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1 Innledning 
1.1 Tema 
Oppgavens tema er straffansvar for uberettiget befatning med privatlivskrenkende lyd- og 
bildemateriale. I dag er straffansvaret spredt utover en rekke ulike bestemmelser, noe som 
gjør at rettstilstanden fremstår som uoversiktlig. Straffeloven1 §§ 266, 267, 298, 305, 311 og 
332 regulerer alle straffansvar for uberettiget befatning med privatlivskrenkende materiale. 
Videre regulerer åndsverkloven2 § 104 jf. § 79 straffansvar for offentlig gjengivelse av foto-
grafi som avbilder en person uten samtykke.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet (departementet) har derfor, etter anmodning fra Stortinget, 
utarbeidet et forslag til nye straffebud som regulerer uberettiget befatning med privatlivskren-
kende lyd- og bildemateriale, i straffeloven § 267 a til c.3 Formålet er å tydeliggjøre hva slags 
handlinger som utgjør ulovlig befatning med privatlivskrenkende materiale.4 Forslaget til 
straffeloven § 267 a er utformet slik 
 

«§ 267 a Uberettiget befatning med privatlivskrenkende lyd- eller bildemateriale. 
Den som uberettiget [og uten samtykke] fremstiller, anskaffer eller gjør tilgjengelig for 
en annen lyd- eller bildemateriale som er særlig egnet til å krenke noens privatliv, straf-
fes med fengsel inntil 1 år.»5  

 
1.2 Aktualitet 
Uberettiget befatning med privatlivskrenkende materiale er svært dagsaktuelt. Bare de siste 
månedene har flere situasjoner av ulik karakter vist at det er behov for klarere lovregler som 
regulerer befatning med privatlivskrenkende materiale. Som eksempel kan det vises til at 
Høyesterett i mars 2019, HR-2019-563-A, frifant en mann for flere tilfeller av skjult fotogra-
fering på bakgrunn av at gjeldende straffebestemmelser ikke dekker forholdet.  
 
På New Zealand, og i Danmark, er flere personer siktet for spredning og publisering av vi-
deoer som viser brutale drap og terrorhandlinger.6 Den samme videoen som det er tatt ut sik-
telse for i Danmark har også vært spredt i Norge, uten at noen har blitt siktet for forholdet.7  
 

                                                
1 Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).  
2 Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven).  
3 Stortinget (2018). 
4 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 18.  
5 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 43. 
6 NZ Herald (2019), Bayer (2019) og Torset (2019). 
7 Torset (2019). 
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En sak som har skapt store overskrifter den siste tiden er anmeldelsen av teaterstykket «Ways 
of seeing». Laila Anita Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, 
anmeldte flere av kunstnerne bak teaterstykket for hensynsløs atferd og krenkelse av privatli-
vets fred etter straffeloven §§ 266 og 267. Kunstnerne hadde filmet parets felles bolig uten 
tillatelse og brukt filmklippet i en teaterforestilling. Saken er nå henlagt med den begrunnelse 
at hverken filmopptaket i seg selv, eller visningen av dette, bryter loven.8 
 
Tall fra Medietilsynets undersøkelse om barn og medier fra 2018 viser at 13 prosent av barn 
og unge mellom 13 og 18 år har delt nakenbilder av seg selv. Videre viser undersøkelsen at 27 
prosent av barn i alderen 9-18 år har sendt eller publisert bilder av andre enn dem selv uten 
samtykke fra den avbildede.9 Tallene viser at spredning av nakenbilder utgjør et stort pro-
blem, og at tydeligere lovregler kan være hensiktsmessig med tanke på forebygging.  
 
1.3 Problemstilling 
Grunnloven10 § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen11 (EMK) art. 7 gir uttrykk 
for legalitetsprinsippet på strafferettens område, og slår fast et krav om klar lovhjemmel for å 
ilegge straff. Rettspraksis viser at det skal mye til for å konstatere at en lovbestemmelse er i 
strid med lovkravet i Grunnloven § 96 og EMK art. 7.12 Problemstillingen i oppgaven er der-
for ikke om straffeloven § 267 a direkte strider mot lovkravet.  
 
I denne oppgaven gis en fremstilling og vurdering av forslaget til nytt straffebud i lys av lov-
kravet i Grunnloven § 96 og EMK art. 7. Et vilkår for overtredelse av straffeloven § 267 a er 
at materialet må være «særlig egnet til å krenke noens privatliv». Vilkåret gir uttrykk for en 
skjønnsmessig vurdering. En rekke ulike situasjoner vil kunne omfattes, og noen av disse vil 
være vanskelige å forutse. Ved å analysere og vurdere forslaget til straffeloven § 267 a ønsker 
jeg å belyse mulige grensetilfeller som kan tenkes omfattet av formuleringen «særlig egnet til 
å krenke noens privatliv». Dette vil jeg gjøre ved å vise til eksempler på situasjoner som kan 
omfattes av bestemmelsens ordlyd. Deretter vil jeg vurdere hvorvidt det er problematisk at 
disse situasjonene rammes i lys av lovkravet i strafferetten.  
 
Teknologi i rask utvikling gjør at privat materiale effektivt kan spres til et stort antall mennes-
ker, noe som igjen vil kunne føre til alvorlige krenkelser for den fornærmede. På et område 
under konstant utvikling kan det være hensiktsmessig med straffebestemmelser som rammer 

                                                
8 Olsson (2019).  
9 Medietilsynet (2018a) s. 5. 
10 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov. 
11 Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Roma 4. november 1950. 
12 Frøberg (2015) s. 66. 
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vidt for å sikre at ingen straffverdige handlinger faller utenfor bestemmelsen. Det kan likevel 
stilles spørsmål ved om en slik utforming er riktig når resultatet er at også mindre straffverdi-
ge handlinger omfattes av bestemmelsens ordlyd.  
 
1.4 Avgrensninger 
I denne oppgaven vil jeg redegjøre for, og vurdere rekkevidden av, straffansvaret i forslaget 
til nytt straffebud. Det er omfanget av den objektive gjerningsbeskrivelsen som er interessant 
for oppgaven. De andre grunnvilkårene for straffansvar, slik som skyldkrav, tilregnelighet og 
fravær av straffrihetsgrunner vil derfor ikke behandles særskilt. Straffenivå og straffutmåling 
vil ikke behandles. Dette er etterfølgende konsekvenser av eventuelt straffansvar og faller 
utenfor spørsmålet om bestemmelsen er objektivt overtrådt. Videre avgrenses det også mot 
behandling av sivile krav, slik som erstatningskrav. Prosessuelle spørsmål vil heller ikke berø-
res. Dette innebærer blant annet at spørsmål om påtalekompetanse vil holdes utenfor oppga-
ven.  
 
Fremstillingen vil i hovedsak dreie seg om simpel, forsettlig overtredelse etter straffeloven 
§ 267 a. Uaktsom eller grov overtredelse, som er regulert i straffeloven §§ 267 b og c, vil ikke 
behandles selvstendig. Straffeloven § 267 a er grunnbestemmelsen for uberettiget befatning 
med privatlivskrenkende materiale, og vilkårene for objektiv overtredelse er de samme etter 
straffeloven §§ 267 b og c. Oppgaven vil bli for omfattende dersom det skal redegjøres for 
vurderinger utover objektiv overtredelse.  
 
1.5 Rettskildebildet 
Grunnloven § 96 og EMK art. 7 gir, som nevnt, uttrykk for legalitetsprinsippet på strafferet-
tens område. Prinsippet er også nedfelt i straffeloven § 14 og Internasjonal konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter13 (SP) art. 15. Legalitetsprinsippet slår fast et krav om klar lov-
hjemmel for å ilegge straff. I juridisk litteratur er det fremholdt at legalitetsprinsippet har vært 
tillagt varierende vekt gjennom årene, på tross av at det gis uttrykk for at det gjelder et strengt 
lovkrav på strafferettens område.14 Det har foregått en innstramming i Høyesterettspraksis de 
siste årene.15 I Rt. 2012 s. 313 ble uttalelser i lovforarbeidene tillagt liten vekt fordi det ikke 
fantes støtte for disse i lovbestemmelsens ordlyd. Høyesterett uttaler i den forbindelse at 
«[d]et er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverinten-
sjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven.»16 Ved tolkning av straffebestemmelser står 
altså ordlyden sterkt, og den naturlige språklige forståelsen av ordlyden setter rammene for 

                                                
13 Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, 16. desember 1966.  
14 Frøberg (2015) s. 47 og Mæland (2012) s. 90-91. 
15 Se Rt. 2014 s. 238 avsnitt 15. 
16 Avsnitt 29. 
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hvilke handlinger som kan straffes.17 Prinsippet gir også uttrykk for et krav om presis utfor-
ming av lovbestemmelser, for at borgerne skal ha mulighet til å forutberegne sin stilling.  
 
For å fastlegge innholdet i straffeloven § 267 a kan det være hensiktsmessig å trekke veksler 
på og sammenligne med gjeldende straffebestemmelser. Flere av bestemmelsene i straffelo-
ven er videreføringer av tilsvarende bestemmelser i straffeloven (1902)18. Det samme gjelder 
for ny åndsverklov som trådte i kraft juli 2018. Åndsverkloven § 104 er en videreføring av 
åndsverkloven (1961)19 § 45c. Jeg vil derfor benytte meg av rettskilder som belyser bestem-
melser i straffeloven (1902) og åndsverkloven (1961) dersom dette er relevant, herunder for-
arbeider, rettspraksis og teori.  
 
Forslaget til nytt straffebud om uberettiget befatning med privatlivskrenkende bilder ble sendt 
på høring av Justis- og beredskapsdepartementet 26. juni 2018. Høringsfrist var 1. oktober 
2018. Saken ligger nå til behandling hos departementet.20 Det foreligger ikke andre dokumen-
ter enn høringsnotat og høringssvar som er egnet til å belyse innholdet i forslaget. Jeg vil der-
for benytte meg av høringsnotatet og høringssvar når jeg redegjør for og analyserer den fore-
slåtte bestemmelsen. En slik tilnærmingsmåte kan være problematisk. Et høringsnotat er førs-
te steg i en lovgivningsprosess, og det er ingen garanti for at et forslag som er fremsatt i et 
høringsnotat vil vedtas som lov. I etterfølgende forarbeider kan temaet vurderes annerledes. 
Et endelig lovforslag kan derfor ha en annen utforming enn det som er foreslått i høringsnota-
tet. For en analyse av et lovforslag, som i denne oppgaven, er dokumentene fra høringsrunden 
viktige kilder. 
 
EMK gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven21 § 2 første ledd og straffeloven § 2. Der-
som det foreligger motstrid med annen lovgivning, skal EMK gå foran, jf. menneskerettsloven 
§ 3. Flere av de bestemmelser om menneskerettigheter som berøres i denne fremstillingen 
kommer til uttrykk også i andre konvensjoner som Norge er bundet av, blant annet SP. Jeg vil 
likevel begrense meg til å benytte Grunnloven og EMK i den videre fremstillingen.  
 
I juridisk teori er det delte meninger om hvorvidt underrettspraksis er en selvstendig rettskil-
de.22 Det foreligger begrenset med praksis fra Høyesterett som omhandler temaet befatning 

                                                
17 Frøberg (2015) s. 66. 
18 Lov 22. mai 1902 nr. 10 almindelig borgerlig straffelov (straffeloven). 
19 Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). 
20 Bjerke (2019). 
21 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). 
22 Boe (2012) s. 257-260. 
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med privatlivskrenkende materiale. I mangel av rettskilder av høyere rang vil jeg derfor også 
benytte meg av underrettspraksis for å illustrere rettskildebildet.  
 
Det foreligger lite juridisk litteratur som direkte belyser problemstillingen i denne oppgaven. 
Litteraturen som benyttes i oppgaven vil derfor i hovedsak være litteratur som belyser de 
problemstillinger som knytter seg til gjeldende rett.  
 
1.6 Fremstillingen videre 
Bakgrunnen for forslaget til straffeloven § 267 a er at dagens rettstilstand er uoversiktlig. For 
å belyse de problemstillinger som oppstår med den spredte lovgivningen vil jeg derfor først 
redegjøre for de straffebud som i dag anvendes i forbindelse med befatning med privatlivs-
krenkende bilder i kapittel 2. I kapittel 3 vil jeg forsøke å redegjøre for vilkårene i straffeloven 
§ 267 a, herunder rettstridsreservasjonen og vilkåret om at befatningen må være «uberettiget». 
I den forbindelse vil jeg gi en kort redegjørelse for avveiningen mellom ytringsfriheten og 
retten til privatliv i henhold til menneskerettighetene Norge er forpliktet av. Publisering eller 
spredning av privat materiale er i utgangspunktet beskyttet av ytringsfriheten, og spørsmålet 
om spredningen utgjør en krenkelse vil derfor innebære en avveining mellom de to rettighete-
ne. Hoveddelen i kapittel 3 vil handle om vilkåret «særlig egnet til å krenke noens privatliv». 
Det er i hovedsak dette vilkåret som gjør at straffeloven § 267 a får et vidt anvendelsesområ-
de. For å forsøke å avklare omfanget av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 
§ 267 a vil jeg sammenligne straffebudet med gjeldende bestemmelser og trekke frem likheter 
og ulikheter. Oppgavens problemstilling knytter seg til straffeloven § 267 a og forholdet til 
lovkravet i strafferetten. Jeg vil derfor redegjøre for innholdet i lovkravet i kapittel 4. Deretter 
vil jeg analysere rekkevidden av straffansvaret etter straffeloven § 267 a holdt opp mot lov-
kravet, for å undersøke om forholdet mellom de to er problematisk. Til slutt vil jeg gi en kort 
oppsummering av den analyse jeg har foretatt og komme med avsluttende betraktninger til 
utformingen av det foreslåtte straffebudet i kapittel 5. 
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2 Gjeldende rett 
2.1 Innledning 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for bestemmelsene i straffeloven og åndsverkloven som kan 
ramme uberettiget befatning med privatlivskrenkende materiale. Som nevnt i punkt 1.1, er 
ansvaret i dag spredt utover mange bestemmelser av ulik karakter. Utenom straffeloven § 311, 
som regulerer seksuelle fremstillinger av barn, er det ingen bestemmelser som direkte angir at 
uberettiget befatning med privatlivskrenkende lyd- eller bildemateriale er straffbart. Ansvaret 
har blitt tolket inn i ulike vilkår i ulike bestemmelser. Som eksempel har både straffeloven 
§ 266, om hensynsløs atferd, og straffeloven § 332, om heleri, vært benyttet for å ilegge straff. 
De to bestemmelsene dekker i utgangspunktet svært forskjellige typer straffbare handlinger. 
At ingen bestemmelser direkte angir at slik befatning er straffbart bidrar til en uforutsigbar og 
uoversiktlig rettstilstand. I dette kapittelet vil jeg derfor forsøke å trekke frem de forhold som 
har foranlediget forslaget til nye straffeloven § 267 a.  
 
2.2 Straffeloven § 266 
2.2.1 Innledning 
Straffeloven § 266 regulerer straffansvar for hensynsløs atferd, og er en videreføring av straf-
feloven (1902) § 390 a.23 Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 21. Medvirkning og forsøk 
er straffbart, jf. straffeloven §§ 15 og 16.  
 
2.2.2 Krenker en annens fred 
Det avgjørende etter straffeloven § 266 er at det har skjedd en krenkelse av en annens fred. 
Som eksempel på krenkelse trekker bestemmelsen frem personforfølgelse. En naturlig forstå-
else av ordlyden «krenker en annens fred» tilsier at det må skje en faktisk krenkelse, og at 
fornærmede må oppfatte krenkelsen.  
 
Det følger av forarbeider og rettspraksis at det i dette vilkåret også ligger et krav om at gjer-
ningspersonen må ha hatt forsett om at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen. Om fortolk-
ningen av straffeloven (1902) § 390 a påpeker Straffelovrådet i forarbeidene at  
 

«straffebudet bare kan anvendes når det ligger innenfor gjerningsmannens forsett at for-
nærmede skal oppfatte krenkelsen. Hensynsløs atferd som man ikke regner med skal bli 
oppfattet av den det går ut over, faller utenfor.»24  

 
I LG-2018-59345 ble en mann dømt til fengsel i seks måneder for overtredelse av straffeloven 
(1902) § 204 a og straffeloven §§ 266 og 311. Lagmannsrettens behandling av saken gjaldt 

                                                
23 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 424. 
24 Ot.prp.nr. 41 (1954) s. 23.  
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anke over straffutmåling og sivile krav, og tingrettens bevisvurdering og lovanvendelse er 
derfor lagt til grunn, og gjengitt, i lagmannsretten avgjørelse. Et av spørsmålene for tingretten 
var hva som ligger i kravet om at gjerningspersonen må ha forsett om at fornærmede skal 
oppfatte krenkelsen, jf. straffeloven § 266. Mannen hadde over en lengre periode chattet med 
ukjente på Skype, hvor han hadde delt tekstlige skildringer av overgrep mot barn, samt bilder 
av sin kone. Han hadde også utgitt seg for å være sin egen kone i disse samtalene. Tiltalte 
anførte at vilkåret om forsett ikke var oppfylt fordi han ikke hadde «tanker om at hans kone – 
B – skulle oppfatte krenkelsen».25 Tingretten kom likevel til at vilkåret om at gjerningsperso-
nen må ha hatt forsett om at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen var oppfylt, da det ikke 
stilles krav til hensikt. Sannsynlighetsforsett er tilstrekkelig, jf. straffeloven § 22 b. Lag-
mannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett når det gjaldt straffutmåling. I Høyesterett 
ble straffen fastsatt til fengsel i ett år.26 
 
I HR-2019-563-A var et av spørsmålene for Høyesterett om kikking og skjult fotografering av 
unge kvinner i deres boliger var straffbart etter straffeloven §§ 266 og 298. Den tiltalte hadde 
både filmet og tatt bilder av uvitende kvinner. I ett tilfelle hadde kvinnen som ble filmet kun 
på seg truse. I de andre tilfellene var kvinnene fullt påkledt. Høyesterett kom til at ingen av 
tilfellene kunne subsumeres under straffeloven § 266 om hensynsløs atferd fordi gjerningsper-
sonen ikke hadde hatt forsett om at de fornærmede skulle oppfatte krenkelsen.27 Tiltalte ble 
likevel domfelt for ett tilfelle av skjult filming etter straffeloven § 298. Jeg kommer tilbake til 
dette forholdet under punkt 2.5.2. Avgjørelsen viser at kravet om at gjerningspersonen må ha 
forsett om at fornærmede skal oppfatte krenkelsen begrenser straffansvaret. Det medfører at 
noen handlinger faller utenfor, på tross av at de tilsynelatende er straffverdige. Høyesterett gir 
i avgjørelsen uttrykk for at straffeloven § 267 a vil kunne gi et annet utfall i lignende saker. 
Dette kommer jeg tilbake til i punkt 3.6.6. 
 
2.2.3 Hensynsløs atferd 
Det neste vilkåret for objektiv overtredelse er at krenkelsen må ha skjedd ved «skremmende 
eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd», jf. straffeloven § 266. Også der det er 
tale om skremmende eller plagsom opptreden stilles det krav til at opptredenen er hensynsløs. 
Dette følger av ordlyden «annen» hensynsløs atferd.28 I forarbeidene til straffeloven (1902) 
§ 390 a peker Straffelovrådet på at «[h]ensynsløs er en ganske sterk karakteristikk og vil iall-
fall som oftest forutsette at atferden helt klart er moralsk forkastelig.»29 

                                                
25 Fra tingrettens avgjørelse, TBERG-2017-100936, gjengitt i LG-2018-59345. 
26 HR-2018-2315-A. 
27 Avsnitt 28-30. 
28 Se også Matningsdal, (2019) kommentar til § 266. 
29 Ot.prp.nr. 41 (1954) s. 23. 
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Et eksempel på befatning med bilder som er straffet som hensynsløs atferd finnes i LG-2018-
59345. Avgjørelsen er redegjort for i punkt 2.2.2. Som nevnt gjelder ankebehandlingen i lag-
mannsretten straffutmåling og sivile krav og det er derfor tingrettens bevisbedømmelse og 
lovanvendelse som legges til grunn. Tingretten konkluderte med «[a]t sette [sic] er en hensyn-
sløs atferd som krenker hennes fred fremstår som helt åpenbart.»30 Tingretten siktet her til at 
domfelte hadde delt private bilder av sin kone og utgitt seg for å være henne i et chatteforum 
der han beskriver seksuelle overgrep mot barn. Bildene av kona var en blanding av nakenbil-
der og andre mer nøytrale bilder, som bilder av henne i brudekjole eller bunad.  
 
2.3 Straffeloven § 267 
2.3.1 Innledning 
Straffeloven § 267 rammer offentlig meddelelse som krenker privatlivets fred, og er en vide-
reføring av straffeloven (1902) § 390.31 Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 21. Medvirk-
ning og forsøk er straffbart, jf. straffeloven §§ 15 og 16. 
 
2.3.2 Offentlig meddelelse 
For det første er det et vilkår etter straffeloven § 267 første ledd at krenkelsen må ha skjedd 
via en «offentlig meddelelse». En meddelelse anses å være offentlig når den er «fremsatt på 
en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer», jf. straffeloven § 10 andre ledd 
andre punktum. Ifølge forarbeidene regnes 20-30 personer som et større antall personer.32 Det 
er ikke et krav at meddelelsen faktisk når 20-30 personer, kun at den er egnet til å gjøre det. 
Dette følger direkte av ordlyden i straffeloven § 10 andre ledd andre punktum. Kravet til of-
fentlighet innebærer at deling av bilder til et fåtall personer ikke er straffbart, på tross av at 
bildene er krenkende for den avbildede. Som jeg vil komme tilbake til i punkt 3.4.4, er det 
ikke foreslått inntatt et lignende krav om offentlighet i straffeloven § 267 a.  
 
2.3.3 Krenker privatlivets fred 
Videre er det et vilkår at meddelelsen krenker privatlivets fred, jf. straffeloven § 267 første 
ledd. Vilkåret «krenker» innebærer at den offentlige meddelelsen må være rettsstridig. Dette 
betyr at det må foretas en avveining av hensynet til ytringsfrihet, jf. Grunnloven § 100 og 
EMK art. 10, og retten til privatliv, jf. Grunnloven § 102 og EMK art. 8.33 Denne avveiningen 
vil jeg komme nærmere tilbake til i punkt 3.5.2. Dersom det foreligger samtykke til publise-
ring vil ikke publiseringen være rettsstridig.34  
 
                                                
30 Fra tingrettens avgjørelse, TBERG-2017-100936, gjengitt i LG-2018-59345. 
31 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 424. 
32 Jf. Ot.prp.nr 90 (2003-2004) s. 409. 
33 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 425.  
34 Matningsdal (2019) kommentar til § 267. 
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Vilkåret «privatlivets fred» tilsier at det må være tale om personlige forhold som ikke ønskes 
delt med offentligheten. I forarbeidene er det lagt til grunn at det avgjørende for om det fore-
ligger en krenkelse av privatlivets fred er «om det er tale om opplysninger med en viss grad 
av sensitivitet.»35 
 
I LH-2019-1192 var hovedspørsmålet om en mors publisering av bilder og videoer, som viser 
hennes syv år gamle datter i sårbare posisjoner, var en krenkelse av privatlivets fred etter 
straffeloven § 267. På en åpen gruppe på Facebook publiserte moren bilder av datteren som 
gråter sammen med detaljer om en pågående barnevernssak. Lagmannsretten konkluderte med 
at  
 

«materialet som omhandlet tiltaltes datter, og som tiltalte la ut på facebook-siden – bil-
der, videoer, brev fra barneverntjenesten mv. – var av svært sensitiv og privat karakter, 
og at det etter en objektiv vurdering var utilbørlig og derved rettsstridig å gjøre materia-
let offentlig tilgjengelig slik tiltalte gjorde». 
 

Lagmannsretten påpeker at barnets oppfatning av publiseringen i dette tilfellet ikke var avgjø-
rende, fordi hun som syvåring ikke er i stand til å forstå konsekvensene av publiseringen. 
Domfeltes forsvarer har opplyst at det vil ankes over lovanvendelsen.36  
 
2.4 Straffeloven § 311 
2.4.1 Innledning 
Straffeloven § 311 første ledd bokstav a til e regulerer ulike former for befatning med frem-
stillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn. Barn er i 
bestemmelsens andre ledd definert som personer under 18 år eller personer som fremstår som 
under 18 år. Bestemmelsen er en videreføring av tidligere straffeloven (1902) § 204 a med 
noen få endringer.37 Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 21, men også uaktsom overtre-
delse er straffbart, jf. straffeloven § 311 tredje ledd. Medvirkning og forsøk er straffbart, 
jf. straffeloven §§ 15 og 16. 
 
2.4.2 Fremstilling 
«Fremstilling» omfatter etter ordlyden både bilder, videoer, og tekstlige skildringer.38 Seksu-
elle overgrep omfatter først og fremst voldtekt, men også annen seksuell omgang vil kunne 
karakteriseres som seksuelle overgrep. Når det gjelder fremstilling som seksualiserer barn 

                                                
35 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 150.  
36 Kolsrud (2019). 
37 Ot.prp.nr 22 (2008-2009) s. 447. 
38 Innst.O.nr. 66 (2004-2005) punkt 2. 
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retter dette seg i utgangspunktet mot fremstillinger som har barns kjønnsorganer i fokus, men 
også andre bilder kan omfattes, avhengig av situasjonen. Av størst betydning er hvorvidt 
fremstillingen gir seksuelle assosiasjoner.39  
 
2.4.3 De straffbare handlingene  
De straffbare handlingene omfatter som nevnt en rekke ulike former for befatning med frem-
stillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Det er 
blant annet straffbart å produsere, utgi, selge, gjøre tilgjengelig, anskaffe eller besitte slike 
fremstillinger, jf. straffeloven § 311 første ledd bokstav a til e.  
 
Straffeloven § 311 regulerer de samme former for befatning som forslaget til straffeloven 
§ 267 a. At straffeloven § 311 gir et såpass dekkende vern kan nok forklares med at barn har 
et stort behov for beskyttelse. Som jeg kommer tilbake til senere i oppgaven, har forslaget til 
straffeloven § 267 a derimot vært møtt med kritikk for at bestemmelsen gjør anskaffelse og 
fremstilling straffbart.40 
 
2.4.4 Mulighet for straffbortfall ved jevnbyrdig alder 
Etter straffeloven § 311 fjerde ledd kan straffen falle bort dersom gjerningsperson og fornær-
mede er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, fornærmede er mellom 16 og 18 år, og for-
nærmede har samtykket. Muligheten for straffbortfall omfatter kun at gjerningspersonen tar 
eller besitter bilder. Dette er nevnt uttrykkelig i bestemmelsen.41 Dersom gjerningspersonen 
deler bildet videre vil altså ikke unntaket i fjerde ledd komme til anvendelse, selv om fornær-
mede har samtykket til delingen. Unntaket kommer heller ikke til anvendelse på videoer eller 
andre former for fremstillinger. Det er kun bilde som er nevnt i straffeloven § 311 fjerde ledd.  
 
Forarbeidene kommenterer ikke hvorfor muligheten for straffbortfall ikke omfatter deling av 
bilder. Det kan likevel tenkes at bakgrunnen for denne begrensningen er at deling av bilder vil 
utgjøre mer alvorlige krenkelser enn selve fotograferingen. Slik jeg forstår bestemmelsen er 
den altså ment å beskytte barn fra å samtykke til en handling de ikke nødvendigvis forstår 
konsekvensene av. Videre bidrar begrensningen til å beskytte barn fra manipulasjon eller 
tvang til å dele seksuelle bilder.  
 

                                                
39 Ot.prp.nr 20 (1991-1992) s. 53. 
40 NRK – Norsk rikskringkasting (2018) s. 5-7 og Politidirektoratet (2018) s. 5.  
41 Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) s. 60. 



11 
 

På samme måte utgjør beskyttelse mot deling også kjernen i forslaget til straffeloven § 267 a. 
Justis- og beredskapsdepartementet trekker frem at det er «selve spredningen av privatlivs-
krenkende bilder som direkte fører til negative konsekvenser for fornærmede».42  
 
2.5 Straffeloven § 298 
2.5.1 Innledning 
Straffeloven § 298 regulerer straffansvar for seksuelt krenkende atferd, enten offentlig eller 
uten samtykke, og er en videreføring av straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav a og b. 
Straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav c er nå videreført i straffeloven § 305 som en 
egen bestemmelse.43 Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 21. Medvirkning og forsøk er 
straffbart, jf. straffeloven §§ 15 og 16.  
 
2.5.2 Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd 
Hovedvilkåret i bestemmelsen er «uanstendig atferd», og «seksuelt krenkende atferd» er et 
eksempel på uanstendig atferd. Uansett må atferden være uanstendig for å falle inn under 
straffeloven § 298. I Rt. 2003 s. 1382 er det slått fast at også «annen uanstendig atferd» i straf-
feloven (1902) § 201 må være av et seksuelt preg for å rammes av bestemmelsen.44 Straffelo-
ven § 298 er som nevnt en videreføring av straffeloven (1902) § 201 og må forstås på samme 
måte. Denne forståelsen styrkes også av at straffeloven § 298 er plassert i lovens kapittel 26 
om seksuallovbrudd. Atferd som ikke har et seksuelt preg rammes dermed ikke av bestem-
melsen, uansett om atferden anses moralsk forkastelig.  
 
I HR-2019-563-A var spørsmålet om straffeloven §§ 266 og 298 omfattet skjult fotografering. 
Som nevnt under punkt 2.2.2 kom Høyesterett til at kun ett av flere tilfeller av skjult fotogra-
fering var straffbart etter straffeloven § 298 om seksuelt krenkende atferd. Dette gjaldt en vi-
deo av en kvinne som kun var iført truse. Høyesterett påpeker i avgjørelsen at det avgjørende 
for om tilfellet rammes av straffeloven § 298 bokstav b er om handlingen er seksuelt krenken-
de. Det er ikke tilstrekkelig at handlingen er seksuelt motivert. Videoen av kvinnen, som kun 
er iført truse, var etter Høyesteretts syn en seksuelt krenkende handling som rammes av be-
stemmelsen, på tross av at kvinnen selv ikke oppfattet handlingen. Høyesterett peker på det 
forhold at gjerningspersonen hadde seksuelt motiv og at kvinnen kun hadde på seg truse som 
avgjørende for om handlingen var seksuelt krenkende.45  
 

                                                
42 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 27. 
43 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 442. 
44 Avsnitt 25.  
45 Avsnitt 46.  
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Videoene og bildene av kvinnene som var påkledt ble derimot ikke ansett å være seksuelt 
krenkende og var derfor ikke straffbare. I denne forbindelse uttaler Høyesterett at  
 

«[s]elv om den skjulte filmingen og fotograferingen utvilsomt innebærer en krenkelse 
av kvinnenes privatliv, kan jeg ikke se at det er tale om noen seksuell krenkelse. Som 
det er understreket i det jeg har sitert fra Rt-2010-466, kan ikke enhver upassende og 
uønsket handling med et visst seksuelt tilsnitt rammes av denne bestemmelsen.»46 

 
Man må anta de fleste vil oppleve skjult fotografering og filming som en skremmende og 
krenkende handling, uavhengig av om handlingen er av seksuell karakter eller gjerningsper-
sonen har forsett om at fornærmede skal oppfatte handlingen. Gjeldene rett gir likevel begren-
set vern mot denne typen handlinger. I HR-2019-563-A påpeker Høyesterett at handlingene er 
krenkende, men at det ikke er anledning til å straffe tiltalte, da handlingene ikke omfattes av 
ordlyden i straffeloven §§ 266 og 298. Avgjørelsen viser behovet for klar lovregulering av 
straffbar befatning med privatlivskrenkende materiale. Som jeg kommer tilbake til i kapittel 3, 
omfattes også ikke-seksuelt materiale av straffeloven § 267 a.  
 
2.5.3 Offentlig sted 
Straffeloven § 298 bokstav a angir at handlingen er straffbar dersom den foregår på et «offent-
lig sted». Hva som regnes som offentlig sted er definert i straffeloven § 10 første ledd som «et 
sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmenheten ferdes». Formuleringen «et 
sted der allmenheten ferdes» innebærer at «det dreier seg om et sted som er åpent for alle 
(allmenheten), og hvor det foregår ferdsel, stadig eller leilighetsvis.»47 
 
2.5.4 I nærvær av eller overfor noen 
Etter straffeloven § 298 bokstav b må handlingen skje i «nærvær av» eller «overfor noen». At 
handlingen må skje i «nærvær av» noen tilsier at handlingen må foregå med en eller flere 
andre personer til stede.  
 
En naturlig forståelse av «overfor» tyder på at den krenkende atferden må foregå slik at den 
på en eller annen måte direkte rammer den fornærmede. I forarbeidene pekes det på at hand-
lingen må være utført overfor bestemte personer for å rammes, og at vilkåret ikke vil være 
oppfylt «dersom den seksuelt krenkende atferden gjøres tilgjengelig på generell basis, for ek-
sempel på en internettside».48 
 

                                                
46 Avsnitt 50. 
47 NOU 1992:23 s. 62. 
48 Ot.prp.nr. 18 (2006-2007) s. 30. 
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I HR-2017-1245-A var et av spørsmålene for Høyesterett om det å sende et bilde med seksuelt 
innhold til andre enn den avbildede var en handling foretatt «overfor» den avbildede, jf. straf-
feloven § 298 bokstav b. En 16 år gammel gutt hadde tatt seksuelle bilder av en jevngammel 
jente, og videresendt bildene til to kamerater. Bildene ble senere spredt videre. Jenta hadde 
ikke samtykket til delingen av bildene. Høyesterett var ikke i tvil om at delingen av bildene 
var å anse som seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Høyesterett mente likevel at 
handlingen ikke var foretatt «overfor» fornærmede, og konkluderte med at  
 

«[n]år fornærmede i vår sak hverken direkte eller indirekte var adressat for oversendel-
sen av bildet, er man etter min vurdering utenfor det som etter en naturlig språklig for-
ståelse kan legges i ordet ‘overfor’. Riktignok rammes fornærmede når bildet sendes til 
andre, og i denne mening kan man si at krenkelsen er rettet mot henne. Men ordet ‘over-
for’ forutsetter – slik jeg forstår det – en mer direkte tilknytning mellom atferdshand-
lingen og den som rammes av den, noe eksemplene jeg tidligere har nevnt også illustre-
rer.»49  

  
Det ble her lagt stor vekt på bestemmelsens ordlyd. Handlingen må være foretatt direkte over-
for fornærmede for at vilkåret skal være oppfylt. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at en 
person berøres av handlingen. Høyesterett kom til at forholdet heller kunne subsumeres under 
straffeloven (1902) § 390 a om hensynsløs atferd.50 Lagmannsrettens dom ble opphevet. 
 
2.5.5 Samtykke 
Atferd som omfattes av vilkårene i straffeloven § 298 bokstav b kan være straffri dersom den 
antatt fornærmede har samtykket til handlingen. Det er ikke et krav at samtykke er gitt uttryk-
kelig.51 Det er derfor tilstrekkelig for straffrihet at samtykke er gitt gjennom konkludent at-
ferd.  
 
2.6 Straffeloven § 305 
2.6.1 Innledning 
Etter straffeloven § 305 er det straffbart å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig 
atferd overfor et barn, eller tvinge et barn til å utvise slik atferd. Bestemmelsen er en viderefø-
ring av straffeloven (1902) §§ 200 andre ledd andre punktum og 201 første ledd bokstav c.52 
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 21. Medvirkning og forsøk er straffbart, jf. straffelo-
ven §§ 15 og 16. 

                                                
49 Avsnitt 17. 
50 Avsnitt 22. 
51 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 240. 
52 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 445. 
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2.6.2 Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd 
Straffeloven § 305 bokstav a regulerer straffansvar for seksuelt krenkede eller uanstendig at-
ferd overfor barn under 16 år. Bestemmelsen har samme ordlyd som straffeloven § 298 bok-
stav b. Den eneste forskjellen er at samtykke fra barn under 16 år ikke fritar for straffansvar 
etter straffeloven § 305 bokstav a. Når det gjelder vilkårene i straffeloven § 305 bokstav a 
viser jeg derfor til det som er redegjort for under punkt 2.5.2 og 2.5.4. 
 
2.6.3 Tvinger eller forleder et barn til å utvise seksuelt krenkende eller annen 

uanstendig atferd 
Straffeloven § 305 bokstav b rammer den som tvinger eller forleder barn under 16 år til å fo-
reta seksuelt krenkende handlinger eller annen uanstendig atferd. I dette straffebudet er det 
altså barnet selv som utfører handlingen etter tvang eller forledelse fra en annen, i motsetning 
til straffeloven § 305 bokstav a. Etter ordlyden er det for det første den som «tvinger» barnet 
til å foreta handlingen som kan straffes. Tvang innebærer som regel fysisk påvirkning. Å for-
lede kan på den annen side bety psykisk manipulering. I forarbeidene nevnes eksempler som 
lokking og luring.53 Eksempelvis kan et barn tvinges av en voksen person til å utføre hand-
linger i nærvær av den voksne, eller over webkamera.  
 
På samme måte som straffeloven § 298, er det kun seksuelt motivert materiale som omfattes 
av straffeloven § 305. Annet privatlivskrenkende materiale omfattes ikke og det er kun barn 
under 16 år som er beskyttet av bestemmelsen.  
 
2.7 Straffeloven § 332 
2.7.1 Innledning 
Straffeloven § 332 regulerer heleri, og ble for første gang tatt i bruk for å straffe befatning 
med privatlivskrenkende bilder i 2016. Bestemmelsen er en videreføring av straffeloven 
(1902) § 317 første ledd første straffalternativ og er innholdsmessig ikke ment å innebære 
noen realitetsendring.54 Vilkårene for straffansvar er at gjerningspersonen må ha mottatt eller 
skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Skyldkravet er forsett, jf. straffe-
loven § 21, men også uaktsom overtredelse er straffbart etter straffeloven § 335. Jeg vil i det 
videre kun konsentrere meg om straffeloven § 332. Medvirkning og forsøk er straffbart, 
jf. straffeloven §§ 15 og 16.  
 
Det interessante med straffeloven § 332, om heleri, er at bestemmelsen i utgangspunktet 
rammer helt andre typer straffbare handlinger enn de andre bestemmelsene som er benyttet for 
å straffe befatning med krenkende materiale. I Ot.prp.nr. 53 (1992-1993) på side 14, er det å 

                                                
53 Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 116. 
54 Matningsdal (2019) kommentar til § 332. 
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straffe bakmannsvirksomhet angitt som et av hovedformålene med heleribestemmelsen. At 
befatning med seksuelle bilder kan straffes som heleri kan nok i mange tilfeller fremstå fjernt-
liggende.  
 
2.7.2 Del i utbytte av en straffbar handling 
En naturlig forståelse av «utbytte» tilsier at det må være tale om økonomisk utbytte. Det er 
likevel klart at ordlyden også omfatter andre former for utbytte. I forarbeidene nevnes blant 
annet penger fra narkotikavirksomhet og våpen som stammer fra ulovlig innførsel som ek-
sempler på utbytte av en straffbar handling. Det er ikke et krav at mottakeren av utbyttet har 
hatt økonomisk gevinst.55 Det følger av straffeloven § 332 første ledd andre punktum at gjen-
stander, fordringer eller tjenester, som trer i stedet for utbytte, er likestilt med utbytte. 
 
Spørsmålet er om også befatning med private bilder og videoer omfattes av heleribestemmel-
sen. I HR-2016-2263-A ble en 21 år gammel mann dømt til ubetinget fengsel i 5 måneder for 
overtredelse av straffeloven (1902) §§ 317 og 162. Lagmannsrettens lovanvendelse ble ikke 
anket til Høyesterett, og lagmannsrettens subsumsjon ble derfor lagt til grunn i straffutmåling-
en.  
 
Mannen ble frifunnet i tingretten, da retten mente det var tvilsomt om materialet var omfattet 
av utbyttebegrepet. Retten fant det heller ikke bevist at materialet stammet fra en straffbar 
handling.56 Lagmannsretten kom derimot til at vilkårene for straff var oppfylt, og at mannen 
kunne dømmes for heleri etter straffeloven (1902) § 317. Spørsmålet for lagmannsretten, i 
LE-2016-5099, var om bildene og videoene stammet fra en straffbar handling, og om nedlas-
ting og deling av slike bilder var omfattet av utbyttebegrepet i straffeloven (1902) § 317. 
 
Saken er den første der heleribestemmelsen anvendes for å straffe nedlasting og deling av 
bilder uten samtykke. Ved bruk av «torrent-teknologi» hadde mannen lastet ned fra en nettsi-
de, og på denne måten også indirekte delt, en stor mengde private bilder av jenter. Flere av 
bildene hadde jentene opprinnelig delt frivillig via tjenester som Snapchat og Facebook, men 
noen av bildene var også tatt uten jentenes kjennskap. Ingen av jentene hadde samtykket til at 
bildene kunne publiseres på den aktuelle nettsiden. Flere av bildene var av seksuell karakter. 
På nettsiden ble bildene sortert blant annet etter hvilket land jentene kom fra. Flere av jente-
nes navn og adresser var også gjort tilgjengelig, slik at jentene kunne identifiseres.  
 
Lagmannsretten konkluderte med at bildene og videoene stammet fra en straffbar handling. 
Retten fant det bevist at flere av bildene og videoene, som tiltalte hadde lastet ned, var blitt 
                                                
55 Ot.prp.nr. 53 (1992-1993) s. 25. 
56 TNERO-2015-118153. 
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lastet opp på den aktuelle nettsiden i strid med åndsverkloven (1961) § 45c jf. § 54. Bestem-
melsene regulerer straffansvar for offentliggjøring av fotografier som avbilder personer uten 
deres samtykke. For lagmannsretten var det altså klart at utbyttet stammet fra en konkret 
straffbar handling. 
 
Videre kom lagmannsretten til at nedlasting og deling av bilder som er gjort tilgjengelig, eller 
er fremskaffet ved en straffbar handling, omfattes av utbyttebegrepet i straffeloven (1902) 
§ 317. Lagmannsretten viser til Rt. 1999 s. 386 på side 388, der det er spesifisert at også im-
materielle rettsgoder omfattes av begrepet. Det samme følger av forarbeidene.57 De bilder og 
videoer som tiltalte hadde lastet ned var ifølge lagmannsretten immaterielle rettsgoder og om-
fattes derfor av begrepet «utbytte».58  
 
2.7.3 Mottar eller skaffer seg eller andre 
Straffeloven § 332 oppstiller to alternativer for overlevering av utbytte, «mottar» eller «skaf-
fer». Begge alternativene knytter seg til både det å motta eller skaffe utbytte for seg selv og 
for andre.  
 
«Motta» omfatter både fysisk overlevering av gjenstander eller penger, men også eksempelvis 
overføring av penger til en bankkonto.59 Der det er tale om fysiske gjenstander eller overfø-
ring av penger er utbyttet først mottatt når mottakeren har fått det i sin besittelse. Mottakeren 
må altså ha rådigheten over utbyttet.60  
 
Ordlyden «skaffer» seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling tilsier at det stilles 
krav til en mer aktiv handling fra heleren. I LE-2016-5099, som er redegjort for under punkt 
2.7.2, kom lagmannsretten til at tiltalte hadde skaffet seg del i utbytte av en straffbar handling 
ved at han hadde lastet ned og sett på bildene og videoene fra nettsiden.  
 
2.8 Åndsverkloven § 104 
2.8.1 Innledning 
Ny åndsverklov trådte i kraft 1. juli 2018. Lovens § 79 hjemler straff for overtredelse av 
§ 104. Strafferammen er bot eller fengsel inntil ett år, jf. åndsverkloven § 79 første ledd. 
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 21 jf. § 1. 
 

                                                
57 Ot.prp.nr. 53 (1992-1993) s. 25.  
58 LE-2016-5099. 
59 Ot.prp.nr. 53 (1992-1993) s. 25.  
60 Matningsdal (2019) kommentar til § 332.  
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2.8.2 Retten til eget bilde 
Åndsverkloven § 104 hjemler retten til eget bilde. Bestemmelsen er en videreføring av ånds-
verkloven (1961) § 45 c.61 Offentlig gjengivelse eller visning av fotografier som avbilder en 
person er i utgangspunktet ikke tillatt, med mindre den avbildede personen har samtykket, 
jf. åndsverkloven § 104 første ledd.  
 
Etter åndsverkloven § 104 første ledd er det fotografi som er vernet. I åndsverkloven § 23 
første ledd andre punktum er fotografisk bilde definert som «bilde som er frembrakt ved bruk 
av kamera eller ved annen teknikk som kan likestilles med fotografering». Dette taler for at 
åndsverkloven § 104 kun omfatter stillfoto. I LB-2009-21537 er det likevel lagt til grunn at 
også film omfattes. Det er fotografier som avbilder en person som er gjenstand for rettigheten 
i åndsverkloven § 104. Det er ikke et krav at bildet er privat eller krenkende, slik som etter 
straffeloven §§ 266 og 267.62 Dette innebærer at vernet av bilder etter åndsverkloven § 104 
går lenger enn vernet etter straffelovens bestemmelser.  
 
2.8.3 Offentlig 
For at bestemmelsen skal være overtrådt er det et krav at bildet er gjengitt eller vist «offent-
lig», jf. åndsverkloven § 104 første ledd. Loven har ingen legaldefinisjon av uttrykket «offent-
lig», men det er nærliggende å forstå vilkåret på samme måte som i straffeloven § 267, slik at 
det kreves at bildet eller filmen er gjort tilgjengelig for et visst antall personer. Som nevnt 
tidligere, er kravet om offentlighet ikke inntatt i straffeloven § 267 a.  
 
2.8.4 Samtykke 
Det er ikke noe formkrav til «samtykke» i åndsverkloven § 104. Dette innebærer at samtykke 
kan gis både muntlig og skriftlig, men at også implisitt samtykke i noen tilfeller kan være til-
strekkelig.63 Det kan oppstå tvil rundt rekkevidden av et samtykke. I LE-2016-5099, som er 
redegjort for i punkt 2.7.2, var et av spørsmålene om jentene indirekte hadde samtykket til at 
bildene av dem kunne publiseres på den aktuelle nettsiden ved at de selv opprinnelig hadde 
publisert eller delt bildene på sosiale medier. Lagmannsretten konkluderte med at jentenes 
opprinnelige publiseringer ikke kunne oppfattes som et samtykke til publisering på nettsiden.  
 
2.8.5 Unntak 
Åndsverkloven § 104 bokstav a til e oppstiller unntak for når det likevel kan være legitimt å 
offentliggjøre bilder på tross av at det ikke foreligger samtykke. Eksempelvis nevnes at bildet 
er aktuelt og har allmenn interesse, eller at hovedinnholdet i bildet er viktigere enn personen 

                                                
61 Prop.104 L (2016-2017) s. 353. 
62 Hovlid (2015) s. 55. 
63 LE-2016-5099. 
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som er avbildet. I rettspraksis er det lagt til grunn, på samme måte som for straffeloven § 267, 
at åndsverkloven (1961) § 45c må leses med en rettsstridsreservasjon. Det må altså foretas en 
totalvurdering av om bildet kan offentliggjøres, der retten til privatliv etter EMK art. 8 holdes 
opp mot ytringsfriheten, jf. EMK art. 10.64 Dette må gjelde også for åndsverkloven § 104 da 
bestemmelsen, som nevnt, er en videreføring av åndsverkloven (1961) § 45c. Avveiningen 
mellom de to rettighetene kommer jeg tilbake til i punkt 3.5.2. 
 
2.9 Oppsummering  
Gjeldende rett regulerer altså mange tilfeller av befatning med privatlivskrenkende materiale. 
Straffansvaret er imidlertid spredt utover ulike straffebud og begrenset av tilleggsvilkår. Det 
er heller ingen bestemmelser som spesifikt angir at befatning med privatlivskrenkende materi-
ale er straffbart, utenom straffeloven § 311 som gjelder seksuell fremstilling av barn. I tillegg 
er ulike typer befatning straffet etter bestemmelser av ulik karakter, slik som straffeloven 
§ 266 om hensynsløs atferd og straffeloven § 332 om heleri.  
 
Etter gjeldende rett er fremstilling av privatlivskrenkende materiale kun straffbart dersom 
materialet er av seksuell karakter, jf. straffeloven §§ 298, 305 og 311, eller dersom gjernings-
personen hadde forsett om at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen, jf. straffeloven § 266. 
Som HR-2019-563-A viser, innebærer dette at skjult fotografering i mange tilfeller ikke er 
straffbart. Dette endres med straffeloven § 267 a der også ikke-seksuelt materiale vil rammes 
av bestemmelsen. Det er heller ikke foreslått et krav om at gjerningspersonen må ha forsett 
om at fornærmede skal oppfatte krenkelsen.  
 
Anskaffelse av krenkende materiale har blitt straffet som heleri, jf. straffeloven § 332. Dette 
innebærer at materialet i utgangspunktet må være fremskaffet på ulovlig måte, for eksempel 
ved tyveri eller hacking. Å aktivt be om å få videresendt et nakenbilde som i utgangspunktet 
er tatt og delt frivillig vil derfor ikke rammes av straffeloven § 332. Straffeloven § 267 a stil-
ler ikke samme krav til at materialet må stamme fra en straffbar handling. 
 
Etter straffeloven § 267 og åndsverkloven § 104 er publisering av materiale kun straffbart 
dersom publiseringen er «offentlig». I utgangspunktet vil dermed ikke deling av bilder til et 
mindre antall personer via privat melding eller lignende rammes av bestemmelsene. Slik de-
ling kan derimot tenkes rammet av straffeloven § 266, men her gjelder det et krav om at gjer-
ningspersonen har hatt forsett om at fornærmede skal oppfatte krenkelsen. Som jeg vil komme 
tilbake til i kapittel 3, er ingen av disse begrensningene videreført i straffeloven § 267 a. De-
ling av materiale i mindre grupper vil dermed også være straffbart.   

                                                
64 Rt. 2008 s. 1089 avsnitt 55.  
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Straffeloven § 311 rammer bare fremstillinger av seksuell karakter som viser barn under 18 
år. Annet privatlivskrenkende materiale faller utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. 
Den foreslåtte bestemmelsen i straffeloven § 267 a vil delvis overlappe med straffeloven 
§ 311, men vil i tillegg ramme annet privatlivskrenkende materiale. I motsetning til straffelo-
ven § 311 vil straffeloven § 267 a også beskytte voksne personer.  
 
Som vist er dagens rettstilstand uoversiktlig og ikke helt i tråd med samfunnsutviklingen. Di-
gitalisering medfører nye tekniske og etiske problemstillinger. Det er derfor hensiktsmessig 
med en bestemmelse som tydeliggjør hvilke handlinger og hva slags materiale som er straff-
bart. 
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3 Uberettiget befatning med privatlivskrenkende lyd- eller 
bildemateriale  

3.1 Innledning 
Forslaget til nytt straffebud er gjengitt i sin helhet i punkt 1.1. Som nevnt rammer den fore-
slåtte bestemmelsen personer som  

 
«uberettiget [og uten samtykke] fremstiller, anskaffer eller gjør tilgjengelig for en an-
nen lyd- eller bildemateriale som er særlig egnet til å krenke noens privatliv».65 

 
Som vist i kapittel 2, kan det være vanskelig å få oversikt over hvilke handlinger som i dag 
utgjør ulovlig befatning med privatlivskrenkende materiale. Forslaget til straffeloven § 267 a 
er et forsøk på å klargjøre dette. Straffeloven § 267 a utvider straffansvaret ved at de straffba-
re befatningsmåtene er ubetingede, og ved at befatning med krenkende materiale av ikke-
seksuell art også er straffbart.  
 
For å forsøke å fastlegge rekkevidden av straffansvaret vil jeg i dette kapittelet redegjøre for 
de ulike vilkårene i straffeloven § 267 a. Jeg vil spesielt fokusere på vilkåret «særlig egnet til 
å krenke noens privatliv», da det i hovedsak er dette vilkåret som gjør at bestemmelsen kan 
tenkes å ramme uforholdsmessig vidt. Bestemmelsen gir ikke eksempler på hva slags materia-
le som omfattes. Dette innebærer at en rekke ulike situasjoner kan tenkes omfattet. Redegjø-
relsen av vilkårene i straffeloven § 267 a vil belyses med eksempler på slike situasjoner.  
 
3.2 Skyldkrav og grov overtredelse 
Skyldkravet i den foreslåtte bestemmelsen er i utgangspunktet forsett, jf. straffeloven § 21, 
men etter straffeloven §§ 267 b og c vil også grov og grovt uaktsom overtredelse kunne ram-
mes. Jeg vil i det videre, som nevnt under punkt 1.4, kun behandle straffeloven § 267 a.  
 
3.3 Lyd- eller bildemateriale 
Den foreslåtte bestemmelsen rammer uberettiget befatning med privatlivskrenkende lyd- eller 
bildemateriale. «Lydmateriale» vil først og fremst omfatte lydopptak. Som eksempel kan ten-
kes opptak av noen som utfører seksuelle handlinger, eller opptak av noen som har fortrolige 
samtaler med en venn. «Bildemateriale» rammer fotografiske bilder. Justis- og beredskapsde-
partementet skriver at også film omfattes av ordlyden. Animasjoner og tegninger skal derimot 
ikke omfattes av bestemmelsen. Tekstlige skildringer, skrevne utsagn eller lignende faller 
også utenfor ordlyden. Slike fremstillinger vil derimot kunne rammes av straffeloven §§ 266 
eller 267 som hensynsløs atferd eller krenkelse av privatlivets fred.66  
                                                
65 Justis. Og beredskapsdepartementet (2018) s. 43.  
66 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 38. 
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3.4 Den straffbare handlingen 
3.4.1 Innledning 
Hovedformålet med departementets forslag til nytt straffebud er å begrense mulighetene for 
spredning av privatlivskrenkende materiale.67 Det er spredningen av bilder som fører til de 
mest alvorlige krenkelsene. Spredning kan ofte få store konsekvenser for fornærmede, særlig i 
form av psykiske plager. Departementet har imidlertid foreslått at også fremstilling og anskaf-
felse skal være straffbart.  
 
3.4.2 Fremstiller 
Den første av de tre alternative handlingene som er gjort straffbar i den foreslåtte bestemmel-
sen er «fremstiller». Ordlyden tilsier først og fremst at vanlig fotografering eller opptak av lyd 
eller video rammes. Departementet har i sitt forslag trukket frem at også manipulerte bilder 
eller videoer kan rammes av fremstillingsalternativet.68 
 
I høringsnotatet er det påpekt at «fremstiller» motsvarer «produserer» i straffeloven § 311 
første ledd bokstav a.69 Sistnevnte kan gi inntrykk av at det er tale om profesjonell virksomhet 
der hensikten med produksjonen er å dele videre, gjerne med ønske om profitt. I en avgjørelse 
fra Oslo tingrett, TOSLO-2002-11256 ble «produserer» forstått slik at det omfatter både pro-
fesjonell og ikke-profesjonell produksjon. Selv om tingrettsavgjørelsen isolert sett ikke kan 
tillegges stor vekt, illustrerer den likevel hvordan vilkåret er forstått i praksis. Dette taler for at 
både amatørmessig og profesjonell produksjon omfattes av straffeloven § 311. «Fremstiller» 
må da forstås på samme måte.  
 
3.4.3 Anskaffer 
«Anskaffer» gir inntrykk av at gjerningspersonen må foreta seg noe aktivt for å få tak i det 
aktuelle materialet. Etter ordlyden vil det ikke være nok å motta materialet uten at en i det 
minste har gitt uttrykk for at en ønsker materialet tilsendt eller overlevert. Det er også nærlig-
gende å forstå det slik at «anskaffer» omfatter både digital og fysisk overføring av materialet.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet nevner i sitt høringsnotat at automatisk midlertidig lagring 
kan tenkes omfattet av straffeloven § 267 a.70 Det stilles altså ikke krav om at materialet fak-
tisk er lastet ned og lagret på en enhet. Midlertidig lagring er også straffbart etter alternativet 
«anskaffer» i straffeloven § 311 som regulerer straffansvar for seksuelle fremstillinger av 
barn.71 
                                                
67 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 30. 
68 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 40. 
69 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 40. 
70 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 40. 
71 Ot.prp.nr. 37 (2004-2005) s. 10. 
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Justis- og beredskapsdepartementet skriver i høringsnotat til straffeloven § 267 a at 
«[f]ullbyrdet anskaffelse forutsetter at mottakeren får tilgang til materialet.»72 Dette taler for 
at også målrettede søk på internett omfattes av anskaffelsesalternativet. Til sammenligning er 
«forsettlig skaffer seg tilgang til» inntatt som et eget handlingsalternativ ved siden av «anskaf-
fer» i straffeloven § 311 første ledd bokstav c. Ifølge forarbeidene tar vilkåret sikte på å ram-
me søking etter materiale på internett, uten at det foretas noen nedlasting eller lagring.73 Den-
ne sammenligningen er ikke kommentert av departementet i deres høringsnotat. Dersom de-
partementets forståelse av «anskaffer» i straffeloven § 267 a legges til grunn, vil de to be-
stemmelsene komme til å ramme de samme handlingene. Hvilke handlinger dette er fremgår 
likevel tydeligere av straffeloven § 311. Som jeg vil komme tilbake til i kapittel 4 rammer 
straffeloven § 267 a vidt. En mer presis angivelse av de straffbare befatningsmåtene, slik som 
i straffeloven § 311, kunne derfor vært hensiktsmessig med tanke på lovkravet i Grunnloven 
§ 96 og EMK art.7.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at personer som passivt mottar materiale eller 
kommer over materiale ved søk på internett, uten at dette var tiltenkt, ikke skal omfattes av 
straffeloven § 267 a. Hvis man derimot ber om materiale, uavhengig av om materialet mottas, 
kan man straffes for forsøk.74 Videre vil det å etterspørre eller motta materiale i seg selv om-
fattes av ordlyden, selv om materialet aldri åpnes. 
 
3.4.4 Gjør tilgengelig for en annen 
Vilkåret «gjør tilgjengelig for en annen» er som nevnt kjernen i bestemmelsens formål, nem-
lig å forhindre spredning av privatlivskrenkende bilder, eller fare for spredning.75 Ordlyden 
«gjør tilgjengelig» indikerer at enhver form for spredning, deling eller fremvisning omfattes. 
Departementet har pekt på at forslaget ikke er ment å kun ramme deling der det tas i bruk tek-
nologi. Dette betyr at også tilgjengeliggjøring av fysisk materiale, slik som analoge bilder, 
omfattes.76 
 
Etter ordlyden rekker handlingsalternativet i straffeloven § 267 a videre enn alternativene i 
straffeloven § 267 og åndsverkloven § 104, der vilkårene er henholdsvis «meddelelse» og 
«gjengis» eller «vises». De tre alternativene indikerer at det stilles krav til at mottakeren av et 
bilde faktisk har fått bildet tilsendt eller fremvist for seg etter straffeloven § 267 eller ånds-

                                                
72 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 40. 
73 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 266. 
74 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 40. 
75 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 27. 
76 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 28. 
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verkloven § 104. Å gjøre tilgjengelig etter straffeloven § 267 a kan etter ordlyden også omfat-
te tilfeller der materialet ikke direkte overleveres eller fremvises til mottakeren.   
 
Straffeloven § 201, som regulerer uberettiget befatning med tilgangsdata mv., er av departe-
mentet trukket frem i deres redegjørelse av vilkåret «gjør tilgjengelig».77 Det følger av forar-
beidene at «gjør tilgjengelig» i straffeloven § 201 omfatter både direkte og indirekte spred-
ning ved at en for eksempel «sprer lenker til nettsteder hvor passordet finnes eller som angir 
hvor på hvilket nettsted opplysningen ligger tilgjengelig»78 Det å spre en lenke til en nettside 
hvor en kan finne privatlivskrenkende materiale vil altså omfattes av straffeloven § 267 a. 
 
Departementet har i sitt høringsnotat påpekt at forslaget også er ment å omfatte programmer 
der nedlasting fra en bruker innebærer at materialet gjøres tilgjengelig for andre som også 
laster ned slikt materiale.79  
 
Etter straffeloven § 267 og åndsverkloven § 104 er det et vilkår for overtredelse at tilgjenge-
liggjøringen er offentlig. Som redegjort for i punkt 2.3.2, ligger det i dette et krav om at mi-
nimum 20-30 personer må kunne motta eller se materialet. Dette vilkåret er ikke foreslått vi-
dereført i straffeloven § 267 a. Departementet begrunner dette med at også spredning innad i 
mindre grupper vil kunne innebære fare for videre spredning, og føre til alvorlige konsekven-
ser for fornærmede.80 Etter ordlyden vil altså både det å sende et bilde til et begrenset antall 
venner, poste et bilde på Facebook eller Instagram, eller vise et bilde fra din egen mobiltele-
fon til kun én annen person omfattes.  
 
3.5 Uberettiget befatning 
3.5.1 Rettsstridsreservasjonen i strafferetten 
Vilkåret «uberettiget» i straffeloven § 267 a knytter seg til rettsstridsreservasjonen i strafferet-
ten. Reservasjonen går ut på at ikke alle handlinger er straffbare, selv om de i utgangspunktet 
omfattes av ordlyden i en straffebestemmelse. Dette har sin bakgrunn i den generelle utfor-
mingen av straffebud. For å hindre at straffbare forhold faller utenfor ordlyden i et straffebud, 
utformes straffebudene med en ordlyd som rammer vidt. Dette kan i noen tilfeller innebære at 
handlinger som ikke var ment å rammes, omfattes av bestemmelsens ordlyd. Rettsstridsreser-
vasjonen gir da muligheten til å foreta en innskrenkende tolkning av bestemmelsen.81  
 

                                                
77 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 40. 
78 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 401. 
79 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39-40. 
80 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 20. 
81 Ot.prp.nr. 90 (2003-2004) s. 214. 
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Ulike begreper benyttes for å angi rettsstridsreservasjonen. Disse har også ulike betydninger 
for hvordan reservasjonen skal forstås. I noen tilfeller er reservasjonen tatt inn uttrykkelig i en 
bestemmelse. I forarbeidene til straffeloven er dette begrunnet med at reservasjonen skal gis 
et videre eller annet nedslagsfelt enn det som følger av den alminnelige reservasjonen. Om 
bruken av ordet «uberettiget» i straffebestemmelser uttales det i forarbeidene at 
 

«[i] noen få straffebud er det behov for en noe bredere henvisning enn det som naturlig 
følger av ordet ‘ulovlig’. For eksempel kan det være behov for å la straffansvaret kun 
gjelde for handlinger som er i strid med privatrettslige avtaler eller instrukser, og på no-
en områder kan det være aktuelt å vise til andre normer enn rettsregler, som for eksem-
pel hva som regnes som akseptabel atferd på et bestemt livsområde. I slike tilfeller nyt-
tes reservasjonene ‘uberettiget’ eller ‘urettmessig’.»82  
 

Rettstridsreservasjonen innebærer altså at domstolen må vurdere om det foreligger andre hen-
syn som veier tyngre enn de hensyn som straffeloven § 267 a er ment å beskytte.83 Eksempel-
vis vil hensynet til ytringsfrihet kunne ha betydning for vurderingen av om tilgjengeliggjøring 
av privatlivskrenkende bilder i noen tilfeller skal anses straffritt. 
 
3.5.2 Menneskerettighetenes betydning for straffansvar ved uberettiget befatning 

med privatlivskrenkende materiale   
3.5.2.1 Ytringsfrihet og retten til privatliv 
Ved publisering og deling av bilder innebærer rettstridsreservasjonen, som nevnt under punkt 
2.3.3, at det må foretas en avveining mellom ytringsfriheten og retten til privatliv. Både retten 
til privatliv og ytringsfriheten er sentrale rettigheter i et demokratisk samfunn. Retten til pri-
vatliv er blant annet begrunnet med hensynet til individets utvikling og selvbestemmelse. Yt-
ringsfriheten er begrunnet i individets mulighet til utfoldelse og personlig utvikling, samt mu-
lighet for kontroll med statsmakten og beskyttelse av demokratiet.  
 
Vern av ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven § 100 og EMK art. 10. Hovedformålet med 
ytringsfrihet er beskyttelse av politiske ytringer og andre ytringer av samfunnsmessig betyd-
ning. Ytringsfriheten er likevel ikke begrenset til slike ytringer, og verner også andre typer 
ytringer, for eksempel kunstneriske. Det er klart at ikke bare skriftlige og muntlige ytringer er 
vernet, men også publisering av bilder.84 For EMK art. 10 er dette slått fast av Den europeiske 
menneskerettsdomstolen (EMD) blant annet i Von Hannover v. Germany (no.2).85 Både 
                                                
82 Ot.prp.nr. 8 (2007-2008) s. 22. 
83 Rt. 1979 s. 1492 s. 1499.  
84 Aall (2018) s. 270-271. 
85 Avsnitt 103. 
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Grunnloven § 100 og EMK art. 10 gir anledning til å gjøre inngrep i ytringsfriheten. I begge 
tilfeller er det tale om en avveining mellom de hensyn som begrunner ytringsfriheten og even-
tuelle formål for å gjøre inngrep.86  
 
Retten til respekt for privatliv følger av Grunnloven § 102 og EMK art. 8. Grunnloven § 102 
er utarbeidet med inspirasjon fra EMK art. 8, og det er lagt til grunn i Rt. 2015 s. 93 at Grunn-
loven § 102 må tolkes i lys av EMK art. 8.87 Retten til respekt for privatliv omfatter retten til 
vern av private bilder. Dette er slått fast av EMD, blant annet i Von Hannover v. Germany 
(no.2).88 I den samme avgjørelsen uttaler EMD seg om viktigheten av vern av private bilder  
 

«[t]his is nonetheless an area in which the protection of the rights and reputation of ot-
hers takes on particular importance, as the photos may contain very personal or even in-
timate information about an individual or his or her family».89  
 

I Grunnloven § 102 er det ikke inntatt adgang til å gjøre inngrep i retten til privatliv, slik den 
tilsvarende art. 8 i EMK gir grunnlag for. Det er likevel lagt til grunn av Høyesterett, i 
Rt. 2015 s. 93, at muligheten til å gjøre inngrep skal innfortolkes i Grunnloven § 102 i tråd 
med EMK art. 8.90 
  
3.5.2.2 Balansetesten 
Dersom det foreligger kollisjon mellom de to rettighetene skal de avveies mot hverandre ved 
bruk av den såkalte balansetesten, utformet gjennom praksis fra EMD.91 De to rettighetene er 
ansett som likeverdige rettigheter, og ingen av dem skal tillegges større vekt ved avveining-
en.92 Når en tolker bestemmelser fra den alminnelige lovgivningen skal disse tolkes på bak-
grunn av balansetesten.93 EMD har oppstilt fem kriterier som er relevante der retten til privat-
liv skal avveies mot ytringsfriheten i forbindelse med publisering av bilder 
 

(1) Contribution to a debate of general interest 
(2) How well known is the person concerned and what is the subject of the report? 
(3) Prior conduct of the person concerned 

                                                
86 Hovlid (2016) s. 143. 
87 Avsnitt 57. 
88 Avsnitt 95. 
89 Avsnitt 103. 
90 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60.  
91 Axel Springer AG v. Germany avsnitt 84. 
92 Axel Springer AG v. Germany avsnitt 87.  
93 Hovlid (2016) s. 148. 
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(4) Content, form and consequences of the publication 
(5) Circumstances in which the photos were taken94 

  
Disse kriteriene er lagt til grunn i avgjørelser som gjelder avveiningen mellom pressens yt-
ringsfrihet og enkeltpersoners rett til privatliv. De er derfor ikke helt passende der publise-
ringer er gjort av privatpersoner, for eksempel på sosiale medier. Særlig gjelder dette kriteriet 
som knytter seg til publiseringens allmenne interesse. Kriteriet er klart av betydning for av-
veiningen mellom de to rettighetene der en publisering er foretatt av pressen. Ellen Lexerød 
Hovlid skriver at praksis fra EMD har blitt tolket slik at allmenn interesse er «en betingelse 
for at ytringsfriheten kan vinne frem mot retten til privatliv i saker som gjelder pressen.»95 
Om dette kriteriet skal tillegges samme betydning der publiseringen er foretatt av en privat-
person er derimot ikke like klart. Som Hovlid skriver, vil slike publiseringer sjeldnere være av 
allmenn interesse.96 Dersom det stilles et krav om allmenn interesse for publisering foretatt av 
privatpersoner, vil det nesten alltid måtte konstateres med krenkelse av retten til privatliv, da 
publiseringene mangler allmenn interesse. Momentene gir likevel en pekepinn på hva som er 
relevant å trekke frem i avveiningen der publiseringen er gjort av en privatperson.  
 
3.5.3 Betydningen av samtykke  
Av pedagogiske grunner har departementet foreslått at det skal inntas et krav om samtykke i 
straffeloven § 267 a, i tillegg til kravet om at handlingen må være uberettiget. Kravet til sam-
tykke vil i utgangspunktet omfattes av vilkåret uberettiget. Uansett om samtykke tas inn som 
eget vilkår eller ikke vil samtykke spille en stor rolle for hvilke handlinger som skal anses 
straffbare etter bestemmelsen. Det er derfor hensiktsmessig å redegjøre for samtykkekravet i 
et eget punkt. Straffeloven § 267 a oppstiller ingen formkrav til et eventuelt samtykke. Om det 
foreligger samtykke, og i tilfelle rekkevidden av et samtykke, vil derfor måtte avgjøres kon-
kret i den enkelte situasjonen.  
 
Et eksplisitt samtykke, om dette er gitt muntlig eller skriftlig, vil etter ordlyden være tilstrek-
kelig for å konstatere at det ikke foreligger en krenkelse. Det kan likevel være nyttig å sørge 
for skriftlig samtykke, dersom det skulle oppstå en situasjon der det kreves bevist at samtykke 
er gitt. I Rt. 2007 s. 687 er det lagt til grunn at det er den som publiserer et bilde som har be-
visbyrden for om det foreligger samtykke fra den avbildede.97  
 

                                                
94 Von Hannover v. Germany (no.2) avsnitt 109-113. 
95 Hovlid (2016) s. 150. 
96 Hovlid (2016) s. 167, se også Wessel-Aas (2015) s. 87. 
97 Avsnitt 63. 
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Fordi det ikke stilles formkrav til samtykke etter straffeloven § 267 a, kan også implisitt sam-
tykke kan være tilstrekkelig. I disse situasjonene vil det kunne være av betydning hvor alvor-
lig situasjonen er.98 Det er naturlig å stille strengere krav til samtykke ved publisering av et 
nakenbilde, enn ved publisering av et bilde som viser en fullt påkledd person. Uklarheter 
rundt et samtykke kan oppstå dersom en person er ute av stand til å gi samtykke, for eksempel 
fordi personen er beruset eller sover. I slike tilfeller må utgangspunktet være at det ikke fore-
ligger samtykke til publisering, og heller ikke til selve fotograferingen.99 Det kan likevel ten-
kes at tidligere atferd i lignende situasjoner vil kunne tale for at personen ville samtykket også 
i denne situasjonen og at det derfor foreligger implisitt samtykke.  
 
I situasjoner der det er gitt samtykke til en handling, kan det reises spørsmål om rekkevidden 
av samtykket. Dersom en person sender et nakenbilde av seg selv til en annen over Snapchat 
eller Facebook Messenger har personen gjennom sin egen handling samtykket i at mottakeren 
får og eventuelt besitter dette bildet. Det kan da spørres om samtykket også omfatter at motta-
keren publiserer bildet. I LE-2016-5099, som er redegjort for under punkt 2.7.2, kom lag-
mannsretten til at et samtykke i slike tilfeller ikke rekker lenger enn den opprinnelige deling-
en. Lagmannsretten påpeker at kravet til samtykke må skjerpes der det er tale om deling av 
svært private bilder. Mange av bildene i saken var i utgangspunktet tatt og delt av jentene 
selv. Dette var likevel ikke tilstrekkelig som samtykke til etterfølgende publisering på en por-
nografisk nettside sammen med jentenes navn og adresse. Publiseringen av bildene innebar i 
dette tilfellet et brudd på åndsverkloven § 45 c, men er likevel interessant for å klargjøre om-
fanget av et eventuelt samtykke etter straffeloven § 267 a.  
 
Et eventuelt samtykke bør også være informert dersom det skal kunne føre til straffrihet etter 
straffeloven § 267 a.100 For at et samtykke skal være informert må det ut ifra situasjonen være 
klart at meningen med fotograferingen er at bildet skal publiseres på sosiale medier eller lig-
nende i etterkant.101 
 
Departementet påpeker at et samtykke må kunne tilbakekalles med virkning fremover i tid. 
For eksempel må en kunne tilbakekalle et samtykke til anskaffelse eller fremstilling. Eventu-
ell besittelse av tidligere fremstilt eller anskaffet materiale vil derimot ikke rammes av et slikt 
tilbakekall. Hva et tilbakekall omfatter vil kunne variere i ulike situasjoner. Dersom det fore-

                                                
98 Hovlid (2016) s. 152. 
99 Se også Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 41. 
100 Hovlid (2015) s. 166. 
101 Hovlid (2016) s. 155. 
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ligger avtale av kommersiell karakter vil rekkevidden av et opprinnelig samtykke være av 
betydning for muligheten for tilbakekall.102 
 
3.6 Særlig egnet til å krenke noens privatliv  
3.6.1 Innledning 
Å fastlegge hvilke situasjoner som omfattes av vilkåret «særlig egnet til å krenke noens pri-
vatliv» kan være vanskelig. Måten en person oppfatter en situasjon på kan avhenge av mange 
ulike omstendigheter. En tenåring kan ha et annet syn på hva en krenkelse av deres privatliv 
er enn det en voksen person har. Dagens omfattende bruk av sosiale medier og teknologi, kan 
innebære at terskelen for hva som anses å være privat eller krenkende i noen tilfeller ligger 
høyere blant unge mennesker enn hos eldre. På den annen side kan en krenkelse tenkes å være 
mer belastende for en tenåring enn for en voksen.  
 
Materiale med seksuelt innhold, som for eksempel bilder eller videoer som viser nakenhet 
eller voldtekt utgjør kjernen i straffebudet. Justis- og beredskapsdepartementet har likevel 
påpekt at straffeloven § 267 a også er ment å ramme materiale med andre typer krenkende 
innhold. Slikt materiale kan være bilder som viser en person som har vært i en ulykke eller er 
syk, eller materiale som viser vold eller misbruk. Det som er av betydning er at materialet er 
av nedverdigende eller krenkende karakter.103  
 
Dette innebærer at en rekke ulike situasjoner kan tenkes rammet av ordlyden i straffeloven 
§ 267 a. Sammenlignet med gjeldende rett vil flere typer materiale falle inn under bestemmel-
sens ordlyd. Det er ikke foreslått å vise til konkrete eksempler i bestemmelsen. Vurderingen 
av om et tilfelle rammes vil dermed bli konkret og skjønnsmessig.  
 
For å fastlegge innholdet i vilkåret «særlig egnet til å krenke noens privatliv» er det hensikts-
messig å trekke linjer fra straffeloven §§ 266 og 267 om hensynsløs atferd og krenkelse av 
privatlivets fred. Bestemmelsene har en noenlunde lik utforming som § 267 a. Endringer i 
straffeloven §§ 266 og 267 har også vært gjenstand for alternative forslag fra Justis- og bered-
skapsdepartementet.104 
 
3.6.2 Egnet til å krenke noens privatliv 
Det er straffeloven § 267 som likner mest på straffeloven § 267 a i utforming og innhold. 
Straffeloven § 266 rammer handlinger som krenker «en annens fred». Som nevnt under punkt 
2.2, omfatter krenkelse etter straffeloven § 266 blant annet personforfølgelse og annen plag-
                                                
102 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 41. 
103 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 38-39. 
104 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 43. 
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som atferd. Det er ikke et krav at krenkelsen knytter seg til personens privatliv etter straffelo-
ven § 266. Straffeloven § 267 rammer derimot offentlig meddelelse av nettopp private forhold 
hos fornærmede, herunder private bilder. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta utgangs-
punkt i straffeloven § 267 og forståelsen av vilkåret «krenker privatlivets fred», for å redegjø-
re for hvilke krenkelser som omfattes av straffeloven § 267 a. Det er likevel viktig å påpeke at 
straffeloven § 267 ikke bare rammer bilde- og videomateriale, men at bestemmelsen også 
rammer skriftlige uttalelser som krenker privatlivets fred. Dette er ikke tilfellet for straffelo-
ven § 267 a, som kun er ment å ramme lyd- og bildemateriale. 
 
Ordlyden i straffeloven §§ 267 og 267 a er likevel ikke helt den samme da straffeloven § 267 
rammer krenkelse av «privatlivets fred» og straffeloven § 267 a rammer krenkelse av «noens 
privatliv». Denne forskjellen er ikke kommentert av departementet i høringsnotatet, og det er 
lite som tyder på at straffeloven § 267 a skal forstås på en annen måte enn straffeloven § 267 
akkurat på dette punkt. Jeg legger derfor til grunn at en krenkelse av «noens privatliv» inne-
bærer at materialet må ha en viss grad av sensitivitet, slik som etter straffeloven § 267 om 
krenkelse av privatlivets fred.  
 
Helt dagligdagse bilder, tatt på et offentlig sted, av en person som er fullt påkledt og smiler til 
kamera, vil i de aller fleste tilfeller ikke omfattes av straffeloven § 267 a. Denne typen bilder 
har ikke den grad av sensitivitet som det stilles krav til for å falle inn under betegnelsen «no-
ens privatliv». Dersom det ikke foreligger samtykke, vil deling av slike bilder likevel kunne 
rammes av åndsverkloven § 104.105 
 
Etter straffeloven §§ 266 og 267 er det, som tidligere nevnt, et krav at det må foreligge en 
faktisk krenkelse. Dette er ikke et krav etter straffeloven § 267 a. «Egnet til å krenke», som er 
vilkåret i straffeloven § 267 a, innebærer at det er tilstrekkelig at handlingen er av en slik ka-
rakter at den vil være krenkende dersom den oppfattes av fornærmede. Dette betyr at flere 
situasjoner, som i dag ikke rammes av straffansvar, i utgangspunktet vil kunne rammes av 
ansvaret etter straffeloven § 267 a. Omfanget er likevel forsøkt begrenset ved at det stilles 
krav til at materialet må være «særlig egnet». 
  
3.6.3 Terskelen «særlig egnet» 
Straffeloven § 267 a skiller seg også fra straffeloven §§ 266 og 267 ved at handlingen må 
være «særlig egnet til å krenke». Som nevnt er hverken krav om offentlighet eller krav om at 
gjerningspersonen må ha forsett om at fornærmede skal oppfatte krenkelsen foreslått videre-

                                                
105 Se også Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
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ført i straffeloven § 267 a. Departementet har derfor inntatt terskelen «særlig egnet» for å be-
grense bestemmelsens anvendelsesområde.106  
 
Det er flere situasjoner som kan tenkes rammet av «egnet til å krenke». Spørsmålet er om ut-
trykket «særlig» gir ytterligere veiledning med tanke på hvilke situasjoner som omfattes av 
straffansvar etter straffeloven § 267 a. Justis- og beredskapsdepartementet skriver i sitt hø-
ringsnotat at  
 

«[f]orslaget tar sikte på å ramme klart klanderverdige handlinger som skaper fare for al-
vorlige krenkelser av den avbildedes privatliv. Det vil si at det må være tale om materia-
le av en slik karakter at det åpenbart ikke bør spres uten samtykke av den avbildede.»107  

 
Terskelen for hva som anses som krenkende materiale er altså høyere etter straffeloven 
§ 267 a enn etter straffeloven § 267, om krenkelse av privatlivets fred. At departementet viser 
til «alvorlige krenkelser» og materiale som «åpenbart» ikke bør spres, taler for et snevert an-
vendelsesområde. Uttrykkene «åpenbart» og «alvorlig krenkelse» gir etter mitt syn likevel lite 
veiledning utover det som følger av formuleringen «særlig egnet til å krenke».  
 
«Særlig egnet» er ment å være en terskel som bidrar til å skille mellom de ubehagelige situa-
sjonene og de straffverdige situasjonene. Advokatforeningen har i sitt høringssvar gitt uttrykk 
for at formuleringen «særlig egnet» likevel ikke vil bidra til å avgrense ansvaret, eller avklare 
hvilke situasjoner som rammes i tilstrekkelig grad. Etter deres oppfatning «medfører utrykket 
‘særlig egnet’ ytterligere uklarhet».108  
 
3.6.4 Fotografering foretatt i det offentlige rom 
Om en hendelse som blir tatt bilde av foregår i det offentlige rom kan dette ha betydning for 
om fremstillingen er straffbar etter straffeloven § 267 a. Justis- og beredskapsdepartementet 
uttaler i høringsnotatet at bilder tatt i det offentlige rom ikke er ment å omfattes av straffelo-
ven § 267 a. «[d]ette gjelder selv om bildene måtte være tatt uten samtykke, så fremt det ikke 
er noe spesielt ved bildet som gjør det særlig krenkende for den avbildede.»109 I denne sam-
menheng påpekes det at situasjoner som følger av unntakene i åndsverkloven § 104 a til c 
ikke er ment å omfattes av straffeloven § 267 a. Slik jeg forstår uttalelsen gjelder dette både 
for fremstilling, anskaffelse og deling, på tross av at åndsverkloven § 104 kun regulerer gjen-
givelse. NRK påpeker derimot i deres høringssvar at ordlyden i straffeloven § 267 a ikke gir 
                                                
106 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 25. 
107 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 25. 
108 Advokatforeningen (2018) s. 3. 
109 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
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et klart svar på dette. Ser en de to bestemmelsenes ordlyd i sammenheng vil gjengivelse av et 
bilde kunne være tillatt etter åndsverkloven § 104 første ledd bokstav a til c, men fremstilling-
en av bildet kan likevel være straffbart etter straffeloven § 267 a.110 At bilder tatt i det offent-
lige rom rammes dersom det er «noe spesielt ved bildet som gjør det særlig krenkende for den 
avbildede», slik departementet har lagt til grunn,111 gir lite veiledning utover det som følger 
av formuleringen «særlig egnet til å krenke». Uttalelsen kan likevel forstås slik at terskelen 
for krenkelsesvurderingen er høyere dersom fremstillingen er gjort i det offentlige rom.  
 
3.6.5 Seksuelt materiale 
Seksuelt materiale utgjør kjernen av det materiale som ønskes beskyttet etter straffeloven 
§ 267 a, og vil i de aller fleste tilfeller regnes som sensitivt materiale. Som eksempel kan nev-
nes nakenbilder eller videoer av personer som utfører seksuelle handlinger med seg selv eller 
andre. Denne typen materiale vil i de fleste tilfeller være «særlig egnet til å krenke noens pri-
vatliv». Selv om personen på bildet ikke er identifiserbar vil materialet i seg selv fortsatt være 
privat og oppfattes som sensitivt for den avbildede. Justis- og beredskapsdepartementet har 
likevel gitt uttrykk for at det kan tenkes at materiale der den avbildede ikke kan identifiseres 
ikke vil rammes av bestemmelsen. Begrunnelsen er at materialet i slike situasjoner ikke vil 
være egnet til å krenke den avbildedes privatliv nettopp fordi fornærmede ikke er identifiser-
bar.112 Spredning av slikt materiale vil nok uansett kunne oppleves som en stor belastning for 
fornærmede, på tross av at ingen andre er i stand til å identifisere vedkommende.  
 
3.6.6 Skjult fotografering 
Videre vil eksempelvis skjult fotografering rammes av straffeloven § 267 a. Bilder som er tatt 
i skjul innebærer ikke en faktisk krenkelse, fordi fornærmede ikke er klar over fotografe-
ringen. Selve fotograferingen er likevel en fremstilling som er «egnet til å krenke noens pri-
vatliv». Etter gjeldende rett kan skjult fotografering rammes av straffeloven §§ 266 og 298. 
Som nevnt under punkt 2.2.2 og 2.5.2 er det likevel ulike begrensninger som er verdt å merke 
seg for disse situasjonene.  
 
Straffeloven § 266, om hensynsløs atferd, stiller krav om at gjerningspersonens forsett må 
omfatte at fornærmede skal oppfatte krenkelsen. Straffeloven § 266 gir derfor ikke et godt 
vern mot skjult fotografering. Det må antas at de fleste personer som fotograferer i skjul ikke 
ønsker at fornærmede skal oppfatte handlingen. Også etter straffeloven § 298 om seksuelt 
krenkende atferd er ansvaret begrenset. Bestemmelsen stiller krav om at den skjulte fotografe-
ringen må være av seksuell karakter. Straffeloven § 298 fanger dermed opp tilfeller der gjer-
                                                
110 NRK – Norsk rikskringkasting (2018) s. 5. 
111 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
112 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
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ningspersonen ikke hadde forsett om at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen, men begren-
ser samtidig straffansvaret til å kun omfatte seksuelle krenkelser.  
 
Disse begrensningene kommer klart frem i HR-2019-563-A. Tiltalte ble, som nevnt i punkt 
2.2.2 og 2.5.5, domfelt for ett tilfelle av skjult filming etter straffeloven § 298. Kvinnen som 
ble filmet hadde kun på seg truse, og handlingen ble ansett å være seksuelt krenkende overfor 
henne. Tiltalte ble derimot frikjent for flere tilfeller av kikking, skjult fotografering og skjult 
filming, fordi de begrensninger jeg har nevnt over innebar at handlingene ikke rammes av 
straffeloven §§ 266 og 298.  
 
Av interesse er at Høyesterett i HR-2019-563-A viser til høringsnotatet utarbeidet av Justis- 
og beredskapsdepartementet. Høyesterett uttaler at det er «grunn til å nevne at det pågår et 
lovgivningsarbeid som kan få betydning for straffbarheten av handlinger av den art som fore-
ligger i denne saken».113 Uttalelsen tyder på at skjult fotografering og kikking etter Høyeste-
retts syn vil kunne rammes av straffeloven § 267 a, fordi begrensningene i straffeloven §§ 266 
og 298 ikke er videreført i straffeloven § 267 a.  
 
Skjult fotografering omfattes altså av ordlyden i straffeloven § 267 a, uavhengig av fotografe-
ringens motiv og materialets innhold. Det vil også være uten betydning om fornærmede opp-
fatter fotograferingen, eller om gjerningspersonen har som forsett at fornærmede skal oppfatte 
den. HR-2019-563-A viser etter mitt syn at det er behov for en bestemmelse som rammer 
skjult fotografering. Det er vanskelig å se at det finnes aktverdige formål som tilsier at skjult 
fotografering skal være tillatt. Uavhengig av om krenkelsen i seg selv er seksuelt motivert, er 
det tale om skremmende atferd.  
 
Advokatforeningen er likevel skeptiske til at skjult fotografering skal omfattes av straffeloven 
§ 267 a. De tilkjennegir at det kan være behov for beskyttelse mot slik fotografering, men at 
dette heller bør reguleres i eget straffebud. Advokatforeningen mener at det kun er spredning 
av materiale som er tatt i skjul som bør reguleres av straffeloven § 267 a, da det ellers er «en 
fare for at de foreslåtte straffebud vil ramme utilsiktet, blant annet overfor mindreårige som 
tar fotos og film med mobilkamera uten å spre disse».114  
 
3.6.7 Berusede personer 
Det er mer usikkert hvorvidt fotografering i festsituasjoner vil omfattes av vilkåret «særlig 
egnet til å krenke noens privatliv». Justis- og beredskapsdepartementet nevner bilder av per-

                                                
113 Avsnitt 16. 
114 Advokatforeningen (2018) s. 4. 
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soner som er sterkt beruset som eksempel på bilder som kan tenkes omfattet av straffeloven 
§ 267 a.115 Alkohol kan medføre at personer blir mindre forsiktige og mer løsslupne enn de 
ville vært i edru tilstand. Det trenger ikke nødvendigvis være snakk om ulovlige eller moralsk 
forkastelige handlinger. Det kan likevel være handlinger som er forbeholdt festen og de andre 
festdeltakerne, og som kan gi et uheldig inntrykk dersom de tas ut av kontekst.  
 
For eksempel settes ofte bruden eller brudgommen i pinlige situasjoner i utdrikningslag. At 
venner filmer eller tar bilde i slike situasjoner oppleves gjerne som uskyldig moro, og er ofte 
akseptert blant venner i mange sammenhenger. Samtidig innebærer selve fremstillingen en 
viss fare for spredning av materialet. Etter ordlyden i straffeloven § 267 a er det uten betyd-
ning om en video deles videre eller bare lagres på en mobiltelefon. Det avgjørende er om vi-
deoen er «egnet til å krenke noens privatliv». Det kan den være selv om den aldri deles videre. 
Hvordan en slik video oppleves for hovedpersonen vil kunne variere avhengig av personlig-
hetstrekk og livssituasjonen til den avbildede. Det vil derfor kunne bli vanskelig å forutse om 
fotografering i denne typen situasjoner rammes av straffeloven § 267 a. Dette må avgjøres 
konkret i den aktuelle situasjonen.  
 
Det kan også stilles spørsmål ved om det er ønskelig å straffe slike handlinger, særlig med 
tanke på fremstillingsalternativet. Advokatforeningen stiller seg kritisk til dette og trekker 
frem at  
 

«[d]ersom straffebudet ikke gis en mer presist avgrenset gjerningsbeskrivelse vil det et-
ter Advokatforeningens oppfatning oppstå en uklar grensedragning mot den deling av 
bilder innenfor en privatkrets som i dag synes alminnelig akseptert, slik som bilder fra 
sammenkomster, festfotos osv.»116 

 
3.6.8 Personskade 
Et annet eksempel som kan tenkes rammet av straffeloven § 267 a er bilder av skadde perso-
ner. Det må være klart at ikke alle typer skader er beskyttet av bestemmelsen, men det kan 
tenkes at omfanget av skaden har betydning for hvorvidt materialet anses særlig egnet til å 
krenke. Straffelovens § 11 kan i denne forbindelse gi veiledning. Bestemmelsen definerer 
betydelig skade på kropp og helse som «tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig or-
gan eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller 
alvorlig psykisk skade.» I tillegg til denne definisjonen kan det også tenkes å være av betyd-
ning hvordan skaden har oppstått og øvrige forhold ved situasjonen. Personer som har vært i 

                                                
115 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
116 Advokatforeningen (2018) s. 3. 
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en bilulykke vil nok ha større behov for vern mot fotografering og deling av bilder, enn for 
eksempel en fotballspiller som har brukket benet. Det vil likevel være vanskelig å trekke 
grensen for hvilket materiale som nyter vern etter straffeloven § 267 a.  
 
Privatpersoner som tar bilder av eller filmer ulykker kan også tenkes å forsinke redningsar-
beidet ved at de blir stående i veien for redningsmannskapet. Det finnes eksempler på at vitner 
til en ulykke har vært mer opptatt av å dokumentere hendelsen enn å hjelpe personen som har 
vært utsatt for ulykken.117 En bestemmelse som regulerer slik fotografering kan derfor være 
hensiktsmessig. På den annen side kan bilder av ulykker være av allmenn interesse. Særlig 
pressen kan ha behov for å samle inn denne typen materiale. På denne bakgrunn uttaler NRK i 
sitt høringssvar at det er problematisk at ordlyden i straffeloven § 267 a vil kunne ramme do-
kumentering av slike situasjoner. NRK uttrykker bekymring for at  
 

«lovbestemmelsen kan skape usikkerhet i det daglige om hvor grensene går. Bare det at 
det finnes et fotografiforbud og forbud mot film- og lydopptak med uklare grenser, vil 
kunne ha en ‘nedkjølende effekt’ både når det gjelder medienes egen journalistiske virk-
somhet, og tilgangen på slikt materiale fra andre».118 

 
3.6.9 Personer som sover 
I høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet er også bilder av personer som sover 
trukket frem som eksempel på situasjoner som kan tenkes omfattet.119 Det er klart at en per-
son som sover er sårbar fordi personen ikke har oversikt over hva andre kan finne på å gjøre. 
Om en person filmer en venn som sover i en morsom posisjon, eller snorker høyt, er det der-
imot vanskelig å se at materialet vil være særlig egnet til å krenke personens privatliv på en 
straffverdig måte. Dersom personen som sover er naken, er situasjonen selvsagt en helt annen.  
 
I tilknytning til eksempelet der avbildede sover trekker departementet også frem bilder tatt i 
en «annen situasjon hvor vedkommende lett kan henges ut eller latterliggjøres».120 Dette taler 
for at bilder av personer som sover må være av en slik karakter at det er ment å latterliggjøre 
den som er avbildet. Hvorvidt dette er tilfellet er etter Advokatforeningens mening uklart. 
Advokatforeningen peker på at det er uklart hva som ligger i begrepene latterliggjøring og 
uthenging. Begrepene bidrar i liten grad til å oppklare hvilke situasjoner som rammes av be-
stemmelsen.121 Det kan også stilles spørsmål ved straffverdigheten av slike handlinger. I den 

                                                
117 NRK (2018).  
118 NRK – Norsk rikskringkasting (2018) s. 6. 
119 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
120 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
121 Advokatforeningen (2018) s. 3. 
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forbindelse uttaler Advokatforeningen at «en litt usmakelig spøk som utgangspunkt ikke bør 
kvalifisere til straff, selv om den skulle bli delt med andre.»122 
 
3.6.10 Filming av privat bolig 
Som nevnt i punkt 1.2, ble kunstnerne bak teaterstykket «Ways of seeing» anmeldt for hen-
synsløs atferd, jf. straffeloven § 266 og krenkelse av privatlivets fred, jf. straffeloven § 267. 
Saken er senere henlagt av politiet fordi hendelsene ble vurdert som ikke straffbare. Det kan 
spørres om dette ville stilt seg annerledes etter straffeloven § 267 a. I utgangspunktet vil den 
aktuelle filmen, som viser parets bolig, kunne tenkes å være særlig egnet til å krenke noens 
privatliv. På den annen side har departementet kun vist til bilder som på en eller annen måte 
viser personer når det i høringsnotatet redegjøres for typen materiale som er ment omfattet.123 
Dette taler for at film av en bolig, der ingen personer er synlige, ikke vil rammes av bestem-
melsen. Videre vil rettsstridsreservasjonen her være av betydning, og det må foretas en avvei-
ning mellom hensynet til privatliv og ytringsfriheten. I et tilfelle som dette, der videoen er 
brukt i kunstnerisk sammenheng og viser boligen til kjente personer, vil nok hensynet til yt-
ringsfriheten veie tyngre enn hensynet til privatlivet, jf. balansetesten som er redegjort for 
under punkt 3.5.2.2. 
 
3.6.11 Terrorhandlinger 
Privatpersoner på New Zealand og i Danmark har blitt siktet for å ha delt videoer som viser 
terrorhandlinger. På New Zealand er to tenåringer siktet for deling av materiale i forbindelse 
med skytingen som fant sted, fredag 15. mars 2019, i en moské i byen Christchurch.124 
  
I desember 2018 ble en norsk og en dansk jente drept i Marokko. En video som viser ett av 
drapene har senere sirkulert i sosiale medier, både i Danmark og Norge.125 Drapet er av medi-
ene beskrevet som svært brutalt. Politiet i Danmark har nå siktet 12 personer for deling av 
videoen, jf. dansk straffelov126 § 264 d.127 På tross av at videoen også er hyppig delt i Norge 
er ingen siktet for deling av videoen.  
 

                                                
122 Advokatforeningen (2018) s. 3. 
123 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 39. 
124 NZ Herald (2019) og Bayer (2019). 
125 Torset (2019). 
126 Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018 Straffeloven [Danmark]. 
127 Østjyllands politi (2019). 
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Kripos har uttalt at  
 

«[s]lik vi ser det synes lovgivingen i Danmark i større grad å ramme slike handlinger. 
Imidlertid kan deling av videoen etter omstendighetene også rammes av norske straffe-
bestemmelser, noe som vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelle.»128   

 
Aktuelle straffebestemmelser i norsk rett som trekkes frem av Kripos er straffeloven §§ 266 
og 267, om henholdsvis hensynsløs adferd og krenkelse av privatlivets fred.  
 
De begrensninger som følger av straffeloven §§ 266 og 267, om krav til forsett om at fornær-
mede skal oppfatte krenkelsen og at en publisering må være offentlig, gjør at det er usikkert 
om deling av videoen i dag er straffbart. Disse begrensningene er ikke videreført i straffeloven 
§ 267 a, og deling av slike videoer vil mest sannsynlig rammes av bestemmelsen. Disse hen-
delsene viser at det er behov for en lovbestemmelse som gir klare føringer på hvor grensen for 
det straffbare går. 
 
3.6.12 Oppsummering 
Som nevnt er forslaget til straffeloven § 267 a et forsøk på å klargjøre hva slags materiale det 
er straffbart å ha befatning med, og hvilke befatningsmåter som er straffbare. Sammenlignet 
med gjeldende rett utvider straffeloven § 267 a straffansvaret ved at flere befatningsmåter 
gjøres straffbare. Samtidig utvides området for hva slags materiale som er straffbart å ha be-
fatning med.  
 
Gjennomgangen av gjeldende rett i kapittel 2 viser at det er behov for tydelig lovregulering 
for å begrense spredning av privatlivskrenkende materiale, særlig seksuelt materiale. Slik 
spredning er et økende problem i samfunnet og det er klart at uønsket spredning og fremstil-
ling av seksuelt materiale er straffverdig. De fleste tilfeller av befatning med seksuelt materia-
le vil nok rammes av straffeloven § 267 a.  
 
Eksemplene som er vist til i kapittel 3 viser imidlertid at straffeloven § 267 a kan komme til å 
ramme en rekke ulike typer materiale. Det er blant annet vist til at fotografering og filming i 
festsituasjoner kan omfattes av ordlyden «særlig egnet til å krenke noens privatliv». I slike 
situasjoner er det ofte akseptert blant venner at morsomme hendelser dokumenteres. Å ilegge 
straff for situasjoner der gjerningspersonen har liten grunn til å tro at handlingen er straffbar, 
kan være problematisk. 

                                                
128 Politiet (2019a). 
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Videre kommer det også frem av eksemplene at straffeloven § 267 a kan komme til å ramme 
situasjoner der pressen har behov for å innhente materiale som kan være av allmenn interesse. 
Det er uheldig hvis pressen blir hindret i å videreformidle innholdet i saker av allmenn inter-
esse fordi de ikke har tilgang til viktig materiale som belyser saken. Rettsstridsreservasjonen 
vil i slike tilfeller kunne ha betydning for om handlingen er straffbar. I hvilken grad vilkåret 
«uberettiget» her er egnet til å fange opp alle situasjoner som ikke er ment omfattet av straff-
ansvar etter straffeloven § 267 a kommer jeg tilbake til i punkt 4.5. 
 
Etter min mening viser eksemplene også at ulike handlinger har ulik grad av straffverdighet, 
som for eksempel skjult fotografering og deling av bilder som er av allmenn interesse. Denne 
distinksjonen vil jeg komme tilbake til i punkt 4.3.3. 
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4 Straffeloven § 267 a og forholdet til lovkravet i strafferetten 
4.1 Innledning 
Sammenlignet med gjeldende rett utvider straffeloven § 267 a straffansvaret for befatning 
med privatlivskrenkende materiale. Samtidig som flere typer befatning gjøres straffbart, utvi-
des også området for hva slag materiale det er straffbart å ha befatning med. I forslaget til 
straffeloven § 267 a er det som nevnt et vilkår at materialet må være «særlig egnet til å krenke 
noens privatliv». Vilkåret har en skjønnsmessig og vid utforming. Den vide utformingen har 
vært gjenstand for kritikk, noe som har kommet til uttrykk blant annet i Advokatforeningens 
høringssvar.129 Også andre høringsinstanser har gitt uttrykk for at det er behov for ytterligere 
konkretisering av grensene for hva som er straffbart ved bruk av eksempler på typetilfeller 
som er ment omfattet.130 I den forbindelse kan det stilles spørsmål ved om ordlyden i den fo-
reslåtte bestemmelsen gir tilstrekkelig forutberegnelighet i henhold til lovkravet i Grunnloven 
§ 96 og EMK art. 7. 
  
4.2 Lovkravet i strafferetten 
4.2.1 Grunnloven § 96 
Grunnloven § 96 første ledd angir for det første at «[i]ngen kan dømmes uten etter lov». Dette 
er lovkravet i strafferetten. Lovkravet har en formell og en materiell side. Den formelle siden 
knytter seg til kravet om lovhjemmel for ileggelse av straff. Med «lov» skal forstås formell 
lov vedtatt i samsvar med Grunnlovens regler, altså kun norske lovbestemmelser. Dette inne-
bærer at det ikke kan idømmes straff etter sedvanerettslige eller folkerettslige regler.131 Den 
materielle siden av lovkravet knytter seg til tolkningen av straffebestemmelser og oppstiller 
krav til klar utforming av lovtekst og forbud mot analogisk tolkning av straffebestemmel-
ser.132 Videre angir bestemmelsen at ingen kan «straffes uten etter dom». Dette innebærer at 
en har krav på domstolsprøving for å kunne ilegges straff. Jeg går ikke nærmere inn på kravet 
om domstolsprøving, fordi det er lovkravet som er interessant for denne fremstillingen, nær-
mere bestemt klarhetskravet.  
 
Begrunnelsen for lovkravet er hensynet til borgernes forutberegnelighet og innrettelse, men 
også beskyttelse mot maktmisbruk, for eksempel ved inngrep fra myndighetene.133   
 

                                                
129 Advokatforeningen (2018) s. 3. 
130 Oslo Statsadvokatembeter (2018) s. 2 og Riksadvokaten (2018) s. 2. 
131 Eskeland (2017) s. 101, se også Rt. 2010 s. 1445 avsnitt 116.  
132 Frøberg (2015) s. 46-47. 
133 Aall (2018) s. 116. 
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4.2.2 Forholdet til EMK art. 7 
EMK art. 7 angir, slik som Grunnloven § 96, at ingen kan straffes uten etter lov. Som Grunn-
loven § 96, har også EMK art. 7 en formell og en materiell side. EMK art. 7 bruker ordet 
«law» som skal forstås å omfatte formelt vedtatte lovregler, men også sedvanerett og interna-
sjonale rettsregler. Oversatt til norsk skal «law» forstås som «rett». Den formelle siden er 
altså strengere utformet etter Grunnloven § 96. Når det gjelder den materielle siden av lovkra-
vet er det også etter EMK art. 7 et krav til klarhet og forbud mot analogi.134  I dag anses klar-
hetskravet og forbudet mot analogisk tolkning etter EMK art. 7 og Grunnloven § 96 å være 
like strenge.135 Dette er lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 2014 s. 238. Høyesterett fastslår her 
at «Grunnloven § 96 stiller samme krav til klarhet i angivelse av det straffbare forholdet som 
EMK artikkel 7, jf. Rt-2012-313.»136 For den videre fremstillingen av klarhetskravet vil jeg 
derfor benytte meg av praksis og teori som belyser både Grunnloven § 96 og EMK art. 7.  
 
4.2.3 Klarhetskravet 
Klarhetskravet er ment å beskytte mot straffansvar etter svært upresist utformede straffe-
bud.137 I Rt. 2009 s. 780 uttaler Høyesterett at  
 

«[f]or at hjemmelskravet etter EMK artikkel 7 skal være oppfylt, må imidlertid beskri-
velsen være så klar at det i de fleste tilfeller ikke er tvil om hvorvidt handlingen omfat-
tes av bestemmelsen».138  

 
Uttalelsen er også fulgt opp i Rt. 2014 s. 238.139 Denne forståelsen av klarhetskravet tilsier at 
hensynet til borgernes forutberegnelighet står sterkt. På den annen side kan det i noen tilfeller 
være vanskelig, og lite hensiktsmessig, å utforme lovbestemmelser helt presist. En vid utfor-
ming kan være nødvendig for å sikre at alle de ønskede tilfeller rammes av bestemmelsen. 
Justis- og beredskapsdepartementet har argumentert på denne måten når det gjelder utfor-
mingen av straffeloven § 267 a.140 Bestemmelsen er foreslått med ønske om å begrense spred-
ningen av privatlivskrenkende materiale, et samfunnsproblem som øker i takt med rask tekno-
logisk utvikling. Å utforme klare straffebud som presist angir alle tilfeller som ønskes rammet 
kan i slike tilfeller være utfordrende.141 

                                                
134 Emberland (2001) s. 63. 
135 Aall (2018) s. 145.  
136 Avsnitt 18. 
137 Frøberg (2015) s. 50. 
138 Avsnitt 21. 
139 Avsnitt 16.  
140 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 25. 
141 Aall (2018) s. 133.  
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I Rt. 2014 s. 1105 uttaler Høyesterett om klarhetskravet at «[l]oven må være tilgjengelig og så 
presis som forholdene tillater».142 En viss skjønnsmessig utforming er altså tillatt. Denne 
skjønnsmarginen er også trukket frem av EMD i storkammeravgjørelsen Kafkaris v. Cyprus. 
Domstolen peker på at ulike forståelser av en bestemmelse, og dermed behovet for tolkning, 
er uunngåelig også i strafferetten. Domstolen konkluderer derfor med at 
 

«[a]rticle 7 of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of 
the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, ‘provided 
that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could 
reasonably be foreseen’».143 

 
Det avgjørende er altså at det er mulig å forutse om en handling er straffbar.  
 
I teorien har det vært fremholdt at klarhetskravet etter eldre praksis ikke har vært tolket så 
strengt som det gis uttrykk for.144 Dette taler for at det skal det mye til for å konkludere med 
at en straffebestemmelse krenker Grunnloven § 96 eller EMK art. 7. Det ser likevel ut til at 
dette er i endring, og i Rt. 2014 s. 238 har Høyesterett selv uttalt at  

 
«Grunnloven § 96 har tradisjonelt ikke vært tolket særlig strengt på dette punkt. I nyere 
høyesterettspraksis er det imidlertid foretatt en innstramming av kravet til presis beskri-
velse av det objektive gjerningsinnholdet i straffebestemmelsen.»145 

 
Høyesterett har altså gitt uttrykk for at kravet skal tillegges mer vekt enn tidligere. Om dette 
vil ha stor betydning i praksis, ved at lovbestemmelser settes til side på bakgrunn av klarhets-
kravet, er likevel ikke klart.  
 
At det må utvises forsiktighet ved tolkningen av vidt utformede straffebud er derimot klart. 
Dette er påpekt av Høyesterett i Rt. 2005 s. 1628. Bestemmelsen som skulle tolkes var straffe-
loven (1902) § 204 som blant annet regulerte salg av pornografi. Spørsmålet for Høyesterett 
var om innholdet i magasinet Frie Aktuell Rapport var «støtende», jf. straffeloven (1902) 
§ 204. Høyesterett viser til at «støtende» er en rettslig standard, noe som innebærer at be-
stemmelsen må tolkes varsomt med hensyn til ytringsfrihet og borgervern, jf. Grunnloven 
§§ 100 og 96.146 

                                                
142 Avsnitt 30. 
143 Avsnitt 141. 
144 Frøberg (2015) s. 47. Se også Mæland (2012) s. 90-91. 
145 Avsnitt 15 
146 Avsnitt 15-16. 
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4.3 Hensyn for og imot en vid utforming av straffeloven § 267 a  
4.3.1 Innledning 
Hensyn som kan trekkes frem som begrunnelse for en vid utforming av straffeloven § 267 a er 
særlig ønsket om å beskytte enkeltpersoners kontroll over private opplysninger. Spredning av 
slike opplysninger og materiale kan etter omstendighetene påvirke den fornærmedes psykiske 
helse og selvrespekt. Spredning av private bilder kan ha innvirkning på sosiale og profesjonel-
le relasjoner, og på denne måten være av stor betydning for individets dannelse og utvikling. 
På den annen side har en hensynet til ytringsfriheten og muligheten til å forutse hvorvidt en 
handling er straffbar. 
 
4.3.2 Straffeloven § 267 a og kravet til forutberegnelighet 
Hva som oppfattes som en krenkelse av noens privatliv vil kunne variere stort ut ifra hvilket 
miljø man tilhører. For eksempel kan det være av betydning om den påståtte krenkelsen ram-
mer ungdommer eller voksne. Det kan derfor være utfordrende å forutse om en handling er 
straffbar eller ikke etter straffeloven § 267 a. Bestemmelsen favner vidt, uten å vise til ek-
sempler på typetilfeller.  
 
Også etter straffeloven §§ 266 og 267, om hensynsløs atferd og krenkelse av privatlivets fred, 
er vilkårene vage og skjønnsmessige. Om vilkåret «som ved […] hensynsløs atferd krenker en 
annens fred» i straffeloven (1902) § 390 a, nåværende straffeloven § 266, har Henry John 
Mæland uttalt at den vage utformingen «nærmer seg grensen av hva som bør tillates».147 Den 
foreslåtte straffeloven § 267 a har en lignende utforming som straffeloven § 266. Straffeloven 
§ 267 a har derimot ikke den samme sentrale og klare begrensningen som straffeloven § 266, 
nemlig krav om at gjerningspersonens forsett må omfatte at fornærmede skal oppdage kren-
kelsen. Det kan derfor argumenteres for at straffeloven § 267 a også ligger nær grensen for 
hva som kan tillates etter lovkravet.  
 
Om vilkåret «særlig egnet til å krenke noens privatliv» i straffeloven § 267 a sier Justis- og 
beredskapsdepartementet selv i høringsnotatet at  
 

«[å] la grensen for det straffbare bero på en slik skjønnsmessig og konkret helhetsvurde-
ring, er likevel ikke uproblematisk med tanke på de hensyn som ligger til grunn for lov-
kravet i Grunnloven § 96 og kan gi mindre forutberegnelighet.»  

 
Departementet mener likevel at terskelen «særlig egnet» sammen med rettsstridsreservasjonen 
«uberettiget» vil sørge for tilstrekkelig avgrensning mot tilfeller som ikke er ment å rammes, 

                                                
147 Mæland (2012) s. 86. 
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eller bør rammes av gjerningsbeskrivelsen. Siden straffebudet er ment å omfatte annet materi-
ale enn kun nakenbilder og seksuelt materiale, vil det etter departementets mening være vans-
kelig å gi en oppramsing som gir klart uttrykk for alle de tilfeller som er ment å rammes.148 
 
Medietilsynet er enige med Justis- og beredskapsdepartementet i at det ikke kun er nakenbil-
der som har behov for vern mot spredning, men påpeker likevel i sitt høringssvar at  
 

«det kan være uklart hva som ligger i begrepet ‘krenkelse’ utover nakenbil-
der/seksualiserte bilder. Blant annet er det uklart om etnisitet og religiøs tilknytning kan 
være momenter som kan vektlegges ved vurderingen av om det foreligger særlig privat-
livskrenkende materiale. Medietilsynet mener derfor at begrepet ‘krenkelse’ bør klargjø-
res noe mer i lovproposisjonen.»149 

 
I noen situasjoner vil det være ganske klart at fotografering rammes av straffeloven § 267 a. 
Dette gjelder særlig der det er tale om seksuelt materiale. I andre situasjoner kan det være 
vanskeligere å avgjøre om filming eller fotografering av situasjonen vil være «særlig egnet til 
å krenke noens privatliv». Dette knytter seg gjerne til situasjoner som nevnt i punkt 3.6.7, 
3.6.8 og 3.6.9. De fleste ikke-jurister leser sjelden forarbeider eller lignende dokumenter. Hel-
ler ikke jurister har oversikt over alle ulike rettsområder. Det er et fåtall som har full oversikt 
over forarbeider og uttalelser som belyser de forhold en lovbestemmelse ikke klart uttaler seg 
om. Særlig i strafferetten er det derfor ekstra viktig med forutsigbarhet i form av klare straffe-
bud.  
 
Andenæs mener derimot at forutberegnelighetshensynet ikke kan tillegges for stor vekt. Han 
trekker frem at de fleste uansett ikke har lest straffeloven, og at tvil om hvorvidt en handling 
er straffbar derfor ikke har slått dem. Andenæs mener at  
 

«det må være tilstrekkelig advarsel at en likefrem lesning av loven må vekke tvil om 
dens forståelse. Da har borgerne mulighet for å innrette seg slik at de er på den sikre 
side. […] Ofte er det klart nok at handlingen er både moralsk forkastelig og ulovlig, tvi-
len dreier seg bare om straffbarheten.»150 

 

                                                
148 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 25. 
149 Medietilsynet (2018b) s. 5. 
150 Andenæs (2016) s. 116. 
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4.3.3 Noen typetilfeller som rammes av vilkåret «særlig egnet til å krenke noens 
privatliv» og deres behov for vern 

Som redegjort for under punkt 3.6.11 vil befatning med materiale som viser terrorhandlinger 
kunne rammes av ordlyden i straffeloven § 267 a. Til sammenligning rammes også skjult fo-
tografering av bestemmelsen. De to handlingene er av veldig ulik karakter. Det kan derfor 
stilles spørsmål ved riktigheten av at de to handlingene omfattes av samme straffebud. 
 
Videoer som viser terrorhandlinger kan være av en viss interesse for allmennheten. På tross av 
at videoene viser brutale handlinger, som på ingen måte har støtte i samfunnet, er deling av 
slike videoer også vernet av ytringsfriheten. Det er derimot vanskelig å se at skjult fotografe-
ring kan sies å være en handling med aktverdige formål.  
 
Hvorvidt deling av de nevnte videoene skal straffes vil måtte avgjøres etter en avveining mel-
lom ytringsfriheten og hensynet til privatlivets fred. Jeg viser i denne forbindelse til redegjø-
relsen for balansetesten i punkt 3.5.2.2. De nevnte videoene inneholder svært brutale hand-
linger og det vil nok i denne situasjonen kunne argumenteres for at hensynet til privatlivets 
fred her må veie tyngst. 
 
Reelle hensyn tilsier at det bør være straffesanksjoner mot skjult fotografering, fordi det er 
ansett å være en moralsk forkastelig og skremmende handling, uten aktverdig formål. Motsatt 
er det usikkert om lovgiver ønsker å straffe deling av materiale som kan være av allmenn in-
teresse, på tross av at innholdet er brutalt og skremmende. At begge handlingene rammes av 
samme ordlyd kan derfor være uheldig.  
 
4.4 Omfanget av de straffbare handlingene 
En av grunnene til at straffeloven § 267 a kan tenkes å favne uforholdsmessig vidt er de 
straffbare handlinger som omfattes. Sammenlignet med gjeldende rett er det nå foreslått at 
både fremstilling, anskaffelse og tilgjengeliggjøring av privatlivskrenkende materiale skal 
rammes av samme straffebud, uavhengig av om materialet er av seksuell karakter. At fremstil-
ling og anskaffelse omfattes er begrunnet i at denne typen handlinger utgjør en fare for spred-
ning av materialet.151  
 
At disse befatningsmåtene foreslås inntatt i straffebudet har vært møtt med kritikk, særlig i 
forbindelse med pressens rolle i samfunnet. NRK skriver i sitt høringssvar at forbudet mot 
fremstilling kan skape store utfordringer for pressen i deres arbeid med å samle inn informa-
sjon for videreformidling til publikum. Utfordringene knytter seg til at grensene for hvilket 

                                                
151 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 30. 
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materiale som omfattes er uklare.152 Politidirektoratet er også kritiske, og påpeker i deres hø-
ringssvar at ordlyden vil kunne ramme tilfeller der publikum kan bidra til å oppklare eller 
stanse straffbare handlinger.153 Dersom vitner til en straffbar hendelse er usikre på om det å 
dokumentere hendelsen er straffbart etter straffeloven § 267 a, vil dette kunne føre til at de 
avstår fra å filme. Viktige bidrag til oppklaring av straffbare handlinger vil da kunne gå tapt. 
Politidirektoratet og Kripos forslår derfor i sitt høringssvar at fremstilling tas ut av straffelo-
ven § 267 a og reguleres i egen straffebestemmelse som kun omfatter fremstilling av seksuelt 
materiale. I høringssvaret argumenteres det med at dette grepet gjør at man vil «unngå at 
straffeloven § 267 a blir så vidtrekkende at det utfordrer lovkravet i Grl. § 96».154 
 
Også vilkåret «gjør tilgjengelig» har vært møtt med kritikk. NRK, Norsk Presseforbund, 
Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening uttrykker alle bekymring for at vilkåret vil 
ramme urimelig vidt. Etter ordlyden vil visning av privatlivskrenkende materiale til et begren-
set antall personer kunne rammes av bestemmelsen. Dette vil, ifølge de nevnte høringsinstan-
ser, kunne ramme visninger innad i redaktørstyrte medier. På undersøkelsesstadiet kan journa-
lister ha behov for å konferere med andre innad i redaksjonen for å ta stilling til hvordan en 
nyhetssak skal fremstilles for offentligheten. I noen tilfeller vil det også være behov for å kon-
ferere med en advokat for å avgjøre om materiale kan gjengis offentlig. Dersom bestemmel-
sen blir vedtatt slik den er foreslått, vil fremvisning innad i redaksjoner rammes av ordlyden i 
straffeloven § 267 a. Aktørene frykter at dette vil hindre deres journalistiske arbeid, og ut-
trykker at dette er i strid med den beskyttelse mediene er gitt i undersøkelses- og innsamlings-
fasen etter EMK art. 10 og Grunnloven § 100.155 Bestemmelser etter gjeldende rett stiller krav 
om at meddelelser eller lignende må være offentlige for at handlingen skal være straffbar. 
Slike begrensninger innebærer at de situasjoner høringsinstansene beskriver ikke rammes av 
dagens bestemmelser.  
 
4.5 Rettstridsreservasjonens betydning for rekkevidden av straffansvaret i 

straffeloven § 267 a  
Vilkåret «uberettiget» vil ifølge departementet kunne bøte på de tilfeller som ikke bør være 
straffbare på tross av at de rammes av ordlyden «særlig egnet til å krenke». Rettsstridsreserva-
sjonen i straffeloven § 267 a gir blant annet uttrykk for avveiningen mellom retten til privatliv 
og hensynet til ytringsfriheten.156 Dersom straffansvaret skal innskrenkes på grunn av Grunn-

                                                
152 NRK – Norsk rikskringkasting (2018) s. 6. 
153 Politidirektoratet (2018) s. 5. 
154 Politidirektoratet (2018) s. 5. 
155 Se NRK – Norsk rikskringkasting (2018) s. 3-7 og Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Re-

daktørforening s. 7. 
156 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 42. 
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loven og EMK vil det måtte foretas en avveining lignende balansetesten, som er redegjort for 
i punkt 3.5.2.2. Norsk presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening er kri-
tiske til at vilkåret «uberettiget» vil kunne sikre riktig tolkning av bestemmelsen, særlig med 
tanke på medienes muligheter til å innhente og videreformidle materiale av allmenn interesse. 
I deres høringssvar peker de på at selv om rettstridsreservasjonen rettslig sett er egnet til å 
sikre riktig tolkning av bestemmelsen, er dette en komplisert vurdering som kan være vanske-
lig å foreta. Akutte situasjoner, der det er uklart hvor langt straffeloven § 267 a rekker, vil 
derfor kunne ende med at både presse og privatpersoner frastår fra å dokumentere viktig in-
formasjon i frykt for at handlingen er straffbar.157 Et eksempel kan være bilulykker, som 
nevnt i punkt 3.6.8, eller andre alvorlige hendelser. Som vist i punkt 3.6.7 gir den vide formu-
leringen i straffeloven § 267 a lite veiledning også i festsituasjoner.  
 
4.6 Klarhetskravet som rettesnor 
På tross av den vide utforming straffeloven § 267 a er gitt, er det grunn til å merke seg hva 
Frøberg trekker frem i sin undersøkelse av nyere praksis som gjelder legalitetsprinsippet i 
strafferetten. I sin undersøkelse har han ikke funnet tilfeller der klarhetskravet har ført til at en 
straffebestemmelse har blitt ansett uanvendelig. Det han derimot trekker frem er at «[p]å 
samme måte som i eldre praksis synes klarhetskravet bare å utgjøre en rettesnor ved tolkingen 
av rettslige standarder og andre skjønnsmessige uttrykk.»158 Dette taler for at det skal mye til 
for at en straffebestemmelse anses å være i strid med lovkravet i Grunnloven § 96. Dette må 
nok også legges til grunn for straffeloven § 267 a. Det kan likevel argumenteres for at den 
vide formuleringen som er benyttet i straffeloven § 267 a vil kunne skape utfordringer ved 
tolkning av bestemmelsen. Særlig med tanke på borgernes behov for å kunne forutberegne sin 
stilling kan dette være problematisk. Vilkåret «særlig egnet til å krenke noens privatliv» gir få 
føringer på hvilke situasjoner som rammes av bestemmelsen. Som påpekt i punkt 4.2.3 er det 
uansett klart at vidt utformede straffebestemmelser må tolkes med forsiktighet. Dette må også 
gjelde for straffeloven § 267 a.  

                                                
157 Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening s. 8. 
158 Frøberg (2015) s. 66. 
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5 Oppsummering og avsluttende betraktninger 
I innledningen av denne oppgaven stilte jeg spørsmål ved om Justis- og beredskapsdeparte-
mentets forslag til utformingen av straffeloven § 267 a er problematisk med tanke på lovkra-
vet i Grunnloven § 96 og EMK art. 7. Videre stilte jeg spørsmål ved om bestemmelsen er gitt 
en for vid utforming i forsøk på å holde tritt med konsekvensene av et raskt økende problem i 
samfunnet.  
 
Analysen og vurderingen som er foretatt ovenfor viser at ordlyden i straffeloven § 267 a vil 
kunne omfatte en rekke ulike situasjoner og materiale, og at det i noen tilfeller vil kunne være 
uforutsigbart hvilke situasjoner som rammes.  
 
Utformingen av straffeloven § 267 a har, som nevnt, vært kritisert i flere høringssvar. Kritik-
ken knytter seg til lovkravet i Grunnloven § 96 og EMK art. 7, og det er påpekt et behov for 
presisering av hva som omfattes av vilkåret «særlig egnet til å krenke noens privatliv».159 
Også omfanget av de straffbare handlingene, «fremstiller», «anskaffer» og «gjør tilgjengelig», 
har blitt møtt med kritikk.160 Frøberg viser i sin fremstilling av nyere praksis at Høyesterett 
har vært tilbakeholdne med å konkludere at en bestemmelse strider mot klarhetskravet.161 Det-
te tyder på at terskelen for når klarhetskravet anses overtrådt er høy. Selv om ordlyden i straf-
feloven § 267 a er vid og gir uttrykk for en skjønnsmessig vurdering med få holdepunkter, vil 
nok heller ikke denne bestemmelsen være i strid med klarhetskravet i Grunnloven § 96 og 
EMK art. 7. Det er likevel klart at bestemmelsen må tolkes med forsiktighet og med retts-
stridsreservasjonen i tankene, slik at bestemmelsen ikke gis et uheldig vidt anvendelsesområ-
de.  
 
Etter min oppfatning vil det være hensiktsmessig å forsøke å konkretisere hvilke typer materi-
ale som ønskes rammet av straffeloven § 267 a. Justis- og beredskapsdepartementet skriver i 
høringsnotatet at den høye terskelen som skal legges til grunn ved bruken av vilkåret «særlig 
egnet» sammen med rettsstridsreservasjonen bøter på de problemer som kan oppstå. Videre 
påpekes det at en oppramsing av ulike situasjoner vil måtte bli omfattende for at den skal 
ramme tilstrekkelig vidt, og at en mer generell beskrivelse derfor egner seg bedre i dette tilfel-
let.162 Straffansvaret er ment å favne vidt, og ramme mer enn deling av nakenbilder. Etter mitt 
syn vil det likevel være mulig å komme med eksempler som sørger for en hensiktsmessig av-
grensning. I en tilsvarende bestemmelse i den svenske straffeloven, (brottsbalken)163 kapit-

                                                
159 Advokatforeningen (2018) s. 3 og Oslo statsadvokatembeter (2018) s. 2.  
160 NRK – Norsk rikskringkasting (2018) s. 5-8. 
161 Frøberg (2015) s. 66.  
162 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 25. 
163 Brottsbalk (1962:700) [Sverige]. 



47 
 

tel 4 § 6 c, er det vist til eksempler på hva slags materiale som omfattes. Det er blant annet 
vist til seksuelle bilder og bilder som viser noens helsetilstand. Eksemplene bidrar til å av-
grense bestemmelsens omfang. Samtidig er det kun spredning av bilder som er straffbart etter 
brottsbalken kapittel 4 § 6 c. Anskaffelse og fremstilling er regulert i andre bestemmelser.   
 
Som nevnt tidligere er det også av interesse om straffeloven § 267 a er egnet til å oppnå de 
formål den er ment å oppfylle. I flere høringssvar er det gitt uttrykk for at bestemmelsen er et 
skritt i riktig retning. Det er likevel påpekt at bestemmelsen alene ikke vil kunne oppnå den 
ønskede effekt. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) trekker frem at  
 

«et nytt straffebud i seg selv ikke vil gi et bedre vern mot krenkelser gjennom framstil-
ling, oppbevaring og deling av bilder og film. Straffebudet må av myndighetene følges 
opp med mer ressurser til ordensmakten og domstolene, slik at de saker som avdekkes 
relativt raskt kan etterforskes og bringes inn for domstolene».164  

 
Særlig med tanke på unge lovbrytere, har det samme vært fremhevet av UNICEF og Redd 
Barna i deres høringssvar.165 Begge høringsinstansene er i utgangspunktet positive til en mer 
presis og pedagogisk lovbestemmelse, men påpeker at dette likevel ikke vil være tilstrekkelig 
for å forebygge deling. UNICEF viser særlig til en undersøkelse utført i samarbeid med Tele-
nor. UNICEF peker på at nesten alle som deltok i undersøkelsen var klar over at deling og 
annen befatning med nakenbilder kan være straffbart, men at flere likevel har valgt å dele 
slike bilder. Ifølge UNICEF viser dette at endringen i straffeloven i seg selv ikke vil ha den 
ønskede effekten blant unge. Det argumenteres for at det må gjøres andre tiltak som øker 
kunnskapen rundt konsekvensene av bildedeling, da særlig med tanke på de konsekvenser 
delingen har for den fornærmede.166 
 
I januar 2019 lanserte Kripos et undervisningsopplegg som er gitt navnet «Delbart». Oppleg-
get er tilpasset ungdomsskoleelever og deres foreldre, og formålet er å øke ungdommers 
kunnskap om konsekvensene av å dele seksuelle bilder av seg selv og andre.167 Et opplegg 
som dette er et godt tiltak som vil kunne bidra til å gjøre ungdommen bevisst på sine hand-
linger og konsekvensene av å dele seksuelt materiale, både for fornærmede og den som foretar 
handlingen.  
 

                                                
164 Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) s. 2 
165 UNICEF (2018) s. 2 og Redd Barna (2018) s. 2-3. 
166 UNICEF (2018) s. 2. 
167 Politiet (2019b8). 
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Det er ingen tvil om at befatning med privatlivskrenkende materiale er et stort problem, og at 
det å få spredt slikt materiale kan være svært belastende. Som påpekt av Høyesterett i HR-
2016-2263-A er det «i seg selv en stor integritetskrenkelse at slike bilder kommer på avveier». 
Videre påpekes det at «[d]et er svært vanskelig å få slettet bilder fra nettet, og den manglende 
kontrollen med hvor bildene kan befinne seg, kan gjøre dette til en nærmest livslang krenkelse 
for de berørte.»168 Særlig blant unge er dette et stort problem, og omfanget av slik deling har 
økt i takt med utviklingen i teknologien. Derfor er det behov for en lovregel som klart regule-
rer straffbarheten av ulike typer befatning med privatlivskrenkende bilder. Det bør likevel 
utvises forsiktighet med å utforme en bestemmelse som rammer alle typer tilfeller kun for å 
sikre at ingenting faller utenfor. 

                                                
168 Avsnitt 18-19.  
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