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ALLE KAN TA 
BILDER AV HVA 
DE VIL, 
NÅR DE VIL



•PRESSEN

•PRIVATPERSONER
• (og hva med oss i nødetatene?)





Pressens
samfunnsrolle

• Pressen ivaretar viktige 
oppgaver som informasjon, 
debatt og samfunnskritikk

• Pressen plikter å beskytte 
enkeltmennesker og grupper 
mot overgrep eller 
forsømmelser fra offentlige 
myndigheter og institusjoner, 
private foretak eller andre
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Politiets 
rundskriv
om forholdet til pressen

• «I forbindelse med ordens- og vakttjeneste 
ved aktuelle hendelser pa ̊ offentlig sted bør 
journalister og fotografer fra presse, radio og 
TV - såfremt tjenestlige hensyn tillater det - gis 
anledning til å følge begivenheten så nært som 
mulig. Politiet bør i slike situasjoner søke å 
lette massemedias arbeidsvilkår. Det betyr    
bl. a. at selv om tjenestelige hensyn skal 
ivaretas først, ma ̊ disse ikke i praksis bli gitt 
utvidende fortolkning. Tjenestlige hensyn skal 
ikke strekkes lenger enn det som er nødvendig 
i den aktuelle situasjon.»



Så lenge pressefotografer 
og journalister kan 
legitimere seg og ikke går i 
veien for nødetatene, har 
de all rett til å være på et 
skadested. 
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• Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og 
kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. 
Identifiser ikke omkomne eller savnede 
personer uten at de nærmeste pårørende er 
underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i 
sorg eller ubalanse.

• Vær varsom med bruk av navn og bilde og 
andre klare identifikasjonstegn på personer 
som omtales i forbindelse med 
klanderverdige eller straffbare forhold. 



Pressen er vår venn, ikke 

kjeppjag den!



«ÅSTEDSTURISTENE»



«Publikum har blitt så 
forandret»



ALLE KAN TA 
BILDER AV HVA 
DE VIL, 
NÅR DE VIL



Unntak:
• Straffbart å

forsømme varsle- og
hjelpeplikt

• Straffbart å ikke rette
seg etter politiets
anvisninger

• Straffbart å
fotografere på privat
grunn, militære
anlegg, mistenkte på
vei inn og ut av 
rettsaler



Det er en klar 
forskjell på å 

ta bilder og å 
publisere bilder!



Åndsverklovens § 104:

Fotografi som avbilder en
person kan ikke gjengis eller
vises offentlig uten
samtykke av den avbildede.



Åndsverklovens § 104:

Fotografi som avbilder en
person kan ikke gjengis eller
vises offentlig uten
samtykke av den avbildede.
Unntak: 

a) Avbildningen har aktuell og allmenn 
interesse

b) Avbildningen av personen er mindre 
viktig enn hovedinnholdet i bildet

c) Bildet gjengir forsamlinger, folketog i 
friluft eller forhold eller hendelser 
som har allmenn interesse



§ 266. Hensynsløs atferd
• Den som ved skremmende eller plagsom 

opptreden eller annen hensynsløs atferd 
forfølger en person eller på annen måte 
krenker en annens fred, straffes med bot 
eller fengsel inntil 2 år.

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred 
• Den som gjennom offentlig meddelelse 

krenker privatlivets fred, straffes med bot 
eller fengsel inntil 1 år.



Skjermdump fra 
Journalisten.no.
Foto: NTB Scanpix.



• Det er lov å ta bilder, men det er ikke nødvendigvis 
lov å publisere dem

• «Hva skal du egentlig med dette bildet? Vet du at det 
kan være straffbart å publisere det?»
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• TAUSHETSPLIKT! Ingen taushetsbelagt
informasjon skal deles med andre, det gjelder
også foto og video



Skjærp dæ



Trøndelag brann- og redningstjeneste
@brannogredningstjenesten

Følg oss!


