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Gradering av detaljerte dybdedata — Det er ulovlig å utføre kartlegging i sjø uten
nødvendig tillatelse
Alle detaljert sjøbunnsdata tettere enn 50 x 50 m innenfor 12-milsgrensen er gradert konfidensielt. Se
“Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold”
Disse må behandles i henhold gjeldene regler for graderte anskaffelser. Det kan søkes om en generell
avgradering av data for et bestemt formål innenfor et begrenset område ved søknad til Kartverket / Forsvaret.
Hvis det ikke er søkt om frigiving kan Wise Survey bistå med dette. Søknad har normalt en behandlingstid på 4 til
6 uker.
Prosedyre for søknad mottatt fra Kartverket / Forsvarets operative hovedkvarter:
Prosedyre for varsling av farvannsundersøkelser:

Hensikten med denne prosedyren er at FOH skal ha oversikt over farvannsundersøkelser og annen aktivitet
av «forskningsmessig» art. Den skal også sikre at aktivitet som er beskrevet i «Lov om informasjon om
bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold» (10V-2017-06- 21.88) og «Forskrift
om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold.
(FOR-1994-12-231 130) også kalt «Anløpsforskriften», blir hjemlet på riktig måte.
1. For aktivitet som faller inn under de nevnte reglementene skal det sendes søknad/varsles om dette,
som skal inneholde følgende informasjon:
a. Utstrekning/avgrensning av området det skal samles inn data i.
b. Hvem som er bestiller av disse dataene.
c. Hva er formålet med bruk av dataene.
d. Hvem skal samle inn disse dataene.
e. Hvilket fartøy skal gjennomføre undersøkelsene (IMO-nummer eller annen informasjon
som positivt identifiserer fartøyet).
f. Hvilken type/kategori av utstyr skal brukes.
g. Tidsrom for når undersøkelsen skal gjøres.
2. For farvannsundersøkelser som innbefatter aktivitet som kommer inn under nevnte lov om
bunnforhold, skal denne søknaden sendes til Kartverket, Sjødivisjonen. Hvis deler av nevnte
informasjon ikke foreligger ved søknadstidspunkt, vil søknaden bli behandlet, men ikke fullstendig
innvilget. Informasjon om området kan vurderes på forhånd av Forsvaret om det er
sikkerhetsmessige utfordringer med dette i seg selv, men en tillatelse for gjennomføring av
undersøkelsen vil ikke bli gitt.
Andre søknader sendes Overvåkningssenteret på FOH etter instrukser fra dem. Se detaljer under.
3. Ytterligere informasjon kan fremsendes når den foreligger. Denne skal sendes hvor den
opprinnelige søknaden ble sendt, med referanse til tidligere dokumenter.
4. Det skal varsles til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) (ved postboksene
«dybdedata.foh@mil.no» og «csc@coss.mil.no») ved oppstart av undersøkelser og når de avsluttes.
Det skal refereres til de tillatelser som er gitt fra FOH.
5. Tillatelse med hjemmel i «Anløpsforskriften» (se under) for de det gjelder, skal foreligge.
6. Tillatelse må være utsted minimum 7 dager for undersøkelser tar til.
For at fartøy skal kunne drive med slike undersøkelser skal de, som nevnt, også ha tillatelse med hjemmel i
«Forskrift om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under
fredsforhold» (FOR-1994-12-23-1130) også kalt «Anløpsforskriften». Informasjon om denne tillatelsen samt
søknadsskjema kan skaffes ved å kontakte Overvåkningssenteret på FOH ICSC (csc@coss.mil.no).
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