedata og enhver opplysning som er utledet fra 
slikt materiale, vil imidlertid kunne falle innenfor defi nisjonen.70 Heller ikke 
fysiske gjenstander som tilhører personer kan i seg selv regnes som personopp-
lysninger, derimot beskrivelser, avbildning mv av gjenstandene, forutsatt at 
dette kan knyttes til en bestemt person mv i samsvar med de krav som ellers er 
drøftet i dette avsnittet.

68 Se Bygrave 2002b.
69 Til grunn for nemndas vedtak lå bl.a. en utredning av spørsmålet fra førsteamanuensis Lee A. 

Bygrave ved Universitetet i Oslo, se http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2002_8_ved-
legg.htm (Bygrave 2002b).  Saken gjaldt sletting av biologisk materiale med tilhørende person-
opplysninger som var blitt «gjenglemt» ved Ullevål sykehus da den forsker som hadde konse-
sjon fra Datatilsynet til å behandle opplysningene hadde sluttet i sin stilling ved sykehuset.

70 Humant materiale i biobanker er regulert i biobankloven, lov av 21. februar 2003 nr. 12.



96 Personvern og transportsikkerhet

5) Sikker tilknytning til person. Et neste krav er at det må være en sikker 
tilknytning mellom opplysningen og en bestemt person. Opplysningen er for 
eksempel at en bil med kjente kjennetegn har blitt fotografert pga for høy 
hastighet. Når det foreligger mulighet for at det er én av mange personer som 
har ført bilen (fi rmabil), vil det ikke foreligge en tilstrekkelig sikker kopling 
mellom opplysningen og personen til at det kan sies å gjelde en personopplys-
ning.  Desto mindre antall mulige personer er, desto mer taler for å betrakte 
opplysningen som en personopplysning, og det er antatt at et antall på 3 – 4, 
ofte vil være tilstrekkelig. Dersom det er tale om fl ere mulige personer innen en 
husstand/familie, taler hensynet til privatlivets fred for at opplysningen regnes 
som personopplysning selv om antallet personer er høyere enn det som ellers 
anses å gjelde som grense. Dersom fl ere personer i en familie kan ha benyttet 
familiens PC til å skaffe oppskrifter på hvorledes en lager bomber, vil opplys-
ninger knyttet til Internett-bruk mv trolig regnes som personopplysning selv 
om det ikke er sikkert hvem av personene som denne bruken er knyttet til.

6) Bruk av alle rimelige hjelpemidler. Det kan særlig være knyttet usikker-
het med hensyn til en persons identitet (jf punkt 2, ovenfor) og tilknytningen 
mellom en identitet og et opplysnings element (jf punkt 5). Hvilken grad av 
usikkerhet som må aksepteres, må gjøres til gjenstand for en konkret vurde-
ring. I forhold til spørsmålet om identifi sering er det i punkt 26 i personvern-
direktivets fortale uttalt at:

«… to determine whether a person is identifi able, account should be taken of all 
the means likely reasonably to be used either by the controller or by any other 
person to identify the said person […].» (min utheving)

Spørsmålet er altså hva det er rimelig å ta i bruk av hjelpemidler for å bringe 
identiteten på det rene. Dette må særlig bedømmes ut i fra foreliggende frem-
gangsmåter og den praktiske, økonomiske og kunnskapsmessige forutsetnin-
ger som er til stede for å fastslå identitet og/eller kopling mellom opplysning 
og en bestemt person. Dette vil for eksempel innebære at opplysning om at en 
eldre rød Opel med «DL» i kjennetegnet har stått parkert ved jernbanestasjo-
nen i fl ere dager, normalt ikke vil anses å være en personopplysning, fordi det 
i de aller fl este situasjoner vil være usannsynlig at det kan bli satt inn så mye 
ressurser for å fi nne frem til eier/bruker at dette vil skje. Dersom etablering av 
koplingen til en person har betydning for vitale samfunnsmessige sikkerhetsin-
teresser eller lignende, kan det imidlertid antas at alle midler vil bli tatt i bruk. 
I så fall kan usikkerheten med hensyn til kopling/identitet være meget stor uten 
at opplysningen faller utenfor personopplysningsbegrepet.
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Det er ikke avgjørende hvorledes personopplysningene kommer til uttrykk. 
Skrift, lydopptak, bilde (still- og levende bilde) og ulike typer sensorer kan alle 
inneholde «personopplysning» etter loven.

Personopplysningsbegrepet er avgjørende for om personopplysningsloven 
kommer til anvendelse eller ikke. Som gjennomgangen av avgrensingsspørsmå-
lene (ovenfor) har vist, er begrepet meget vidt og samtidig vanskelig å avgrense 
på et generelt nivå. Utvikling og bruk av informasjonssystemer for ivaretakelse 
av transportsikkerhet, rutiner for kontroll av passasjerer mv gir behov for 
klare avgrensinger. Med lovens mange gråsoner kan dette bety at en er nødt 
til å opptre på «den sikre siden» av loven, for eksempel slik at loven generelt 
legges til grunn for informasjonsbehandling vedrørende reisegods fordi det 
ofte kan forekomme at godset kan knyttes til en bestemt fysisk person (mv) og 
således være en personopplysning.

14.3 Personopplysningslovens virkeområde

14.3.1 Innledning
For at personopplysningsloven skal komme til anvendelse må det foreligge 
«personopplysninger», jf forrige avsnitt. I tillegg må behandling av opplysnin-
gene være av det slag som loven fastsetter, jf spørsmålet om saklig virkeområde 
som blir drøftet straks nedenfor. I tillegg til å falle inn under lovens saklige vir-
keområde, må en behandling av personopplysninger komme inn under lovens 
stedlige virkeområde, dvs den må ha en slik stedlig/geografi sk tilknytning til 
Norge som loven krever (se avsnitt 14.3.4). 

14.3.2 Generelt om det saklige virkeområdet
Hovedbestemmelsen om saklig virkeområde er pol § 3 som angir to hovedka-
tegorier behandling av personopplysninger som loven gjelder for:
• Behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elekt-

roniske hjelpemidler.
• Annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå 

i et personregister.

Med «elektronisk» sikter loven trolig til digital signalbehandling, og anvendelse 
av analogisk elektronisk utstyr er ikke omfattet. Dette innebærer at utskifting 
av analogt med digitalt utstyr kan medføre at loven kommer til anvendelse på 
grunn av den teknologiske endringen. Analoge lydopptak av personstemmer 
vil kunne innebære behandling av «personopplysninger», men behandlingen 
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er ikke «elektronisk» og faller derfor utenfor lovens virkeområde. Overgang 
til digital behandling av lydsignalene vil gjøre at lydopptaket vil kunne komme 
inn under loven.  Digitaliseringen av samfunnet medfører at stadig mer «be-
handling av personopplysninger» kommer inn under loven.

Loven forutsetter ikke bare bruk av elektroniske hjelpemidler, men gjelder 
også for manuelle «personregistre», dvs for «registre, fortegnelser m.v. der per-
sonopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan 
fi nnes igjen», se pol § 2 nr 3. Det er gjenfi nningsfunk sjonen knyttet til måten 
å lagre opplysningene på som er det avgjørende for om det kan sies å foreligge 
et personregister eller ikke. Dette betyr trolig at dersom det er så få innførsler 
at systematiseringen har liten innvirkning på gjenfi nningsmulighetene, vil det 
trolig ikke anses å foreligge et personregister i lovens forstand. Noen generell 
nedre grense er det imidlertid umulig å fastsette. 

Det er verdt å minne om at personopplysninger kan foreligge på ulike må-
ter, og at det derfor kan oppstå personregistre som bryter med det en tradi-
sjonelt vil tenke på som register. Systematisk lagring av lagringsmedier, for 
eksempel kassetter med lydopptak av telefonsamtaler, vil for eksempel kunne 
utgjøre et personregister. Det er altså ikke krav om at registeret representerer 
en skriftlig fortegnelse i et tradisjonelt papirdokument.

Loven gjelder både de personregistre som faktisk er etablert, og opplysnin-
ger som blir samlet inn for senere å bli ført inn i slikt register. Dersom det ikke 
eksisterer noe register på det tidspunktet da innsamling av personopplysninger 
skjer, vil det avgjørende være om formålet for innsamlingen er å etablere et 
register eller ikke.

Etter dette er det bare analog og/eller manuell innsamling og bruk av per-
sonopplysninger som – i utgangspunktet – faller uten for lovens saklige virke-
område. I loven og forskriften er det imidlertid gjort enkelte unntak fra dette 
utgangspunktet, se neste avsnitt.

14.3.3 Unntak fra det saklige virkeområdet av hensyn til vitale nasjonale 
sikkerhetsinteresser mv
Personopplysningsloven og -forskriften innebærer en generell og vidtfavnende 
lovregulering av hvorledes personopplysninger kan behandles som det kun er 
gjort få unntak fra i denne loven og forskriften. Unntak kan imidlertid også 
følge av annen lovgivning. Dels kan det være gitt konkrete regler i annen lov 
som avgjør at personopplysningsloven mv ikke skal gjelde (helt eller delvis). 
Dels kan det også være gitt bestemmelser i annen lov som ikke er i harmoni 
med personopplysningsloven, og som innebærer at særreglene må anses å gå 
foran de generelle bestemmelsene i personopplysningsloven, jf tolkningsprin-
sippet om at spesielle lover går foran generelle (lex specialis). Bestemmelser i 



 Krav til behandling av personopplysninger 99

eller i medhold av luftfartsloven og andre transportlover, vil med andre ord 
kunne gå foran bestemmelser i personopplysningsloven. Dette gjelder selv om 
det ikke eksplisitt er tatt stilling til at personopplysningsloven ikke skal gjelde.  
Personopplysningsloven danner med andre ord det rettslige utgangspunktet 
for regler vedrørende behandling av personopplysninger i tilknytning til trans-
portsikkerhet, men kan «overstyres» av særlovgivning som etablerer avviken-
de regler for behandling av personopplysninger innen transportsektoren mv. 
Her skal jeg redegjøre for unntak som er gjort i personopplysningsloven med 
tilhørende forskrift. I kapittel 16 gjennomgår jeg aktuell særlovgivning som 
kan innebære at det delvis skal gjøres unntak.

Fra lovens brede angivelse av saklig virkeområde er det i loven gitt to vik-
tige avgrensinger:
• Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte 

foretar for rent personlige eller andre private formål (§ 3 annet ledd).
• Loven gjelder bare delvis for behandling av personopplysninger ute-

lukkende skjer for kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder 
opinionsdannende formål (pol § 7).

Når det gjelder unntaket for rent personlige/private formål vil jeg nøye meg 
med å presisere at det avgjørende ikke er hvorvidt behandlingen av person-
opplysninger skjer på privat sted eller med privat utstyr. Det er formålet for 
behandling av opplysningene som er avgjørende for om unntaket skal gjelde 
eller ikke. Bestemmelsen må trolig også fortolkes slik at et formål aldri kan 
være privat/personlig dersom opplysningene kommuniseres til et ubegrenset 
antall eller en uspesifi sert gruppe personer.71

Når det gjelder behandling som skjer for forskningsformål og journalistiske 
formål mv, er det kun bestemmelsene i pol §§ 13-15 om informasjonssikkerhet 
og internkontroll, § 26 om reservasjonsadgang, og §§ 36-41 om fjernsynsover-
våking som gjelder. Unntaket for journalistisk virksomhet er utvidet til å gjelde 
«opinionsdannende» formål, noe som innebærer en presisering av at alle som 
behandler personopplysninger som ledd i offentlig meddelelser og debatt, er i 
samme situasjon som journalister. Dette unntaket har neppe stor betydning i 
forhold til arbeid vedrørende transportsikkerhet. Det er ikke gjort unntak fra 
de skjerpede kravene til rettslig grunnlag for å drive fjernsynsovervåking (pol 
§ 38). Også de særlige reglene vedrørende vilkår for utlevering av opptak, her-
under for utlevering av opptak til politiet (pol § 39), kommer til anvendelse.

I tillegg til unntakene i loven er det i personopplysningsforskriften (heretter 
«pof») gjort enkelte andre unntak. I relasjon til transportsikkerhet antar jeg at 
det kun er to unntak som er av særlig interesse. Dette gjelder:

71 Jf avgjørelsen i Linqvist-saken, se EU-domstolens dom  av 6.11 2003, sak 101/01.
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• Unntak for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielov-
ene (dvs unntak fra hele loven, se pof § 1-3).

• Unntak fra pol § 44 første til tredje ledd (om Datatilsynets og 
Personvernnemndas tilgang til opplysninger), samt fra loven §§ 31 og 33 
(om melde- og konsesjonsplikt) når behandling av personopplysninger 
er nødvendig ut i fra hensynet til rikets sikkerhet mv, se pof § 1-2. I slike 
tilfelle er det med andre ord kun gjort unntak fra enkelte, sentrale bestem-
melser i loven.

Pof § 1-3 fastsetter at personopplysningsloven ikke gjelder for saker som be-
handles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene; det vil særlig si domstol-
loven, straffeprosessloven, tvistemålsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Loven 
gjelder med andre ord ikke for saker som påtalemyndigheter og domstoler har 
til behandling og bestemmelser i nevnte lovgivning kommer til anvendelse, 
for eksempel i tilknytning til behandling av saker om etterforskning og straf-
feforfølging knyttet til mistanke om terroranslag mot transportmiddel. Også 
forsvarsadvokater og andre kommer inn under unntaket så lenge de behandler 
saker i henhold til nevnte lover. I saker som kun kommer inn under forvalt-
ningsloven, gjelder person opplysningsloven som ellers. Unntaket gjelder for 
saker vedrørende rettspleielovene, og annen behandling av personopplysnin-
ger (utenfor saker) som politi, påtalemyndighet og domstoler utfører, kommer 
med andre ord inn under loven. Dette innebærer at politiets mv behandling av 
personopplysninger i forvaltningssaker (som følger forvaltningslovens bestem-
melser mv) kommer inn under loven.

Vilkåret for at unntak skal gjelde etter forskriftens § 1-2, er at behand-
ling av personopplysninger er «nødvendig av hensynet til rikets sikkerhet eller 
de alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjo-
nale sikkerhetsinteresser». Unntakene gjelder ikke generelt, men er begrenset 
til Datatilsynets og Personvernnemndas adgang til opplysninger, lokaler og 
utstyr (pol § 44), og behandlingsansvarliges meldeplikt (pol § 31) og kon-
sesjonsplikt (pol § 33). Uenighet om utstrekningen av unntaket, avgjøres av 
Personvernnemda (pof § 1-2 annet ledd). Nemnda kan med andre ord ta stil-
ling til den nærmere forståelsen av nødvendighetskravet, innholdet av «vi-
tale nasjonale sikkerhetsinteresser» mv.72 Behandling av personopplysninger 
som er unntatt i henhold til nevnte bestemmelse, kommer i stedet inn under 

72 I et perspektiv er det overraskende at Personvernnemnda skal ha kompetanse til å avgjøre 
slike tvilsspørsmål.  Årsaken er at utfallet av nemndas vurdering får direkte følger for nemn-
das egen adgang til opplysninger, lokaler mv, jf pol § 44 første til tredje ledd som det i pof § 
1-2 gjøres unntak fra.
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Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstje-
neste (EOS-utvalget).73

I forarbeidene til forskriften er det ikke gjort nærmere presiseringer av nød-
vendighetskravet i pof § 1-2 eller av formuleringen «rikets sikkerhet eller de 
alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale 
sikkerhetsinteresser», som er vilkår for å gjøre unntak. Formuleringen er imid-
lertid nesten identisk med ordlyden i sikkerhetslovens § 11 om sikkerhetsgra-
dering: «Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter 
eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser». Uten nærmere holdepunkter 
er det neppe grunn til å forstå de to formuleringene på forskjellig måte. I for-
arbeidene til sikkerhetsloven heter det bl.a.:

«Som et samlebegrep skal forebyggende sikkerhetstjeneste motvirke trusler 
mot «vitale nasjonale sikkerhetsinteresser». Det anses imperativt at en på 
denne måten dekker samtlige felter innenfor rikets totale sikkerhetsbehov. 
Begrepet må derfor til enhver tid vurderes og defi neres av overordnede politiske 
myndigheter. Terskelen for i medhold av denne loven å anse noe for å true slike 
interesser, vil være høy. […] Det må understrekes at begrepet kan endres i pakt 
med samfunnsutviklingen og de sikkerhetsmessige utfordringer som Norge til 
enhver tid står overfor.»74

Begrepet er med andre ord skjønnsmessig og dynamisk i den forstand at det 
er forutsatt at oppfatninger i regjeringen og Stortinget skal tillegges stor vekt. 
Dette vil selvsagt særlig ha betydning i forhold til tvilstilfellene. Det er her 
særlig tale om to typer tvil: Det første spørsmålet gjelder styrken av de beskyt-
telsesverdige sikkerhetsinteressene. Sikkerhetsloven bruker «vital», og i forar-
beidene til loven uttrykkes dette også som «helt essensielle og samfunnsviktige 
sikkerhetsinteresser».75 Terskelen er med andre ord i utgangspunktet meget 
høy, men det er vanskelig å mer presist angi hvor meget som skal til. Selv 
om vurderingstemaet etter unntaksbestemmelsen i pof § 1-2 i utgangspunktet 
er det samme som etter sikkerhetslovens § 11, er det ikke gitt at kravet til 
styrke må bedømmes likt. Diskusjonen vedrørende sikkerhetsloven gjelder i 
forhold til offentlighetsprinsippet og krav til sikring av informasjonen, mens 
spørsmålet etter pof § 1-2 direkte gjelder Datatilsynets og Personvernnemndas 
myndighet ved behandling av opplysningene. Det er grunn til å anta at det 
skal mer til for at noe anses for «vitalt» i forhold til pof § 1-2 enn i forhold til 
sikkerhetsloven § 11.

73 Jf forklaring til pof § 1-2 i Kongelig resolusjon av 15. desember 2000 nr 1265.
74 Se ot prp nr 49 (1996-97) Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven), 

kapittel 11, merknader til § 1.
75 Se ot prp nr 49 (1996-97) avsnitt 7.2.2.
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Når det gjelder type sikkerhetsinteresse, understrekes det i forarbeidene til 
sikkerhetsloven at det ikke bare er forhold vedrørende territoriet og fremmede 
makter som kan representere «samfunnsviktige sikkerhetsinteresser»:

«Det vil f eks dreie seg om opplysninger som må skjermes for å forebygge 
alvorlige terrorhandlinger, selv om terrorhandlingene ikke utføres av eller for 
en fremmed makt e l og således ikke nødvendigvis vil direkte berøre rikets 
territorielle sikkerhet.»76 

Det er etter min mening ikke holdepunkter for å legge en annen forståelse til 
grunn ved fortolkning av pof § 1-2. Behandling av personopplysninger vedrø-
rende terrorhandlinger kan med andre ord i utgangspunktet komme inn under 
unntaket. Likevel vil ikke ethvert terroranslag være «vitalt» i forskriftens for-
stand. Anslag mot kollektiv transport, det være seg selve transportmiddelet og 
dermed passasjerer, må imidlertid antas å gjelde «vitale samfunnsviktige sik-
kerhetsinteresser», uavhengig av hvor mange mennesker anslaget kan komme 
til å berøre.  Også anslag som er rettet mot infrastrukturer som for eksempel 
jernbanenettet, og mot lufthavner kontrollsentraler og teknisk infrastruktur 
for fl ynavigasjon, må trolig anses å kunne gjelde vitale sikkerhetsinteresser selv 
om anslaget ikke direkte er rettet mot mennesker.

Den samlede vurderingen av de aktuelle sikkerhetsinteressenes type og 
styrke er høyst skjønnsmessig og må avgjøres konkret. I utgangspunktet er 
det den behandlingsansvarlige som må vurdere spørsmålet. Dette vil typisk 
være politimyndigheter som må ta stilling til om planlagt behandling av per-
sonopplysninger for terrorbekjempelse er melde- eller konsesjonspliktig, om 
Datatilsynet og Personvernnemnda har rett til opplysninger mv. Dersom be-
handlingsansvarlige (f.eks. politiet) kommer til at unntaket gjelder, innebærer 
det at Datatilsynet i utgangspunktet ikke får kjennskap til behandlingen. Selv 
om resten av loven gjelder, vil Datatilsynets mangel på rett til informasjon 
sette dem ute av stand til å kontrollere etterlevelsen av loven for øvrig. Dette 
betyr imidlertid ikke at loven vil være uten effekt, men at det behandlingsan-
svarlige selv og EOS-utvalget som må sikre etterlevelse av loven. Forskriften 
må forstås slik at unntak ikke kan gjøres gjeldende dersom EOS-utvalget er 
av den oppfatning at saken ikke kommer inn under deres arbeidsområde. Et 
tilsynsorgan skal med andre ord uansett kunne involvere seg når det skjer be-
handling av personopplysninger. 

76 Se ot prp nr 49 (1996-97) avsnitt 7.2.2.
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14.3.4 Stedlig virkeområde
Som hovedregel gjelder personopplysningsloven for behandling av personopp-
lysninger som utøves av en behandlingsansvarlig som er etablert i Norge, se 
§ 4 første ledd. Behandlings ansvarlig er den virksomhet/person som kan be-
stemme formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som kan benyttes.77 
Hvem som regnes som etablert, avhenger av en vurdering der tre kumulative 
vilkår inngår. Det må 
1) skje en utøvelse av aktivitet, 
2) gjennom/i en fast organisatorisk (infra)struktur,
3) over et ubestemt tidsrom.78

Dersom en behandlingsansvarlig har fast kontoradresse i Norge der det fak-
tisk skjer en aktivitet som ikke er kortvarig/midlertidig, er det med andre ord 
sannsynlig at vedkommende også vil anses å være «etablert» i Norge. I så fall 
vil personopplysningsloven kunne komme til anvendelse på den behandling av 
personopplysninger som den etablerte virksomheten/personen forestår.

Dersom den behandlingsansvarlige ikke er etablert i Norge men i et annet 
EØS-land, gjelder dét landets personopplysningslovgivning der den behand-
lingsansvarlige er etablert selv om selve behandlingen (innsamlingen mv) av 
personopplysninger skjer i Norge. Et engelsk fl yselskap som ikke er etablert 
i Norge men som samler inn (og behandler videre) opplysninger i Norge, må 
med andre ord forholde seg til engelsk personopplysningslovgivning. Norske 
datatilsynsmyndigheter kan imidlertid håndheve engelsk lovgivning av be-
handling som skjer i Norge, og kan herunder motta assistanse fra den engel-
ske tilsynsmyndigheten. Tilsvarende forhold gjelder mellom alle 30 land som 
inngår i EØS og som er bundet av personverndirektivet.79

Dersom en behandlingsansvarlig er etablert i fl ere EØS-land, avhenger lov-
valg av fra hvilket sted retten til å bestemme over opplysningene faktisk utøves. 
Situasjonen kan f.eks. være at Paris-kontoret til et fransk fl yselskap som også 
er etablert i Norge fjernstyrer det norske kontoret ved å instruere om formål, 
hjelpemidler mv for behandling av personopplysninger. Dersom Oslo-kontoret 
derfor ikke utøver noen selvstendig myndighet, vil Paris-kontoret regnes som 
behandlingsansvarlig og fransk lov kommer til anvendelse på forholdet.

Loven gjør det mulig med delt behandlingsansvar, herunder slik at det kan 
være behandlingsansvarlige fra fl ere land. Delingen av ansvaret krever imid-
lertid at det mellom de behandlingsansvarlige er klarlagt hvorledes ansvaret 
skal fordeles. Det er imidlertid uklart hvorledes slikt delt ansvar vil slå ut i 
forhold til spørsmålet om hvilket lands lov som skal komme til anvendelse 

77 Se Schartum og Bygrave 2006, avsnitt 2.5 for en nærmere diskusjon av behandlingsansva-
ret.

78 Se Schartum og Bygrave 2006, avsnitt 4.8.
79 Dette går ikke frem av den norske loven, men av personverndirektivet art. 28 nr 6.
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på behandlingen. Er ansvaret delt slik at det fremstår selvstendige, klart av-
grensbare ansvarsområder, kan det være mulig at ulike lands lovgivning kan få 
anvendelse på hver del. I motsatt fall taler meget for å fi nne frem til en «prinsi-
pal» i samarbeidet, og følge loven i det landet der prinsipalen er etablert.

Loven gjelder også for behandling av personopplysninger der den behand-
lingsansvarlige er etablert utenfor Norge og EØS-området, forutsatt at det 
benyttes utstyr for behandlingen som er plassert i Norge.80 Et overvåkingssys-
tem på norske fl yplasser, som helt eller delvis kan anvendes fra et land utenfor 
EØS-området (f.eks. fra USA), kommer etter dette inn under norsk lov selv 
om den behandlingsansvarlige ikke er etablert i Norge/EØS-området (men 
f.eks. representerer amerikanske selskaper eller myndigheter). I et slikt tilfelle 
skal den behandlingsansvarlige alltid ha en representant i Norge; dvs en virk-
somhet eller person som kan opptre på vegne av den behandlingsansvarlige, 
se pol § 4 tredje ledd.

Behandlingsansvarlige vil ofte benytte seg av oppdragstakere, dvs inngå av-
tale med vaktselskaper og andre som behandler personopplysninger på den be-
handlingsansvarliges (oppdragsgivers) vegne. Slike oppdragsforhold, herunder 
hvilket land oppdragstaker er etablert i, har ingen betydning for spørsmålet om 
hvilken lov som gjelder, jf ovenfor. Oppdragstaker er i personopplysningsloven 
betegnet «databehandler», og denne skal bare behandle personopplysninger i 
samsvar med et skriftlig oppdrag fra den behandlingsansvarlige, jf pol § 15.  
Dersom behandlingen av personopplysninger (f.eks. fjernsynsovervåking) helt 
og fullt skjer i Norge med et norsk vaktselskap (etablert i Norge mv) som 
oppdragstaker, vil behandlingen uansett komme inn under lovgivningen i det 
EØS-land der oppdragsgiveren (dvs den behandlingsansvarlige) er etablert.

14.4 Samlet oversikt over virkeområder for regelverk som skal ivareta 
personvern
Et skille mellom generell og særskilt regulering av personvern er ikke alltid lett 
å opprettholde, og er her kun benyttet for å sortere et omfattende materiale. I 
avsnittene 14.1 – 14.3 (ovenfor) har jeg beskrevet noen hovedelementer i den 
europeiske og norske reguleringen av personopplysningsvern. Denne regule-
ringen kan dels sies å gjelde behandling av personopplysninger generelt (som i 
personverndirektivet, personopplysningsloven og rammebeslutningen), og dels 
behandling av personopplysninger innen bestemte områder (som i regelver-
kene vedrørende datalagring innen telekommunikasjon, Eurojust, Europol og 

80 Dette gjelder likevel ikke dersom utstyret kun anvendes til å overføre personopplysninger via 
Norge, se pol § 4 annet ledd.
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Schengen informasjonssystem). Fordi sist nevnte reguleringer gjelder et bestemt 
område kan de sies å representere særreguleringer. Slik særregulering kan både 
favne forholdsvis vidt (som Schengenavtalen) og smalt (som bestemmelser om 
Eurojust). I denne rapporten har jeg imidlertid reservert begrepet «særregu-
lering» for regelverk som spesielt regulerer personvern innen transportsekto-
ren, se kapittel 16. Spesielle bestemmelser vedrørende transportsektoren må 
selvsagt ses i sammenheng med øvrige regelverk på området. Regelverkene 
innen transportsektoren vil imidlertid være av en noe annen karakter enn de 
bestemmelser som er behandlet i dette kapittelet. Mens personverndirektivet, 
utkastet til rammebeslutning, personopplysningsloven og andre regelverk som 
til nå er gjennomgått har personvern som sitt hovedinnhold, inneholder de 
særlige reguleringene innen transportsektoren primært enkeltstående bestem-
melser vedrørende personvern. Det kan derfor være hensiktsmessig å operere 
med fi re hovedkategorier og beskrivelser av rettslige reguleringer på området, 
hvorav de to første er gjenstand for analyser i dette kapittelet, og den siste blir 
behandlet i kapittel 16:
• Generelle, overgripende reguleringer av behandling av personopplysninger.
• Spesielle, helhetlige reguleringer av behandling av personopplysninger.
• Generelle reguleringer som inneholder enkeltbestemmelser vedrørende per-

sonvern. F.eks. må politiets og domstolenes behandling av personopplysnin-
ger være i samsvar med rettspleielovene, for eksempel straffeprosessloven.

• Regulering av transport som kun inneholder enkeltbestemmelser om be-
handling av personopplysninger, eller med implikasjoner for slik behan-
dling (kapittel 16).

Generelle, over-
gripende regelverk 
vedrørende 
person-vern

Spesielle, helhetlige 
regelverk 
vedrørende 
personvern

Generelle 
regelverk med 
enkeltbestem-
melser vedr. 
personvern

Spesielle regelverk 
om transport med 
enkeltbestemmelser 
vedr. personvern

Internasjonalt 
nivå

Personvern-
direktivet
Ramme-
beslutningen

Schengen-
avtalen
Datalagrings-
direktivet

Nasjonalt 
nivå

Persono-
pplysnings loven

SISloven, 
sikkerhetsloven

Straffeprosess-
loven

Luftfartsloven
Jernbaneloven

De fl este rettslige reguleringer (jf de fi re kategoriene), har både et internasjonalt 
og et nasjonalt nivå. Det internasjonale nivået er i stor grad reguleringer knyt-
tet til europeiske organisasjoner (EU, Europarådet mv), men er ikke begrenset 
til dette. På det nasjonale nivået er hoveddelen av reguleringene gitt i form av 
lover med tilhørende forskrifter. Det er ikke noe enkelt én til én forhold mel-
lom regelverkene på internasjonalt og nasjonalt nivå. Internasjonale regelverk 
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kan således være gjennomført på nasjonalt nivå ved hjelp av fl ere eller færre 
regelverk. Helhetlige regelverk kan dessuten gjennomføres ved enkeltbestem-
melser, og enkeltbestemmelser vedrørende personvern i internasjonalt regel-
verk kan tenkes gjennomført på nasjonalt nivå i form av et helhetlig regelverk. 
Fremstillingen i kapittel 16 gir dessuten fl ere eksempler på at internasjonale 
regelverk gis direkte anvendelse på nasjonalt nivå. Skillet mellom regelverkene 
på internasjonalt og nasjonalt nivå er således ikke alltid skarpt.

14.5 Grunnleggende krav i henhold til personopplysningsloven som må 
tilfredsstilles for at behandling av personopplysninger skal være lovlig

14.5.1 Innledning
Personverndirektivet, og dermed personopplysningsloven og annen europeisk 
nasjonal lovgivning i henhold til dette direktivet, er bygget opp med en bestemt 
«arkitektur» med noen faste regelelementer som inngår i en bestemt sammen-
heng. Likevel er det variasjon mellom ulike nasjonale lover, og det er selvsagt 
fl ere måter å presentere elementer og sammenhenger mellom elementene på. 
Når jeg i det følgende gjennomgår hovedtrekkene i norsk lovgivning, sier dette 
derfor mye om innhold og struktur også i andre europeiske lands lovgivning 
innenfor rammene av personverndirektivets virkeområde. Likevel er det varia-
sjoner som gjør at en alltid må sjekke forholdene i hvert land konkret.

Direktivet og nasjonal lovgivning bygger på de generelle personvernprin-
sippene, se kapittel 5.  Det er en generell forventning om at prinsippene har 
gjennomslag i de ulike rettsreglene.  «Prinsipp» sier her noe om hva som prin-
sipalt skal gjelde, og innebærer ikke at det ikke kan gjøres unntak. Prinsippene 
er derfor utgangspunkter for politiske og rettspolitiske drøftelser, og selv om 
konklusjonen kan innebære at det gjøres unntak fra de regler som følger av 
prinsippet, skal det meget til for at prinsippet helt settes til side. I den føl-
gende gjennomgangen vil jeg på fl ere punkter referere til forholdet mellom 
personopplysningsloven og de bakenforliggende prinsippene, og vil herunder 
fortløpende sammenholde dette med i hvilken grad prinsippene har gjennom-
slag i rammebeslutningen vedrørende personvern ved politi og domstoler mv i 
kriminalsaker («rammebeslutningen»), jf omtalen i avsnittene 14.1.2 og 14.4.

14.5.2 Krav til rettslig grunnlag
Personopplysningsloven krever at det alltid skal være et rettslig grunnlag for å 
behandle personopplysninger, dvs en skal alltid kunne vise til slike begrunnelser 
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som loven anviser og som er kriterier for at behandlingen er rettmessig og legi-
tim. Loven stiller opp i alt fi re alternative rettslige grunnlag:
• Når behandlingen er hjemlet i lov eller i medhold av lov (dvs. i forskrift).
• Når behandlingen er «nødvendig» for et avgrenset antall formål som 

loven eksplisitt angir.
• Når den registrerte har gitt sitt samtykke.
• Når det behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort 

alminnelig kjent.

Loven bruker grunnlagene noe forskjellig avhengig av om det er tale om sen-
sitive personopplysninger eller ikke.81 De tre først nevnte grunnlag benyttes 
brukes både i forhold til ikke-sensitive og sensitive opplysningstyper, mens « 
opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent» kun 
benyttes i forhold til sensitive opplysninger. Denne forskjellen skyldes imidler-
tid trolig et arbeidsuhell, og det sist nevnte grunnlaget må trolig også kunne 
gjøres gjeldende for ikke-sensitive opplysninger.

I loven er det ikke angitt noen prioriteringsrekkefølge mellom grunnla-
gene, noe som i utgangspunktet stiller den enkelte behandlingsansvarlige 
fritt i valget mellom for eksempel «nødvendighet» og samtykke. På grunnlag 
av uttalelser i forarbeidene til loven og formålsbetraktninger, har imidlertid 
Personvernnemda truffet avgjørelse som innebærer at samtykke ikke kan igno-
reres selv om det kan hevdes å foreligge en «nødvendig grunn».82  Avgjørelsen 
innebærer at samtykke må anses å være hovedregelen som det må foreligge 
en begrunnelse for å fravike. I begrunnelsen må den behandlingsansvarlige 
forholde seg til personvernmessige konsekvenser av å la være å spørre om 
samtykke fra de registrerte.83 Denne norske rettstilstanden innebærer trolig 
en større vekt på den enkeltes selvbestemmelsesrett enn hva som følger av 
Personverndirektivet og Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.84

Hvert av de rettslige grunnlagene hviler på noe ulike vurderinger. Når det 
gjelder grunnlaget hjemmel i eller i medhold av lov, avhenger vurderingen av en 
tolkning av vedkommende lov- og forskriftsbestemmelse, dvs spørsmålet må 
avgjøres ut i fra en rettsdogmatisk fortolkning av lovteksten mv i lys av øvrige 
rettskilder (forarbeider, dommer mv). Det kan her skilles mellom eksplisitte og 
implisitte lovhjemler til å behandle personopplysninger. De eksplisitte hjem-
lene fi nnes i «registerlovgivning» dvs i lovgivning der det direkte tas stilling til 
hva som skal registrertes mv. Lov om Schengen informasjonssystem og Lov om 

81 Sensitive personopplysninger gjelder bl.a opplysninger om helseforhold, etnisitet, religion 
mv, se pol § 2 nr 8.

82 Se Personvernnemndas klagesak 2004 nr. 1.
83 Se nærmere om denne avgjørelsen i Schartum og Bygrave 2006, avsnitt 6.4.
84 Se Schartum og Bygrave 2006, avsnitt 6.2.2.
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edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. er eksempler på 
lover som gir eksplisitt hjemmel for å behandle bestemte opplysningstyper.85 
En implisitt hjemmel kan hevdes å foreligge når loven beskriver oppgaver som 
det gjør det strengt nødvendig å behandle personopplysninger. Dersom hjem-
melen gjelder offentlige myndigheters arbeidsoppgaver, vil en imidlertid også 
kunne benytte grunnlaget «nødvendig for å utøve offentlig myndighet» i pol 
§ 8 første ledd bokstav e. I slike tilfelle vil det riktigste derfor være å vise til 
grunnlaget «nødvendig grunn» og bruke lovhjemmelen der oppgavene beskri-
ves som begrunnelse for hvorfor behandlingen av personopplysninger er nød-
vendig. Det er med andre ord primært eksplisitte hjemler i lov og forskrift som 
hører inn under det rettslige grunnlaget «fastsatt i lov».

Når det gjelder det rettslige grunnlaget «nødvendig for å [lovens alternati-
ver]», vil dette ofte kreve redegjørelse for faktiske forhold (hvorfor kan f.eks. 
behandling av personopplysninger påstås å være «nødvendig for å utføre en 
oppgave av allmenn interesse»?), jf § 8 første ledd bokstav d). I tilslutning 
til redegjørelser for faktum vil det ofte også være nødvendig å redegjøre for 
rettslige forhold, for eksempel hva en avtale krever (bokstav a) eller hvilke 
oppgaver lovgivningen pålegger et offentlig myndighetsorgan (bokstav e). 
Alternativet i § 8 første ledd bokstav f gir anvisning på en bred vurdering, og 
innebærer at en ikke kan begrense seg til det en selv mener taler for å aksep-
tere at personopplysninger blir behandlet. Også mothensynene skal frem og en 
reell avveining mellom hensynene skal gjennomføres.

Når det rettslige grunnlaget hevdes å være samtykke fra de registrerte per-
soner, er det avgjørende å kunne vise at det foreligger et gyldig samtykke. 
Kravene til gyldig samtykke etter denne loven følger av pol § 2 nr 7, og inne-
holder krav om at det skal foreligge en informert, eksplisitt og frivillig viljes-
erklæring fra de personer en ønsker å behandle personopplysninger om. Jeg 
kommer ikke her nærmere inn på disse kravene, men gjør oppmerksom på at 
de er strengere enn samtykkekrav i andre relasjoner, bl.a. slik at implisitt sam-
tykke ikke tilfredsstiller kravene etter personopplysnings loven.86

Ved vurderingen av om det foreligger personopplysninger som den regis-
trerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, er det primært faktiske forhold 
som skal vurderes. Bestemmelsen innebærer trolig et krav om at den som på-
beroper seg dette grunnlaget, må ha tilstrekkelig kjennskap til hvorledes opp-
lysningene ble kjent.

Kravene til de undersøkelser og vurderinger som jeg her kort har gjennom-
gått for hver av de aktuelle rettslige grunnlagene, har ulik styrke avhengig av 
de mulige personvernmessige konsekvensene av den planlagte behandlingen 

85 Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. blir nærmere drøftet i 
avsnitt 15.2.4 (nedenfor).

86 Jf for eksempel pasientskadeloven som fastsetter at samtykke også kan være stilltiende (§ 4-2).
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av personopplysninger. Det betyr at kravene til hjemmel er strengere for en 
kontrollmyndighet som påberoper seg lovhjemmel for å overvåke passasjer-
transport enn for en som mener å ha hjemmel til å bruke opplysninger til 
administrative formål. På lignende måte vil det trolig bli stilt strengere krav til 
nødvendighet dersom faren for personvernskade er stor, enn når den er antatt 
å være liten. Samtykkekravet skjerpes på tilsvarende måte, for eksempel slik at 
det stilles strenge krav til den informasjon som gis før samtykket avgis dersom 
personvernfølgene av en behandling kan være alvorlige.

Behandling av personopplysninger som innebærer eller har til formål å 
kartlegge folks reiser på transportmidler, bevegelsesmønstre, undersøkelse av 
reisendes klær og kropp mv er eksempler på en praksis som i utgangspunk-
tet må anses å ha så alvorlige personvernmessige implikasjoner at kravene til 
rettslig grunnlag vil være relativt strenge. Dersom det for eksempel påberopes 
lovhjemmel til å registrere og lagre opplysninger om reiser på tog eller fl y, må 
det derfor være hevet over enhver rimelig tvil at slik hjemmel foreligger for at 
lovbestemmelsen skal kunne godtas som rettslig grunnlag for å behandle opp-
lysningene etter personopplysningsloven.

14.5.3 Krav om angivelse av formål etter personopplysningsloven
Behandling av personopplysninger kan i følge personopplysningsloven bare 
skje ut i fra ett eller fl ere bestemte formål. Det skal med andre ord være klart 
hva opplysningene skal brukes til, og dette skal i utgangspunktet fastlegges 
før behandlingen starter. Dette «formålsbestemthets prinsippet» kommer til ut-
trykk i pol § 11, og har fl ere viktige konsekvenser. Formålene kan være fl ere 
og de kan være forskjelligartede men så lenge de er saklig begrunnet i den 
behandlingsansvarliges virksomhet og ikke inngår i ulovlig virksomhet, må 
ethvert formål godtas. Formålet med behandlingen av personopplysninger vil 
typisk gjelde løpende eller tilbakevendende oppgaver. I et transportselskap vil 
formålene for eksempel være knyttet til markedsføring, salg og levering av 
transporttjenester. Formål vedrørende ivaretakelse av sikkerhet mot terror og 
sabotasje mv innen kollektivtransport, må antas alltid å kunne godtas som 
saklig begrunnet i transportselskapenes virksomhet.

Loven krever at formålene skal være «uttrykkelig angitte formål». Denne 
angivelsen skal først og fremst skje ved at den behandlingsansvarlige selv for-
mulerer formål som er knyttet til dennes virksomhet.87 Flere formål kan imid-
lertid være begrunnet utenfor den behandlingsansvarliges virksomhet og kan 
følge av lov mv; for eksempel i tilfellet av utlevering av passasjerlister i henhold 

87 Formålet forutsettes i loven å være stabilt, men kan likevel endres innen nærmere bestemte 
skranker, se pol § 11 første ledd bokstav c.  Bestemmelsen er nærmere drøftet i Schartum og 
Bygrave 2006 avsnitt 12.5.2.2.
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til plassreservasjonssystemlovens art 10 i rådsforordning (EØF) om regler for 
bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.88 Behandling er lovlig selv om den 
ikke skjer ut i fra formål som den behandlingsansvarlige har formulert men i 
stedet fastsatt i eller i medhold av lov mv.

Formålet har stor betydning for kravet til opplysningskvalitet, jf avsnitt 
14.5.5 (nedenfor).  Personopplysningsloven § 11 første ledd bokstavene d og 
e angir således fl ere kvalitetskrav som alle er formulert i forhold til formålet 
med behandlingen. Dette innebærer trolig at også formål som følger av lovgiv-
ningen må trekkes inn i kvalitetsvurderingen.

Formålet for behandlingen er avgjørende for hvor lenge opplysninger kan 
lagres, se pol 28.  Hovedregelen er her at opplysningene skal slettes når formå-
let med behandlingen ikke lenger tilsier lagring. Unntatt er opplysninger som 
blir overført til arkivverket i henhold til arkivloven eller det gjelder annen lov-
bestemt plikt til videre lagring. Dersom formålet følger direkte av lovbestem-
melser, vil maksimal varighet av lagring måtte utledes av dette lovgrunnlaget.

En ytterligere funksjon som formålet for behandling av personopplysninger 
har, gjelder informasjon til registrerte personer og til Datatilsynet. Således skal 
det alltid gis opplysninger om formål ved innsamling av personopplysninger 
direkte fra den registrerte (§ 19) eller når opplysningen innhentes fra andre (§ 
20). Informasjonsplikten omfatter i alle fall de formål som behandlingsansvar-
lige selv har formulert, men bør ideelt sett også inneholde opplysning om lov-
bestemte formål. For eksempel bør det gis opplysning om eventuell utlevering 
av personopplysninger fra et transportselskap til politimyndigheter.89

Formålet med behandling av personopplysninger er også et element i den 
melding mange behandlingsansvarlige skal inngi til Datatilsynet før behand-
lingen starter, se pol § 32 første ledd bokstav d, jf § 31. Formålsangivelsen vil 
også inngå i en hver konsesjonsbehandling i samsvar med pol § 33 fl g.  

14.5.4 Krav til rettslig grunnlag og formålsbegrensninger i rammebeslutningen
I forslaget til rammebeslutning er kravet til rettslig grunnlag regulert i art. 3. 
Utgangspunktet er at behandling av personopplysninger bare kan utføres av 
kompetent myndighet når formålet er eksplisitt er fastsatt i samsvar med TEU 
kapittel VI. Opplysninger kan behandles for andre formål enn de ble innsamlet 
for dersom det nye formålet er forenlig med innsamlingsformålet, behandlin-
gen skjer i samsvar med gjeldende rettslig regulering av det nye formålet, og 
behandlingen er viktig og formålstjenlig for å oppnå det nye formålet.

Det er ikke lagt noen begrensninger på hvilke myndigheter som kan tildeles 
kompetanse, noe som innebærer at rammebeslutningen neppe er til hinder for 

88 Rådsforordning ) nr. 2299/89 av 24 juli 1989, se avsnitt 16.2.4 (nedenfor).
89 Informasjonsplikten gjelder hver konkrete utlevering, men adgangen/plikten til å utlevere.
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at for eksempel veimyndigheter, fl yplassmyndigheter og fremmedmyndigheter 
får tilgang til opplysningene. Forslaget må imidlertid forstås slik at det kun 
er myndigheter som kan få del i opplysningene, og ikke andre organisasjoner 
innen det offentlig, dvs ikke organisasjoner som primært har driftsoppgaver 
(som for eksempel Avinor og NSB). Rammebeslutningen åpner ikke for at 
private kan få tilgang til opplysninger, men det er uavklart om beslutningen 
stenger for at lovgiver kan tildele offentlig myndighet til en privat virksomhet, 
for eksempel et transportselskap.

Den refererte innholdet av utkastet fra mars 2007 er tilsynelatende stren-
gere men også vagere formulert enn utkastet fra 2006. Etter 2006-utkastet 
kunne opplysningene både benyttes til de formål de ble innhentet for og for 
tilsvarende formål knyttet til andre lovovertredelser.  Opplysninger som sam-
les inn fordi det er nødvendig for å bekjempe økonomisk kriminalitet, ville 
således for eksempel kunne benyttes også for å bekjempe terroranslag mot 
transportmidler, forutsatt at dette var nødvendig. 2006-versjonen av forslaget 
til rammebeslutning innebar således adgang til å anvende personopplysninger 
som var samlet inn for å forebygge, etterforske, oppdage og rettsforfølge en 
type lovovertredelser, til også å etterforske mv enhver annen lovovertredelse. 
Den generelle forutsetningen var imidlertid at behandlingen av personopplys-
ninger var nødvendig. Når det var nødvendig kunne slike opplysninger være 
tilgjengelig for enhver «kompetent» myndighet, dvs enhver myndighet som i 
lov hadde fått tildelt slik kompetanse. Opplysninger knyttet til etterforskning 
mv. ville med andre ord kunne overføres mellom politi, tollmyndigheter mv.

I henhold til 2006-utkastet kunne kompetente myndigheter også gjøre se-
kundær bruk av opplysninger for å beskytte den enkeltes rettigheter og frihe-
ter, for å forebygge trusler mot den offentlige sikkerhet («public security»), og 
for å ivareta historiske, statistiske eller vitenskapelige formål. Enhver person-
opplysning som var samlet inn i tilknytning til forebygging, etterforskning, 
oppdagelse og rettsforfølgelse av en straffbar handling, kunne med andre ord 
både brukes for å forebygge og etterforske mv enhver annen straffbar hand-
ling. I tillegg ble det åpnet for at opplysningene kunne brukes for å forebygge 
trusler mot den offentlige sikkerhet mer generelt, dvs uten at det foreligger 
noen konkret mistanke om en planlagt straffbar handling.

Jeg har nevnt disse punktene i 2006-utgaven av utkastet til rammebeslut-
ning fordi slike resultater neppe er utelukket med den ordlyden som er valgt 
i utkastet fra mars 2007. Denne siste utgaven kan sies å overlate til nasjonale 
myndigheter å ta stilling til hvilke andre enn det primære formålet personopp-
lysninger kan behandles for.

Det er viktig å understreke at utkastet til rammebeslutning ikke i seg 
selv kan innebærer hjemmel til å behandle personopplysninger som beskre-
vet. Beslutningen setter kun opp rammer for hva nasjonale myndigheter kan 
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fastsette. Det skal også understrekes at rammebeslutningen bare gjelder in-
formasjonsbehandlingen, og selvsagt ikke gjelder fysiske tiltak som er rettet 
mot de personer det er opplysninger om e.l.

Sett i forhold til de alminnelige bestemmelsene i pol §§ 8, 9 og 11, inne-
bærer utkastet til rammebeslutning for det første en klar avgrensing i forhold 
til hva som kan være rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger. 
Innen virkeområdet for beslutningen, dvs TEU avsnitt VI, er det kun lovhjem-
mel som er aktuelt. Det betyr at myndigheter innen denne sektoren ikke kan 
samle inn og behandle personopplysninger ut i fra egne vurderinger om hva 
som er «nødvendig», på bakgrunn av samtykke fra den enkelte eller fordi den 
registrerte frivillig har gjort opplysningene alminnelig kjent.

14.5.5 Krav vedrørende opplysningskvalitet og bruk av identifi serende kjennetegn
Krav til kvalitet av personopplysninger følger primært av pol § 11 første ledd 
bokstavene d og e. I tillegg angir pol § 14 om internkontroll krav til hvorledes 
den behandlingsansvarlige skal arbeide med opplysningskvalitet, og pol § 27 
angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette på feil eller mangler ved 
personopplysninger. Et viktig aspekt ved opplysningskvalitet er at opplysnin-
gen er knyttet til riktig person; om dette er det bestemmelser i pol § 12. Her vil 
jeg kort gjennomgå de viktigste aspektene ved de nevnte bestemmelsene og pa-
rallelt redegjøre for tilsvarende kvalitetskrav i utkastet til rammebeslutning.

Pol § 11 første ledd bokstavene d og e, stiller opp krav til at opplysningene 
skal være: tilstrekkelige, relevante, korrekte, oppdaterte og ikke lagres lenger 
enn nødvendig. Alle kvalitetskriterier er formulert ut i fra formålet med be-
handlingen, jf avsnitt 14.5.3. I artikkel 6 (1) c i personverndirektivet er det 
dessuten fastlagt at behandlingen ikke skal være overdreven («excessive») i 
forhold til formålet, jf minimalitetsprinsippet. Dette må også tolkes inn i per-
sonopplysningslovens bestemmelser, og innebærer en plikt til å unngå unød-
vendig overskuddsinformasjon. 

Generelle krav til kvalitet er tatt inn i utkastet til rammebeslutning art. 4 
med bestemmelser om blokkering og sletting av opplysninger artiklene 5 og 
6. Kvalitetskravene er elementære: «Personal data shall be corrected if inac-
curate and, where necessary, updates.» Og mindre presise og strenge enn det 
som ellers gjelder. Opplysninger skal slettes dersom de ikke lenger er nødven-
dige for innsamlingsformålet eller et lovlig sekundærformål, men kan i stedet 
blokkeres dersom det er grunn til å tro at registrertes legitime interesser tilsier 
videre lagring.

I rammebeslutningen stilles det imidlertid opp egne krav til kvalitet og slet-
ting mv i tilfelle av overføring eller tilgjengeliggjøring av personopplysninger 
til andre, se beslutningens kap. III.  Således er kvalitetskravene ved overføring 
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og tilgjengeliggjøring langt strengere enn når opplysningene kun behandles 
av den kompetente myndigheten, jf artikkel 9. Ved overføring mv skal myn-
digheten så langt det er praktisk mulig verifi sere kvaliteten av opplysningene, 
og mottaker skal settes i stand til å bedømme kvaliteten. I utgangspunktet ser 
det altså ut til å være kvalitetskrav ved utlevering mv som er sammenlignbare 
med de som ellers gjelder etter pol § 11 første ledd bokstavene d og e, mens 
kravene på den kompetente myndighetens hånd er mindre strenge enn etter 
disse bestemmelsene. Hvor strenge krav som reellt sett stilles ved overføring 
mv, avhenger imidlertid av hva som i praksis vil bli krevet av praktisk innsats 
for å sikre kvaliteten.

Ved overføring av opplysninger skal det også angis hvor lang tid opplysnin-
ger som er tilbakeholdte kan beholdes før de eventuelt må slettes, jf presenta-
sjonen av bestemmelsene i datalagringsdirektivet i avsnitt 15.3. Når slike fris-
ter er utløpt eller når opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet 
de ble innhentet for, skal de som hovedregel slettes (art. 10, jf art. 11).

Personopplysningsloven § 12 har en bestemmelse om «fødselsnummer og 
andre entydige identifi kasjonsmidler» som ikke tilsvarer noen bestemmelse i 
personverndirektivet eller rammebeslutningen. Bestemmelsen er bare konkret 
når det gjelder fødselsnummer, men er teknologi-/teknikknøytral ved at den 
regulerer ethvert middel som gir entydig identifi sering.  Dette innebærer at også 
biometriske identifi kasjonsteknikker er omfattet av bestemmelsen.90 For slike 
identifi kasjonsmidler krever pol § 12 at det må foreligge et saklig behov for sik-
ker identifi sering, og at metoden skal være nødvendig for å oppnå slik identifi -
sering. Om det foreligger saklig behov eller ikke, vil avhenge av formålet med 
behandlingen. Dersom formålet kun er levering av transporttjenester eller lig-
nende, vil slikt saklig behov neppe foreligge. Skjer behandlingen også for andre 
formål, for eksempel på grunn av sikker identifi sering i tilfelle ulykke på skip, 
fl y eller lignende, eller for å kontrollere at bestemte terrormistenkte personer 
ikke benytter transportmiddel, er det mer sannsynlig at slikt saklig behov kan 
anses å foreligge.  Saklig behov er ikke nok, i tillegg skal det entydige identifi ka-
sjonsmiddelet være nødvendig.  Ofte vil annet enn entydige identifi kasjonsmid-
ler være tilstrekkelige for formålet, for eksempel har det lenge vært tilstrekkelig 
å vise analoge pass før ombordstigning i et luftfartøy.  Bestemmelsen i § 12 
innebærer at det må være egen hjemmel for å benytte entydige identifi kasjons-
midler dersom slik identifi kasjon ikke kan anses å være nødvendig.

Det å unngå at personer blir forvekslet kan bl.a. begrunnes i hensynet til 
personvern.  Datatilsynet kan derfor også pålegge bruk av entydige identifi ka-
sjonsmidler for å sikre tilstrekkelig kvalitet på koplingen mellom opplysninger 
og personidentiteter. Også her er kravet at det foreligger saklig behov og at slik 

90 Dette fremgår av forarbeidene til loven og er stadfestet av Personvernnemnda i sak PVN-
2006-07 om fi ngeravtrykkspålogging i Tysvær kommune.
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identifi sering er nødvendig, og pol § 12 innebærer derfor kun at Datatilsynet 
kan overprøve den behandlingsansvarliges vurdering av hvor nødvendig enty-
dig identifi sering er.

14.5.6 Krav vedrørende informasjonssikkerhet
Spørsmål om informasjonssikkerhet er regulert i pol § 13 og personopplys-
ningsforskriftens kapittel 2. Det stilles krav til sikring av personopplysningers 
konfi densialitet, integritet og tilgjengelighet. Etter forskriften skal informasjon 
med betydning for informasjonssikkerheten sikres i tillegg til personopplys-
ningene. Sikring skal skje gjennom tiltak som gir tilfredsstillende sikkerhet, og 
forutsetter at det gjennomføres og treffes tiltak på bakgrunn av risikovurderin-
ger.  Sikkerhetstiltakene skal eliminere forskjellen mellom antatt og akseptabel 
risiko, og de tiltakene som iverksettes skal være planlagte og systematiske. 
Informasjonssikkerheten skal med andre ord ikke skje ad hoc, som krisetil-
tak, skippertak e.l. Loven og forskriften stiller også opp omfattende krav til 
dokumentasjon av sikkerhetstiltakene, bruken av informasjonssystemet mv. 
Detaljerte krav til dokumentasjon fremgår av en rekke av forskriftsbestem-
melsene. I neste avsnitt kommer jeg spesielt inn på krav til logging vedrørende 
behandling av personopplysninger.

Sikkerhetstiltakene kan ha forskjellig slags karakter, og forskriften viser 
at fysiske, tekniske, organisatoriske og pedagogiske tiltak kan være aktuelle. 
Ethvert tiltak som kan redusere risiko for brudd på kravene til konfi densialitet, 
integritet og tilgjengelighet kan imidlertid være relevante. Rettslige tiltak (f.eks. 
fastsettelse av sikkerhetsinstruks) og økonomiske tiltak (f.eks. økonomiske 
sanksjoner dersom databehandler bryter avtalebestemmelser vedrørende sik-
kerhet) kan også være aktuelle, og forskriften inneholder ikke noen uttømmen-
de oversikt over hvilke tiltak som kan være mulig og virkningsfullt å benytte.

Etter den norske loven har både den behandlingsansvarlige og databe-
handler et selvstendig ansvar for informasjonssikkerhet. Dersom et trans-
portselskap som setter bort drift av billett- eller overvåkingssystemer mv til 
andre («databehandler»), vil både transportselskapet og dennes oppdragsta-
ker ha selvstendig plikt til å følge bestemmelsene om informasjonssikkerhet. 
Loven stiller i slike tilfelle opp et krav om at det skal inngås en skriftlig avtale 
mellom den behandlingsansvarlige og databehandler, se pol § 15. I avtalen 
skal databehandlers plikt til å ivareta informasjonssikkerheten fastslås, og 
databehandlers disposisjonsrett over personopplysningene skal uttømmende 
fremgå av avtalen.

Konfi densialitetskravet innebærer at opplysningene bare skal være tilgjen-
gelige for de som er autorisert for tilgang. Kravet gjelder både i forhold til mas-
kiner og mennesker, dvs det skal også sikres mot at opplysninger blir overført 
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til informasjonssystemer som gjør at opplysningene kan bli tilgjengelige for 
andre. Konfi densialitetskravet kan med andre ord være brutt selv om opplys-
ningene ikke har kommet til noen persons kunnskap. Etterlevelse av taushets-
plikt står sentralt når sikring av konfi densialitet skal vurderes. Sikring av at 
det faktisk foreligger et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger er 
grunnleggende for konfi densialitetsvernet. Også formålet med behandlingen 
av opplysninger har konsekvenser for dette vernet, fordi opplysningene ikke 
skal være tilgjengelig for andre enn det som følger av formålet, uavhengig av 
om det eksisterer taushetsplikt eller ikke. På lignende måte vil det rettslige 
grunnlaget (lov, samtykke, nødvendig grunn) være grunnlag for konfi densiali-
tetsvurderinger. Behandling av personopplysninger med hjemmel i lov må ikke 
innebære tilgang til opplysninger for andre personer enn det som klart forut-
settes i lovgrunnlaget. På lignende måte vil samtykke alltid innebære aksept for 
en viss spredning av opplysningene, og dette skal fremgå av den informasjonen 
som utgjør grunnlaget for samtykke, jf pol § 2 nr 7. Uansett om opplysningene 
blir behandlet på grunnlag av lov, samtykke eller annet, skal det alltid opplyses 
om hvem opplysningene blir overført til, se pol § 19 første ledd bokstav c, jf § 
20. Informasjonssikkerhets arbeidet skal hindre tilgang for andre enn de som i 
henhold til det rettslige grunnlaget kan få tilgang.

Tilgjengelighetskravet innebærer at personopplysningene skal være til-
gjengelige for de formål de er innsamlet og behandlet for. Kravet gjelder ikke 
bare tilgang for behandlingsansvarlige selv, men alle aktører som kan ha lov-
lig tilgang til opplysningene. Kombinasjonen av krav til konfi densialitet og 
tilgjengelighet innebærer et meget skarpt skille mellom autoriserte og ikke au-
toriserte personer og systemer. Derfor blir autorisasjonsrutinene viktige for 
etterlevelsen av begge krav.

Kravet til sikkerhet for opplysningenes integritet innebærer at opplysnin-
gene skal sikres mot uautoriserte endringer. Dette innebærer både et krav om 
at endringer kun skal foretas av autoriserte personer og på slike måter som er 
fastsatt. Dersom det er fastsatt at endringer kun skal kunne skje ved hjelp av 
to samarbeidende autoriserte personer, vil det være et integritetsbrudd der-
som kun én person gjennomfører endringen. Hvilke fremgangsmåter som skal 
følges ved endring, er det imidlertid opp til den behandlingsansvarlige selv å 
fastsette ut i fra den risikovurderingen som er gjennomført.

Forskriften stiller opp en rekke tilsynelatende bindende krav til sikring av 
personopplysninger, se dennes kapittel 2. Det styrende for hva som skal gjen-
nomføres av sikkerhetstiltak er imidlertid lovens krav om «tilfredsstillende» 
informasjonssikkerhet. Dette fastsettes ut i fra den risikovurderingen som den 
behandlingsansvarlige skal foreta. Andre tiltak enn de som gir tilfredsstillende 
sikkerhet kan ikke kreves, uansett ordlyden i forskriftsbestemmelsene.
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Ut i fra et personvernsynspunkt vil det i tilknytning til sikkerhet i trans-
port særlig være behov for sikring av personopplysningers konfi densialitet og 
integritet. Sikringsbehovet vil imidlertid være minst like stort, og ofte stør-
re, dersom vi vurderer ut i fra en politi- og rettssikkerhetsmessig synsvinkel. 
Passasjeropplysninger med dårlig integritetsvern og som derfor kan manipule-
res med, vil kunne få liten bevismessig betydning i tilfelle av straffeforfølging 
mv, og vil også kunne føre til at falske bevis legges til grunn for straffeforføl-
gelse og endog domfellelse.

I utgangspunktet er det den behandlingsansvarlige som skal vurdere risiko 
og fastsette sikkerhetstiltak. Datatilsynet kan imidlertid alltid overprøve slike 
beslutninger, se § 2-2 i forskriften. Etter personopplysningsloven med tilhø-
rende forskrift er det imidlertid bare personvernmessige begrunnelser som 
kan legges til grunn for pålegg om sikringstiltak. Pålegg om sikringstiltak som 
er begrunnet i hensynet til forsvarlig etterforskning mv ligger således trolig 
utenfor Datatilsynets kompetanse. Denne konklusjonen følger av formålsbe-
stemmelsen i lovens pol § 1 og står i et visst motsetningsforhold til § 2-1 i 
forskriften som regner opp en rekke andre hensyn enn personvern som kan 
ivaretas gjennom sikringstiltak. Med mindre det er klare holdepunkter for 
noe annet, kan forskriften ikke ha andre formål enn loven, og loven nevner 
bare beskyttelse av den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom 
behandling av personopplysninger.

Når det gjelder sikkerhet i transport og sikring av passasjeropplysninger 
mv som behandles i tilknytning til kontroll, etterretning, etterforskning mv 
for å hindre terroranslag, sabotasje mv, vil det regelmessig være stort sikrings-
behov knyttet til opplysningene. Desto mer inngripende og omfattende infor-
masjonsbehandling knyttet til opplysninger om passasjerer og ansatte mv er, 
desto lavere vil nivået for akseptabel risiko være. Forskjellen mellom antatt og 
akseptabel risiko vil i så fall lett bli stor, og kravene til informasjonssikkerhets-
tiltak vil bli tilsvarende strenge. Datatilsynet kan overprøve den behandlings-
ansvarliges kriterier for fastsettelse av akseptabel risiko, og har således stor 
innfl ytelse på denne delen av sikkerhetsvurderingen.

Informasjonssikkerhet er også forholdsvis detaljert regulert i utkastet til 
rammebeslutning i art. 22. Ansvaret for sikkerhetsarbeidet legges kun på den 
«kompetente myndighet», men også her kreves det en skriftlig avtale med da-
tabehandlere som innebærer en kontraktsmessig forpliktelse for denne, se art. 
22 (4), jf (3). Etter forslaget skal også statene ha en forpliktelse til å sørge 
for at behandlingsansvarlige (som er en «kompetent myndighet») velger da-
tabehandlere som gir tilstrekkelig sikkerhet. Regjeringene kan således sørge 
for at underliggende kompetente myndigheter gjør forsvarlige valg av databe-
handlere, men kan gjøre dette på fl ere måter, for eksempel gjennom lov eller 
instruksjons- og organisasjonsmyndighet.
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Det som skal sikres er angitt på en noe annen og mer detaljert måte i ut-
kastet til rammebeslutning enn i pol § 13 med forskrifter: «accidental or un-
lawful destruction, or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or 
access [osv]». Alle elementer i denne oppregningen kan henføres under kon-
fi densialitet eller integritet, men rene krav til tilgjengelighet er ikke eksplisitt 
omfattet. For realiseringen av personvernet vil dette primært ha betydning for 
gjennomføring av innsynsrettigheter, men disse er så begrensede etter ramme-
beslutningen at manglende sikring av tilgjengelighet neppe spiller stor rolle for 
etterlevelsen av rammebeslutningens øvrige bestemmelser.

Når det gjelder sikkerhetsnivået skal dette være formålstjenlig/passende 
(«appropriate») sett i forhold til anslått risiko og hva slags opplysninger som 
blir behandlet.91 Ved denne vurderingen skal en også ta hensyn til siste tilgjen-
gelige teknologi («state of the art») og kostnader knyttet til aktuelle tiltak. 
Sikkerhetstiltak skal anses som tilstrekkelige dersom den innsatsen tiltakene 
representerer står i et rimelig hold til formålet for vernetiltakene. Bestemmelsen 
om fastsettelse av vernenivå er så skjønnspreget og uklar, at denne bestem-
melsen alene neppe kan gi enhetlige vurderinger mellom landene, og neppe 
heller mellom ulike behandlinger innen samme land.  Etablering av metodik-
ker for risikovurdering mv samt rettspraksis eller uttalelser fra kompetente 
EU-myndigheter, kan imidlertid gjøre situasjonen mellom landene noe bedre. 
På nasjonalt nivå er det imidlertid full anledning – innenfor rammene av ram-
mebeslutningen – til å fastsette klarere regler for angivelse av sikkerhetsnivå.

Art. 22 (2) i rammebeslutningen inneholder i alt ti spesifi kke krav til sik-
ringstiltak. I 2006 ønsket imidlertid fl ere land å fjerne denne bestemmelsen 
fordi den ble ansett å være for detaljert.

14.5.7 Spesielt om logger som dokumenterer behandling av personopplysninger
Personopplysningsforskriften har regler i informasjonssikkerhetskapittelet 
(kap. 2) vedrørende registrering av bruk av personopplysninger. Bestemmelsene 
gjelder både autorisert bruk (§ 2-8) og forsøk på uautorisert bruk (§ 2-14) 
av slike informasjonssystemer som behandler personopplysninger. Det er ikke 
gitt nærmere bestemmelser vedrørende type, omfang og videre innhold av slik 
registrering. I begge tilfelle vil det imidlertid primært være tale om loggføring 
som skjer av eller ved hjelp av systemet. Ethvert forsøk på uautorisert bruk 
skal loggføres, og siden forskriften forutsetter at uautoriserte forsøk ikke skal 
lykkes er det ikke krav om ytterligere loggføring. Kravet til loggføring for 
autorisert bruk forutsettes å ha større omfang enn ved uautorisert bruk, dvs 
loggføringen skal også dekke bruken av systemet etter at brukeren har fått 

91 Vernenivået følger av art 22 (1).
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tilgang. Hvor mye av bruken som skal registreres, avhenger imidlertid av hva 
som er nødvendig/hensiktsmessig for å etterleve andre sikkerhetsrutiner.

Forslaget til rammebeslutning krever at enhver overføring av personopp-
lysninger skal loggføres eller dokumenteres, se art. 11. Med overføring sikter 
en trolig til avgivelse av opplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen. 
Formålet er bl.a. å kunne verifi sere at kravene til konfi densialitet etterleves, og 
generelt vise at behandlingen av personopplysninger er lovlig og i samsvar med 
krav til informasjonssikkerhet mv. Loggene skal både ha funksjon i forhold til 
egenkontroll og i forhold til kontroll fra tilsynsmyndigheter. Dersom tilsyns-
myndigheten krever det, skal loggene uten opphold oversendes myndigheten. 
Tilsynsmyndighetenes bruk av logginformasjonen skal være begrenset til va-
retakelse av personvern, herunder til å ivareta informasjonssikkerhet og riktig 
informasjon til registrerte personer.

I 2006-forslaget til rammebeslutning ble det dessuten lagt vekt på å do-
kumentere behandlingsansvarliges bruk av personopplysninger. Det ble ikke 
forutsatt automatisk logging, men føring av register som inneholder bestemte 
opplysningstyper. For hver behandling eller rekke av behandlinger som gjen-
nomføres for ett eller fl ere relaterte formål, skulle det i henhold til forslaget 
registreres opplysninger om: navn og adresse på behandlingsansvarlig og den-
nes representant; formål(ene) for behandlingen; en beskrivelse av de kategorier 
av registrerte personer som er omfattet av behandlingen; det rettslige grunn-
laget for behandlingen, hvem opplysninger eventuelt er overført til; eventu-
elle forslag om overføring til tredjeland (dvs. utenfor EØS); samt en gene-
rell beskrivelse av egnetheten av de sikkerhetstiltak som er iverksatt.  Statene 
skulle fastsette vilkår og prosedyrer vedrørende tilsynsmyndighetens tilgang 
til de omtalte opplysningene, men 2006-utgaven av rammebeslutningen angav 
ikke nærmere krav om hvorledes dette skal skje. Bestemmelsen ble ikke vide-
reført i 2007-versjonen, og dokumentasjonskrav i henhold til rammebeslut-
ningen gjelder derfor bare ved enhver overføring av opplysninger. Nasjonale 
myndigheter kan imidlertid fastsette krav tilsvarende de som ble foreslått i 
2006-versjonen.

14.6 Registrerte personers rett innsyn og krav om retting og sletting 
mv av personopplysninger

14.6.1 Generelt
En vesentlig del av personopplysningsloven gjelder rettigheter den enkelte per-
son har til å skaffe seg opplysninger om behandling av personopplysninger. 
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Her vil jeg avgrense meg til generelle regler vedrørende den enkeltes rett til å 
begjære innsyn og den behandlingsansvarliges plikt til å gi informasjon. Regler 
om innsyn og informasjon er bl.a. begrunnet i hensynet til kontradiksjon, her-
under tilretteleggelse for at registrerte personer kan ha grunnlag for å bestride 
kvaliteten av opplysningene, dvs si seg uenig i at opplysninger om dem er 
fullstendige, korrekte, oppdaterte mv. Dette er spesielt viktig i tilfelle opp-
lysningene blir brukt til å treffe beslutninger, for eksempel beslutninger om å 
iverksette sanksjoner (forby en person fra å oppholde seg i en privat busstermi-
nal), påtalemessig beslutning, domfellelse i straffe- eller erstatningssak mv. Det 
at personopplysninger kan inngå som en vesentlig del av beslutningsgrunnlag 
i saker som avgjør ileggelse av plikter og sanksjoner mv for personer, gjør at 
koplingen til rettssikkerhetshensynene blir særlig klare. Regler om innsyn og 
informasjon er imidlertid ikke bare knyttet til den enkeltes situasjon, men er 
til en viss grad regler som gjelder alle, uansett stilling som registrert person.  
Begrunnelsen for å gi enhver person tilgang til informasjon (jf neste avsnitt) er 
bl.a. hensynet til personenes autonomi og tanken om at det skal være mulig å 
skaffe seg informasjon om hvorledes behandling av personopplysninger skjer 
før man gir sitt samtykke eller setter seg i en situasjon der innsamling mv av 
personopplysninger er nødvendig, for eksempel fordi det er et obligatorisk 
element i en transporttjeneste.

Personopplysningslovens system innebærer at loven dels inneholder be-
stemmelser om innsyn etter begjæring fra enhver og/eller registrerte personer 
(pol § 18), og dels plikt for den behandlingsansvarlige til av eget tiltak å in-
formere registrerte personer (pol §§ 19 og 20). I pol § 23 er det gitt felles 
unntaksbestemmelser vedrørende alle rettigheter som gir tilgang til informa-
sjon.92 Innsynsrettighetene etter § 18 gjelder dels innsyn i bestemte informa-
sjonselementer som beskriver en pågående behandling av personopplysninger 
(første jf tredje ledd), og dels innsyn i opplysninger om den personen det er 
registrert opplysninger om (annet ledd). Rammebeslutningen har et klart mer 
restriktivt innhold med svakere rettigheter.  Eventuell informasjonsfl yt mellom 
personopplysningslovens virkeområde og virkeområdet for en fremtidig ram-
mebeslutning har derfor meget stor betydning for hvor åpen informasjonsbe-
handlingen vil være.

14.6.2 Innsyn i generelle opplysninger for enhver
Bestemmelsen i pol § 18 første ledd gir rett til innsyn for enhver i generelle opp-
lysninger om hvorledes registrerte opplysninger blir behandlet. Utgangspunktet 
er en rett til å spørre generelt om hvilken behandling av personopplysninger 

92 Unntakene i pol § 23 omfatter også unntak fra andre bestemmelser enn de som gjennom-
gås her.
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som skjer i en virksomhet. Behandlingsansvarlige har da plikt til å oppgi de 
ulike typene behandling av personopplysninger som utføres i dennes virksom-
het, for eksempel vedrørende bestilling, reservasjonen og betaling av trans-
porttjenester, system for direkte markedsføring, lønns- og personalsystem mv. 
For hver bestemte type/rutine der det blir behandlet personopplysninger, for 
eksempel i et plassreservasjonssystem for jernbane, har enhver rett til å kreve 
informasjon om visse fast defi nerte opplysningstyper som beskriver den be-
handlingen av personopplysninger som systemet utfører. Den som spør tren-
ger ingen tilknytning til vedkommende virksomhet (jernbane, transportselskap 
e.l.), og det er heller ikke begrensninger på grunnlag av alder, statsborgerskap 
elle andre indikatorer.

De opplysningene som det er innsynsrett i er listet opp i loven og omfat-
ter: navn og adresse på den behandlings ansvarlige og dennes eventuelle re-
presentant; hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behand-
lingsansvarliges plikter; formålet med behandlingen; beskrivelser av hvilke 
typer personopplysninger som behandles; hvor opplysningene er hentet fra; 
om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker. 
Utgangspunktet er med andre ord en vid tilgang for alle til relevante beskrivel-
ser av de informasjonssystemer mv der personopplysninger blir behandlet.

Bestemmelsene om generelt innsyn gjelder allment, og det er ikke forskjel-
ler mellom offentlig og privat sektor. Det gis ikke en klar og direkte rett for 
den registrerte til selv å lese/studere opplysningene, bare en rett til å motta 
opplysning. Den behandlingsansvarlige står med andre ord temmelig fritt mht 
hvorledes innsynet skal skje.

Etter rammebeslutningen er det ingen rett til innsyn for enhver i generelle 
opplysninger, og forslaget innebærer således langt mindre grad av åpenhet enn 
etter bestemmelsene i pol § 18 første ledd.

14.6.3 Den registrertes innsyn i og informasjon om opplysninger om seg selv
Bestemmelsen i pol § 18 annet ledd gir rett for registerte personer til å begjære 
innsyn i opplysninger som gjelder dem selv. Utgangspunktet er at enhver har 
krav på å få vite om det er registrert opplysninger om dem hos en behandlings-
ansvarlig. Dersom det er registrert slike opplysninger har registrerte personer 
rett til å få innsyn i disse.

Dersom det er registrert opplysninger om en person gir dette en videre 
innsynsrett i forhold til generell informasjon om behandlingen av personopp-
lysninger, se pol § 18 tredje ledd. For det første har den registerte i slike tilfelle 
rett til å få opplysninger om hvorledes personopplysninger er sikret. Denne 
retten gjelder imidlertid bare så langt det er mulig å gi slik informasjon uten å 
svekke sikkerheten. For det andre har registrerte personer krav på utfyllende 



 Krav til behandling av personopplysninger 121

opplysninger om de generelle forhold som alle har tilgang til informasjon om 
uavhengig av om de er registrert eller ikke, jf forrige avsnitt. Det forutsettes 
her at den behandlingsansvarlige gjør en konkret vurdering av hva det er nød-
vendig å informere om for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.  
Det er uklart i hvilken grad andre interesser enn interessen i personvern som 
kan begrunne slik utdypende informasjon. Uansett vil imidlertid enhver inter-
esse i å sikre tilstrekkelig og korrekt faktisk beslutningsgrunnlag i forhold til 
myndigheter og tjenesteytere være dekket.

I utkastet til rammebeslutning artikkel 17 er det fastsatt bestemmelser 
som gir registrerte personer rett til å få tilgang til opplysninger om egen per-
son. Mens personopplysningsloven forutsetter at opplysningene skal fås fra 
den behandlingsansvarlige, åpner imidlertid art. 17 (1) i rammebeslutningen 
for at opplysningene kan fås også hos andre virksomheter når dette er be-
stemt i nasjonal lov.

De opplysningene registrerte personer i utgangspunktet har krav på etter 
art. 17 (1) er om det er registerert opplysninger om dem eller ikke. Det skal 
også angis hvilke mottakere eller kategorier av mottakere opplysningene er 
gjort kjent for (a). I Kommisjonens 2005-utkast til rammebeslutning93 var det 
foreslått å gi rett til informasjon om hvilke opplysningstyper som blir behand-
let og hva som er det rettslige grunnlaget for behandling, men dette ble senere 
tatt ut av utkastet. I 2007-utkastet skal det dessuten angis hvilke data som blir 
behandlet (b). Kravene til innsyn representerer minstekrav (jf «at least»), men 
det er i forslaget ikke lagt noen føringer i retning av større grad av åpenhet.

I tillegg til den meget begrensede retten til informasjon, har den registrerte 
på hensiktsmessig måte – i utgangspunktet – krav på å oppnå rettelser, sletting 
eller blokkering av opplysninger.  Dette er ikke formulert som en rettighet for 
den enkelte. I stedet skal den enkelte være «entitled to expect the competent 
authority to fulfi l its duties» vedrørende andre bestemmelser i rammebeslut-
ningen om retting, sletting mv. Slike plikter følger av de tidligere omtalte arti-
klene 5, 9 og 10.

Sammenlignet med rettighetene etter pol § 18 annet og tredje ledd, er den in-
dividuelle innsynsretten etter rammebeslutningens art 17 (1) meget begrenset og 
lite presist angitt. I tillegg kan retten til innsyn bli ytterligere innskrenket i hen-
hold til unntaksreglene som fremgår av art 17 (2). Unntakene i de to bestemmel-
sene er langt på vei identiske, og vil derfor bli gjenstand for felles behandling.

93 Brussels, 4.10.2005.
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14.6.4 Felles unntaksregler vedrørende retten til innsyn
Etter pol § 23 kan det gjøres unntak fra bestemmelser om innsyn og informa-
sjon. Dette gjelder bl.a. etter bestemmelsens bokstav a) dersom «de ble kjent, 
ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede 
makter eller internasjonale organisasjoner.» Dette alternativet vil også dekke 
tilfelle der det innsyn vil kunne skade bekjempelse av anslag mot transport-
midler. Det samme er tilfellet for alternativet i bokstav b) når «det er påkrevd 
å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og retts-
lig forfølgning av straffbare handlinger.» Både alternativene i a og b vil ofte 
innebære kriminelle handlinger, men i alternativ b) forutsettes det ikke noen 
bestemt alvorlighetsgrad.  

Med utgangspunkt i de refererte bestemmelsene om registrertes rett til in-
dividuelt innsyn fastsettes det viktige unntaksbestemmelser i rammebeslutnin-
gens art 17. I utkastet er det angitt fi re brede hjemler til å gjøre unntak fra 
innsynsretten. Avslag skal gis skriftlig og være begrunnet. De vilkår som av-
gjør om det kan gjøres unntak fra retten til innsyn eller ikke er i stor grad av 
skjønnsmessig karakter. Sammen med en innsynsrett som i utgangspunktet er 
meget begrenset, gjør innholdet av unntakene at innsynspraksis kan bli meget 
restriktiv eller innsynsmuligheten kan endog bli illusorisk.

14.7 Myndighet og kontroll

14.7.1 Myndighet og kontroll i henhold til personopplysningsloven
Datatilsynet og Personvernnemda er myndigheter etter personopplysningslo-
ven. Begge er uavhengige forvaltningsorganer som administrativt er underord-
net Kongen og departementet (Fornyings- og administrasjonsdepartementet), 
jf § 42 første ledd og § 43 første ledd. Dette innebærer at Kongen/departe-
mentet verken kan instruere i enkeltsaker eller i generelle saker som hører inn 
under forvaltningsorganenes myndighet i saker etter personopplysningsloven 
og andre lover der de er tillagt myndighet, jf straks nedenfor.

Etter personopplysningsloven kan Datatilsynet treffe enkeltvedtak og er 
tilsyns myndighet, se § 43 tredje ledd nr 1 – 3.94 Mer spesifi kt innebærer dette 
særlig en kompetanse til å:
• behandling konsesjonssøknader,
• kontrollere etterlevelse av lov, forskrift og tidligere fattede enkeltvedtak,
• treffe enkeltvedtak om endringer i måten en behandlingsansvarlig behan-

dler personopplysninger,

94 Jeg vil ikke her gjennomgå alle sider ved Datatilsynets kompetanse, men henviser om dette til 
Schartum og Bygrave 2004, avsnitt 4.13.
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• ilegge tvangsmulkt for å tvinge frem etterlevelse av egne enkeltvedtak,
• politianmelde alvorlige overtredelser av personopplysningsloven, jf strpl § 

223.

Vedtak i enkeltsaker (om konsesjon, endring av praksis, pålegg om sikringstil-
tak mv) og tilsyn med etterlevelse av slike vedtak dominerer, mens vedtak om 
tvangsmulkt og politianmeldelse skjer langt meget sjelden. I tillegg til kompe-
tanse til å utøve offentlig myndighet, har Datatilsynet i oppgave å gi råd til 
behandlingsansvarlige og andre (pol § 42 tredje ledd nr 6).  Slik rådgivning 
kan tenkes å få preg av forhandling som reelt sett bør vurderes i samband med 
myndighetsutøvelsen. Kontroll med etterlevelse av lov, forskrift og enkeltved-
tak kan særlig tenkes å skje ved i) stedlig kontroll og ii) dokumentkontroll, dvs 
kontroll med de mange former for dokumentasjon som behandlingsansvarlig 
er pålagt å utarbeide i henhold til bestemmelsene i pol §§ 13 og 14 (informa-
sjonssikkerhet og internkontroll) og personopplysningsforskriftens kapittel 2 
om informasjonssikkerhet.

Personvernnemnda behandler alle saker der det blir klaget på enkeltvedtak 
fra Datatilsynet, jf pol § 43 første ledd. Avgjørelser i nemnda er ikke gjenstand 
for videre klage men kan bringes inn for domstolene for videre prøvelse.

I tillegg til myndigheten etter personopplysningsloven har både Datatilsynet 
og Personvernnemnda kompetanse til å treffe enkeltvedtak etter fi re andre lo-
ver.95 Størst relevans i tilknytning til sikkerhet i transport er myndigheten etter 
lov om Schengen informasjonssystem §§ 21 og 23. Datatilsynet har tilsyns-
myndighet i forhold til behandling av opplysninger som skjer i henhold til 
SISloven, og kan gi nødvendige pålegg om endringer av en eksisterende lov-
stridig praksis.96 Slike pålegg kan klages inn for Personvernnemnda (jf SISl § 
23 annet ledd).

Begge tilsynsmyndigheter har tilgang til slik informasjon de trenger for å 
utøve sine oppgaver etter loven (§ 44 første ledd), og har på den annen side 
taushetsplikt (§ 45). Datatilsynet kan i tillegg kreve adgang til steder hvor 
det behandles personopplysninger, og kan gjennomføre nødvendige prøver/
kontroller; for eksempel teste informasjonssikkerheten. Datatilsynet kan også 
kreve nødvendig bistand fra behandlingsansvarliges personale for å få utført 
prøvene eller kontrollene. 

95 Dette gjelder biobankloven (§ 17), e-signaturloven (§ 7), helseregisterloven (§§ 31 og 32) og 
SISloven (§§ 21 og  23).

96 Myndigheten til å pålegge behandlingsansvarlige å gi innsyn til registerte personer er likevel 
begrenset, se SISl § 23.
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I tillegg til kompetansen i enkeltsaker, har Datatilsynet blitt subdelegert 
en viss forskriftsmyndighet.97 Myndigheten er delegert fra Fornyings- og 
administrasjons departementet, men den primære forskriftskompetansen i 
personopplysningsloven er lagt til Kongen. Det er tvilsomt om Datatilsynet 
kan ha en slik myndighet fordi delegasjon også forutsetter instruksjon.  
Personverndirektivet artikkel 28 (1) heter det at «These authorities shall act 
with complete independence in exercising the functions entrusted to them.»,98 
noe som trolig ikke gir plass for instruksjonsmyndighet fra politiske myndig-
heter. Dette innebærer bl.a. at Datatilsynet neppe kan få forskriftsmyndighet 
vedrørende sikkerhet og behandling av personopplysninger i transportsekto-
ren. Delegasjonslæren er imidlertid ikke til hinder for at Datatilsynet likevel 
kan ha saksforberedende funksjoner for Kongen eller departementet, dvs ut-
rede og gi råd og innspill ved utarbeidelsen av forskrifter.

14.7.2 Myndighet og kontroll i henhold til utkastet til rammebeslutning
Rammebeslutningens art. 25 inneholder bestemmelser om nasjonale tilsyns-
myndigheter som i utgangspunktet er kopiert fra personverndirektivet art. 28. 
Det er imidlertid gjort enkelte presiseringer i forhold til dette. Her gjennomgår 
jeg ikke bestemmelsene i detalj men gjengir hovedpunkter og aktuelle avvik 
fra direktivet.

Som i personverndirektivet står det enkelte land fritt i om de vil ha én eller 
fl ere tilsynsmyndigheter på området, og Datatilsynet vil kunne tillegges kompe-
tanse også innen rammebeslutningens virkeområde. Kravet om at tilsynsmyn-
dighetens selvstendighet er modifi sert noe i forhold til direktivets bestemmelser 
ved at «complete» ikke lenger står foran «independence»/»independent». Det 
er ikke gitt nærmere forklaringer på hva denne endringen konkret innebærer.

I 2006-utkastet var tilsynene forutsatt å fungere som konsultasjonsorganer 
for andre myndigheter. Når det planlegges administrative eller regulatoriske 
tiltak som kan virke inn på den enkeltes personvern, kunne tilsynsmyndig-
hetene bli konsultert, se art. 30 (2).  Kommisjonens forslag var opprinnelig å 
gjøre dette til en (nær) obligatorisk ordning, men teksten ble senere endret fra 
«Each Member State shall provide that the supervisory authorities are con-
sulted when drawing up administrative measures or regulations …» til «… 
authorities may be consulted …» (min kursiv). I 2007-utkastet er denne be-
stemmelsen helt fallt ut, jf art. 25.  Etter norsk lov og praksis skal imidlertid 
forslag til lov- og forskriftsvedtak sendes på høring til berørte parter.99 Slike 

97 Se forskrift av 4. november 2003 nr 1932 om delegering av myndighet til Datatilsynet etter 
personopplysningsforskriften.

98 Jf pol § 42 første ledd.
99 Se forvaltningsloven § 37 annet ledd og Utredningsinstruksen, kapittel 5.
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tiltak som det ofte er aktuelt for myndighetene å iverksette vil ofte innebære 
behandling av personopplysninger som i henhold til legalitetsprinsippet må ha 
hjemmel i lov. Det innebærer at mange tiltak uansett må sendes på høring før 
de vedtas, og Datatilsynet vil alltid være høringsinstans i saker som omfatter 
inngripende behandling av personopplysninger.

Rammebeslutningen (2007) forutsetter at tilsynsmyndigheten kan samle 
inn den informasjon som er nødvendig for å etterleve tilsynets forpliktelser 
(art. 25 (2)(a)). Myndigheten skal også kunne utøve offentlig myndighet ved 
å gripe inn, ved å uttale seg om behandling av personopplysninger, og ved å 
gjøre sitt syn kjent (b). Dette gjelder bl.a. forhåndskontroll («prior checking») 
i samsvar med rammebeslutningens art. 23, jf art. 20 i personverndirektivet. 
Slik forhåndskontroll (evt. konsesjon) skal ifl g. art. 23 skje ved behandling 
av sensitive personopplysninger, jf pol § 2 nr 8, og i tilfelle der behandlingen 
av personopplysninger innebærer eksepsjonelle farer for de registrertes ret-
tigheter og friheter. I tilknytning til utarbeidelse av rammebeslutningen har 
Kommisjonen brukt behandling av opplysninger om personers politiske over-
bevisning og omfattende DNA-testing som eksempler på slik som kan være 
gjenstand for «prior checking».100 Det følger ikke av utkastet til rammebe-
slutning at tilsynsmyndigheten skal kunne forby slik behandling, men en slik 
myndighet er trolig mulig. 

Tilsynsmyndigheten skal også kunne treffe vedtak om blokkering, sletting 
eller ødeleggelse av personopplysninger, eller nedlegge midlertidig eller perma-
nent forbud mot videre behandling av slike opplysninger. Tilsynsmyndigheten 
skal videre kunne utstede advarsler til behandlings ansvarlige, eller innrappor-
tere en sak til nasjonalforsamlingen eller andre politiske myndigheter.

Tilsynsmyndighetenes kompetanse i henhold til rammebeslutningen omfat-
ter også å ta i mot og behandle klager fra enkeltpersoner, jf art. 25 (3). Ut over 
det som følger av andre generelle regler (jf ovenfor) er det ikke fastsatt noen 
nærmere regler som angir omfanget eller karakteren av den saksbehandlingen 
som slike klager kan begrunne. Forutsetningen er bl.a. at myndigheten skal 
kunne kreve stans i en pågående behandling, sletting eller blokkering av opp-
lysninger mv. Den som klager skal bli informert om resultatet av klagen.

Alle enkeltvedtak som en tilsynsmyndighet treffer skal kunne overprøves av 
domstolene. Brudd på gjeldende regler kan tilsynsmyndigheten bringe inn for 
domstolene eller gjøre påtale myndighetene oppmerksomme på slike brudd.

Forslaget om å innlemme Europol, Eurojust, Schengen-konvensjonen og 
tollsamarbeidet i rammebeslutningen, har åpnet for forslag om ett samlet til-
synsorgan for personvern innen politi- og domstoler i straffesaker, se art. 26. 
Det europeiske tilsynsorganet skal opprettes i samsvar med TEU art. 34 (2)(c), 

100 Se note 86 til Framework Decision on data protection in police and judicial cooperation: 
13246/5/06, utkast 22. november 2006.
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dvs ved at Rådet treffer avgjørelse med kvalifi sert fl ertall uten at dette innebæ-
rer krav til nasjonal lovgivning mv. Tilsynsorganet skal særlig ha overoppsyn 
med at de dataprogrammer som benyttes for å behandle personopplysninger 
er ordentlig og korrekt («proper»). I tillegg skal organet rådgi og informere 
medlemslandene vedrørende forslag til endringer av rammebeslutningen, samt 
om aktuelle tiltak for å sikre den enkeltes rettigheter og friheter i tilknytning 
til behandling av personopplysninger vedrørende forebygging, etterforskning, 
oppdagelse og rettsforfølgelse. For å gjennomføre den nye institusjonelle ord-
ningen blir det også foreslått endringer av tilsynsfunksjonene i Schengen kon-
vensjonen, Europol konvensjonen, reglene for Eurojust og regler for bruk av 
IKT i tilknytning til fortolling.  Det er imidlertid ikke fremmet forslag om hva 
disse endringene skal bestå i – ut over forutsetningen at målsettingen er etable-
ringen av ett felles tilsynsorgan.



15 DATALAGRINGSDIREKTIVET MV

15.1 Innledning

Bruk av telekommunikasjon kan generere opplysninger som blant annet 
er viktige for forebygging og etterforskning av anslag mot transportmidler. 
Personvern innen telekommunikasjon er dessuten gjenstand for særskilt re-
gulering av personvern i direktiv 2002/58/EC. Dette direktivet er imidlertid 
bygget på de samme prinsipper som personverndirektivet (jf forrige kapittel), 
og vil ikke bli særskilt behandlet her. I stedet vil jeg gi en kort presentasjon av 
Datalagringsdirektivet (2006/24/EC) som innebærer avvik fra enkelte særlige 
bestemmelser i direktivet om personvern i telesektoren.101

Datalagringsdirektivet var våren 2007 ennå ikke gjennomført i norsk rett. 
Frist for implementering av direktivet er 15. september 2007. Her gjengir jeg 
kun hovedtrekkene i direktivets bestemmelser.

15.2 Generelt om datalagringsdirektivet

Direktivet har som formål å harmonisere nasjonal lovgivning innen EU ved-
rørende adgangen til å pålegge leverandører av allment tilgjengelige telekom-
munikasjonstjenester og telekommunikasjonsnettverk å lagre og gjøre tilgjen-
gelig data for å etterforske, oppklare og rettsforfølge alvorlig kriminalitet.102 
Med alvorlig kriminalitet siktes det primært til organisert kriminalitet og 
terrorhandlinger.103 Direktivet pålegger på nærmere vilkår lagring og utle-
vering av data vedrørende telekommunikasjon til kompetente myndigheter. 
Datalagringsdirektivet gir forholdsvis stor grad av frihet for nasjonale myn-
digheter til å utforme nasjonale ordninger i det enkelte landets interne rett. 
Det vil derfor trolig bli relativt store forskjeller mellom landenes lovgivning på 
området, særlig med hensyn til varigheten av lagring.

101 Relevante bestemmelser i dette direktivet vil derfor kort bli redegjort for i samband med gjen-
nomgangen av Datalagringsdirektivet.

102 Jf. art. 1 (1).
103 Jf. nr 7 og 8 i fortalen til direktivet.
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Datalagringsdirektivet gjelder trafi kkdata og identifi kasjonsdata, dvs nær-
mere bestemte data som gir overordnede beskrivelser av telekommunikasjon 
og data vedrørende hvem som deltar i kommunikasjonen. Direktivet gjelder 
ikke innholdet av kommunikasjonen, dvs data vedrørende meningsinnhol-
det i en kommunikasjon er ikke gjenstand for lagring etter dette direktivet.  
Bestemmelsene i direktivet omfatter data som er «personopplysninger» i hen-
hold til personverndirektivet og personopplysningsloven, men er ikke begrenset 
til å gjelde slike data.  Også data vedrørende juridiske personver (virksomhe-
ter) er omfattet. Normalt vil det imidlertid være personer som deltar i kom-
munikasjonen, og trafi kkdata mv vil derfor ofte kunne ses som «personopplys-
ninger». Siden direktivet regulerer data uavhengig av denne defi nisjonen er det 
imidlertid i utgangspunktet ikke nødvendig å ta stilling til slike avgrensings-
spørsmål som nevnt i avsnitt 14.3.2 for å avgjøre om direktivet kommer til 
anvendelse eller ikke. Spørsmålet må imidlertid avklares for å skaffe oversikt 
over de totale kravene til behandling av slike data som er «personopplysning» 
etter nasjonal lov.

Datalagringsdirektivet er utformet under hensyn og med referanse til Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8 vedrørende 
personvern. Konvensjonen stiller opp som vilkår for inngrep i privatliv og 
korrespondanse at inngrepet/tiltaket «i et demokratisk samfunn er en nød-
vendig forholdsregel for [nærmere angitte interesser, herunder den nasjonale 
eller offentlige sikkerhet]». I fortalen til Datalagringsdirektivet hevdes det i nr 
9 at tilbakeholdelse («retention») av opplysninger («data») har vist seg å være 
nødvendig og effektivt verktøy for rettshåndhevelsen i fl ere land, og at det 
derfor må anses å være i samsvar med EMK art. 8 å pålegge slik datalagring. 
Forutsetningen er imidlertid at dette skjer i samsvar med nasjonal lovgivning, 
i regi av kompetente nasjonale myndigheter og i full respekt for det enkelte 
menneskes grunnleggende rettigheter.104

Datalagringsdirektivet innebærer at det vil bli vedtatt en bestemmelse i 
norsk lov som hjemler innsamling og videre behandling av personopplysnin-
ger for de formål som direktivet fastsetter.  Således vil adgangen til og formålet 
for lagring og utlevering av personopplysninger til kompetente myndigheter 
bli gjenstand for egen lovregulering, jf avsnittene 14.5.2 og 14.5.3 (ovenfor). 
Det enkelte land skal i tillegg forsikre seg om at bestemmelsene i personvern-
direktivet om klageadgang, erstatningsansvar mv og straff er tilfredsstillen-
de gjennomført vedrørende behandling av personopplysninger i henhold til 
Datalagringsdirektivet.105

104 Jf. direktivets fortale nr 17.
105 Jf. direktivets art. 13.
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15.3 Omfang og varighet av datalagringen

Plikten til lagring og tilbakeholdelse etter direktivet gjelder data knyttet til 
allment tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester og allment tilgjen-
gelig kommunikasjonsnettverk som er under vedkommende lands jurisdik-
sjon. Elektronisk kommunikasjon er ikke nærmere defi nert i direktivet men i 
enkeltbestemmelser106 fremgår det at følgende grupper teknologier uansett er 
omfattet:
• Fast telefoni
• Mobil telefoni
• IP-telefoni
• Internett (generelt)
• Elektronisk post over Internett

Til telefoni-tjenester regnes enhver tjeneste (stemme, tekst, bilde) og tilleggstje-
neste (telefonkonferanse, videresendelse, postkassetjenester mv).107 I nasjonal 
lovgivning vil det være anledning til klare å angi av hva som skal regnes som 
elektronisk kommunikasjon.

For hver kommunikasjon skal det lagres data om følgende forhold:
• Kilden for kommunikasjonen (dvs den som innleder/foranlediger kommu-

nikasjonen).
• Målet for kommunikasjonen (hvem kommunikasjonen er rettet mot).
• Dato, klokkeslett og varighet av kommunikasjonen.
• Type kommunikasjon (fast telefoni, mobiltelefoni, Internett mv).
• Kommunikasjonsutstyret.
• Oppholdsstedet for bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr.

Det er bare anledning til å samle inn de opplysninger som er nødvendige for 
å fastslå de forholdene som er nevnt i kulepunktene ovenfor, og for hvert av 
punktene angir direktivet nærmere hvilke opplysningstyper som kan registre-
res, se artikkel 5.

Landene kan fastsette at dataene knyttet til telekommunikasjon som nevnt 
kan lagres i minimum 6 måneder og maksimum 2 år regnet fra tidspunktet 
da kommunikasjonen fant sted, se art. 6.108 Dersom det inntrer særlige for-
hold som begrunner utvidelse av lagringstiden, for eksempel et terrorangrep 

106 Se særlig direktivets art. 5.
107 Jf direktivets art 2 (c).
108 Dette innebærer en klar endring i forhold til direktivet om personvern i telekom-sektoren 

der opplysninger (for øvrig) skal slettes når det ikke lenger er behov for dem i samband med 
telekommunikasjonen.  Se nevnte direktivs art. 6 for mer presis angivelse av krav til sletting 
av data.
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eller lignende, kan medlemsland lagre data for mer enn 2 år. I så fall skal 
Kommisjonen og de enkelte medlemsland varsles, og det skal gis en begrun-
nelse for tiltaket.109  Etter at varsel er gitt har Kommisjonen inntil 6 måneder 
på å godkjenne tiltaket. Kommisjonens vurdering gjelder virkningene i forhold 
til det indre markedet, og innebærer ingen overprøving av de personvernmes-
sige avveiningene.110 Dersom Kommisjonen ikke har truffet beslutning innen 
fristen skal utvidelsen av fristen regnes som godkjent.

Tilbakeholdelse av data skal skje på en slik måte at de uten opphold kan 
overføres til den aktuelle myndigheten dersom myndigheten ber om det. Også 
slik informasjon som er nødvendig for å få tilgang til dataene skal overføres 
på samme måte. Dersom dataene ikke kreves utlevert innen fristen for lagring 
(normalt maksimalt 2 år), skal dataene ødelegges («destroyed»), se art. 7(d). 
Dette må oppfattes som et krav om at dataene ikke lenger skal eksistere på 
vedkommende tilbyder av telekommunikasjonstjenester eller -nettverk som 
har tilbakeholdt dataene. Slettingen skal med andre ord være total og reell. 

15.4 Særskilte krav til sikring mv av tilbakeholdte data

Fordi ikke alle tilbakeholdte data vil være personopplysninger som kommer 
inn under personvernlovgivningen, angir art. 7 visse prinsipper vedrørende 
kvalitet og sikring for alle tilbakeholdte data. Kravene skal ikke innebære tilsi-
desettelse av bestemmelser gitt i medhold av Personverndirektivet og Direktivet 
om personvern i telekommunikasjon (2002/58/EC).  

Tilbakeholdte data skal ha samme kvalitet som tilsvarende data har ved 
den primære bruken i telekommunikasjonstjenesten eller – nettverket.111 
Tilsvarende gjelder for sikring av dataene, jf særlig pol § 13 med forskrifter. I 
begge tilfelle er kvaliteten/minste beskyttelsen med andre ord avhengig av den 
standarden som gjelder etter hvert lands lovgivning for personopplysninger el-
lers, noe som innebærer at det minste beskyttelsesnivået for tilbakeholdte data 
kan variere mellom landene.112 Direktivet stiller imidlertid spesielle krav til 
iverksettelse av hensiktsmessige («appropriate») tekniske og organisatoriske 
tiltak for å beskytte dataene mot særlig angitte trusler, se art. 7(b).113 I Norge 

109 Se direktivets art. 17 (1).
110 Se direktivets art. 17 (2).
111 Dette representerer fra min side en klart utfyllende fortolkning av teksten i direktivet.  

Direktivets tekst lyder: «… the same quality … as those data on the network», se art. 7.
112 Jf. art. 7(a).
113 Dette gjelder «accidental or unlawful destruction, accidental loss or alteration, or unauthor-

ised or unlawful storage, processing, access or disclosure».
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er det uansett krav til gjennomføring av risikovurdering, noe som innebærer 
at det må gjennomføres alle slike tiltak som gjør risikoen for sikkerhetsbrudd 
«akseptabel», jf personopplysningsforskriften § 2-4. Fordi de tilbakeholdte 
dataene har meget stort skadepotensiale for personvernet, er det grunn til å 
anta at det bare vil kunne aksepteres en veldig liten risiko for brudd på sik-
ringen av disse dataene. Blant kravene til sikkerhet er også kravet om at bare 
autorisert personell skal ha tilgang til dataene, se art. 7(c). Det stilles imidlertid 
ikke nærmere krav til hvorledes autorisasjon skal skje, hvor mange personer 
som kan gis tilgang mv.

Selv om kravene til kvalitet og sikring av tilbakeholdte data er viet spesi-
ell oppmerksomhet i Datalagringsdirektivet art. 7, etterlater dette direktivet, 
sammenholdt med andre direktiver om personvern med tilhørende nasjonal 
lovgivning, en betydelig frihet for den enkelte tjenesteyter som er pålagt tilba-
keholdelse av data. Det er neppe hensiktsmessig at hver av disse aktørene vur-
derer kvalitets- og sikkerhetsspørsmålene hver for seg. I stedet er det åpenbart 
behov for felles og konkrete sikringsregler for alle med plikt til å holde tilbake 
data. I april 2007 var det imidlertid uavklart hvorledes Norge vil foreslå å 
implementere direktivet.

15.5 Tilgang til tilbakeholdte data og spørsmålet om myndighet

Formålet for Datalagringsdirektivet er knyttet til bekjempelse av «alvorlig kri-
minalitet» («serious crime») slik dette er fastsatt i nasjonal lov. Selv om ter-
rorisme og organisert kriminalitet er spesielt nevnt i fortalen (se f.eks. nr 9), 
gir Direktivet rom for at tilbakeholdte data også kan benyttes i tilknytning til 
annen alvorlig kriminalitet, jf art. 1(1). Direktivet forutsetter at vilkårene for 
utlevering av og tilgang til tilbakeholdte data skal reguleres i nasjonal lov, sam-
tidig som den minner om de viktigste instrumentene som må tas i betraktning 
ved slik lovgivning. Særlig er det angitt at Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonen, EU-rettslige bestemmelser og bestemmelser i internasjonal 
offentlig rett kan utgjøre en ramme for nasjonal lovgivning.

I tillegg fastsettes det i art. 4 at data bare kan stilles til disposisjon for kom-
petente nasjonale myndigheter. Utlevering kan videre bare skje i slike spesifi kke 
saker som følger av nasjonal lovgivning. Det er med andre ord ikke anledning 
til å fastsette lovgivning der det gis tilgang til dataene for mer generell bruk.

Den myndighet som får tilgang til data vil typisk kunne være politi- og 
sikkerhetsmyndigheter. I tillegg forplikter Direktivet landene til å ha én eller 
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fl ere tilsynsmyndighet(er) som skal kunne utøve helt uavhengig myndighet.114 
Dette kan være samme myndighet som etter Personverndirektivet, det vil i 
Norges tilfelle si Datatilsynet og Personvernnemnda. Også andre myndigheter 
kan imidlertid gis denne kompetansen.

114 Se art. 9.



16 GJENNOMGANG AV BESTEMMELSER I 
TRANSPORTRELATERT LOVGIVNING MV SOM ER 
RELEVANT FOR PERSONVERN

16.1 Innledning og oversikt

16.1.1 Generelt
Det fi nnes en rekke norske lover og forskrifter vedrørende transport, spesielt 
vedrørende yrkesmessig transport mv av personer og gods. Mange slike trans-
porttjenester forutsettes å inngå i transport over landegrensene, og er derfor 
i stor grad også gjenstand for internasjonal regulering. EUs bestemmelser om 
transport er gjerne gjennomført i norsk rett ved at de er tatt inn i lov eller for-
skrift ved inkorporasjon (ord for ord) eller transformasjon. I denne gjennom-
gangen er oppgaven å kartlegge bestemmelser innen norsk transportlovgivning 
som kan knyttes til transportsikring (security). Spesielt er jeg opptatt av å 
identifi sere bestemmelser som kan sies å ha innfl ytelse på personvernidealet 
slik dette er forklart i del I av rapporten.

Den følgende undersøkelsen vil ikke gjelde alle deler av transportsektoren, 
men vil kun omfatte transporttjenester innen luftfart og jernbane. Denne av-
grensingen er nødvendig for å få et håndtering og noenlunde oversiktlig mate-
riale. Begge transportsektorer har vært gjenstand for store og alvorlige anslag 
mot sikkerheten.115 Valg av fl ytransport er dessuten begrunnet i at denne sek-
toren har kommet klart lengst i å utvikle security-regelverk. Valget innebærer 
undersøkelse av de to transportområder der det har vært fl est terrorhendelser.

Utgangspunktet for undersøkelsen er Lovdatas systematiske register over 
lover under hovedkategorien «Transport» med underkategoriene «Jernbane» 
og «Luftfart» og «Diverse».  Disse lovene er gjennomgått for å identifi sere 
bestemmelser som i) gjelder behandling av «personopplysninger»116 eller ii) 
bestemmelser som hjemler inngrep personers fysiske integritet i form av ran-
saking mv. Til sammen dekker disse to kategoriene personvern i vid forstand. 
Sikkerhetsregelverket er best utbygget innen luftfart, og dette regelverket har 
derfor i stor grad vært utgangspunkt for søk etter tilsvarende bestemmelser 

115 Særlig anslagene med fl y 11. september 2001 og bombeanslagene mot skinnegående transport 
i Madrid 11. mars 2004 og mot skinnegående transport  og en buss i London 7. juli 2005.

116 Jf den vide defi nisjonen i pol § 2 nr 1.
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innen jernbane. Bruk av Lovdatas systematiske register har således vært sup-
plert av fritekstsøk etter sentrale ord fra sikkerhetsregelverket innen luftfart. 
De nedenfor følgende lovene med tilhørende forskrifter har i utgangspunktet 
vært gjenstand for vurdering.

16.1.2 Luftfart

Lov om luftfart (luftfartsloven).117

Lov om luftfart (lfl )er den sentrale loven innen dette transportområdet, og byg-
ger på et utgangspunkt om forbud mot luftfart som ikke er i overensstemmelse 
med loven og forskrifter gitt i medhold av luftfartsloven.118 Luftfartsloven 
regulerer både selve fl yvningen og landingsplasser med tilhørende bakketje-
nester. Loven gir en bred regulering av luftfart, og inneholder mange viktige 
hjemler for departementet til å fastsette nærmere forskrifter.  Forskriftene er i 
stor grad knyttet opp til regler for internasjonal luftfart, herunder regler gitt av 
EU som vil bli gjennomgått senere i dette kapittelet.

Luftfartsloven inneholder fl ere relevante bestemmelser i forhold til security 
i transport. Det dominerende perspektivet på sikkerhet i loven er imidlertid i 
betydningen «safety». Jeg kommer tilbake til enkeltbestemmelser i gjennom-
gangen under avsnittene 16.2.2 og 16.2.3. De utvalgte forskriftene til luftfarts-
loven i listen nedenfor er vurdert i forhold til transportsikring i betydningen 
security. Flere andre forskrifter kunne også vært aktuelle for nærmere drøf-
telse fordi de indirekte kan tenkes å ha betydning for transportsikring. Dette 
gjelder for eksempel spørsmål vedrørende rett til privatfl ygning, jf forskrift om 
privatfl ygersertifi kat for fl y (PPL-A) og særlige regler vedrørende sertifi sering 
av ulike typer luftfartspersonell. Det generelle inntrykket er imidlertid at slike 
regelverk utelukkende har fl ysikkerhet i betydningen safety som sikkerhetsper-
spektiv, og en nærmere gjennomgang ville derfor gitt magre resultater i forhold 
til security.

Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL A 2-1).119

Denne forskriften er omfattende og helt sentral for transportsikring innen 
luftfarten, og vil dominere gjennomgangene nedenfor under avsnitt 16.2. 

117 Lov av 11. juni 1993 nr 101.
118 I § 1-1 heter det således at «Luftfart kan her i riket bare fi nne sted i samsvar med denne lov 

og forskrifter gitt med hjemmel i loven.»
119 For skrift av 30. april 2004 nr 715 (SD).
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Forskriften ble sist endret 5. januar 2007 vedrørende ID-kontroll av passasje-
rer som sjekker inn bagasje (i kraft fra 1. mars 2007).

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen fl ysikringstjenesten og 
bakketjenesten (BSL A 1-9).120

Forskriften gjelder fl ysikringstjenester og bakketjenester. En del av bakketje-
nesten gjelder forebyggelse av anslag mot fl ysikkerheten,121 og forskriften er 
derfor relevant for arbeidet med transportsikring/security. Jeg kommer nær-
mere inn på innholdet av forskriften i avsnitt 16.2.2 (nedenfor).

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen 
fl ysikringstjenesten (BSL A 1-10).122

Denne forskriften overlapper med forskriften fra 2003 (BSL A 1-9) og må 
anses å supplere denne.123 Forskriften tar imidlertid ikke spesielt opp spørsmål 
vedrørende bakketjenester og anslag mot fl ysikkerheten, slik den først nevnte 
forskriften gjør. Denne forskriften vil derfor ikke bli gjenstand for selvstendig 
drøftelse.

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og 
luftfartshendelser mv.124

Rent språklig kan terroranslag sies å være dekket av «luftfartshendelser», men 
denne forskriften dekker ikke security-tilfellene og vil ikke bli nærmere drøf-
tet. Det er imidlertid selvsagt ingen ting prinsipielt i veien for at en rapporte-
ringsplikt også kunne ha omfattet security-hendelser.

Luftfartsloven med forskrifter, især forskrift om forebyggelse av anslag 
mot sikkerhet i luftfarten, gjennomfører en rekke EU-forordninger vedrørende 
security. 
• Forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om 

sikkerhet innen for sivil luftfart - Endret ved forordning (EF) nr. 849/2004 
om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.

120 Forskrift av 21. august 2003 nr 1068 (SD).
121 Jf forskriftens § 3 a.
122 Forskrift av 26. september 2005 nr 1074 (SD).
123 Se veiledende kommentarer til forskrift 2005.09.26 nr 1074 (BSL A 1-10) som er tatt inn som 

del av selve forskriften.
124 Forskrift av 8. desember 2006 nr 1393 (SD).
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• Forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gjennomføring av 
grunnleggende felles normer for luftfartssikkerhet. - Endret ved forordnin-
ger (EF) nr. 68/2004, 781/2005, 857/2005, 65/2006, 240/2006, 831/2006, 
1448/2006, 1546/2006 og 1862/2006.125 Forordning 622/2003 fastsetter 
en rekke detaljerte tiltak for luftfartssikkerheten (utformet som vedlegg), 
men disse er gjort hemmelige i samsvar med art. 3 i forordningen.

• Forordning (EF) nr. 1217/2003 om fastsettelse av felles spesifi kasjoner for 
nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart.

• Forordning (EF) nr. 1486/2003 om fastsettelse av framgangsmåter for 
gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart.

• Forordning (EF) nr. 1138/2004 om fastsettelse av en felles defi nisjon av 
kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder i lufthavner.

• Forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav for yting av 
fl ysikringstjenester.

I tillegg er det gitt internasjonale regler for fl ysikkerhet i annex nr 17 i National 
Aviation Security Programme, utarbeidet av International Civil Aviation 
Organization (ICAO), jf Chicago-konvensjonen.126 På lignende måte er det 
gitt sikkerhetsregler i regi av European Civil Aviation Conference (ECAC).127 
Mange av de aktuelle sikkerhetsbestemmelsene er imidlertid – i likhet med 
bestemmelsene i vedlegget til forordning 622/2003 – hemmelige. EU-forord-
ningene og bestemmelsene fra ICAO og ECAC gjelder langt på vei de samme 
spørsmålene, men forutsettes å være i overensstemmelse med hverandre. På 
basis av nevnte regelverk utarbeider hvert land Nasjonalt sikkerhetsprogram 
for sivil luftfart som bl.a. omfatter modellsikker hetsprogram for lufthavner. 
Hver virksomhet som opererer innen luftfarten skal utarbeide egne sikkerhets-
programmer basert på de nasjonale programmene. I det følgende vil jeg ikke 
komme nærmere inn på bestemmelser i nasjonale og virksomhetsspesifi kke 
sikkerhetsprogrammer.  Begrunnelsen er delvis at de delvis kun er tilgjenge-
lige under forutsetning av taushetsplikt og derfor ikke kan refereres fra, og 
dels at det hadde blitt for omfattende arbeid å analysere disse bestemmelsene. 
Gjennomgangen i avsnitt 16.2 (nedenfor) omfatter således kun åpne kilder.

125 De fi re sist nevnte forordningene var i april 2007 ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen og var 
således ikke tatt inn i norsk rett (men dette var forventet).

126 Jf. Convention on International Civil Aviation, undertegnet 7. desember 1944, 9. utgave 
2006.  I dag har ca 190 land sluttet seg til konvensjonen.

127 Se ECAC.CEAC Doc No. 30, ECAC Policy Statement in the Field of Civil Aviation, 10th 
Edition/December 2006.
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Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v.128

Loven innebærer en regulering av billettreservasjonssystemer innen luftfart mv, 
og fastsetter at nærmere bestemte EU-forordninger skal gjelde som norsk lov. 
Reguleringen omfatter også til en viss grad jernbanetransporttjenester. Den er 
primært begrunnet i konkurransemessige forhold innen transportsektoren. Jeg 
vil derfor ikke behandle annet enn de utvalgte deler av denne loven som spesi-
elt gjelder behandling av personopplysninger og personvern for passasjerer, se 
avsnitt 16.2.4 (nedenfor).

16.1.3 Jernbane
Regelverket innen jernbanesektoren som gjelder sikkerhet er enklere og langt 
mindre omfattende enn det som gjelder for luftfarten. I dette arbeidet har jeg i 
utgangspunktet undersøkt følgende lover med tilhørende forskrifter:

Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. 
(jernbaneloven).129

Loven regulerer en rekke spørsmål vedrørende anlegg og drift av jernbane; 
dvs. tog, sporvei, tunnelbane mv. Loven gjelder krav til kjørevei, rullende ma-
teriell, personale mv, og omfatter herunder krav til sikker jernbanetransport. 
Tilnærmingen til sikkerhet gjelder imidlertid safety, og transportsikring/secu-
rity er ikke klart/direkte innbefattet i lovens bestemmelser. Nedenfor vil jeg 
likevel kort gå inn på enkelte utvalgte bestemmelser i loven som kan tenkes å 
ha betydning for transportsikringen i security-perspektiv.

I medhold av jernbaneloven er det særlig gitt to forskrifter som i utgangs-
punktet kan ses som relevant i forhold til transportsikring: Forskrift om krav til 
jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften)130 
og forskrift om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. 
(kravforskriften)131 etablerer således en rekke krav til arbeidet med sikkerhet 
innen jernbanedrift mv. Flere av bestemmelsene kunne etter sin ordlyd antas 
også å dekke transportsikring/security, men Jernbanetilsynet er av den opp-
fatning at slike forhold faller utenfor disse reguleringene. Selv om det kunne 
være grunnlag for å drøfte dette nærmere, velger jeg å holde meg til en slik 
avgrensing. Gjennomgangen i avsnitt 16.2.3 vedrørende krav til vandel innen 
jernbanesektoren, vil imidlertid også angi en viss relevans av forskrifter til 
jernbaneloven for spørsmål vedrørende security.

128 Forskrift av 23. juni 2000 nr 54 (SD).
129 Lov av 11. juni 1993 nr 100.
130 Forskrift av 19. desember 2005 nr 1621.
131 Forskrift av 6. desember 2006 nr 1356.
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Lov om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven).132 
Loven gjelder jernbanens erstatningsansvar ved personskade og skade på reise-
gods mv. og er bare indirekte relevant for spørsmålet om transportsikring. Den 
vil ikke bli nærmere gjennomgått.
1) Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og 

jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven).133

Denne loven gjelder jernbaneulykker og -hendelser som er knyttet til spørsmål 
om «safety», jf Jernbanesikkerhetsdirektivet (2004/49/EF). Jeg kommer derfor 
ikke nærmere inn på innholdet av denne.

16.1.4 Særlig om betydningen av sikkerhetsloven på transportområdet
Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)134 gjelder for for-
valtningsorganer.  Det kan dessuten bestemmes at også andre virksomheter 
og personer kommer inn under loven når disse har kontroll over eller tilsyn 
med skjermingsverdig objekter og/eller informasjon, se sikkerhetsloven § 2. 
I tråd med denne bestemmelsen er det fastsatt at bl.a. NSB AS, Avinor AS 
og Flytoget AS er omfattet av loven. Dette innebærer bl.a at sikkerhetslovens 
bestemmelser om informasjonssikkerhet (sikkerhetsgradering mv), objektsik-
kerhet, personellsikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser gjelder for disse 
transportvirksomhetene. Jeg kommer ikke her inn på detaljer i det aktuelle re-
gelverket, men nøyer meg med å ta med spørsmål vedrørende personellsikker-
het i samband med regler om vandelskontroll mv etter transportlovgivningen, 
se avsnitt 16.2.3.

Lovens anvendelse innebærer også at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
har kompetanse i forhold til sikkerhetsarbeidet som utføres av nevnte bedrifter, 
særlig når det gjelder informasjon, koordinering og tilsyn/kontroll.135 NSMs 
forebyggende sikkerhetstjeneste i medhold av sikkerhetsloven er underlagt 
kontroll og tilsyn av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- 
og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), jf EOS-loven av 3. februar 1995 nr. 7.

132 Lov av 10. juni 1977 nr 73.
133 Lov av 3. juni 2006 nr 34.
134 Lov av 20. mars 1998 nr 10.
135 Jf sikkerhetsloven kap. 3.
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16.2 Gjennomgang av bestemmelser i lov og forskrift vedrørende 
luftfart og jernbane som har klare personvernmessige implikasjoner

16.2.1 Innledning om den følgende kategoriseringen av aktuelle bestemmelser
I det følgende vil jeg gjennomgå bestemmelser i de regelverk jeg ovenfor har 
kvalifi sert som relevante i forhold til en personvernmessig vurdering, jf rede-
gjørelsen for personvernidealet i del II av dette arbeidet. Det generelle bilde er 
at det er forholdsvis få av disse bestemmelser som direkte har personvernmes-
sig relevans. Jeg har valgt å presentere bestemmelsene gruppevis, etter de typer 
personvernspørsmål som oppstår. For å oppnå en enhetlig fremstilling er fl ere 
spørsmål behandlet under ett, og dette gjør at det kun fremstår tre enhetlige 
grupper av spørsmål.  Personvernspørsmålene gjelder hovedsakelig to person-
grupper; reisende/passasjerer og ansatte i virksomheter som selger transport-
tjenester eller som selger tjenester til transportselskaper. Innen hvert avsnitt vil 
jeg legge vekt på å tydeliggjøre hvilken persongruppe bestemmelsene gjelder.

16.2.2 Bestemmelser vedrørende fysisk kontroll med reisende og bagasje mv
Hjemmel til å kontrollere personer og gods fi nnes både innen luftfarts- og 
jernbanesektoren.  Innenfor jernbane er slike bestemmelser imidlertid primært 
knyttet til «safety», og gjelder særlig kontroll av bestemmelsene om pliktmes-
sig avhold fra rusmidler mv, se jernbaneloven (jbl) § 3b og jf 3c om politiets 
adgang til å foreta alkotest, utåndningsprøve og blodprøve. Det fi nnes ingen 
hjemmel i jernbanelovgivningen til å kontrollere passasjerer eller gods. Skal 
dette skje, må det derfor være hjemlet i de alminnelige bestemmelsene om ran-
saking av person mv i straffeprosesslovens kap. 15.

Hjemmel til undersøkelse av person som gjør tjeneste om bord i luftfartøy i 
forhold til pliktmessig avhold, fi nnes i lfl  § 6-11 siste ledd men har ikke spesiell 
relevans for spørsmålet om security og personvern. Luftfartsloven § 7-25 omfat-
tende kontroll av personer og gods og tar direkte sikte på å regulere security:

«Når hensynet til sikkerheten i luftfarten tilsier det, kan kontroll av personer, 
reisegods og gods som befi nner seg på landingsplasser, foretas i samsvar med 
forskrifter gitt av departementet.»

Det er et vilkår for anvendelse av bestemmelsen at kontrollen er begrunnet i 
hensynet til sikkerheten i luftfarten. Dette forutsetter både en generell og en 
konkret risikovurdering. Den generelle risikovurderingen kommer til uttrykk 
i detaljerte regler som angir vilkår for, omfang og gjennomføring av slik kon-
troll, se nærmere om dette nedenfor i dette avsnittet. I tillegg er bakketjenesten 
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i hver lufthavn forpliktet til å utføre fortløpende risikovurdering, se forskrift 
om bruk av system for sikkerhetsstyring innen fl ysikringstjenesten og bakke-
tjenesten (BSL A 1-9) § 10.136 Sikkerhetsvurderingen skal skje på systematisk 
måte og skal omfatte alle faser og nivåer i utførelsen av tjenesten. Arbeidet 
med og resultatet av fl ysikkerhet skal dokumenteres, jf § 13.

På grunnlag av konkrete vurderinger kan Luftfartstilsynet i særlige tilfelle 
også iverksette kontrolltiltak ut over det som følger av de detaljerte reglene 
om kontroll av personer og gods, se forskrift om forebyggelse av anslag mot 
sikkerheten i luftfarten § 5 (1).137 I særlige og akutte situasjoner kan dessuten 
politiet eller lufthavnoperatøren iverksette ytterligere tiltak som i ettertid skal 
rapporteres til Luftfartstilsynet (§ 5 (2)). Bestemmelsen som hjemler iverkset-
telse av ytterligere sikkerhetstiltak er generell. Anvendt på personer og gods 
må den imidlertid tolkes innenfor prinsippet om forholdsmessig myndighetsut-
øvelse,138 dvs desto mer integritets krenkende sikkerhetstiltaket vil være, desto 
sterkere grunn må myndigheten ha for å gjennomføre tiltaket.

Bestemmelsen i lfl  § 7-25 hjemler bare kontroll av personer og gods «som 
befi nner seg på landingsplasser» (min kursiv), og gir således ikke anledning til 
kontroll etter ombordstigning i luftfartøy eller på reise fra eller til landings-
plass. Forskriften med nevnte bestemmelse om ytterligere sikkerhetstiltak gjel-
der også kun for «lufthavner», (jf § 2), noe som innebærer at heller ikke slike 
tiltak kan iverksettes med hjemmel i denne bestemmelsen mens fl ygning pågår. 

Detaljerte bestemmelser om kontroll av personer og gods mv fi nnes pri-
mært i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.139 
Innledningsvis vil jeg gi beskrivelser av enkelte regeltekniske forhold, fordi 
dette har betydning for vurderingen av muligheten for å realisere «interessen i 
innsyn og kunnskap», jf avsnitt 9.2 og vurderingene i avsnitt 17.6.

Forskriften er utferdiget ved inkorporasjon og «i symbiose med» 
Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2320/2002 med endringer i for-
ordning nr. 849/2004.140 Regelverket er konstruert slik at den norske forskrif-
ten viser til bestemmelser i EØS-avtalen og en rekke EU-forordninger, samtidig 
som det sies at disse «gjelder som del av denne forskrift».  Hovedinnholdet av 
forskriften fi nnes med andre ord i EU-dokumenter, og primært nevnte forord-
ning fra 2002 (heretter «2002-forordningen»). Jeg velger å kalle den delen 
av forskriftsteksten som kopler luftfartsloven til nevnte EU-dokumenter for 
«basisforskriften», samtidig som jeg minner om at de forordninger mv som 

136 Se forskrift av 21. august 2003 nr 1068.
137 Se forskrift av 30. april 2004 nr 715.
138 Jf Graver  2002 s 133 – 144.
139 Forskrift av 30. april 2004 nr 715.
140 Versjonen av forordningen fra 2002 som er tilgjengelig fra Lovdata og som inngår som en del 

av den norske forskriften, er ikke oppdatert i hht forordningen fra 2004.
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det vises til i basisforskriftens § 3 (2002-forordningen og andre) gjelder som 
norske «forskrifter» i forvaltningslovens forstand.141

Basisforskriften er bygget opp med noen generelle innledende bestemmelser 
som delvis tilsvarer innledende bestemmelser i 2002-forordningen, og deretter 
en rekke «tilleggsbestemmelser» som er plassert i forhold til 14 kapittelover-
skrifter. 12 av disse kapitteloverskriftene tilsvarer kapitteloverskrifter i vedleg-
get til forordningen (men med noe avvikende ordlyd). Kapittel 13 i vedlegget 
om retningslinjer for utstyr, er ikke spesielt nevnt i basisforskriften. Som del 
av forordningen er det også et «tillegg» med retningslinjer for klassifi sering av 
forbudte gjenstander.  Denne er heller ikke nevnt i basisforskriften. I den dan-
ske oppdaterte versjonen av forordningen (2004) er tillegget ikke tatt med. Jeg 
antar imidlertid at tillegget må regnes som del av forordningen/forskriften.

Basisforskriften inneholder ti defi nisjoner av sentrale begreper, og forord-
ningen har i alt 27 defi nisjoner som stort sett tilsvarer de som er tatt inn i 
basisforskriften. Basisforskriften inneholder imidlertid ikke defi nisjon av de 
begreper denne delen av forskriften gjør bruk av, noe som innebærer at en må 
lese riktig forordning (i vedlegget) for å forstå betydningen av teksten i basis-
forskriften.142 Regelstrukturen gir en nesten ugjennomtrengelig regulering, der 
en også kan bli i tvil om forskriftsmyndigheten har hatt tilstrekkelig oversikt.

Første del av 2002-forordningen inneholder overordnede prinsipper og fø-
ringer for arbeidet med sikkerhet i sivil luftfart. I fortalens avsnitt 1) er det 
vist til terroranslagene i New York og Washington den 11.sepetember 2001. 
Avgjørende vekt er lagt på terrorbeskyttelse, og det er ikke i formålsbestem-
melsen eller andre steder (også) lagt vekt på ivaretagelse av andre grunnleg-
gende rettigheter. I avsnitt 4 er det imidlertid tatt inn en generell uttalelse om at 
forordningen «respekterer grunnleggende rettigheter, og følger prinsipper som 
er nedfelt i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.»143

Hoveddelen av forordningen er det som er betegnet «Vedlegg», og dette 
inneholder mange og detaljerte bestemmelser om hvorledes kontrollen av pas-
sasjerer, personell, gods og post mv. skal utføres. Jeg vil ikke her gjennomgå 
disse bestemmelsene, men nøyer meg med gjengivelse og vurdering av generelle 
trekk ved reguleringen av fysisk kontroll.144 Regulering i samme forordning 
av spørsmål om vandelsattest og identifi sering av personale blir behandlet i 
avsnitt 16.2.3 (nedenfor).

141 Jf forvaltningsloven § 2 bokstav c, jf bokstav a og § 37.
142 Dette gjelder for eksempel betydningen av begrepet «håndbagasje», se 1. Defi nisjoner nr. 6 i 

tillegget til 2002-forordningen.
143 Det kan synes overraskende at det ikke (også) er vist til Den europeiske menneskerettighets-

konvensjonen (EMK), men dette har jeg ikke undersøkt nærmere.
144 Vedlegget i forordningen har også enkelte bestemmelser om vandelskontroll mv, og dette 

kommer jeg tilbake til i avsnitt 16.2.3.
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Personer
Kontrollen av personer er for det første knyttet til «fl yside», dvs ferdselsom-
råde i lufthavn med tilstøtende områder og bygninger. Særlig er dette – for 
det andre – knyttet til «sikkerhets begrenset område» som betegner en del av 
fl ysiden. Dette er områder «der innpassering er underlagt kontroll for å ivareta 
sikkerhet i sivil luftfart.» I følge defi nisjonen omfatter dette vanligvis avgangs-
områder for passasjerer samt områder for håndtering av bagasje/gods, post, 
rengjøring og catering. I alle lufthavner skal fl ysiden defi neres og avgrenses i 
forhold til allment tilgjengelige områder (kalt «landside»), og en del av fl ysi-
den skal etableres som sikkerhetsbegrenset område.

En del av sikkerhetsbegrenset området betegnes «kritisk sikkerhetsbegren-
set område», og dette er nærmere defi nert i kommisjonsforordning (EF) nr. 
1138/2004.145 Etter basisforskriften § 12 skal lufthavnoperatøren defi nere 
hvilke deler av lufthavnen som allmennheten ikke har fri adgang til (fl yside), 
og dette skal skje på bakgrunn av krav fastsatt av Luftfartstilsynet.146

Forordningen regulerer spørsmål om tilgang for og kontroll med perso-
ner til sikkerhetsbegrenset område ved dels å gi regler for «alt personale», 
og dels ved regler for passasjerer.147 Det stilles opp som en hovedregel at det 
skal skje gjennomsøking av alt personale og gjenstander de har med før de får 
adgang til sikkerhetsbegrensede områder, se vedlegget punkt 2.3 a. Dersom 
slik dekkende kontroll «ikke er praktisk mulig» skal det skje fortløpende og 
hensiktsmessige stikkprøvekontroller. Det skal imidlertid alltid gjennomføres 
dekkende kontroller før personale får tilgang til kritiske sikkerhetsbegrense-
de områder.148 Dette er områder der avreisende passasjerer og håndbagasje 
har adgang etter at de er kontrollert, og der innsjekket bagasje kan passere 
gjennom eller oppbevares uten at den er sikret.149 I motsetning til reglene for 
gjennomsøking av passasjerer, er det ikke fastsatt nærmere bestemmelser om 
hvilke fremgangsmåter som kan/skal benyttes ved kontroll av personale og 

145 Defi nisjonen gjelder ikke for små fl yplasser, men er knyttet til lufthavner med mer enn 40 
ansatte som er utstyrt med identitetskort, jf 2002-forordningen, vedlegget, punkt 2.2.1 iv).

146 Også adgangen til områder som ligger utenfor fl yside, og som det dermed er offentlig og 
fri tilgang til, skal kunne kontrolleres. Dette gjelder for eksempel offentlige tilførselsveier, 
parkeringsplasser, fl yplasshoteller, buss- og drosjeholdeplasser mv. Slike områder ligger ofte 
utenfor lufthavnen og dermed lufthavnoperatørens kompetanseområde, jf defi nisjon av «luft-
havn» i § 2-1 a i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester av 3. november 2000 nr 1096. Derfor 
er det trolig kun politiet som kan benytte det potensialet for adgangskontroll til slike områder 
som 2002-forordningen gir (i vedlegget, punkt 2.2.3).

147 Forordningen må trolig forstås slik at det i tillegg kommer en persongruppe som i alle fall 
omfatter politi og militære styrker, og som ikke er omfattet av krav til adgangskontroll i hen-
hold til denne forordningen/forskriften.  Jeg kommer ikke nærmere inn på spørsmålet her.

148 Dette kravet gjaldt fra 1. januar 2004.
149 Se forordning om fastsettelse av en felles defi nisjon av kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 

områder i lufthavner (nr. 1138/2004), art. 1.
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de gjenstander de har med.  Det er imidlertid mulig at slike regler fi nnes i 
det hemmelige vedlegget til forordning 622/2003 om fastsettelse av tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet og i 
det hemmelige National Aviation Security Programme, jf oversikten i avsnitt 
16.2.2. Det er uansett nærliggende å anta at reglene for kontroll av passasjerer 
også anvendes på personale så lagt de passer. Dessuten skal fl ysikringstjenester 
utarbeide kvalitetssikringssystemer og driftshåndbøker, og i håndbøkene skal 
det gis nødvendige instruksjoner og opplysninger for at driftspersonalet skal 
kunne utføre sine oppgaver i henhold til kvalitetskravene.150

I utgangspunktet skal alle passasjerer gjennomsøkes når de påbegynner en 
fl yreise eller når de er i overgang mellom fl ygninger uten tidligere å være kon-
trollert på reisen. Luftfartstilsynet kan imidlertid fastsette at visse persongrup-
per kan fritas for gjennomsøking.151 Det kan også fastsettes spesielle kontroll-
prosedyrer for visse persongrupper. Bestemmelsen må trolig forstås slik at det 
kun er anledning til å treffe generelle vedtak, for eksempel vedrørende stats-
overhoder mv, og at fritak mv ikke kan fastsettes på individuell basis. I tillegg 
skal det fastsettes sikkerhetsbestemmelser for «potensielt uregjerlige passasje-
rer» (min kursiv). Dette gjelder trolig – primært – passasjerer som reiser mot 
sin egen vilje, for eksempel i tilknytning til fangetransport og uttransportering 
etter utlendingsloven. Luftfartstilsynet opplyser at det fi nnes regler for særlige 
persongrupper, men disse reglene er hemmelige. 

Gjennomsøking skal skje på de måter som er angitt for passasjerer (punkt 
4.1) og håndbagasje (punkt 4.3). Når det gjelder passasjerer er manuell gjen-
nomsøking og bruk av metalldetektorramme i utgangspunktet alternativer, 
men slik at manuell undersøkelse uansett skal brukes i tillegg som ledd i stikk-
prøvekontroller og når detektoren utløser alarm. Også håndholdt metallde-
tektor kan benyttes. Jeg kommer ikke her nærmere inn på de nærmere rutiner 
som skal benyttes ved anvendelse av de ulike kontrollteknikkene.

I 2002-forordningen er det ikke gitt nærmere regler som ivaretar passasje-
renes eller personalets personvern. Når det gjelder passasjerer er det imidlertid 
i basisforskriftens § 35 gitt enkelte regler for å sikre hensynsfull gjennomsø-
king av personer. Det er for det første bestemt at kroppsvisitasjon bare kan 
foretas personell som er godkjent av Luftfartstilsynet eller av polititjeneste-
mann/-kvinne. Det fastsettes også at «Kroppsvisitasjonen utføres på den mest 
lempelige måte», men uten at det er gitt noen nærmere retningslinjer for dette 
ut over det som direkte følger av forskriften. «Kroppsvisitasjon av mer omfat-
tende karakter» skal utføres i eget adskilt rom, og passasjeren har anledning til 
å kreve at et vitne skal være tilstede. I slike tilfelle skal passasjeren gjøres kjent 
med sin rett til å kreve at vitne skal være tilstede.

150 Jf. vedlegg I til Kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005, vedleggets kapittel 3.
151 Se 2002-forordningen, vedleggets punkt 4.1, 3.
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Det er ingen ubetinget plikt til å fi nne seg i kroppsvisitasjon, men undersø-
kelsen er et vilkår for å ha adgang til lufthavnens område, luftfartøyet og der-
med transporttjenesten. Den som nekter å la seg kroppsundersøke kan derfor 
pålegges å fjerne seg fra lufthavnen eller deler av dette området.  Etterkommes 
ikke pålegget, skal politiet straks tilkalles.152

Verken basisforskriften eller de forordninger som er del av denne forskrifts-
reguleringen angir hvor inngående kroppsvisitasjonen kan være, men slike be-
stemmelser kan fi nnes i hemmelige vedlegg til forordningene. Dersom luftfarts-
loven hadde hjemlet undersøkelse av kroppens hulrom, måtte dette imidlertid 
klart ha fremgått av hjemmelen, jf legalitetsprinsippet. Det samme gjelder tro-
lig annen undersøkelse som berører den klart intime personlige sfære, for ek-
sempel krav om avkledning mv.153

I mars 2007 fremkom det til dels skarpe og omfattende klager med hensyn 
til gjennomføringen av sikkerhetskontroll med fl yvende personell på norske 
fl yplasser. Det ble påstått at kontrollen i noen tilfelle innebar intim berøring, og 
at den noen ble oppfattet som nedverdigende. Fra fl ysikringstjenestens side ble 
det vist til at gjeldende regler gjorde slik kontroll nødvendig.  Diskusjonen fi kk 
medieoppmerksomhet på grunn av en enkelthendelse der sikkerhets kontroll/
ransaking medførte at en fl ykaptein ble så sint at en fl yving måtte kanselleres 
av hensyn til fl ysikkerhet - i betydningen safety(!) Protestene førte bl.a. til et 
møte den 20. mars mellom en rekke involverte parter der det ble enighet om å 
arbeide videre for å bedre arbeidsmiljøet.154

Dersom vilkårene etter påtaleinstruksens kapittel 10 foreligger,155 kan luft-
fartsmyndigheten anmode politiet om å gjennomføre undersøkelse av kroppen 
til mistenkte personer. Jeg går ikke her gjennom de nærmere vilkårene, men 
nevner at samtykke, rettens kjennelse eller påtalemyndighetens vedtak etter 
omstendighetene kan utgjøre grunnlaget for slik undersøkelse.  Politiet kan 
gjennomføre kontroller med kroppens ytre, og kan i tillegg utføre urinprøve, 
utåndingsprøve (alcotest) og undersøkelse av munnhule. Politiet kan også an-
mode lege om å undersøke kroppens indre og andre inngrep som krever medi-
sinsk sakkunnskap.156 Det skal alltid tas mest mulig hensyn og bruk av makt 
som innebærer fare eller betydelig smerte for mistenkte er ikke tillatt. Det kan 
ikke utføres gastroskopi (mageundersøkelse) eller tas urinprøve ved bruk av 
kateter (jf § 10-4), heller ikke ved hjelp av lege.

152 Se basisforskriften § 35 annet ledd.
153 Jf tollforskriften av 15. desember 1967 nr 8962 som i punkt 3.2.3 gir hjemmel for å kreve 

avkledning men ikke undersøkelse av andre av kroppens hulrom enn munnhulen.
154 Se pressemelding etter møtet fra Luftfarststilsynet, tilgjengelig fra http://www.luftfartstilsy-

net.no/presse/pressemeldinger/article9634.ece. 
155 Se forskrift av 28. juni 1985 nr 1679.
156 Se påtaleinstruksens § 10-5 med detaljert angivelse av type undersøkelse.
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Når det gjelder kroppsundersøkelse av personale er det som nevnt ikke 
fastsatt egne regler om dette. Nevnte bestemmelse i basisforskriften § 35 får 
imidlertid trolig tilsvarende anvendelse, jf dog reglene om undersøkelser på 
bakgrunn i bestemmelsene om pliktmessig avhold fra rusmidler i lfl  § 7-4a og 
forskrift om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende 
eller bedøvende middel for personell i luftfartens fl ysikringstjeneste.157 Brudd 
på avholdsreglene og andre straffebud kan imidlertid lede til undersøkelse 
av politi, jf bestemmelsene i påtaleinstruksen og den korte redegjørelsen i 
forrige tekstavsnitt.

Bagasje
Gjennomsøking av håndbagasje har til hensikt å avdekke forbudte gjenstan-
der.158 Dersom slike oppdages skal de enten fratas passasjeren eller passasje-
ren skal nektes adgang til det sikkerhetsbegrensede området og luftfartøyet. 
Ved undersøkelse av håndbagasje angir vedlegget i 2002-forordningen tre al-
ternative fremgangsmåter. For det første kan det skje en fullstendig manuell 
gjennomgang av innholdet i hver veske. For det andre kan det gjøres bruk 
av konvensjonelt røntgenutstyr når dette suppleres med fortløpende manuelle 
stikkprøvekontroller.  For det tredje kan kontroll skje ved hjelp av høyopp-
løselig røntgenutstyr med aktiv billedprojeksjon. Ved mistanke skal det skje 
manuell gjennomsøking, men slik gjennomsøking kan suppleres av utstyr for 
sporpåvisning, for eksempel påvisning av sprengstoff. Håndbagasje til perso-
ner som er fritatt fra kroppsundersøkelse eller som skal gjennomsøkes etter 
særskilte prosedyrer (jf ovenfor), kan fritas for undersøkelse eller underkastes 
spesielle undersøkelsesprosedyrer.159

2002-forordningen fastsetter at all innsjekket bagasje skal være merket slik 
at den kan knyttes til en bestemt passasjer, dvs en person, se punkt 5.1, 1, a). 
Det betyr at opplysninger om innsjekket bagasje alltid er «personopplysnin-
ger» i personopplysningslovens og Personverndirektivets forstand. Også inn-
sjekket bagasje skal gjennomsøkes ved hjelp av én eller fl ere nærmere angitte 
metoder som jeg ikke kommer nærmere inn på her. Manuell gjennomsøking 
er en av de fremgangsmåtene som aksepteres ved siden av røntgenutstyr, fl ere 
andre tekniske hjelpemidler, sporhunder og annet.

Mens det i forhold til passasjerer og håndbagasje klart er angitt at det 
skal letes etter «forbudte gjenstander», er det i forordningen ikke på tilsva-
rende måte angitt hva en ser etter når en gjennomsøker innsjekket bagasje. I 

157 Se forskrift av 17. desember 2001 nr 1462. 
158 Se basisforskriften § 33.
159 Det er også spesielle bestemmelser vedrørende diplomater og deres bagasje, men dette kom-

mer jeg ikke nærmere inn på, se 2002-forordningen, vedleggets punkt 4.4.
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basisforskriften er det etablert et forbud mot «gjenstander eller stoffer som 
kan sette sikkerheten i fare», se § 36. Av det tekniske utstyret som angis for å 
detektere ulovlige gjenstander fremgår det mer konkret at en bl.a. er på jakt 
etter eksplosiver.  Kurerpost skal gjennomsøkes med lignende teknikker som 
for innsjekket bagasje, og for slik post er det vist til forbudte gjenstander som 
angitt punktene iv) og v) i tillegget til 2002-forordningen.  Dette er spreng-
stoff, ammunisjon, samt brennbare og etsende væsker mv. som alene eller 
sammen med andre gjenstander kan føre til eksplosjon eller brann (punkt iv). 
For det andre gjelder det gasser, kjemikalier mv som kan lamme eller bedøve 
(punkt v). Dette siste punktet kan delvis sies å dekke kjemiske og biologiske 
gjenstander som kan brukes til angrep, men slike gjenstander er også ført opp 
i eget punkt (viii).

Gjennomsøking av bagasje kan prinsipielt sett innebære et brudd på pri-
vatliv og personlig integritet. Målet for gjennomsøkingen og mange av de me-
toder som anvendes, gjør imidlertid at den reelle krenkelsen må sies å være 
forholdsvis beskjeden for det store fl ertallet av personer.  Årsaken er at det i 
veldig begrenset grad skjer tilegnelse av opplysninger om private/personlige 
forhold. Unntaket er situasjoner der forbudte gjenstander er lokalisert, blir 
knyttet til navngitte personer og opplysninger om dette blir behandlet videre 
av lufthavnoperatør og eventuelt politi og andre myndigheter.  

2002-forordningen har også bestemmelser om gjennomsøking av luftfartøy 
som befi nner seg i lufthavnen (jf kap. 3 i vedlegget), men disse bestemmelsene 
har neppe betydning for personvern og jeg kommer derfor ikke inn på dem. 
Når besetning og passasjerer er om bord i luftfartøyet, gjelder ikke nevnte 
forordning, og det er i utgangspunktet ikke adgang til gjennomsøking av pas-
sasjerer eller bagasje. Dette er i og for seg logisk, fordi sikkerhetsregimet for 
lufthavnen skal gjøre det ikke kan oppstå nye behov for kontroll. Om bord 
i luftfartøyet er det ikke noen lufthavnoperatør som har myndighet, og politi 
eller annen myndighet vil normalt ikke være til stede.

På alle luftfartøy skal det være en fartøysjef som har øverste myndighet over 
besetning, passasjerer og gods, se lfl  § 6-1 og 6-3. Fartøysjefen kan bruke makt 
og iverksette andre tiltak for å ivareta fartøyets sikkerhet, beskytte person el-
ler eiendom ombord eller for å opprettholde orden og lydighet om bord, jf lfl  
§ 6-4. Uansett hvilke tiltak han iverksetter må de etter forholdene anses som 
nødvendige og forsvarlige. Fartøysjefen trenger ikke utøve makt/gjennomføre 
tiltak personlig, men besetningen har plikt til å hjelpe. Også passasjerer kan 
hjelpe dersom fartøysjefen ber om det (men har ingen plikt til å etterkomme 
anmodningen). Når det er påtrengende nødvendig kan besetningsmedlemmer 
og passasjerer utøve samme makt og iverksette tiltak uten fartøysjefens an-
modning, og innen de samme rammer som gjelder for fartøysjefens kompe-
tanse.  Dette er akutte tilfelle, for eksempel dersom en person truer besetnings-
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medlemmer med vold og blir overmannet av passasjer, jf Cato Air saken der 
passasjerer overmannet mann som slo føreren av fl y med øks.

Jeg vil ikke her komme nærmere inn på grensene for bruk av makt og iverk-
setting av tiltak ellers.  Det er imidlertid på det rene at det kan iverksettes tiltak 
av ethvert slag når dette fremstår som (påtrengende) nødvendig og forsvarlig. 
Herunder kan det iverksettes tiltak som kan sies å krenke personvern, for ek-
sempel kan det tenkes full ransaking av person eller beslaglegging av PC som 
passasjer nekter å bruke i henhold til reglene for bruk av elektronisk utstyr om 
bord. Tersklene for iverksetting av makt og andre tiltak er imidlertid så høye, 
at det neppe kan sies å foreligge et betydningsfullt personvernproblem.

16.2.3 Bestemmelser vedrørende vandels- og identitetskontroll mv
Særlig innen luftfart er det krav til vandelskontroll mv av ansatte, og enkelte 
langt mindre omfattende bestemmelser om vandel fi nnes også innen jernbane-
sektoren. Alt personale som skal ha innpass på sikkerhetsbegrensede områder 
innen lufthavner skal ha gjennomgått en vandelskontroll. Kontrollen er grunn-
lag for en vurdering av hvorvidt personen kan få adgang til sikkerhetsbegren-
sede områder. Vandelskontrollen skal dekke et tidsrom på minst 5 år tilbake 
i tid, og skal gjentas med jevne mellomrom.160 2002-forordningen inneholder 
ikke videre krav til hvorledes slik vandelskontroll skal gjennomføres. Hjemmel 
for å stille krav til vandel fi nnes imidlertid i lfl  § 5-3, og nærmere regler om 
gjennomføring av vandelskontroll er fastsatt i basisforskriften §§ 24 – 30.

Vandelskontrollen skjer på grunnlag av utvidet politiattest eller tilsvarende 
utenlandsk dokumentasjon. Utvidet politiattest kan gis Luftfartstilsynet i sam-
svar med forskrift om strafferegistrering § 12 nr 4 bokstav e. Hovedreglene om 
utstedelse av politiattester fi nnes i strafferegistreringsloven §§ 5 og 6. Strregl § 
6 angir en rekke milde straffereaksjoner som normalt ikke skal være med i en 
politiattest. Fra dette kan departementet imidlertid i forskrift gjøre unntak for 
særlige tilfelle, jf strregl § 6 tredje ledd og § 10 nr 5. Slikt unntak er fastsatt 
for politiattest etter luftfartsloven. Her kan det kreves uttømmende attest, dvs 
attesten omfatter alle rettskraftige dommer og alle vedtatte forelegg. I tillegg 
kan det tas med «opplysninger om alle verserende forbrytelsessaker og de ver-
serende forseelsessaker som er knyttet til rusmiddelbruk eller som antas å ha 
betydning for formålet med attesten» (jf strafferegistreringsforskriftens § 12 
nr 4 bokstav e).

Luftfartstilsynet bruker den utvidede politiattesten til å foreta en konkret 
og skjønnsmessig helhetsvurdering av om personen kan utgjøre en trussel mot 
sikkerheten i sivil luftfart. Dersom personen kan godtas, kan det treffes vedtak 

160 Se 2002-forordningen, vedleggets punkt 2.2.1.



148 Personvern og transportsikkerhet

om tildeling av ID-kort. ID-kort er en forutsetning for å inneha stillinger på om-
råder i lufthavner som hører til fl yside. Basisforskriften angir i § 27 (2) bestem-
melser i straffeloven som ofte kan bli vektlagt ved vurderingen av om ID-kort 
skal utstedes eller ikke. ID-kortene skal ha navn og foto og personalet plikter å 
bære kortet slik at det er godt synlig.

Innen jernbanesektoren er det kun stilt krav til vandel og politiattest for 
jernbaneforetak med lisens til å drive person- og godstransport, og for til-
latelse til å drive jernbanevirksomhet utenfor det nasjonale jernbanenettet på 
sporvei, tunnelbane, forstadsbane mv. I begge tilfelle stilles det bare krav til 
vandel overfor eier eller daglig leder av virksomheten, og ikke personalet for 
øvrig.161 Det er ikke vedtatt forordninger eller direktiver i EU som gir tilsva-
rende plikter som innen luftfarten.162 I tillegg gjelder krav til helsen for perso-
nell på jernbane, sporvei mv med arbeidsoppgaver av trafi kksikkerhetsmessig 
betydning.163 Denne har primært betydning for safety, og jeg kommer derfor 
ikke nærmere inn på den.

For personer som arbeider i Avinor, NSB og Flytoget kan sikkerhetslovens 
bestemmelser om sikkerhetsklarering komme til anvendelse i tillegg til nevnte 
regler om vandelsattest. Vilkåret er at personen vil kunne få tilgang til skjer-
mingsverdig informasjon, dvs informasjon som det etter en risikovurdering 
må anses nødvendig å skjerme for bl.a. å forebygge mot terroranslag og sa-
botasje. Slik informasjon skal sikkerhetsgraderes etter reglene i lovens § 11. 

164 Sikkerhetsklarering innebærer en klareringsmyndighet gransker vedkom-
mende person ut i fra relevante registre og (eventuelt) en sikkerhetssamtale. 
Klareringsmyndigheten kan være Nasjonal sikkerhetsmyndighet, fylkesman-
nen eller departementet, avhengig av hvem som skal klareres.  Det er gitt nær-
mere regler i forskrift om gjennomføring av slik personkontroll som jeg ikke 
kommer nærmere inn på her. Slik granskning kan imidlertid være meget om-
fattende med bruk av kilder i inn- og utland, og undersøkelsene kan også om-
fatte personer som har familiemessig tilknytning til den aktuelle personen.165 
Dersom det kun er behov for å gi tilgang til informasjon som er gradert «be-
grenset» kan det gis autorisasjon av vedkommende virksomhets leder uten at 
det skjer forutgående sikkerhetsklarering.

161 Se lisensforskriften av 16. desember 2005 nr 1489, § 3-3 og tillatelsesforkriften av 16. desem-
ber 2005 nr 1489, § 4-3.

162 Jernbanesikkerhetsdirektivet (2004/49/EF) gjelder safety-aspektene av sikkerhet, og vil ikke 
bli nærmere kommentert her.

163 Se helsekravforskriften av 18. desember 2002 nr 1678.
164 Se sikkerhetsloven § 11, jf § 3 nr 8 og § 1 bokstav a.
165 For detaljer se sikkerhetsloven kap. 6 og personellsikkerhetsforskriften av 29. juni 2001 nr 

722.
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16.2.4 Behandling av passasjeropplysninger i plassreservasjonssystemer og 
overføring til USA

Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv (plassre-
servasjonsloven)166 har utgangspunkt i luftfart, men åpner også for opplysnin-
ger og reservasjoner innen jernbane.  Bestemmelsene ble derfor vedtatt i egen 
lov (og ikke som forskrift i medhold av luftfartsloven).  Loven er bygget opp 
på noe samme måte som «basisforskriften» som er omtalt i avsnitt 16.2.2, dvs 
det er vedtatt en lov som hovedsakelig sikrer gjennomføringen av EU-forord-
ninger, dvs forordning (EØF) 2299/89 som endret ved forordningene (EØF) 
3089/93 og (EF) 323/99) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssyste-
mer. Teksten i forordningene er teknisk-byråkratisk og nesten ugjennomtren-
gelig for personer som ikke arbeider innen fagfeltet. Loven og forordningen 
har primært en konkurransemessig begrunnelse men berører også personopp-
lysningsvernet, og det er dette aspektet jeg kort vil behandle.

Reservasjonssystemene er organisert som egne selskaper og blir anvendt av 
fl yselskaper, reisebyråer mv.167 Loven og forordningene pålegger at det minst 
skal registreres følgende opplysninger om passasjerene i tilknytning til faktu-
reringen av reservasjonstjenestene:
• form for CRS-reservasjon
• passasjerens navn
• stat
• identifi kasjonskode for IATA/ARC-agentur
• bykode
• de to byene på strekningen
• reservasjonsdato (transaksjonsdato)
• reisedato
• rutenummer
• statuskode (reservasjonsstatus)
• servicenivå (serviceklasse)
• reservasjonsnummer (passenger name record (PNR))
• reservasjons/avbestillingsindikator

I virkeligheten inngår det imidlertid hele 34 opplysningstyper,168 hvorav en-
kelte også inneholder historisk materiale, dvs opplysninger som ikke er spesielt 
knyttet til en bestemt fl yreise. Selv om det ikke direkte er sensitive personopp-
lysninger i personopplysningslovens forstand som inngår,169 vil opplysninger 

166 Se lov av 23. juni 2000 nr 54.
167 Se for eksempel http://www.amadeus.com vedrørende Amadeus-systemet.
168 Se Busch 2007 s 8 - 11.
169 Jf pol § 2 nr 8.
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om for eksempel religion kunne røpes indirekte fordi det er opplyst om spesi-
elle krav til mat.170

Opplysningene vil alltid være knyttet til en identifi serbar person, og vil 
således være «personopplysning» i henhold til personverndirektivet og person-
opplysningsloven.  Personopplysningsloven vil derfor få anvendelse på opp-
lysningene, unntatt dersom det i eller i medhold av plassreservasjonsloven er 
vedtatt avvikende bestemmelser.

Plassreservasjonsloven har enkelte spredte bestemmelser om personopp-
lysningsvern som jeg her kort vil gjennomgå. Bestemmelsene må primært ses 
som supplerende i forhold til bestemmelsene i personopplysningsloven, og 
vil ikke gi andre begrensninger enn de som klart fremgår av den følgende 
fremstillingen.

De bestemmelser som gjelder behandling av personopplysninger i loven/
forordningen vedrører primært spørsmål om tilgang til personopplysninger. 
En underliggende forutsetning er imidlertid (selvsagt) at personopplysninger 
knyttet til plassreservasjoner skal være tilgjengelige i den utstrekning dette er 
nødvendig for å gjennomføre bestillingen og for det økonomiske oppgjøret 
mellom plassreservasjonssystemet og dets abonnenter. Vi har med andre ord 
med to typer avtaleforhold å gjøre, og i begge relasjoner kan det behandles 
slike opplysninger som er nødvendige for å inngå og gjennomføre avtalen, 
jf pol § 8 første ledd bokstav a. Bruk til andre formål er ikke hjemlet i eller 
i medhold av plassreservasjonsloven, men annen innhenting av opplysninger 
fra reservasjonssystemer kan følge av annen lovgivning, for eksempel av straf-
feprosessloven. I artikkel 6 bokstav b) i forordningen er det satt forbud mot 
å bruke personopplysninger til markedsføring. Dette følger uansett av kravet 
til rettslig grunnlag (jf pol § 8), men må trolig også forstås slik at passasjerer 
heller ikke kan samtykke til slik bruk.

I artikkel 6 nr 2 bestemmes det at systemleverandøren skal ikke stille per-
sonlige opplysninger om en passasjer til rådighet for utenforstående uten pas-
sasjerens samtykke. Også dette følger av personopplysningslovens generelle 
bestemmelser, og gjelder for enhver som får tilgang til personopplysninger ved 
hjelp av systemet.

Artikkel 6 nr 1 bokstav a) legge begrensninger på hvor lenge personopplys-
ninger vedrørende enkeltbestillinger kan være direkte tilgjengelig for systemle-
verandøren. Etter 72 timer skal slike opplysninger være frakoplet, og opplysnin-
gene skal slettes/«tilintetgjøres» innen tre år. Etter 72 timer kan opplysningene 
bare gjøres tilgjengelig i tilfeller av tvist om fakturering.  Bestemmelsene inne-
bærer en konkretisering av de alminnelige kravene i pol § 28.

170 Gjelder kategorien «31. Seat information».
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Leverandøren av plassreservasjonssystemet skal sikre at kravene til konfi -
densialitet og begrenset tilgjengelighet blir overholdt, jf art. 6 nr. 1 og 2. Dette 
skal i det minste skje ved hjelp av programtekniske sikkerhetstiltak, se art. 6 
nr 3. Bestemmelsen begrenser imidlertid ikke kravene til sikring av personopp-
lysninger etter pol § 13 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.  Denne 
sikringen omfatter både konfi densialitet, integritet og tilgjengelighet, jf avsnitt 
14.5.6 (ovenfor).

En forbruker skal til enhver tid ha rett til å få en utskrift av presentasjonen 
i reservasjonssystemet eller tilgang til en parallell presentasjon med samme 
skjermbilde som det som vises abonnenten (art. 9a bokstav e). Enhver person 
skal dessuten ha rett til uhindret og vederlagsfri tilgang til sine egne data, 
uansett om disse dataene er lagret i et plassreservasjonssystem eller hos en 
abonnent (art. 9a bokstav f). Også disse bestemmelsene innebærer en konkre-
tisering av bestemmelsene om innsynsrett i egne opplysninger, jf pol § 18 annet 
ledd. Registrerte personer vil imidlertid i medhold av pol § 18 annet og tredje 
ledd ha rettigheter ut over det som følger av plassreservasjonsloven.

I 2004 inngikk EU avtale med USA vedrørende utlevering av passasjer-
opplysninger i tilknytning til fl ygninger til USA.171 Avtalen innebar tillatelse 
for fl yselskapene til elektronisk overføring av passasjeropplysninger (PNR – 
Passenger Name Record) til the United States Department of Homeland Security 
(DHS), Bureau of Customs and Border Protection (CBP).172 Beslutningen om 
å inngå avtalen var basert på forutsetningen om at CBP ville sørge for et til-
fredsstillende beskyttelsesnivå («adequate level of protection for PNR data»). 
Europaparlamentet og the European Data Protection Supervisor bestred lov-
ligheten av avtalen og bragte saken inn for EU-domstolen som i kjennelse 
av 30. mai 2006 annullerte beslutningen om å inngå avtalen. Årsaken var at 
domstolen ikke fant rettslig grunnlag for å fastslå at personvernet var tilfreds-
stillende ivaretatt. Beslutningen om å inngå avtale med USA ble imidlertid gitt 
tidsbegrenset effekt inntil 30. september 2006.

Ny beslutning ble truffet 16. oktober med referanse til revidert avtale.173 
Avtalen sikrer DHS elektronisk tilgang til PNR-data og DHS skal anses å sikre 
et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for opplysninger i PNR. I Rådets avgjørelse 
2006/729/FUSP/RIA, artikkel 4, gis imidlertid de nasjonale myndigheter rett 
til å suspendere overføring av opplysninger til DHS dersom kompetent myn-

171 “EUs avtale med USA gjelder ikke for Norge gjennom EØS-avtalen, men avtalen får betydn-
ing for norske borgere som reiser fra EU-land, se informasjon fra Datatilsynet  på http://www.
datatilsynet.no/templates/Page____1938.aspx.  Se også Council Decision of 17 May 2004 on 
the conclusion of an Agreement between  the European Community and the united States 
of America on the processing and transfer of NPR data by Air Carriers to the United States 
Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection (2004/496/EC).

172 Se avtalens punkter 1 og 2.
173 Se Rådets avgjørelse 2006/729/FUSP/RIA.
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dighet i USA fastslår at DHS overtrer gjeldende beskyttelsesnormer eller etter 
en nasjonale myndigheters konkrete vurdering av praksis mv, jf en rekke ma-
terielle vilkår som må oppfylles (se fotnote).174 Dersom overføring suspenderes 
skal Rådet og Kommisjonen orienteres, jf art. 5. 

16.3 Samlet analyse og vurdering av særreglene for luftfart og jernbane

Gjennomgangen av særlovgivning med forskrifter og tilhørende EU-forord-
ninger mv i dette kapittelet, viser en markert forskjell mellom luftfart og jern-
bane. Kun innen luftfarten er det vedtatt bestemmelser som direkte tar sikte på 
å ivareta sikkerhet mot anslag og security-interessen. Innen jernbanesektoren 
er det bare vedtatt regler som direkte gjelder safety-aspektene av sikkerhet. Det 
betyr ikke at enkelte av disse bestemmelsene også kan få betydning for secu-
rity, men slike mulige effekter er uansett svake og indirekte. Inntil det eventuelt 
blir vedtatt videre sikkerhetsregler for jernbane og annen landtransport, vil det 
derfor være en klar forskjell mellom sikkerhetsreguleringen for henholdsvis 
luft og skinner. Det er imidlertid ikke uten videre rimelig å forutsette likeartet 
tilnærming til sikkerheten innen de to transport sektorene. De fysiske forhol-
dene og luftfartens egenart gjør det langt på vei mulig å ivareta sikkerheten ved 
å kontrollere et lite og avgrensbart fysisk område (lufthavn/fl yside). Dersom en 
lykkes med det, vil sikkerheten være godt ivaretatt fordi det i utgangspunktet 
vil være vanskelig å gjøre anslag mot luftfartøy under veis. Med jernbane er 
dette annerledes, dels fordi det er langt fl ere «havner» (stasjoner), dels fordi 
trafi kken har en slik karakter at stasjonene ikke kan gjøres til gjenstand for 
tidkrevende inngangskontroller, og dels fordi det normalt ikke er vanskelig å 
gjøre anslag mot tog som er under veis. Det at kontrollene innen luftfarten 
faktisk kan ha god beskyttelseseffekt, øker også legitimiteten av kontrollene og 
er argument for at den enkelte passasjer bør kunne tåle forholdsvis store inn-
grep i sitt personvern. For jernbane ville lignende kontrollstrategier ofte stille 
seg helt annerledes fordi effekten av tiltakene ville være langt mer usikre enn i 

174 [N]år der er stor sandsynlighed for, at gældende beskyttelsesnormer overtrædes, der er tilstræk-
kelig grund til at antage, at DHS ikke træffer eller ikke agter at træffe passende og rettidige 
foranstaltninger til at løse den pågældende sag, fortsat videregivelse af personoplysninger ville 
indebære overhængende risiko for at påføre de registrerede en alvorlig skade, og de kompe-
tente myndigheder i de pågældende medlemsstater har udvist efter omstændighederne rimelige 
bestræbelser på at underrette DHS og givet denne mulighed for at svare.», se art. 4 (1)(b).
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luftfarten.175  Inngrepet i personvernet vil derfor lettere anses å være illegitimt 
og uforholdsmessig, jf kapittel 11.

Det sikkerhetsregelverket som er vedtatt for å beskytte mot anslag gjelder i 
stor grad de fysiske kontrollsituasjonene og den direkte interaksjonen mellom 
mennesker (passasjer – sikkerhetspersonalet), herunder der personalet gjør 
bruk av tekniske apparater. De menneskelige relasjonene er derfor domine-
rende. I et personvernperspektiv kan det være grunn til å spørre om rent mas-
kinell behandling kan anses å være en fordel fremfor kontroll av mennesker. 
En maskin vil være «dum» og sterkt begrenset i den forstand at funn på person 
ikke vil gi andre resultater enn de som på forhånd er fastlagt/programmert. Et 
menneskes kognitive prosesser er derimot ukontrollerbare, og det er aldri mu-
lig å forhindre at kunnskaper om bestemte personer fra en sikkerhetskontroll 
kan bli kjent for uvedkommende, selv om dette vil medføre brudd på sikker-
hetspersonalets taushetsplikt. 

I de fysiske kontrollsituasjonene menneske til menneske, er det bare gitt få 
og skjønnsmessige bestemmelser om hvorledes kontrollen skal gjennomføres. 
Hensynet til personvern og rettssikkerhet tilsier imidlertid at disse forskrifts-
bestemmelsene blir langt klarere. Dette gjelder for eksempel i forhold til av-
kledning, og i forhold til kjønn og kulturelt og/eller religiøst betingede krav til 
«bluferdighet». Dette gjelder både i forhold til passasjerer og ansatte, men kan 
sies å være viktigst i forhold til ansatte som utsettes for fysiske kontroller mv 
som del av en daglig rutine. Klarere og faste regler skaper ikke nødvendigvis 
noen større rigiditet i kontrollpraksis, fordi det alltid vil være mulig å fastsette 
vilkår for unntak. Det er også et viktig å understreke at det i et rettsstatlig per-
spektiv ikke er tilstrekkelig at kontrollen i bestemte lufthavner faktisk skjer på 
akseptabel måte, for eksempel fordi det er gitt nærmere retningslinjer om dette. 
Beskyttelsen av den enkelte tilsier at folk gis juridiske garantier og rettigheter, 
dvs at kontrollmyndigheter er rettslig forpliktet til en viss hensynsfull kon-
trollpraksis – ikke at dette bør skje ut i fra velvilje og «service». Eksisterende 
EU-forordninger setter grenser for hva som kan vedtas av regler for å styre 
kontrollpraksisen. Likevel vil det langt på vei være mulig å vedta supplerende 
regler som er lojale i forhold til eksisterende forordninger, for eksempel vedrø-
rende den praktiske gjennomføringen av fysiske kontroller av person.

Et slående trekk ved særreguleringen av sikkerhet innen luftfart er at den 
– bortsett fra spørsmålet om vandelsattest og identitetskort – ikke regule-
rer den informasjonsbehandlingen som er knyttet til kontroll med persona-
let, passasjerer og bagasje. Det er likevel mulig og ikke usannsynlig at det 
fi nnes slike regler i de hemmelige vedleggene til EUs forordninger vedrøren-

175 Rene tunnelbaner vil muligens kunne komme i en lignende stilling som luftfarten, fordi kjøre-
banen vil kunne være klart adskilt fra omgivelsene, og sikkerheten ivaretatt dersom inngan-
gene til underjordiske deler er under full kontroll.  
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de fl ysikkerhet, jf oversikten i avsnitt 16.1. I de særlige reglene vedrørende 
luftfart og jernbane som er gjennomgått i kapittel 16, har jeg ikke funnet 
særlige regler som avviker fra bestemmelsene i personopplysningsloven og 
personopplysnings forskriften.176 Det er derfor disse bestemmelsene som pri-
mært gjelder all behandling av personopplysninger innen disse transportsek-
torene, og bestemmelsene om vandelsattest og identitetskort utgjør bare et 
lite supplement til denne generelle reguleringen. Alle de bestemmelser som er 
gjennomgått i kapittel 14 kommer derfor til anvendelse.

Jeg har ikke gjort nærmere undersøkelser av hvilken informasjonsbehandling 
som faktisk er knyttet til kontrollen av personer og bagasje ved lufthavner.177 
Samtidig er det meget trolig at det skjer informasjonsbehandling innenfor no-
enlunde faste rutiner i alle tilfelle der det er en sikkerhetshendelse av betydning, 
for eksempel ved tilbakeholdelse av ulovlig bagasje eller dersom personale eller 
passasjerer bryter sikkerhetsreglene pga. grov uaktsomhet eller forsett.  Det er 
nettopp i slike alvorlige tilfelle at det er størst behov for å ha klare regler for in-
formasjonsbehandlingen, bl.a. fordi sikkerhetsbruddene dokumenteres/beskri-
ves i systemene på måter som kan få betydning for etterfølgende spørsmål om 
sanksjoner/straff. Behovene for nærmere regler om informasjonsbehandlingen 
gjelder også informasjonssystemer som ikke gjelder selve kontrollsituasjonen 
direkte, men som kan bidra med annen informasjon av betydning. Dette gjelder 
for eksempel opplysninger om bevegelser mv til beslaglagt ulovlig bagasje frem 
til tidspunktet for beslag, og spørsmål om hvilket personale som faktisk utførte 
relevante funksjoner da sikkerhetshendelser inntraff.

Manglende særregler om informasjonsbehandlingen knyttet til kontrolltil-
takene på fl yplassen innebærer ikke at det ikke gjelder regler, men at en må 
anvende de alminnelige reglene som er satt til å ivareta personvern mv. Dersom 
det fi nnes hemmelige regler vedrørende informasjonsbehandlingen er det sann-
synlig at disse vil innebære unntak fra bestemmelser i personopplysningsloven. 
Eksistensen av slike unntak vil kunne komme til syne i tilknytning til forsøk 
på å hevde rettigheter etter personopplysningsloven (f.eks. rett til innsyn etter 
pol § 18), eventuelt ved at personer påtaler manglende etterlevelse av behand-
lingsansvarliges plikter direkte overfor registrerte personer (f.eks. plikt til å 
informere etter pol § 19).

Reglene i personopplysningsloven mv er generelt formulerte og det kan 
derfor være vanskelig å forstå hva bestemmelsene konkret medfører i relasjon 

176 Dette til forskjell fra de EU-regler som gjelder vedr. «safety» i luftfarten. På dette området er 
det vedtatt regler om utveksling av opplysninger mv om sikkerhet i forbindelse med luftfar-
tøy som benytter lufthavner innen EU, se forordning (EF) nr. 768/2006 av 19. mai 2006, jf 
direktiv 2004/36/EF av 21. april 2004.

177 Det er således mulig det skjer åpen informasjonsbehandling som ikke er styrt av særlige be-
stemmelser i lov eller forskrift og heller ikke ligger inn under hemmelig regelverk.
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til kontrollarbeidet i en lufthavn eller lignende. Regulering basert på generelle 
regler avgrenser i tillegg reguleringen til – i hovedsak – å gjøre bruk av bestem-
melser som gir i) generelle rettigheter for den enkelte som det er registrert 
opplysninger om, ii) generelle plikter for den som behandler personopplysninger 
og iii) generelle regler om tilsyns myndighetens (Datatilsynets) og klageorganets 
(Personvernnemndas) kompetanse. Særlige regler om informasjonsbehandlin-
gen i tilknytning til lufthavner og fl ytransport ville gi mulighet for å forby eller 
påby behandling av bestemte opplysningstyper, påby eller forby bestemte for-
mer for behandling, stille vilkår for at behandling kan skje, etablere særskilte 
plikter og rettigheter knyttet til bestemte person grupper, gi tilsynsmyndighet 
og oppgaver til andre enn Datatilsynet (for eksempel Luftfartstilsynet) osv. En 
rettslig regulering som baserer seg på helt generelle regelsett vil med andre ord 
ha langt mindre mulighet for å gi en presis og effektiv styring av personvern-
spørsmålene enn det særregler kan gi.

Ovenfor har jeg kun nevnt reguleringen av krav til sikkerhetssystemene 
innen luftfart, herunder knyttet til bakketjenesten der kontroll med personalet, 
passasjerer og bagasje skjer.178 Dette regelverket mangler klare informasjons-
sikkerhetselementer, dvs det er ikke klart fokusert på spørsmål om konfi den-
sialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette betyr ikke at det ikke gjelder regler 
for informasjonssikkerhet, fordi bestemmelsene i kap. 2 i personopplysnings-
forskriften kommer til anvendelse. Det er imidlertid åpenbare grunner for å 
argumentere for at fl yhavnene bør ha ett sikkerhetssystem og én samlet sikker-
hetsstrategi, der sikkerhetstiltak for å beskytte mennesker og bygninger mv, ses 
i sammenheng med spørsmål om informasjons sikkerhet.  Eksempel på dette 
fi nnes i energiforskriften §§ 6-3 og 6-4179 som omhandler løpende og forebyg-
gende sikringstiltak i tilknytning til energianlegg som reguleres av energiloven, 
herunder sikring mot anslag («security»).

Et annet slående karakteristisk trekk ved security-bestemmelsene i og i 
medhold av luftfartsloven, er at de i størst grad innebærer inngrep i persona-
lets personvern. Personalet er gjenstand for samme fysiske kontroll som pas-
sasjerer, og må i tillegg forholde seg til kravet om utvidet politiattest som minst 
skal fornyes hvert 5. år. Mens kontroll av personer som er passasjerer skjer 
sporadisk i tilknytning til reise, skjer kontrollen av personalet hver dag de 
utfører arbeid på en lufthavn. Dette gjelder ikke bare fl yvende personell, men 
alle som har sitt arbeid innenfor det sikkerhetsbegrensede området, dvs også 
rengjøringspersonalet, betjening i butikker mv.

Både sikkerhetsregelverket i medhold av luftfartsloven og reglene vedrøren-
de plassreservasjons systemer er i stor grad basert på EU-forordninger. Samlet 

178 Se forskrift av 21. august 2003 nr 1068 om bruk av system for sikkerhetsstyring innen fl ysi-
kringstjenesten og bakketjenesten (BSL A 1-9).

179 Forskrift av 7. desember 1990 nr 959, se særlig bokstav a) i begge bestemmelser.
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utgjør de norske nasjonale reglene og EUs regler et «uhyrlig» regelverk som 
vil være nær ugjennomtrengelig for de aller fl este mennesker som ikke arbei-
der med bestemmelsene til daglig. I kapittel 9 understreket jeg betydningen 
av tilgang til rettsinformasjon, jf særlig avsnitt 9.2. Dette gjelder ikke bare 
av hensyn til personvern, men krav om tilgang til rettsinformasjon er selvsagt 
også avgjørende for realiseringen av rettsstatsidealet. Dette gjelder ikke bare 
rettsinformasjon i betydningen gjenfortelling av hva som faktisk er vedtatt, 
men tilgang til selve vedtaket dvs til autentiske regelverkene.

I et rettssamfunn er idealet at det skal være mulig for den enkelte å sette 
seg inn i hvilke plikter og rettigheter som eksisterer, jf det generelle prinsippet 
om at lover skal være offentlig tilgjengelig («publicatio legis»). Dette kommer 
for eksempel til uttrykk loven om norsk Lovtidend om kunngjøring av lover, 
forskrifter mv,180 og i forvaltningslovens § 39 som innebærer at forskrifter 
som ikke er publisert eller forsvarlig kjent ikke kan påberopes.  Straffelovens 
bestemmelse om rettsuvitenhet er uttrykk for samme forutsetning om mulighet 
for å skaffe seg kunnskap om gjeldende rettsregler181. I et demokratiperspektiv 
er det uansett viktig å kunne drive legalitetskontroll, ved for eksempel å etterse 
at departementets eller Luftfartstilsynets forskrifter har et innhold som er i 
samsvar med de lovbestemmelser som hjemler forskriften. De aktuelle reglene 
vedrørende sikkerhet i luftfarten og plassreservasjonssystemer er etter min me-
ning utvilsomt resultatet av utilstrekkelig regelverksarbeid, der det ikke er lagt 
nok vekt på å gjøre rettsreglene tilgjengelig for andre enn spesialister. Det er 
videre eksempler på vedtakelse av regler som skjer på måter der en ikke er mu-
lig å inkorporere/integrere reglene i de øvrige eksisterende reglene i det norske 
rettssystemet.  Tydeligst kommer dette til uttrykk i proposisjonen vedrørende 
lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv. (Ot.prp. 
nr. 51 (1999-2000) der det i den meget kortfattede teksten ikke gies informa-
sjon av betydning for å forstå innholdet av lovforslaget, og der innholdet av 
bestemmelsene i vedkommende EU-forordning står ukommentert.

Særlig i forhold til bestemmelser som direkte kan få følger for den enkelte 
borger, må det være et krav om tilstrekkelig kvalitet på regelverksutforming og 
forarbeider som kan hjelpe på forståelsen av de aktuelle reglene. Det må dessu-
ten stilles særlige krav til publisering og tilgjengelighet til selve regelverkene, 
og i tillegg til populariserte forklaringer og eksemplifi seringer av innholdet og 
effekter av rettsreglene.  

180 Se lov av 19. juni 1969 nr 53, § 1. 
181 Se lovens § 26 som innebærer at personer som på handlingstidspunktet er uvitende om retts-

regler kan straffes dersom uvitenheten er uaktsom.
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17 HOVEDFUNN OG INNSIKTER

17.1 Innledning

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for viktige funn og innsikter fra undersø-
kelsen av den rettslige reguleringen av security i transport, bl.a. sett i lys av 
gjennomgangen og drøftelsen av personvernteori. Dette kapittelet inneholder 
ikke oppsummeringer, og for resultatene av undersøkelser og analyser knyttet 
til de foregående kapitlene, viser jeg til disse. Jeg gjør spesielt oppmerksom på 
at resultatet av de rettsdogmatiske gjennomgangene i kapitlene 14 - 16 i liten 
grad er refl ektert i de følgende avsnittene.

17.2 Grunnleggende om transportsikring og personopplysningsvern

Et viktig utgangspunkt for den rettslige undersøkelsen i dette prosjektet er at 
sikkerhet i transport må forutsettes å kreve innsamling og videre behandling 
av personopplysninger vedrørende passasjerer og ansatte som er knyttet til 
transporttjenestene. Det primære formålet med slik informasjonsbehandling er 
å forhindre anslag og andre sikkerhetshendelser. Også rask og sikker oppkla-
ring av forsøk på eller gjennomføring av anslag er et viktig hensyn.

Forebygging gjelder i forhold til en trussel som i utgangspunktet ikke kan 
avgrenses til en bestemt persongruppe eller et klart avgrenset miljø. Enhver pas-
sasjer, ansatt og annen person som kan komme i kontakt med transportsyste-
met kan således i utgangspunktet utgjøre en trussel.  I regelverket søker en bl.a. 
å takle denne åpne trusselsituasjonen ved å defi nere visse fysiske rammer i form 
av lufthavner der det kan være mulig å skaffe seg nær fullstendig fysisk kontroll 
over personer og bagasje mv. Innen slike rammer er det for eksempel mulig å 
kontrollere alle passasjerer og ansatte før de får tilgang til fl ysiden i en lufthavn. 
Kontrollen kan gjelde etablering av personenes identitet, relevante opplysnin-
ger om vandel, samt full fysisk kontroll med hva personene bringer med seg av 
gjenstander som kan tenkes anvendt til å utsette transportmiddelet for fare.

Tilsvarende kontrollregime er langt på vei mulig å anlegge for skip med kai-
anlegg mv der en har gjennomført egne krav til sikring av havneterminaler for 
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passasjerskip og store lasteskip mv i internasjonal fart.182 For tog er det også 
teoretisk mulig å skille ut internasjonal trafi kk eller lignende og etablert egne 
terminaler som kan sikres på tilsvarende måte, men dette ville åpenbart være så 
dyrt og begrensende på togtransporten at det er lite aktuelt. For skinnegående 
transport i form av T-bane og lokaltog mv, vil det ikke være gjennomførbart 
med omfattende fysisk kontroll av passasjerer fordi dette vil være alt for tid-
krevende i forhold til reisetid og forventet effektivitet i transporten. Samtidig er 
sikkerhetstruslene mot slik lokal passasjertransport trolig like stor som ved an-
nen transport, for eksempel fl ytransport. Sikkerhetstrusselen må derfor trolig i 
hovedsak møtes på en annen måte enn i luftfart og internasjonal skipsfart.

En annen forskjell er at luftfartøy er lite sårbar ovenfor anslag under trans-
port mellom lufthavnene fordi det kreves store ressurser og/eller spesiell kom-
petanse for å kunne rette anslag utenfra mot et fl y som er i luften. Det er derfor 
grunn til å tro at full oppmerksomhet om sikkerheten i lufthavner vil gi en 
effektiv beskyttelse av denne transporten. Skip under veis er mer sårbare, og et 
tog eller lignende som hele tiden beveger seg på bakken er mye mer sårbar enn 
både luftfartøy og skip. Derfor gir det forholdsvis lite mening for den totale 
sikkerheten å stille strenge krav til sikkerhet av stasjonsområder for T-bane 
og tog mv.

Disse ganske markerte og åpenbare forskjellene mellom transportmidlene 
legger sterke begrensninger for valg av strategier i transportsikringsarbeidet. 
Slike forskjeller har trolig også stor innvirkning på hvorledes sikringstiltakene 
påvirker ivaretakelsen av personvernet. I tilfelle der det langt på vei kan etable-
res områder der alle personer kan kontrolleres fysisk for å få tilgang til områ-
det, er det grunn til å anta at behovet for å sikre gjennom innsamling av person-
opplysninger er forholdsvis lite. Motsatt vil manglende mulighet for å etablere 
fysisk kontroll med mennesker som kan utgjøre en trussel mot sikker transport, 
gjøre det desto viktigere å innsamle informasjon som kan sette myndigheter i 
stand til å fange opp og forhindre personer å gjennomføre anslag mv.

Fordi eventuelle terrorister mv er ukjente, og fordi truende planer/intensjo-
ner kan gi seg så mange utslag, blir behovet for tilgang til personopplysninger 
vidt og ubestemt, dvs. det er vanskelig på forhånd å ta stilling til hvilke opp-
lysninger som vil kunne være interessante. Selv om bare et meget lite utvalg av 
innsamlet personinformasjon faktisk vil komme til nytte, er det problematisk 
dersom en på forhånd må binde seg til å bruke visse opplysningstyper på be-
stemte måter. Informasjonsbehovet kan derfor grunnleggende sett sies å være 
åpen og dermed uavgrenset.

Dersom forutsetningen om et åpent og – i prinsippet – uavgrenset infor-
masjonsbehov er riktig innebærer det behov for informasjonsinnsamling fra 

182 Se forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner av 23. juni 2004 nr 1017.
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en lang rekke kilder innen ulike sektorer.  Gjennomgangen av regelverket 
vedrørende behandling av personopplysninger har illustrert hvorledes ulike 
rettslige reguleringer kommer til anvendelse avhengig av samfunnsområde.  
Hovedskillet går mellom i) behandling av personopplysninger innen det van-
lige sivile samfunn (generell lovgivning og særlovgivning), ii) behandling av 
personopplysninger innen politi, domstoler mv, og iii) behandling av person-
opplysninger for rent private/personlige formål.

Behandling av personopplysninger i det sivile samfunn som skjer for rent 
privat/personlige formål er stort sett bare omfattet av enkelte bestemmelser i 
straffeloven. Øvrig behandling av personopplysninger i sivil sektor er omfattet 
av personopplysningsloven, og særlige regler kan gjelde for enkelte sektorer. 
Det er imidlertid ikke vedtatt andre særlige regler vedrørende personopplysnin-
ger i transportsektoren enn bestemmelser vedrørende identifi sering og vandel.  
Når det gjelder det rettslige regimet for behandling av personopplysninger for 
politi og domstoler, er dette fragmentert og vanskelig å få fullgod oversikt over. 
I denne rapporten er dette regelverket ikke gjennomgått. I stedet er EUs forslag 
til rammebeslutning for behandling av personopplysninger i denne sektoren 
omfattet. Gjennomgangen viste et gjennomgående lavere nivå for personvernet 
dersom rammebeslutningen blir gjennomført. Det hersker imidlertid stor usik-
kerhet både med hensyn til det endelige innholdet av rammebeslutningen og 
hvorledes denne vil komme til å bli gjennomført i norsk rett.

Poenget her er at det åpne og uavgrensede informasjonsbehovet som særlig 
er knyttet til security i transport når det ikke er praktisk mulig å etablere fysisk 
kontroll med mennesker og medbragte gjentander, skaper situasjoner der per-
sonopplysninger vil måtte innhentes fra mange kilder.  Dermed vil det oppstå 
en informasjonsfl yt som innebærer at opplysningene krysser grensene mellom 
ulike rettslige regimer. De rettslige reguleringene innen de ulike rettslige regi-
mene er til dels omfattende og kompliserte og står ikke alltid i et avklart for-
hold til hverandre. Situasjonen for regelverk som direkte kan få innvirkning på 
ivaretakelse av personvern i samband med ivaretakelse av security i transport, 
kan derfor sies å være lite tilfredsstillende. Andre forhold gjør situasjonen yt-
terligere vanskelig, se avsnittene 16.4 og 16.7.

Det er mulig at det tilsynelatende skarpe skillet mellom områder som er 
under sterk fysisk kontroll (lufthavner, havneterminaler) og åpne miljøer (gater, 
T-banestasjoner mv) er lite reellt.  Kontrollen ved lufthavner er primært egnet 
til å hindre fl ykapring mv (jf et stort antall fl ykapringer f.o.m. 1970-årene), 
sprengning av luftfartøy (Lockerby-ulykken) og bruk av fl y som angrepsmiddel 
(09.11.2001). Likevel er det generelt sett ikke grunn til å tro at terrortrusler kan 
begrenses til denne typen anslag. Et anslag mot køen for sikkerhetskontroll i 
en lufthavn, mot et parkeringshus, bagasjeutlevering mv vil også ramme trans-
portsystemet på avgjørende måte, og ha stor effekt og nyhetsverdi; noe som kan 
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gjøre det attraktivt for anslag. Dette er deler av transportsystemet som er langt 
dårligere sikret enn fl ysiden fordi de er deler av det åpne samfunnet på samme 
måte som jernbanestasjoner mv.

Spørsmålet er videre om det er grunn til å tro at security i transport på ve-
sentlige måter avviker fra sikkerhetsspørsmål på andre livsområder. I utgangs-
punktet kan det være grunn til å tro at det er ansamling av et stort antall per-
soner, kombinert med symboltunge steder, funksjoner eller tidspunkt som vil 
være avgjørende for om noe kan ses som terrormål eller ikke. Det kan derfor 
være grunn til å se anslag mot teatre,183 skoler184 og idrettsarenaer,185 som like-
artet med anslag mot fl y, tog og busser mv. Dersom en legger dette perspektivet 
til grunn, er det sikkerhetsutfordringen knyttet til det åpne sosiale liv (gater, 
restauranter, T-banestasjoner mv) som representerer den reelle utfordringen, 
fordi det handler om sikring mot terror mv i et åpent samfunn, dvs utenfor 
områder der det kan etableres full fysisk kontroll med mennesker, bygninger 
og gjenstander. Arbeid for å avdekke forberedelser til terroranslag mv på et-
hvert sted til enhver tid trekker ytterligere i retning av uavgrensbare behov for 
informasjon.  Forberedelseshandlinger kan skje hvor som helst og i et langt 
tidsrom forut for det eventuelle anslaget. Dersom forutsetningen om at det kan 
være mange mulige mål (også annet enn transportmidler) er holdbar, bidrar 
dette til at det oppstår uavgrensede behov for informasjon.  Store deler av disse 
opplysningene vil være person opplysninger, og skaper således potensiale for at 
informasjonsinnsamlingen skaper meget alvorlige personvernproblemer.

17.3 Informasjonskontroll i et åpent samfunn

Personvernprinsippene som har ligget til grunn for EU-lovgivningen vedrørende 
behandling av personopplysninger sier noe om hva som skal gjelde prinsipalt, 
dvs være hovedtilnærming i den rettslige reguleringen av personvernspørsmål. 
Enkelte prinsipper står trolig sterkere enn andre, i den betydning at lite gjen-
nomslag for visse prinsipper er mer problematisk enn for andre.  Prinsippet 
om rettferdig og rettmessig behandling av personopplysninger, må både sies 
å være grunnleggende og sterkt. Prinsippet innebærer at sikringstiltak innen 
transportsektoren og ellers skal oppfattes som rettferdige og legitime i befolk-
ningen. Meningsmålinger innen EU som ble gjennomført i 2003, dvs forholdsvis 

183 Jf anslaget mot Dubrovka-teateret i Moskva, 2002.
184 Jf anslaget mot skole 1 i Beslan i Nord-Ossetia, 2004.
185 Jf anslag mot OL i München i 1972 og bomben i Centennial Olympic Park under Atlanta-OL 

i 1996. 
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kort tid etter terroranslagene mot New York og Washington, viste at en stor del 
av respondentene (ca 70%) mente at telefoner og Internett enten ikke burde 
overvåkes for å bekjempe terrorisme i det hele tatt,186 eller at slik overvåking 
begrenset seg til personer som var mistenkt for terrorhandlinger («suspected of 
terrorist activities»).187 Disse tallene gir ikke annet enn en liten indikasjon på 
folks holdninger. Det kan imidlertid være grunn til å merke seg at rundt 40% 
kun var villige til å godta overvåkning av telefon og Internett i kampen mot 
terrorisme dersom overvåkningen kun gjaldt personer som var mistenkt for ter-
ror.  For å forhindre anslag mot transportmidler mv er det nettopp behov for 
å drive informasjons behandling for å etablere mistanke. Da må overvåkingen 
omfatte et stort fl ertall av mennesker som er langt unna enhver mistanke om 
terror. Myndigheter kan med andre ord ha oppfatninger om et kontrollbehov 
med tilhørende behov for behandling av personopplysninger, som ligger langt 
utenfor det store deler av befolkningen (i dag) kan akseptere. En slik utvikling 
vil derfor kunne komme i strid med prinsippet om rettferdig og rettmessig be-
handling av personopplys ninger, dvs med det grunnleggende prinsippet for den 
rettslige reguleringen som ble etablert i og med Europarådskonvensjonen i 1981 
og EU-direktivet om personvern i 1995. De refererte tallene gir grunn til å følge 
nøye med på om dagens regimer og forslag om endringer av aktuelle rettslige 
reguleringer har oppslutning i befolkningen eller ikke.

Problemer vedrørende legitimiteten av omfattende kontroll ved hjelp av 
personopplysninger blir spesielt vanskelige fordi det i mange situasjoner ikke 
kan skje debatter om tiltakene i full åpenhet og med full informasjon til be-
folkningen. Forslag om sterkt reduserte innsynsrettigheter i utkastet til ram-
mebeslutning vedrørende personvern i kriminalsaker innen politi og domsto-
ler i kriminalsaker illustrerer dette problemet (se avsnitt 14.6). For det første 
kan hensynet til effektiv etterretning og etterforskning tilsi tilbakeholdenhet 
med informasjon om trusselsituasjonen og myndighetenes metoder. For det 
andre kan det være ønske om å unngå opphetede debatter om bruk av per-
sonopplysninger i kontrollarbeidet, fordi dette kan skape uheldig motstand.  
Oppfatninger om at slik bruk av personopplysninger er strengt nødvendig, 
kombinert med holdninger om at «det du ikke vet har du ikke vondt av» og 
«den som har rent mel i posen har intet å frykte», kan komme til å begrunne 
ønske om lav profi l og lite kunnskap i befolkningen om myndighetenes praksis 
på området.  

186 Gjennomsnittlig 33% for telefon (spennvidden mellom landene i svarene; 25 – 48%) og 
25% for Internett (spennvidden mellom landene i svarene; 20 – 41%), i European Opinion 
Research Group, Special Eurobarometer; Data protection. Publisert 2003.

187 Gjennomsnittlig 40% for telefon (spennvidden mellom landene i svarene; 25 – 48%) og 40% 
for Internett (spennvidden mellom landene i svarene; 28 – 58%), se spørsmål 36a og 36b i 
undersøkelsen.
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Mangelen på åpenhet er ytterligere problematisk fordi den kombineres 
med hemmelige generelle regler.188 Det faktum at deler av EUs forordninger 
er hemmelige og at disse er/blir vedtatt som forskrifter til luftfartsloven, inne-
bærer et fremmed element som strider mot en grunnleggende rettsstatsidé om 
at lovgivningen skal publiseres, jf prinsippet om «publicatio legis».189 Et slikt 
hemmelighold er med andre ord ikke bare i strid med personvernprinsipper 
men også med et vesentlig element i selve grunnlaget for en demokratisk retts-
stat. Forholdet kan bli noe mindre alvorlig dersom det formelt er utpekt én 
eller fl ere kontrollmyndigheter med stor legitimitet, autoritet og tilstrekkelig 
arbeidskapasitet, og som har klart defi nerte oppgaver å kontrollere innholdet 
av og praksisen med slikt hemmelig regelverk. Datatilsynet er trolig ikke ak-
tuell uten særlig regulering, jf avsnitt 14.3.3 om unntak for Datatilsynets og 
Personvernnemndas kompetanse når det skjer behandling av personopplys-
ninger som er nødvendig av hensynet til rikets sikkerhet eller de alliertes sik-
kerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale sikkerhetsin-
teresser.190 EOS-utvalget har etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 
som utøves i den sivile og militære forvaltning som sitt arbeidsområde og er 
kontrollinstans for sikkerhetsarbeid som hører inn under sikkerhetsloven, se 
avsnitt 16.1.4 (ovenfor) om sikkerhetslovens anvendelse på forvaltningsorga-
ner og visse bedrifter innen transportsektoren.191 Forordningene vedrørende 
fl ysikkerhet blir også behandlet i Stortingets konsultasjonsorgan for EØS-sa-
ker (EØS-utvalget), men det er neppe grunn til å legge stor vekt på den mulige 
kontrollfunksjonen som er knyttet til denne saksbehandlingen.192 Det er også 
mulig at det felles tilsynsorganet som er foreslått i utkastet til rammebeslutning 
vedrørende personvern i kriminalsaker innen politi og domstoler kan ha en 
rolle på det nasjonale planet.  Uansett mener jeg det et klart behov for å klar-
legge hvilke(n) kontrollmyndighet(er) som skal ha ansvaret for å ha tilsyn med 
regler og praksis vedrørende de hemmelige delene av fl ysikkerhetsarbeidet.

Prinsippet om medbestemmelse innebærer at registrerte personer skal kun-
ne delta og ha innvirkning på hvorledes opplysninger om dem blir behandlet 
av andre. Siden informasjonsinnsamlingen ikke kan begrenses til transportsek-
toren, men kan gjelde mange sektorer og kilder i samfunnet, er dette prinsippet 
vanskelig å realisere. I den grad det er behov for begrenset åpenhet om metoder 
mv, vil dette gjøre medbestemmelse ytterligere vanskelig.  Dersom en deltaker-

188 Se avsnitt 16.1.
189 Se Bing 1982, s 202 - 209.
190 Unntaket gjelder adgang til opplysninger, lokaler og utstyr (pol § 44) og melde- og konse-

sjonsplikt for behandlingsansvarlige (pol §§ 31 og 33), se pof § 1-2.
191 Jf også EOS-loven § 3 og instruksen for utvalget § 11.
192 I tillegg behandles EØS-saker i EØS-komitéen og EØS-rådet på vanlig måte, jf EØS-avtalen 

art. 89 og 92.
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demokratisk tilnærming er vanskelig å gjennomføre kan dette kompenseres 
gjennom det representative demokratiske systemet, men også en slik demokra-
tisk debatt forutsetter informert meningsutveksling og åpenhet.

Også prinsippet om formålsbestemthet er problematisk å realisere i en 
situasjon der behovet for informasjonsbehandling ikke kan begrenses til be-
stemte og avgrensede kilder og metoder for videre behandling av personopp-
lysningene. Riktignok er det slik at det på politiets hånd kan være meningsfullt 
å snakke om begrensning til et formål, for eksempel til terrorbekjempelse. I 
forhold til alle kilder som politiet og andre myndigheter vil gjøre bruk av, blir 
formåls begrensningen mer problematisk.  En mulighet er å generelt defi nere 
terrorbekjempelse og transportsikring som et formål knyttet til behandling av 
personopplysninger i transportsektoren og andre aktuelle sektorer. Imidlertid 
vil slik introduksjon av «standard» formål om terror bekjempelse for mange 
ulike behandlinger av personopplysninger komme i strid med det som må an-
tas å være en grunnleggende idé bak prinsippet; nemlig å legge begrensninger 
på spredning og bruk av personopplysninger. På den annen side vil tydelig 
formålsangivelse vedrørende bekjempelse av anslag mot transportmidler mv 
være positiv fordi det forutsetter en viss grad av åpenhet om den faktiske infor-
masjonsbruken. Behov for hemmelighold og begrensning av informasjon om 
konkrete rutiner og systemer som brukes i terrorbekjempelse, kan imidlertid 
gjøre det uønsket å opplyse om at ulike informasjonssystemer har terrorbe-
kjempelse som et av sine formål.

Prinsippet om minimalitet kan også knyttes til spørsmålet om anonymitet. 
Det er eksempler på lovgivning og rekommandasjoner der det kreves at det til-
rettelegges for anonym informasjonsbehandling, dvs. for å hindre at det opp-
står «person opplysninger» med tilhørende behov for personopplysningsvern. 
Et forholdsvis nylig eksempel på klar sammenkopling mellom minimalitets-
prinsippet og spørsmålet om anonymitet, fi nnes i en anbefaling fra en grup-
pe nasjonale og regionale datatilsynsmyndigheter, der det heter at «2. The 
Conference resolves that developing an international privacy standard must be 
based on the fair information practices as well as the concepts of data scarcity, 
minimisation and anonymity.» (min kursiv) 193 Det foreligger imidlertid kun 
anbefalinger i retning av å legge til rette for anonymitet, og det kan derfor 
neppe konkluderes med at det er etablert et prinsipp om anonymitet. I avsnitt 
5.2 er det referert til diskusjon i artikkel 29-gruppen i EU.194 Gruppen legger 
også vekt på pseudonymitet, dvs ikke på anonymitet men en form for beskyttet 
identitet. Poenget kan derfor være at det ikke skal være åpne personidentite-

193 Se Conference of International Data Protection Commissioners, Wroclaw, 14.September 2004
Resolutions on a Draft ISO Privacy Framework Standard, tilgjengelig fra http://www.bfd.
bund.de/EN/Home/homepage.

194 Dvs gruppen som er nedsatt i henhold til artikkel 29 i EUs personverndirektiv.
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ter men at disse skal beskyttes, for eksempel ved hjelp av pseudonymisering, 
avidentifi sering, kryptering eller - i siste instans - anonymisering. Flere slike 
teknikker for å beskytte personidentiteter kan være aktuelle å gjøre bruk av 
også innen arbeidet med security in transport. Skjulte identiteter kan for ek-
sempel tenkes benyttet som del av de rettssikkerhetsgarantier som kan være 
knyttet til politiets bruk av personopplysninger. En kan for eksempel tenke seg 
at virkelige identiteter ble tilgjengelige for politiet etter en rettslig kjennelse, 
dvs slik at domstolene fi kk myndighet til å tillate tilgang til identifi serbare 
opplysninger som danner mistenkelige mønstre, og som derfor bør undersøkes 
på personnivå.

Også prinsippet om opplysningskvalitet kan være problematisk å håndtere i 
tilknytning til informasjonsbehandling som er motivet i forebyggelse av anslag 
mot transportmidler mv. Dette gjelder i alle fall forberedende informasjonsbe-
handling, dvs informasjonsbehandling som ligger forut for påtalemessige be-
slutninger, domstolsavgjørelser mv. Etterretnings- og etterforskningsarbeid vil 
nødvendigvis i stor grad gå ut på å samle inn og analysere store informasjons-
mengder der opplysningskvaliteten er veldig varierende. Særlig gjelder dette 
vurderinger, dvs opplysninger som tilkjennegir subjektive oppfatninger. Her 
vil opplysningene lett kunne være uriktige eller ufullstendige, samtidig som det 
kan være vanskelig å verifi sere.  Problemet er mindre når informasjonskilden 
er tekniske systemer, for eksempel epostlogger mv. Også slike opplysninger 
kan imidlertid manipuleres, og det kan uansett være stor usikkerhet mht hvem 
opplysningene i loggene faktisk gjelder.

Utfordringene knyttet til opplysningskvalitet er ikke spesielt for terrorbe-
kjempelse, men kjennetegner mye politiarbeid. Arbeidet går nettopp ut på å 
ta utgangspunkt i sann og usann informasjon for gradvis å verifi sere og be-
vise sanne opplysninger om handlinger, årsaksforhold, motiver mv. I sluttbe-
handlingen innen påtalemyndighet og domstoler er med andre ord kravene 
til opplysningskvalitet og sannhet høye. Desto større og mangfoldig informa-
sjonstilfanget er i utgangspunktet, desto lenger vei kan det antas å være frem 
mot en tilstrekkelig informasjons kvalitet. Store deler av politiets forberedende 
behandling av personopplysninger vil med andre ord ofte ikke være i tråd med 
prinsippet om opplysningskvalitet. Ivaretakelse av personvern og rettssikker-
het kan nettopp tenkes å skje ved at det stilles krav til kvaliteten av opplysnin-
ger før de kan anvendes på måter som får konsekvenser for enkeltpersoner.

Prinsippet om informasjonssikkerhet er trolig det prinsippet som skaper 
minst problemer i forhold til omfattende behandling av personopplysninger 
for å bekjempe anslag mot transportmidler mv. Her vil politiet og andre myn-
digheter ha selvstendige motiver for å gjennomføre tilfredsstillende sikring, 
fordi etterretning og etterforskning mv både krever tiltak for å sikre konfi den-
sialitet, integritet og tilgjengelighet.
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Oppsummeringsvis kan det sies at det er klare problemer med å etterleve 
personvernprinsippene i en situasjon med omfattende bruk av personopplys-
ninger for å bekjempe anslag mot transportmidler (og andre samfunnsinsti-
tusjoner mv). Hvor mye gjennomslaget av prinsippene konkret vil bli svek-
ket, gjenstår å diskutere, men diskusjonen frem til utkast av rammebeslutning 
vedrørende ivaretakelse av personvern innen kriminalsektoren mv, 195 viser 
hvorledes hensynet til bekjempelse av organisert kriminalitet og terror klart 
og systematisk begrunner svekkelse av personvernet i forhold til det generelle 
regimet i personverndirektivet og personopplysnings loven.

Det kan stilles spørsmål ved hvor lite gjennomslag et prinsipp kan få før 
det opphører å være et prinsipp. I rettsteknisk forstand kan det være grunn til 
å endre prinsippet dersom unntakene blir så viktige eller mange at prinsippet 
ikke lenger gir et hensiktsmessig utgangspunkt. Med et ideologisk utgangs-
punkt kan det imidlertid være grunn til å holde på prinsipper som midlertidig 
i en gitt historisk situasjon har svakt gjennomslag, fordi en mener at denne 
situasjonen prinsipielt sett er uheldig. Dersom det (retts-)politiske målet er å 
reetablere prinsipper som faktisk bærende, kan det derfor være grunn til å om-
tale normer som «prinsipper» selv om gjennomslaget er svakt.  Konklusjonen 
på denne lille gjennomgangen av personvernprinsippene bør etter min mening 
ikke være at prinsippene bør omformuleres selv om de på security-området 
kan bli svakere enn ønskelig. Svekkelsen av prinsipper bør tvert i mot grunngi 
en intensivering av diskusjonene om hvert prinsipp. Diskusjonene bør særlig 
gjelde behovet/muligheten for å kompensere for manglende gjennomslag av 
prinsippene ved hjelp av forsterkede rettssikkerhetsgarantier, se avsnitt 17.9.

17.4 Personvern i fysisk forstand og personopplysningsvern

Kartleggingen av gjeldende regelverk vedrørende behandling av personopplys-
ninger i del II av denne rapporten gir grunnlag for å identifi sere og analysere 
mulige personvernproblemer knyttet til informasjonsbehandling. Jeg har ikke 
på tilsvarende måte presentert noen modell som kan være til hjelp ved vurde-
ring av hvor inngripende fysiske personundersøkelser er. Likevel går jeg ut i 
fra at den generelle fremstillingen av personvern i kapittel 3 gir rettledning. 
Utgangspunktet er da at personvern også kan sies å handle om fysisk auto-
nomi og integritet, og at styrken av personvernspørsmålene langt på vei er 
avhengig av hvor nær personen utenforstående kommer, dvs hvor fysisk intim 
interaksjonen er.

195 Jf diskusjonene i kapittel 14 vedrørende hovedpunkter i utkast til rammebeslutning art 1 (3) 
i Council of the European Union, 7315/07, Brussels, 13. Mars 2007.
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Kontroll av personers kropp, klær og medbragte gjenstander i lufthavner er 
i prinsippet tvungen i den forstand at kontrollen er et ufravikelig vilkår for å ut-
føre arbeid i tilknytning til transport tjenester og for å være passasjer. Innenfor 
denne rammen er den enkelte i stor grad fratatt autonomi og må fi nne seg i 
de kontrollhandlinger som sikkerhetspersonellet anser som lovlige og nødven-
dige. Imidlertid kan integritetskrenkelsen ofte være forholdsvis beskjeden. Selv 
om kontrollen av passasjerer og ansatte i lufthavner gjelder gjenstander i eller 
under personenes klær, er denne kontrollen ofte forholdsvis lite intim. Årsaken 
er at kontrollen i utgangspunktet skjer fullt påkledt og med meget begrenset 
berøring fra kontrollpersonell. Dette gir en beskjeden krenkelse av fysisk in-
tegritet, som isolert sett neppe oppleves som særlig problematisk for mange. 
Hyppig gjentatte kontroller kan imidlertid oppleves integritetskrenkende selv 
om hver kontrollhandling isolert sett er lite problematisk. Nærmere kontroller 
av personer på grunnlag av indikasjoner vil kunne være integritetskrenkende 
på mer alvorlige måter. Det er uklart hvor langt retten til slik kontroll går, og ut 
over «mest mulig lempelig» fremgangsmåte og rett til å ha vitne til stede, er det 
ikke gitt (offentlige) regler eller grenser for hvorledes slik kontroll skal skje.

Personvernhensyn tilsier at grensene og fremgangsmåtene for mer inngå-
ende fysiske undersøkelse av personer bør klargjøres på en langt klarere måte 
enn i dag. I tillegg til generelle personvernhensyn, bør slike regler i rimelig grad 
ivareta hensynet til religiøst/kulturelt betingede oppfatninger om sømmelighet, 
bluferdighet mv.

Gjennomgangen av regelverket gir et bilde av en rettslig regulering der det 
er uklar sammenheng mellom fysisk kontroll og kontroll som skjer ved at det 
blir behandlet personopplysninger. Det er mulig at dette gjenspeiler praksis 
og viktige realiteter, dvs at det i liten grad skjer behandling av personopplys-
ninger før, under og etter den fysiske kontrollen med passasjerer og ansatte. 
Hva praksis på området er på norske lufthavner, har ikke vært gjenstand for 
undersøkelse i dette prosjektet. Det er ingen nødvendig kopling mellom slik 
fysisk kontroll og behandling av personopplysninger. På lignende måte som 
det gjennomføres undersøkelse av ansattes vandel, er det likevel rimelig å tro 
at det for eksempel kan være formålstjenlig å bruke bakgrunns informasjon om 
innsjekkede passasjerer mv for å høyne treffsikkerheten i den fysiske kontrol-
len, og at det kan være aktuelt å registrere opplysninger om funn på personer, 
mistanker mv til enkelt personene som er kontrollert.

I den grad det skjer behandling av personopplysninger i tilknytning med 
den fysiske kontrollen av personer, tilsier personvernhensyn at disse sammen-
hengene alltid skal være beskrevet. I den grad en gjør bruk av sensorer for å 
undersøke personers kropper, vil dette åpenbart være informasjonsbehandling 
på linje med annen informasjonsbehandling. Også når mennesker gjennomfø-
rer fysiske kontroller bør en være oppmerksom på om det skjer informasjons-
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behandling i tilknytning til kontrollen. I den grad svaret er bekreftende bør 
dette gjenspeiles i den samlede reguleringen og beskrivelsen av hvorledes be-
handlingen av personopplysninger skal/kan skje.

17.5 En nest beste form for personvern?

Bred og omfattende behandling av personopplysninger for å avdekke forbere-
delser til og forsøk på anslag mot ulike sivile mål, herunder mot transportmid-
ler, skaper uunngåelige krenkelser av personopplysningsvernet slik dette har 
vært forstått i lovgivning og litteratur mv. Det kan imidlertid hevdes at per-
sonvernet kan ivaretas/krenkes på minst to nivåer. Stikkordet er «kan» i defi -
nisjonen av personopplysning: «opplysninger og vurderinger som kan knyttes 
til en fysisk enkeltperson» (min utheving). Det første kognitive skillet mellom 
nivåer gjelder skillet mellom opplysninger som kan knyttes til en person og 
opplysninger der faktisk tilknytning er etablert.

Det andre nivået gjelder skillet mellom automatisk og manuell behandling 
av disse opplysningene. I fi guren nedenfor har jeg kombinert disse to nivåene.

Maskinell
tilgang

Manuell
tilgang

Mulig ID
Vanskelig 1 2
Lett 3 4

Etablert ID
Skjult 5 6
Åpen 7 8

I tabellen skjelner jeg mellom tilfelle der identifi kasjon er mulig men ikke 
er utført, og tilfelle der identiteten er brakt på det rene. Når det er mulig å 
identifi sere kan slik identifi kasjon være mer eller mindre vanskelig å foreta. I 
tabellen har jeg markert to ytterpunkter for å beskrive vanskelighetsgraden. 
Identifi kasjon av personer på et videoopptak vil for eksempel normalt anses å 
være vanskelig (mulig ID, vanskelig), mens identifi kasjon av personer på opp-
tak gjort på ansattes pauserom vil normalt være lett (mulig ID, lett). En åpen 
identitet i tabellen er tilfelle der personen er identifi sert med fullt personnavn 
mv, mens en skjult identitet vil være fødselsnummer, kundenummer mv.

Jeg vil ikke her gå inn på en detaljert diskusjon av de åtte kategoriene som 
fremkommer i tabellen. Det generelle poenget er imidlertid at (bare) maskinell 
tilgang til personopplysninger kan anses å være mindre krenkende enn manu-
ell tilgang, dvs krenkelsen av personvernet kan anses å være mindre dersom 
opplysningene kun er gjenstand for maskinell behandling og ikke kommer til 
noen personers kunnskap.
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Tilsvarende kan en hevde at ikke etablerte men mulige identiteter gir min-
dre negative effekter for personvernet enn tilfelle der identiteten er etablert. 
Videre er det i utgangspunktet mindre alvorlig å behandle opplysninger der 
identiteter er vanskelig å etablere enn tilfelle der dette er enkelt. Blant de eta-
blerte identitetene er det dessuten grunn til å skjelne mellom tilfelle der identi-
teten er skjult (jf. pseudonymisering, kryptering av ID og avidentifi sering), og 
tilfelle der identiteten er åpen. Først nevnte situasjon må normalt anses å være 
mer gunstig for personopplysningsvernet enn situasjoner med åpen identitet.

Samlet sett vil denne tilnærmingen i utgangspunktet klassifi sere personvern-
truslene som lavest i kategori 1 i tabellen ovenfor og størst i kategori 8. Denne 
rangeringen er imidlertid bare et utgangspunkt. Hva som konkret kan anses 
å være den typiske rekkefølgen mellom kategoriene i tabellen vurdert etter 
alvorlighetsgraden ut i fra hensynet til personopplysningsvern, vil jeg ikke her 
ha veldig bestemte oppfatninger om. Det er imidlertid nærliggende å tro at 
slik gradering ofte kan sies å følge nummereringen i tabellen. En viktig faktor 
som ikke er del av oppsettet i tabellen, er imidlertid mengden opplysninger. 
Muligheten for å behandle langt større mengder personopplysninger ved auto-
matisert behandling enn ved manuell behandling vil for eksempel kunne gjøre 
at kategori 7 kan bli vurdert som mer krenkende enn kategori 8.

Tabellen kan gi grunnlag for to konklusjoner. For det første kan det gi 
grunnlag for å gi generelle retningslinjer for planlegging av aktuelle informa-
sjonssystemer og -rutiner. Det kan for eksempel være grunn til å pålegge be-
handling med så lav grad av mulighet for direkte identifi sering og så høy auto-
matiseringsgrad som forsvarlig. For det andre kan kategoriene i tabellen være 
utgangspunkt for fastsettelse av (nye) rettssikkerhetsgarantier, dvs regler som 
er egnet til å sikre at personopplysningene blir behandlet på en måte som be-
skytter mot uberettiget rettsforfølgelse mv. Det kan for eksempel tenkes regler 
om domstolkontroll med manuell tilgang til personopplysninger innen politi- 
og påtalemyndigheter, og pålegg om logging og kontroll fra tilsynsorgan med 
automatisert behandling av personopplysninger i kategoriene 3,5 og 7.

17.6 Krav til regelverksstruktur og -innhold

Undersøkelsen viser at det i hovedsak kan sies å være fi re rettslige regimer som 
har direkte betydning for behandling av personopplysninger vedrørende sik-
kerhet i transport. Mest sentralt står et felles EØS-regime som omfatter de fl este 
virksomheter utenfor politi og rettsvesen mv, dvs virksomheter196 innen det al-

196 Også enkeltpersoner kommer inn under dette regimet, men virksomheter er langt viktigere 
innen sikkerhet for transport.
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minnelige sivile samfunn (offentlig og privat sektor). Dette regimet omfatter en 
felles EU-rettslig regulering (personverndirektivet), personopplysningsloven og 
forskrifter til denne. I utgangspunktet hører alle transportselskaper mv inn un-
der dette alminnelige regimet, og bortsett fra regler vedrørende vandelsattester 
mv, eksisterer det i liten grad særlige regler om behandling av personopplysnin-
ger i transportsektoren.

Det andre regimet gjelder behandling av personopplysninger innen forebyg-
ging, etterforskning, oppdagelse og rettsforfølgelse av straffbare handlinger og 
gjennomføring av straff. Også her er det tale om en felles europeisk regulering 
(rammebeslutning), men våren 2007 var denne ikke endelig behandlet og ved-
tatt. Det er uklart hvorledes rammebeslutningen vil bli gjennomført i norsk rett. 
Rammebeslutningen følger imidlertid langt på vei skiller som allerede fi nnes 
i norsk personopplysningslovgivning, jf unntaket fra personopplysningsloven 
vedrørende saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene 
(domstolloven, straffeprosessloven, tvistemålsloven og tvangsfullbyrdelseslo-
ven mv.), jf pof § 1-3.197

Det tredje regimet er ikke et enhetlig sett av reguleringer, men likevel et 
viktig systematisk trekk ved reguleringen.  Dette er tilfelle av særregulering 

for avgrensede saksfelt, for eksempel 
for Europol, Eurojust, toll, Schengen og 
luftfart og tilbakeholdelse av trafi kkdata 
vedrørende elektronisk kommunikasjon. 
Deler av særreguleringen inneholder 
rettsregler som spesielt skal ivareta per-
sonopplysningsvern innen hvert sitt be-
grensede område, mens særreglene innen 
transportsektoren (luftfart) i liten grad 
inneholder slike regler, men regulerer an-
dre aspekter ved sikkerhet i lufttransport. 
I tilfelle av motstrid mellom spesielle og 
generelle regler, går særlovgivningen foran 
de generelle reguleringene, jf de to foregå-
ende regimene som jeg har nevnt.  

Det fjerde og siste regimet er nasjonale regler som kriminaliserer visse hand-
linger som kan anses å være skadelig for personvernet. Straffebestemmelser 
som skal beskytte ære, privatlivets fred, private brevsendinger og annen kom-
munikasjon, hemmelige lydopptak der en selv ikke deltar mv gjelder generelt, 
men har spesielt stor betydning for enkeltpersoner som er unntatt fra person-
opplysningsloven mv. Dessuten tydeliggjør slike bestemmelser grensene for hva 

197 Jf. også unntaket for vitale nasjonale sikkerhetsinteresser (pof § 1-2).

Personverndirektivet og
personopplysningsloven

Rammebeslutningen om person-
vern og nasjonale bestemmelser i
rettspleielovene mv

Internasjonale instrumenter vedr.
avgrensede saksfelt og
tilhørende nasjonale rettsakter
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Figur 8: Illustrasjon av forholdet 
mellom ulike rettslige regimer vedr. 
ivaretagelsen av personvern
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myndigheter, transportbedrifter mv ikke kan foreta seg uten konkret hjemmel 
for at det likevel skal være tillatt.

De fi re regimene kan grupperes i henhold til hovedtrekk ved den regula-
torisk strategien som er valgt. Personvern direktivet, Rammebeslutningen og 
i stor grad også særreguleringer er prosedyreorienterte, dvs rettsreglene angir 
i (forholdsvis) stor detalj hvilke fremgangsmåter som skal følges og hvilken 
kompetanse de ulike aktørene skal ha. Til forskjell følger straffelovgivningen 
en misbruksorientering, dvs lovgivningen angir negativ adferd som krenker 
personvernet og som derfor er rettsstridig og belagt med straff.198

Mens en misbruksorientering i stor grad gjenspeiler allmenne sosiale nor-
mer, inneholder prosedyreorienterte regelverk anvisninger på fremgangsmå-
ter som skal følges for å sikre den balanse mellom motstridende hensyn som 
vedtaksorganet har ansett å være riktig. Det er grunn til sterkt å understreke 
betydningen av slik prosedyreorientering. Samtidig er det imidlertid grunn til å 
argumentere for at slike prosedyrer ikke bør være beskrevet på et helt overord-
net nivå, men bør være så konkrete at de beskriver praktiske og gjenkjennelige 
situasjoner. Regler for kontroll av ansatte og passasjerer i lufthavner bør med 
andre ord konkret angi hvilke personopplysninger som kan innhentes, brukes 
og registreres i tilknytning til kontrollen, hvilke selvbestemmelsesrett den en-
kelte har, hvilke integritetskrenkelser som må tolereres, og hvilke fremgangs-
måter som skal følges ved fysisk kontroll av person.

Detaljert regulering som nevnt vil langt på vei innebære stor grad av po-
litisk involvering fordi direktiver, forordninger og nasjonale lover springer ut 
av politiske prosesser.199 En slik detaljert tilnærming kan dessuten hevdes å 
være i god overensstemmelse med demokratiske idealer, bl.a. fordi den kon-
krete avveiningen mellom trafi kksikkerhet og personvern mv direkte utføres 
av personer som står til valg og/eller på annen måte kan gjøres direkte politisk 
ansvarlig. Detaljert og konkret prosedyreorientert regulering vil også gi størst 
forutberegnelighet for den enkelte. På den annen side vil slik regulering gi liten 
grad av fl eksibilitet ved utførelsen av kontrollarbeidet, noe som kan kreve 
hyppigere regelendringer enn med mer generelt formulerte bestemmelser.  Jeg 
kommer ikke her nærmere inn på hvorledes hensynene i praksis kan og bør 
balanseres, men nøyer meg her med å peke på at hensynet til personvern og 
rettssikkerhet taler for detaljerte og konkrete regelverk som både beskriver den 
enkeltes rettigheter og innholdet av og grensene for myndighetsutøvelse.

198 Også brudd på fl ere bestemmelser i prosedyreorientert lovgivning er belagt med straff. 
Poenget ved å skille mellom prosedyre- og misbruksorientert regulering er således ikke bru-
ken av straff men innholdet av de øvrige reglene.

199 Selvsagt springer også straffelovgivningen ut av politiske prosesser, men reguleringen er langt 
mindre omfattende.



 Hovedfunn og innsikter 173

Etter min mening er det viktig å primært gjøre bruk av prosedyreorienterte 
regelverk for å uttrykke den til enhver tid fremforhandlede balansen mellom 
transportsikkerhet/rettsbeskyttelse og personvern/rettssikkerhet. Samtidig er 
det imidlertid grunn til å ha et tydelig samspill mellom slikt regelverk og regler 
i straffeloven som angir tilfelle av straffverdige brudd på individuelle rettighe-
ter og myndigheters plikter i forhold til personvernet. Det er herunder grunn 
til å vurdere om det er behov for å vedta fl ere/endrede straffebud som «gren-
sestolper» for å markere grensene mellom det akseptable og det uakseptable. 
Selv om hovedinnsatsen etter min mening bør gjøres innen det prosedyreori-
enterte regelverket, bør dette mao ses i sammenheng med bestemmelser i straf-
feloven mv som (bl.a.) beskytter personvern mv. Særlig kan det være grunn 
til å vurdere nærmere hensiktsmessigheten av bestemmelsene i straffelovens 
kapittel 11 om «Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.» Det kan for eksempel 
stilles spørsmål om bestemmelsene i § 121 om brudd på taushetsplikt og § 
122 om brevbrudd er fyllestgjørende og hensiktsmessige i forhold til situasjo-
ner der offentlige myndigheter i innhenter og behandler personopplysninger 
mv elektronisk, i stort omfang, fra en rekke kilder og innen en internasjonal 
ramme. Desto større endringer som blir gjort i myndigheters adgang til å be-
handle personopplysninger for å bekjempe anslag mot transportsystemer mv, 
desto viktigere er det at det blir satt opp noe nye grensestolper som tydeliggjør 
at det fortsatt er grenser, og som kan bidra til å øke bevisstheten om hvor disse 
grenene går.

Når det gjelder de tre lagene av prosedyreorientert regulering, er det etter 
min mening av vesentlig betydning at en oppnår en så klar og oversiktlig regel-
verksarkitektur som mulig. Det betyr at de formelle og bruksmessige sammen-
hengene mellom regelverkene vedrørende transportsikkerhet og personvern 
mv bør være så tydelige og klare som mulig. En viktig grensefl ate går mellom 
de tilfelle som reguleres av personopplysningsloven og tilfelle som reguleres 
av annen lovgivning. Her er det etter min mening klare mangler ved dagens 
situasjon:
• Grensegangen mellom regelverkene er bortgjemt i forskriftsbestemmelser, 

jf personopplysningsforskriften §§ 1-2 og 1-3, jf avsnitt 14.3.3. Denne 
bør løftes opp på lovnivået. Alternativt kan det i lovbestemmelse fastsettes 
hvilke typer tiltak som faktisk er gjort i forskrift, samtidig som det kan 
refereres til vedkommende kapittel i forskriften.200

200 Altså til et regelverksnivå som er enklere å endre enn loven.
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• Av dagens forskriftsbestemmelser som unntar fra personopplysningsloven 
er det bare én bestemmelse som angir hva som skal gjelde i stedet, jf § 
1-3 vedrørende saker som skal følge bestemmelsene i «rettspleielovene». 
Angivelsen er imidlertid lite konkret og kan være vanskelig å anvende i 
praksis bl.a. fordi det ikke er selve behandlingen av personopplysninger 
det kommer an på (som i personopplysningsloven og –forskriften for 
øvrig), men behandling av saker etter rettspleielovene.

• Bestemmelsen i pof § 1-2 (rikets sikkerhet mv) gjør unntak fra bestem-
melser vedrørende Datatilsynets og Personvernnemndas myndighet uten 
samtidig å klargjøre hvilke myndigheter som har kompetanse i forhold til 
slik behandling av personopplysninger.

• Et hovedpoeng i forhold til transportsikkerhet og personvern er at per-
sonopplysninger må forutsettes å krysse grensene mellom de ulike rettslige 
regimene, særlig fra det regimet som gjelder generelt for det alminnelige 
sivile samfunn, og det som gjelder for politi, påtalemyndigheter mv (ge-
nerelt og/eller i særlovgivning). Det er vesentlig å kunne beskrive gren-
seovergangene mellom de ulike regimene på en klar og oversiktlig måte. 
Dette gjelder både vilkår og fremgangsmåter mv for overføring fra trans-
portselskaper mv til politi- og påtalemyndighet mv, og eventuelle over-
føring den andre veien (dersom det for eksempel er aktuelt for politiet å 
få rett til å bruke reservasjonssystemer mv) i jakten på bestemte personer 
mv.

• Det bør i større grad vurderes å gjøre bruk av «regibestemmelser», dvs 
bestemmelser uten selvstendig materielt innhold. Slike bestemmelser har i 
stedet oppgaven å tydeliggjøre strukturer og sammenhenger i den rettslige 
reguleringen som er avgjørende for korrekt rettsanvendelse, jf punktene 1 
– 4 ovenfor.

Spørsmål knyttet til arkitekturer og strukturer innen en rettslig regulering er 
en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å oppnå et regelverk som 
kan gi effektiv styring og som kan formidles til berørte personer. Den van-
skeligste utfordringen er imidlertid knyttet til formulering av et klart rettslig 
innhold. Det går intet klart skille mellom spørsmål vedrørende arkitektur /
struktur og innhold.

Gjennomgangen har vist en omfattende og kompleks rettslig regulering. 
Det er grunn til å tro at omfanget og kompleksiteten av denne reguleringen 
vil øke. For det første er det enda ikke gitt regler vedrørende security innen 
landtransport. For det andre er det grunn til å tro at det vil bli behov for regler 
som presiserer/konkretiserer en del av de generelle bestemmelsene som i dag 
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gjelder. Både hensynet til effektiv myndighetsutøvelse og bedre beskyttelse av 
den enkelte kan begrunne slike tillegg. Det er imidlertid ikke slik at økt om-
fang og detaljeringsgrad i regelverket automatisk gir et bedre vern. Jeg skal 
ikke her gå nærmere inn på de omfattende og vanskelige spørsmål som er 
knyttet til kvalitet av regelverk, men viser generelt til veileder i lovteknikk fra 
Justisdepartementets lovavdeling201 samtidig som jeg vil understreke betydnin-
gen av god regelteknikk mv innen områder som direkte berører beskyttelse for 
folks liv, helse og friheter mv. Innen regelverk vedrørende terrorbekjempelse 
mv (i transport og ellers) kan det derfor være grunn til å følge særskilt grun-
dige rutiner for lovteknisk assistanse og gjennomgang, for eksempel i regi av 
Lovavdelingen.

Av særlige krav til innholdet av regelverk, vil jeg spesielt fremheve betyd-
ningen av konsistent begrepsbruk, også mellom regelverk innen ulike regimer. 
Personverndirektivet og Ramme beslutningen legger opp til en slik tilnærming, 
og det er viktig at den samme strategien følges når Rammebeslutningen skal 
gjennomføres i norsk rett.

Sist, men ikke minst, er det grunn til å understreke betydningen av klare 
strukturer internt i hvert regelverk. Ovenfor har jeg diskutert arkitektur og 
struktur mellom regelverkene, men også internt i hvert regelverk er det avgjø-
rende at arbeidet med klare strukturer vektlegges. Dette bør hovedsakelig skje 
ved at en legger opp til en prosedyreorientert struktur, dvs slik at enkeltbestem-
melsene i størst mulig grad følger i den rekkefølgen de skal utføres og/eller at 
det angis klare henvisningsstrukturer mellom bestemmelser for å sikre klar 
sammenheng og riktig sekvens.

17.7 Spesielt om forholdet til EUs regelverk mv; transformasjon eller 
inkorporasjon?
Arbeidet for sikring av transport mot anslag mv nødvendiggjør internasjo-
nalt samarbeid og felles regulering. Særlig gjelder det transporttjenester med 
internasjonalt trafi kkmønster, men også ellers er det ønskelig med samarbeid 
mellom politi og andre nasjonale myndigheter mellom landene for på den må-
ten å dele relevant informasjon, utvikle felles arbeidsmetoder mv. Innen EØS-
områder er det gitt fl ere bestemmelser med direkte anvendelse eller innfl ytelse 
på norsk rett. Det blir da en stor utfordring å integrere den felles europeiske 
retten i det norske nasjonale rettssystemet. Gjennomgangen i denne rappor-
ten viser etter min mening fl ere eksempler på problematisk integrering, og en 

201 Se Justisdepartementet 2000.
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rettskildesituasjon som er ytterst vanskelig å kartlegge og fortolke for andre 
enn spesialister (og kanskje også for dem).

Norske myndigheter står ikke fritt med hensyn til gjennomføringsmåten 
av EUs rettsakter innenfor rammene av EØS-avtalen. Gjennomgangen i denne 
rapporten har vist at både forordninger og direktiver er blant de rettsakter 
med betydning for security i transport og som på en eller annen måte skal 
gjennomføres i norsk rett. I tillegg kommer forslaget til rammebeslutning ved-
rørende personvern innen politi og domstoler mv. Innen fl ytransport er det 
i stor grad vedtatt forordninger. Disse skal i henhold til EØS-avtalen gjen-
nomføres i nasjonal rett «som sådan», dvs de skal inkorporeres ved at de skal 
vedtas som lov eller forskrift uten at det blir gjort andre endringer i teksten 
enn det en EØS-tilpasning gjør nødvendig.202 EØS-avtalens forutsetning om 
å gjennomføre forordninger ord for ord, gjør det også problematisk å foreta 
konsolidering av teksten i tilfelle en forordning er endret én eller fl ere ganger. 
I Norge gjennomførerer Lovdata konsolidering av norske lover og forskrifter, 
slik at endringslover mv blir en integrert del av den lov det er gjort endring i. 
Tilsvarende konsolidering var ikke gjort i forbindelse med endring av forord-
ning 2320/2002 vedrørende felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.

Ved gjennomføring av direktiver og – særlig – rammebeslutninger står na-
sjonale myndigheter langt friere enn ved forordninger. Direktiver og rammebe-
slutninger kan således transformeres og integreres i det nasjonale rettssystemet. 
Nasjonale myndigheter kan bestemme formen og midlene for gjennomførin-
gen.203 Således er det mulig å velge gjennomføring av én rettsakt ved hjelp av 
fl ere lover og forskrifter (dvs ved bruk av særlovgivning), endre systematikken 
i en regeltekst, endre formuleringer mv. EØS-avtalen innebærer imidlertid krav 
til aktiv, nøyaktig og fullstendig gjennomføring også av slike rettsakter, og det 
kan derfor være grunn til å unngå store avvik fra det direktivet e.l. som er 
grunnlaget for en lov eller forskrift.

Oversiktlige og godt integrerte regelverk (nasjonalt og internasjonalt) er 
avgjørende for enhetlig og rettsriktig praktisering, og har dessuten stor be-
tydning for informasjonsformidlingen og dermed for kunnskaper om rettstil-
standen i befolkningen. Et godt formidlet og forstått regelverk er langt på vei 
en forutsetning for en effektiv legalitetskontroll og frie demokratiske debat-
ter om balansen mellom terrorbeskyttelse og personvern/rettssikkerhet. Innen 
konkurranseretten har det i følge Lovavdelingen i stor grad blitt etablert en 

202 Der en forordning gir anvisning på en beslutningsrutine innen EU, kan EØS-tilpasningen skje 
ved at denne teksten for eksempel markeres og suppleres av informasjon om hvilken rutine 
som skal følges innen EØS. Se for øvrig om EØS-tilpasning av forordninger i veileder om 
Lovteknikk og lovforberedelse, avsnitt 12.10.

203 Se EØS-avtalens hoveddel art. 7 bokstav b.
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praksis med gjennomføring av forordninger gjennom transformasjon.204 I den 
grad dette viser en fl eksibilitet ved forståelsen av EØS-avtalens hoveddel art. 7 
bokstav b, er det etter min mening grunn til å ta opp spørsmålet om det er mu-
lig å oppnå bedre sammenheng mellom EU-retten og nasjonal rett på områder 
som gjelder ivaretakelse av grunnleggende rettigheter og friheter, for eksempel 
innen spørsmål som gjelder transportsikkerhet og personvern/rettssikkerhet. 
Det er grunn til å understreke at det er mulig å velge ethvert blandingsforhold 
mellom en inkorporasjons- og en transformasjonsstrategi. Selv om inkorpora-
sjon er hovedtilnærmingen, kan en med andre ord velge slike transformasjons-
elementer som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sammenheng mellom 
rettsregler på internasjonalt og nasjonalt nivå.

I tillegg til utfordringer knyttet til tilpasning av EUs regelverk om fl ysik-
kerhet, er bestemmelser gitt av ICAO forutsatt å være i overensstemmelse med 
de forordninger mv som EU har vedtatt på området. Dette betyr uansett at 
ICAOs regelverk kommer inn som en viktig tolkningsfaktor ved anvendelse av 
det europeiske regelverket på området. Hvor store utfordringene er kan imid-
lertid vanskelig bedømmes fordi det langt på vei er tale om hemmelige regler. 
Sannsynligheten er høy for at det skjer en slik grad av koordinering ved ut-
forming av de to regelsettene at de allerede i utgangspunktet har klare likhets-
trekk. I så fall vil «tunge» ikke europeiske land i ICAO ha klar innfl ytelse på 
de EU-forordninger mv som etter EØS-avtalen har direkte effekt for Norge.

17.8 Behov for rettsinformasjon

Kravet til rettsinformasjon (se avsnitt 9.2, ovenfor) innebærer at registrerte 
personer skal ha tilgang til informasjon om gjeldende rettsregler med betyd-
ning for deres personvern. I avsnitt 12.2 understreket jeg betydningen av at 
det skjer en forståelig kommunikasjon mellom behandlingsansvarlig og regis-
trerte personer. Sett i sammenheng innebærer dette at behandlingsansvarliges 
oppgave med å formidle kunnskap om den rettslige reguleringen vedrørende 
personvern blir tyngre desto vanskeligere og mer utilgjengelig den rettslige 
reguleringen er. Forpliktelsene etter EØS-avtalens artikkel 7 innebærer grovt 
sagt at Norge har begrensede muligheter for å gjennomføre rettslige regule-
ringer på en måte som er tilpasset «brukerbehov», dvs som legger avgjørende 
vekt på at bestemmelsene skal presenteres på mest mulig sammenhengende 
og forståelig måte. Dette innebærer at kravene om forståelig rettsinformasjon 
må ivaretas ved at det utarbeides informasjonsmateriale på basis av autentiske 

204 Se Justisdepartementet 2000, avsnitt 12.7.
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forordninger, direktiver, lover og forskrifter mv på området. Behovet for slik 
informasjon er gjennomgående størst der forordninger spiller stor rolle. Der 
direktiver forplikter Norge vil det kunne være mulig å utarbeide lover og for-
skrifter som i større grad innebærer en helhetlig og forståelig regulering.

Jeg vil ikke her gå nærmere inn på hvorledes slik rettsinformasjon bør ut-
formes. Det er imidlertid et poeng at det (også) må utarbeides «regelnær» 
informasjon, dvs informasjon som forholdsvis klart og detaljert gjengir de re-
gler som følger av forordninger, lover og forskrifter mv når disse rettskildene 
undergis en samlet fortolkning. «Rundskriv» om rettsanvendelse er en tradi-
sjonell form for rettsinformasjon innen et forvaltningsorgan som kan danne et 
utgangspunkt for den informasjonen som trengs til befolkningen mer generelt. 
I slike rundskriv er det vanlig å formidle innholdet av den samlede rettslige 
reguleringen på området, herunder med presedenser og praktiske eksempler. 
Dersom slik rettsinformasjon utarbeides for å dekke allmennhetens behov, bør 
utformingen imidlertid ta spesielt høyde for at den skal kunne leses av enhver. 
Brosjyreaktig informasjon, dvs en popularisert informasjon som ikke gir et 
dekkende bilde av gjeldende rett, må normalt antas å være utilfredsstillende 
i forhold til kravet om forståelig rettsinformasjon fordi slik informasjon blir 
for upresis og ufullstendig. Dette forhindrer imidlertid ikke at det også blir 
utarbeidet popularisert informasjon.

17.9 Om sammenhengen mellom personopplysningsvern og 
ivaretakelse av rettssikkerhet
Personopplysningsvern gjelder vernet av personopplysninger generelt og er i 
utgangspunktet uavhengig av hvilken bruk av opplysningene som skjer. I lit-
teraturen er det bl.a. vanlig å anlegge et «beslutnings perspektiv» på person-
opplysningsvernet, dvs å betrakte personvernet i lys av ulike situasjoner der 
personopplysningene skal anvendes for å treffe avgjørelser om personer som 
opplysningene beskriver. Dette er med andre ord tilfelle der personopplysnin-
gene utgjør beslutningsgrunnlag hos offentlige myndigheter og andre.

Det er viktig å understreke at krenkelser av personopplysningsvernet ikke 
er avhengig av at opplysningene anvendes som beslutningsgrunnlag, og at for 
eksempel ulovlig spredning av personopplysninger kan være en alvorlig kren-
kelse i seg selv. Der offentlige myndigheter bruker personopplysninger som 
grunnlag for avgjørelser som innebærer påbud, forbud eller begrensning av 
rettigheter for den enkelte blir imidlertid personvernspørsmålene alltid alvor-
lige, og blir langt på vei sammenfallende med spørsmålene om rettssikkerhet. 
Når personopplysninger for eksempel blir lagt fram som bevis i en straffesak 
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er det for eksempel åpenbart av betydning hvorvidt disse er lovlig innhentet 
(jf kravet til rettslig grunnlag, avsnitt 14.5.2) og har tilstrekkelig kvalitet for 
formålet (jf avsnitt 14.5.5). Domfellelse på uriktig grunnlag er åpenbart et 
rettssikkerhetsspørsmål. I beslutningssituasjonene møtes med andre ord hen-
synet til personvern og rettssikkerhet på en måte som gjør at det ikke alltid er 
lett å skjelne disse tilnærmingene fra hverandre – og det er heller ikke alltid 
fruktbart og ønskelig å gjøre det. På tiltakssiden kan det derfor være grunn til 
å se på personvern- og rettssikkerhetsgarantier som to sider av samme sak.

I samband med transportsikkerhet og personvern tror jeg det er grunn til å 
legge vekt på følgende beslutningssituasjoner:
• Domstolenes dommer og kjennelser.
• Enkeltvedtak og prosessledende avgjørelser hos offentlig for-

valtningsmyndighet.
• Enkeltavgjørelser hos transportvirksomheter mv vedrørende adgang til og 

vilkår for transporttjenester.

Selv om offentlig myndighetsutøvelse i domstoler og offentlig forvaltning må 
anses som sentralt, indikerer det siste kulepunktet at også enkelte private be-
slutninger på lignende måte bør ses i samme rettssikkerhetsbelysning.

Utgangspunktet er at lovgiver mv kan fi nne grunn til å endre på balansen 
mellom ivaretakelse av transportsikkerhet/security og personvern, ved for ek-
sempel i større grad enn tidligere å tillate innsamling, utveksling og analyse 
av personopplysninger for om mulig å avdekke planer om terrorhandlinger 
mot transportmidler mv. Dette er i seg selv en svekkelse av personvernet, men 
behandling av personopplysninger leder ikke uten videre til andre negative re-
sultater enn mulighet for skadet omdømme, skade på sosiale relasjoner og fø-
lelsesmessige belastninger ellers. Slike resultater kan selvsagt være meget alvor-
lige, og i ytterste fall ødeleggende for sårbare personer. Det er likevel grunn til å 
fremheve situasjoner der personopplysningene brukes for å fastsette resultater 
innenfor rammene av offentlig og privat myndighet/bestemmelsesrett (påbud, 
forbud, innskrenkning av rettigheter). Spennet er stort mht hva slags negative 
resultater det her kan være tale om, men frihetsstraff, erstatningsplikt, utesteng-
ning fra transporttjenester, forbud mot opphold på bestemte steder til bestemte 
tider (stasjonsområder mv) og bortvisning mv er noen mulige eksempler.

Mitt poeng er at et svekket personopplysningsvern knyttet til alminnelig be-
handling av personopplysninger så langt som mulig bør kompenseres i form av 
skjerpede regler knyttet til bruken av slike opplysninger for beslutningsformål. 
Desto mer negativ og inngripende den mulige beslutningen er, desto viktigere 
blir det å kompensere for et svekket personopplysnings vern når opplysningene 
blir brukt for å treffe beslutninger. Kompensasjon kan særlig skje ved:
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• Skjerpe kravene til lovlig adgang til å fremlegge personopplysninger som 
beslutningsgrunnlag/bevis i en sak, eller/og

• skjerpe kravene for at opplysningene kan få (avgjørende) effekt, for ek-
sempel i form av nærmere retningslinjer, eventuelt regler om beviskrav mv 
for at opplysningene kan legges til grunn for negative beslutninger, eller/og

• styrke den enkeltes rettigheter og muligheter til å forsvare egne rettigheter 
eller/og

• tydeliggjøre kravene til og grensene for offentlige tjenestemenn som de må 
forholde seg til ved utøvelse av beslutningsmyndigheten, jf for eksempel 
straffelovens kapittel 11 om «Forbrydelser i den offentlige Tjeneste».

Det kan for eksempel tenkes forbud mot at transportselskaper innhenter og 
bruker opplysninger i vandelsattester som er eldre enn 5 år; kreve at visse 
minimumskrav til identifi sering og autentisering må være oppfylt for å kunne 
legge noe frem som en personopplysning i en sak; gi rett til å få uavhengig sak-
kyndig granskning av informasjonssystemer som har generert ufordelaktige 
personopplysninger i en sak; og klarlegge straffeansvar for tjenestemenn for 
visse former for ulovlig innhenting av personopplysninger. Poenget er med 
andre ord å forbedre vernet mot at behandling av personopplysninger skal få 
ukorrekte rettslige konsekvenser. Jeg lar imidlertid spørsmål om nærmere inn-
hold av slike tiltak stå ubesvart. Samtidig innrømmer jeg at slik kompensering 
av svekket personopplysningsvern i form av styrket rettssikkerhet vil gi en 
rekke vanskelige avveininger av til dels prinsipiell karakter, og er således ikke 
enkelt å gjennomføre.205

17.10 Behov for konsekvensutredning, evaluering og tilsyn

Regelkompleksitet og vanskelig tilgjengelig innhold, i kombinasjon med regler 
som har inngripende effekter for folks personvern, tilsier etter min mening at 
«interessen i personvernanalyse» blir viktig, se kapittel 13 (ovenfor). Dette 
gjelder særlig for de regelverk som også har klare konsekvenser for ivaretakelse 
av rettssikkerhet, for eksempel fordi de regulerer innsamling av personopplys-
ninger som ikke sjelden kan bli forventet brukt som bevis i en straffesak e.l.

Dels gjelder interessen i personvernanalyse selve politikken, i form av kon-
sekvensutredninger forut for nye politiske vedtak (forordning, direktiv, lov, 
forskrift), og dels i form av evaluering (etterkontroll) etter at slike vedtak har 
trådt i kraft og virket en stund. Politikkutformingen innen security i trans-
portsektoren er bare i begrenset grad nasjonal, og gjennomslaget av et krav 

205 Det ville for eksempel være prinsipielt og kontroversielt med «bevisregler» som begrenser 
domstolens frie bevisbedømmelse.
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til konsekvensutredning og evaluering er derfor avhengig av tilslutning fra 
beslutningsorganer i EU.  Det er ikke uten videre realistisk å tro at en vil få 
tilslutning til krav om evaluering av forordninger og direktiver mv. Norges 
begrensede innvirkning på EUs rettsakter bør imidlertid ikke avholde norske 
myndigheter fra å gjennomføre egne konsekvensutredninger og evaluering av 
gjeldende norsk rett.

Når det gjelder evaluering av praksis, begrunner hensynet til personvern 
og rettssikkerhet dessuten at det skjer et fortløpende tilsyn med de myndig-
heter som håndhever regler som griper inn i personvern og i tillegg kan gi 
direkte konsekvenser for rettssikkerhet. Dette gjelder for eksempel tilsyn 
med gjennomføringen av kontrollen med passasjerer og bagasje i lufthavner, 
herunder vedrørende samarbeidet mellom myndigheter/aktører (lufthavnen, 
politi, toll mv) og tilsyn med bruk av personopplysninger knyttet til denne 
kontrollvirksomheten.

Jeg kommer ikke her nærmere inn på hvorledes disse evaluerings- og til-
synsfunksjonen mv bør organiseres. Jeg tar det likevel for gitt at det er behov 
for en generell gjennomgang av myndighetsstruktur og kompetansefordeling 
på området.
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