
Lovvedtak 64
(2019–2020)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 210 L (2019–2020), jf. Prop. 4 L (2019–2020)
I Stortingets møte 31. mars 2020 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. 
(behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

I
I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straf-
fesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endringer:

§ 202 a nytt tiende ledd skal lyde: 
Reglene i § 216 g gjelder tilsvarende så langt de pas-

ser.

§ 202 c nytt åttende ledd skal lyde: 
Reglene i § 216 g gjelder tilsvarende så langt de pas-

ser.

§ 216 g skal lyde:
§ 216 g. Opplysninger innhentet ved kommunikasjons-
kontroll behandles etter reglene i politiregisterloven § 50 
tredje ledd. 

Opplysninger som retten etter reglene i §§ 117 til 120
og 122 ikke vil kunne kreve vedkommendes vitneforkla-
ring om skal slettes, med mindre vedkommende misten-
kes for en straffbar handling som kunne ha gitt selvstendig
grunnlag for kontrollen.

§ 216 a annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 216 h første ledd skal lyde: 
Kontrollutvalget skal føre kontroll med politiets og

påtalemyndighetens behandling av saker etter dette ka-
pittel og politiregisterloven § 50 tredje ledd. Dette gjelder
likevel ikke saker som omfattes av lov om kontroll med
etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

§ 216 i bokstav h, i og ny j skal lyde: 
h) for å gi underretning etter § 216 j, 
i) for at Politiets sikkerhetstjeneste kan utlevere opp-

lysninger til Etterretningstjenesten dersom det er
nødvendig for forebyggelses- og sikkerhetsmessige
formål,

j) i saker om erstatning etter kapittel 31.

II
I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger
i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)
skal § 50 nytt tredje ledd lyde:

Opplysninger innhentet ved kommunikasjonskon-
troll som ikke er brukt i saken, skal sperres når saken er
avgjort ved rettskraftig dom eller endelig henleggelsesbe-
slutning. Sperrede opplysninger kan benyttes ved begjæ-
ring om gjenåpning, ved gjenopptakelse av etterforsk-
ning, eller for å ivareta siktedes legitime interesser. Opp-
lysninger som det etter straffeprosessloven § 216 g ikke er
adgang til å beholde, skal slettes så snart som mulig. Be-
stemmelsen gjelder tilsvarende for opplysninger innhen-
tet etter straffeprosessloven §§ 216 m og 216 o, og for opp-
lysninger innhentet etter straffeprosessloven §§ 202 a og
202 c så langt den passer. Kongen gir i forskrift nærmere
regler om sletting og bruk av sperrede opplysninger fra
kommunikasjonskontroll.
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III
I lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosesslo-
ven mv. oppheves i del I om endringer i lov 22.  mai 1981
nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker følgende:

§ 202 a nytt tiende ledd, § 202 c nytt åttende ledd, og
endringen av § 216 g.

IV
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
2. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


