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Forord

Denne rapporten oppsummerer funn og konklusjoner fra et aspirantprosjekt ved
Norsk Romsenter i 2015/2016. For meg som statsviter har det vært utfordrende å behandle
et juridisk saksfelt, men jeg har fått god hjelp. I den forbindelse vil jeg gjerne takke for innspill
og kommentarer fra alle som har bidratt ved Norsk Romsenter, norske forvaltningsorganer og
akademia, og fra andre land.
Mari Amanda Eldholm
Norsk Romsenter, januar 2017
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Sammendrag

Denne rapporten bekrefter at det er en
manglende oversikt i den norske forvaltningen om FNs arbeid med å utvikle det internasjonale rammeverket for bruken av det ytre
rom. Utviklingen i romsektoren har aktualisert FNs agenda for rom, romsikkerhet og
romrett. Norge står per i dag på utsiden av
FNs arbeid med disse temaene, noe som
leder til en rekke utfordringer.

de anerkjent gjennom nasjonale tiltak, men
flere av utfordringene i den nye romalderen er
av en internasjonal natur og trenger globale
løsninger. Dette gjelder spesielt videreutviklingen av rammeverket som skal sikre felles
spilleregler i rommet. Her har Norge så langt
spilt en passiv rolle. Denne rapporten konkluderer med at det er på høy tid at Norge søker
medlemskap i COPUOS.

Verden beveger seg inn i
en ny romalder, hvor det
ikke lenger bare er stormaktene som er aktive i
rommet. Nye aktører,
flere aktiviteter og forbedret teknologi gir nye
muligheter, utfordringer
og behov. Vårt moderne
samfunn er dessuten mer
enn noensinne avhengig
av rombaserte tjenester. Avhengigheten kan
medføre sårbarheter, og konsekvensene kan
bli store dersom tilgangen til rommet skulle
bli begrenset.

Manglene i det internasjonale rammeverket
har imidlertid ikke gjort det mindre viktig for
stater å overholde sine traktatforpliktelser.
Norge er medlem av fire av de fem romtraktatene. En god nasjonal implementering av
disse traktatforpliktelsene har betydning for
den norske romindustriens omdømme og konkurranseevne, og bidrar til at den norske stat
ikke påtar seg uønsket risiko. Denne rapporten viser et behov for å stramme opp de nasjonale reguleringsmekanismene for romsektoren.
Norge kan i den forbindelse lære av andre
land som i løpet av de siste ti årene har etablert nye, eller videreutviklet, sine nasjonale
romlover.

Det internasjonale rammeverket som skal sørge
for fredelig og ansvarlig
bruk av det ytre rom, har
ikke holdt følge med den
teknologiske utviklingen.
Manglene er spesielt tydelige i forhold til avtaler
som skal regulere den økende aktiviteten og
håndtere sikkerhetsmessige utfordringer i
rommet. Utviklingen i den nye romalderen
peker mot et økende behov for å videreutvikle
rammeverket, for å sikre at rommet forblir en
ressurs mennesker kan benytte seg av.

Rapporten er kapittelvis bygget opp rundt
følgende hovedspørsmål:
• Bør Norge vurdere medlemskap
i COPUOS?
• Overholder Norge sine forpliktelser
i forhold til romtraktatene?
• Kan Norge ha nytte av å videreutvikle
den nasjonale romlovgivningen?

Den nye romalderen er karakterisert
av at romaktiviteter ikke lenger er
forbeholdt stormaktene. Billigere,
enklere og bedre teknologi har gitt
tilgang til rommet for flere typer
aktører og åpnet for flere nye
aktiviteter. Dette har ført til et stadig
økende aktivitetsnivå i rommet.

Romretten, altså det internasjonale
rammeverket for bruken av det ytre
rom består av folkeretten og en rekke
traktater, resolusjoner, prinsipper
og retningslinjer. Av disse er
romtraktatene de viktigste avtalene.

FNs Committee on the Peaceful Uses of Outer
Space (COPUOS) fremstår som det viktigste
forumet for å kunne modernisere rammeverket for bruk av rommet. Komiteen har nå 83
medlemsland, og Norge er trolig den største
romnasjonen som ikke er med.
Norge er en betydelig romnasjon, med store
romrelaterte ansvarsområder, avhengigheter
og sårbarheter. Norge har også en internasjonalt konkurransedyktig og voksende romindustri. Romsikkerhet, altså det å sikre en kontinuerlig tilgang til rommet, er derfor av
økende nasjonal betydning. Behovet er allere-
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I tilknytning til rapportens drøfting av disse
hovedspørsmålene gis det konkrete anbefalinger om hvordan norske myndigheter fremover bør møte aktuelle utfordringer. En kort
sammenfatning av drøftingene og påfølgende
anbefalinger gis nedenfor.

Kapittel 1 - Bør Norge vurdere
medlemskap i COPUOS?
Norge har en uttalt ambisjon om å være det
landet som har størst nytte av rommet. Ved å
etterleve denne ambisjonen har Norge utviklet
en stor avhengighet av rombaserte tjenester,
både til sivile og militære formål. Denne
avhengigheten forventes å øke i tiden fremover.
Det internasjonale rammeverket for det ytre
rom er preget av hull og usikkerheter, noe
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som kan utfordre både freden og den internasjonale rettsordenen i rommet. Utviklingen i
romsektoren aktualiserer utfordringene, som
også kan legge begrensninger på Norges
mulighet til å benytte rombaserte tjenester.
Romsikkerhet og en internasjonal rettsorden i
verdensrommet fremstår derfor som viktig for
Norge. COPUOS er den mest relevante arenaen for å fornye det internasjonale rammeverket. Norge er trolig den største romnasjonen
som ikke er medlem.
Anbefalinger
Tungtveiende grunner tilsier at Norge bør
søke medlemskap i COPUOS. En innmelding
vil være en naturlig forlengelse av en hovedlinje i norsk politikk om å støtte opp under en
FN-ledet internasjonal rettsorden. En norsk
deltakelse i COPUOS vil følgelig gi norske
myndigheter mulighet til å støtte og påvirke
en FN-ledet rettsorden, også i rommet.
Medlemskapet vil gi Norge en formalisert
stemme inn i arbeidet med å sørge for en sikker, fredelig og bærekraftig bruk av rommet.
Samtidig vil en deltakelse styrke den nasjonale
kompetansen på romrett, gi et bedre vern for
norske interesser, bidra til en større forståelse
for romsikkerhetsmessige utfordringer og
komplementere Norges innsats i andre FNforum som jobber med tematikk relatert til
rommet.

Kapittel 2 - Overholder Norge sine
traktatforpliktelser i henhold med
romtraktatene?
Norge er medlem av fire av romtraktatene, og
har dermed påtatt seg ansvaret for all nasjonal
romvirksomhet. Dette betyr at Norge skal
kontinuerlig overvåke og autorisere all ikkestatlig nasjonal romvirksomhet. Norge skal
også opprettholde et nasjonalt romregister,
hvor alle norske romobjekter skal inngå.
Disse registreringene skal videreformidles til
FNs Office for Outer Space Affairs (OOSA),
som forvalter informasjonen i det internasjonale registeret.
Kapittel 2 viser at Norge ikke fullt ut håndterer
alle disse forpliktelsene. Manglene er spesielt
tydelige ved at Norge ikke har reguleringsmekanismer for å autorisere og overvåke alle
nasjonale romaktiviteter.
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Anbefalinger
Rapporten viser hvilken nytte Norge har av å
innføre reguleringer som sørger for at myndighetene bedre ivaretar de inngåtte traktatforpliktelsene. Blant reguleringene som bør
innføres, er en lisensordning for norske aktører
som ønsker å foreta en oppskyting i utlandet,
eller bli en satellittoperatør. Det bør også
etableres en hjemmel som gir myndighetene
mulighet til å kreve innsyn i alle nasjonale
romaktørers aktiviteter. Det kan også være av
interesse å lovhjemle at norske satellitteiere
må registrere og utlevere informasjon om sine
satellitter til det norske romregisteret.
Vedlikehold av romregisteret er en traktatforpliktelse Norge i dag ivaretar, men registreringer og oppdateringen av registeret er basert
på frivillig utlevering av informasjon.

Kapittel 3 - Kan Norge ha nytte
av å videreutvikle den nasjonale
romlovgivningen?
Lovgrunnlaget for romvirksomhet i Norge er
lite utviklet. Rapporten viser at manglende
hjemmelsgrunnlag kan medføre uheldige
konsekvenser for Norge, både i en nasjonal og
internasjonal ramme. For å underbygge ulike
fordeler ved et utvidet lovgrunnlag viser
kapittel 3 til hvordan andre land regulerer sin
romsektor, og hva Norge kan lære av disse.
Anbefalinger
Norge bør videreutvikle det nasjonale lovverket for å bedre kunne håndtere forpliktelsene
og risikoen den norske staten påtar seg
gjennom romtraktatene. Vesentlige formål
med et forbedret lovverk vil være å bedre
muligheten for å kontrollere norske romaktører
og tilrettelegge for en konkurransedyktig
norsk romindustri. Norge kan lære av flere
land hvor aktuelle lovverk er fornyet eller helt
nye er vedtatt.

Konklusjon og hovedanbefaling:
Rapporten bekrefter at en passiv norsk holdning
har ført til en begrenset oversikt og kompetanse
i den norske forvaltingen om COPUOS, egne
internasjonale romforpliktelser og romrett
generelt. Det oppstår flere juridiske og politiske utfordringer på grunn av dette. Den
manglende oversikten synes blant annet å
begrense Norges evne til å ivareta norske
interesser og forpliktelser.

Norsk Romsenter
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Rapporten identifiserer en rekke konkrete
behov, ofte aktualisert av utviklingen i den
nye romalderen. Oppsummert indikerer disse
behovene at Norge har nytte av å bli medlem
i COPUOS og utvikle mer omfattende nasjonale reguleringsmekanismer for romvirksomhet.
Rapporten identifiserer konkrete behov, men
det finnes ikke en plan for å håndtere dem.
Rapportens viktigste anbefaling er derfor at
det bør etableres et mandat for det videre
arbeidet med sikte på å:

Norsk Romsenter

• avklare eierskapet i den norske forvaltningen
for saksområder knyttet til COPUOS
• realisere et norsk medlemskap i COPUOS
• avklare eierskapet i den norske forvaltningen for saksområder knyttet til en revisjon av
nasjonal romlovgivning og
• oppdatere det juridiske grunnlaget for
romvirksomheten i Norge
Det bør i den forbindelse tas hensyn til regjeringens arbeid med en ny nasjonal romstrategi.
Behovene identifisert i rapporten er av en slik
natur at det synes naturlig at de bør tas opp i
romstrategien.
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Innledning

Den nye romalderen karakteriseres av at teknologiutviklingen gjør det billigere og enklere
å ta del i romaktiviteter. Antall romaktører har
derfor økt betraktelig. I dag er det over 70
nasjoner, kommersielle aktører og internasjonale organisasjoner som opererer rundt 1300
satellitter og andre romobjekter.

fordeles mellom et økende antall romaktører
eller hvem som er ansvarlig for romskrot.
Rammeverket er også ufullstendig fordi det
ikke omfatter en rekke nye aktiviteter og er
underutviklet med tanke på tillitsskapende
ordninger som kan forhindre utplassering av
våpen i rommet.

Utviklingen har gjort rombaserte tjenester
mer tilgjengelige, og de er i dag en vesentlig
drivkraft i moderniseringen av samfunnet.
Flere aktører og sektorer har i økende grad
gjort seg avhengige av satellitter. Den voksende avhengigheten av rommet betyr stor
sårbarhet for svikt eller bortfall, hvilket har
aktualisert behovet for romsikkerhet.

En videreutvikling av dagens rammeverk har
vist seg krevende. United Nations Committee
on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)
ble opprettet for å utvikle internasjonale
regler som skal sikre at rommet kun blir brukt
til fredelige formål. Norge tilhører, sammen
med Danmark, Finland, Irland og de baltiske
land, et mindre antall europeiske land som
ikke er medlemmer. Kapittel 1 vil analysere
hvorvidt utviklingen tilsier at Norge kan ha
nytte av et medlemskap i COPUOS.

Helhetlig romsikkerhet har
fokus på å sikre tilgangen
til rombaserte tjenester, og
inkludere tiltak for å øke
sikkerheten ved operasjoner
i rommet, forhindre våpenkappløp eller konflikt, møte
trusler fra romvær og
asteroider og bidra til
sikringen av bakkebasert
rominfrastruktur.

Tradisjonelt har
romsikkerhet
vært et begrep
assosiert med
militære evner
og den realpolitiske balansen i
rommet. I dag
er det bred enighet om at romsikkerhet må tilnærmes
mer
helhetlig, med
et fokus på å sikre en kontinuerlig tilgang til
rommet. Overordnet er det avgjørende å
bygge opp under internasjonalt vedtatte rammer som legger til rette for en sikker, rettferdig, bærekraftig og fredelig bruk av rommet.

Et velfungerende internasjonalt rammeverk
fremmer romsikkerhet, fordi det sikrer felles
spilleregler og forventninger. Det er en allmenn
forståelse at dagens rammeverk er utdatert, og
at behovet for en videreutvikling har blitt
aktualisert av utviklingstrekkene i den nye
romalderen. For eksempel spesifiserer ikke
lovverket hvordan rettigheter og ansvar skal
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Den moderne romalderen preges av en tilkomst av kommersielle aktører. Et viktig element for romsikkerheten er derfor at stater
forvalter sine nasjonale romsektorer på en
ansvarlig måte. En tilfredsstillende forvaltning forutsetter etterlevelse av traktatforpliktelsene. Norge er medlem av fire av de fem
romtraktatene, og har dermed ansvar for å
etterse at norske aktører ikke handler i strid
med romtraktatene. Kapittel 2 vil diskutere
om Norge overholder disse forpliktelsene på
en god og ansvarlig måte.
Kapittel 3 vurderer hvorvidt det nasjonale
lovverket bør styrkes. Den nasjonale juridiske
rammen vurderes blant annet med tanke på
erstatningsansvaret Norge har påtatt seg
gjennom romtraktatene, etterlevelse av internasjonale forpliktelser og om et forbedret lovverk kan legge til rette for en mer internasjonalt konkurransedyktig norsk romsektor.
Hensikten bak tilsvarende lovfornyelser i
andre land belyses for å bedre å forstå eventuelle norske behov.

Norsk Romsenter
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Kapittel 1. Norge og FNs Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)
Dette kapittelet vil analysere om Norge nå
kan ha nytte av et medlemskap i COPUOS.
Kapittelet tar utgangspunkt i følgende tre
spørsmål:
• Del 1. Hva er COPUOS?
• Del 2. Har COPUOS blitt et forum av økt
betydning?
• Del 3. Bør Norge bli medlem av COPUOS?

Legal Subcommittee (LSC) og Scientific and
Technical Subcommittee (STSC). United
Nations Office for Outer Space Affairs
(OOSA) fungerer som COPUOS’ og underkomiteenes sekretariat. Normalt møtes STSC
i februar, LSC i april mens COPUOS har sitt
plenumsmøte i juni. Ekspert- og arbeidsgrupper
som er opprettet for å jobbe med dedikerte
agendapunkter, møtes gjerne mellom hovedmøtene (se figur1 neste side).

Del 1. Hva er COPUOS?
Flere FN-organisasjoner jobber med politikk
og rammeverk relatert til verdensrommet.
Blant disse er International Telecommunications Union (ITU), International Maritime
Organization (IMO), World Meterological
Organization (WMO) og International Civil
Aviation Organization (ICAO). Norge er
medlem i alle disse organisasjonene. Samlet
dekker de likevel bare avgrensede områder
for bruken av det ytre rom.
De to organisasjonene som har mandat til å
utvikle bindende internasjonale ordninger for
den mer generelle bruken av verdensrommet
er Conference of Disarmament (CD) og
COPUOS. Norge er engasjert i CD, men ikke
medlem av COPUOS.

COPUOS kort oppsummert
COPUOS ble etablert i 1958 og er underlagt
FNs generalforsamling. Formålet med
COPUOS er å sikre at verdensrommet forblir
et gode for hele menneskeheten, og kun blir
brukt til fredelige formål.
I tråd med dette skal komiteen:
• Utvikle og fremme et internasjonalt rammeverk for å sikre bærekraftig og fredelig
bruk av rommet.
• Koordinere globale romrelaterte initiativ
og legge til rette for internasjonalt samarbeid.
• Spre kunnskap om bruk og nytte av rombaserte tjenester blant medlemsland og
andre FN-organisasjoner.
COPUOS har de siste årene fått flere nye
medlemmer, og har nå 83 medlemsland1.
Store internasjonale organisasjoner deltar som
observatører, herunder European Space
Agency (ESA), EU og flere FN-organisasjoner.
COPUOS har to underkomiteer, henholdsvis

Norsk Romsenter

COPUOS og internasjonalt samarbeid
COPUOS samordner den globale innsatsen på
en rekke områder. Komiteens arbeidsområder
reflekterer både utviklingen i romsektoren og
den bredere FN-agendaen.
I 2015 vedtok FN Bærekraftmålene, Sendairammeverket for katastrofeberedskap og
Paris-avtalen. Disse avtalene setter ambisiøse
mål og er en del av den såkalte 2030-agendaen2. COPUOS ser nå på hvordan rombasert
infrastruktur kan støtte opp under 2030-agendaen. Et av flere foreløpige tiltak er opprettelsen av nye ekspertgrupper, slik som
Ekspertgruppen for rom og global helse3.
COPUOS’ fjerde romkonferanse, UNISPACE
+50, skal arrangeres i 2018. Målet med
UNISPACE+50 er å utvikle en romstrategi for
komiteens videre arbeid. Syv prioriterte
De syv prioriterte områdene for
UNISPACE+50
• Global partnership in space exploration
and innovation
• Legal regime of outer space and global
space governance: current and future
perspectives
• Enhanced information exchange on
space objects and events
• International framework for space
weather services
• Strengthen space cooperation for
global health
• International cooperation towards
low-emission and resilient societies
• Capacity-building for the twenty-first
century
1 New Zealand søkte om medlemskap i 2016.
2 COPUOS (24.06.2016)
3 COPUOS (16.08.2016)
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Medlemsland i Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

Albania
Argentina
Algerie
Armenia
Australia
Aserbajdsjan
Belgia
Benin
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Canada
Chile
Colombia

Costa Rica
Cuba
Ecuador
Egypt
El Salvador
Filippinene
Forente
Arabiske
Emirater
Frankrike
Hellas
Hviterussland
Ghana
India
Indonesia

Iran
Irak
Israel
Italia
Japan
Jordan
Kamerun
Kasakhstan
Kenya
Kina
Libanon
Libya
Luxembourg
Malaysia
Mexico

Mongolia
Marokko
Nederland
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Romania
Russland
Saudi-Arabia

Senegal
Sierra Leone
Slovakia
Spania
Sri Lanka
Storbritannia og
Nord-Irland
Sudan
Sverige
Sveits
Syria
Sør-Afrika
Sør-Korea
Thailand
Tsjad

Tsjekkia
Tunisia
Tyrkia
Tyskland
USA
Ukraina
Ungarn
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Østerrike

Figur 1. Illustrasjonen viser COPUOS’ medlemsland per 2015. Illustrasjon: OOSA.

Noen viktige agendapunkter for
COPUOS i 2016
• Long Term Sustainability of
Outer Space Activities
• rom for sosioøkonomisk utvikling
• nasjonal romlovgivning
• rammeverk for småsatellitter
• UNISPACE+50
• romvær
• nær-jorden objekter
• romskrot
• trafikkoordinering
• ressursutvinning i rommet
områder er allerede utpekt som spesielt viktige for romsikkerhet og rombaserte løsninger
med henblikk på 2030-agendaen4. Disse syv
prioriteringene vil bli viet spesiell oppmerksomhet i utarbeidelsen av UNISPACE+50
strategien. Det skal arrangeres flere høynivå
4 UNOOSA (19.09.2016)
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konferanser i forkant av UNISPACE+50, her
vil trolig det meste av forarbeidet for strategien
bli utført.
COPUOS koordinerer også internasjonale
arbeidsgrupper som skal se på naturlige farer
fra rommet. To viktige initiativ for å møte
trusler fra asteroider har utspring i COPUOS,
nærmere bestemt Space Mission Planning
Advisory Group (SMPAG) og International
Asteroid Warning Network (IAWN). I tillegg
ble en ekspertgruppe for romvær opprettet i
2015.
COPUOS’ arbeid med
å sikre en fredelig
bruk av rommet har
også resultert i såkalte
Transparency
and
Confidence-Building
Measures (TCBM).
TCBM omfatter tiltak

TCBM kan inkludere informasjonsutveksling om aktiviteter, evner og
politiske og strategiske mål. Det kan
også involvere å tillate besøk på
fasiliteter og utvikle internasjonale
avtaler som danner felles spilleregler.
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og informasjonsutveksling som skal bygge
tillit mellom land. OOSA vedlikeholder for
eksempel et internasjonalt romregister over
alle romobjekter i verdensrommet5.

COPUOS er også et forum hvor medlemsland
kan dele sine erfaringer om hvordan de
forvalter egen romsektor og utviklingen av
nasjonal romlovgivning.

COPUOS jobber også med kapasitetsbygging, noe som inkluderer å informere om nytten av rommet og relaterte utdanningsmuligheter. Et av COPUOS’ viktigste initiativer er
UN-SPIDER, en nettbasert plattform som
skal gi medlemsland tilgang til satellittbasert
informasjon i krisesituasjoner og i forbindelse
med forebyggende arbeid. I lys av Sendairammeverket for katastrofeberedskap kan
denne plattformen bli en prioritet fremover.

COPUOS og romretten
COPUOS har historisk sett vært det viktigste
forumet for å utvikle det internasjonale rammeverket for bruken av det ytre rom. COPUOS
utviklet
blant
annet
romtraktatene.
Romtraktatene er juridisk bindende og er de
viktigste internasjonale avtalene for å regulere aktiviteter i rommet, herunder på månen
og på andre himmellegemer.

Romtraktatene
Fem romtraktater ble utviklet av COPUOS og adoptert av Generalforsamlingen mellom
1967 og 1979. Norge er medlem av fire av de fem romtraktatene, og disse er:
1. 1967 - Romtraktaten (The Outer Space Treaty)
Romtraktaten ble ratifisert av Norge i 1969 og er grunnloven for verdensrommet. Den fastsetter de viktigste rettighetene og prinsippene for fredelig bruk av rommet:
• rommet skal kun brukes til fredelige formål
• rommet skal være en gode for hele menneskeheten
• rommet kan ikke underlegges nasjonal kontroll og
• utplassering av masseødeleggelsesvåpen i rommet er forbudt.
De andre fire romtraktatene utfyller og videreutvikler prinsippene fastsatt i Romtraktaten.
De fire er:
2. 1968 - Redningsavtalen (Rescue Agreement)
Redningsavtalen tilsier blant annet at hvis en astronaut må reddes, er medlemstater forpliktet
til å hjelpe om de kan. Norge ratifiserte denne i 1970.
3. 1972 - Ansvarskonvensjonen (Liability Convention)
Ansvarskonvensjonen omhandler ansvarsforhold dersom et romobjekt skulle forårsake
skade. Norge ratifiserte denne i 1995.
4. 1975 - Registreringskonvensjonen (Registration Convention)
Registreringskonvensjonen oppretter et registreringsregime for alle romobjekter. Hvert medlemsland må opprettholde nasjonale registre over egne objekter, samt melde disse objektene
inn til FNs internasjonale register. Norge ratifiserte denne konvensjonen i 1995.
I tillegg eksisterer det en femte avtale som oppnådde nok medlemmer til å trå i kraft, men
som anses som mindre relevant fordi bare 16 land har ratifisert den. Dette er:
5. 1979 - Måneavtalen (Moon Agreement)
Måneavtalen omhandler bruk og rettigheter i forbindelse med aktiviteter på månen og
andre himmellegemer. Norge er ikke medlem av Måneavtalen, og den vil i denne rapporten
heretter ikke regnes inn under terminologien romtraktater.
For oversikt over medlemsstatus til traktatene se: COPUOS (05.04.2016).
5 Registeret er tilgjengelig på OOSAs hjemmesider; oosa.unvienna.org
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Utfordringer i COPUOS
COPUOS utviklet romtraktatene relativt raskt
etter sin opprettelse, men har siden ikke klart
å vedta flere juridisk bindende avtaler.
Komiteen har derfor opplevd kritikk for både
å være uproduktiv og å ha et uklart mandat.
Mye av COPUOS legitimitet avhenger av
evnen til å ta dette innover seg og ta tak i
problemene.

Mandatkrise
Det har blitt hevdet at COPUOS har et for
snevert mandat. Komiteen skal nemlig bare
jobbe med problemstillinger som tar for seg
den fredelige og bærekraftige bruken av rommet, og ikke sikkerhetspolitiske tiltak for å
forhindre konflikt. For å forstå hvorfor dette
er en utfordring, er det nyttig å se nærmere på
forholdet mellom COPUOS og Conference of
Disarmament.

COPUOS og Conference of
Disarmament (CD)
Mens COPUOS altså har mandat til å diskutere tiltak for bærekraftig og fredelig bruk av
rommet, diskuterer CD spørsmål knyttet til
agendapunktet Prevention of an Arms Race in
Outer Space (PAROS). CD rapporterer til
Generalforsamlingens første komite som har
ansvar for spørsmål knyttet til nedrustning og
internasjonal sikkerhet. COPUOS derimot,
rapporterer til Generalforsamlingens fjerde
komite, som behandler spesielle politiske
saker og avkolonialisering.
En utfordring er at fremdriften i CD er fraværende. CD har ikke vedtatt en arbeidsplan på
over 20 år på grunn av fastlåste posisjoner
mellom medlemslandene6. Forhandlingen om
avtaler som skal forhindre våpenkappløp og
konflikter i rommet har derfor vært meget
vanskelig, ettersom det ikke har vært mulig å

Figur 2. Illustrasjonen viser oppdelingen i to ulike mandatområder og den forskjellige rapporteringsstrukturen
mellom COPUOS og CD. Illustrasjon: GOV.UK.
6 United Nations Institute for Disarmament Research (2011)
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arbeide med problemstillingene i verken
COPUOS eller CD.
Oppdelingen i to ulike mandatområder har
også ført til at det har vært vanskelig å diskutere
rammeverk som reflekterer en mer helhetlig
tilnærming til romsikkerhet. Dette er problematisk fordi en fredelig bruk av rommet
avhenger av at det ikke bryter ut konflikt.
Felles spilleregler for den generelle bruken av
rommet er dessuten nyttige verktøy for å forhindre konflikt. Det er dermed ugunstig å
separere diskusjonen for den fredelige og
sikkerhetspolitiske bruken av rommet på
denne måten.

Mangelfull fremdrift i COPUOS
COPUOS har blitt ansett som ineffektiv av
flere årsaker. For det første er vedtak i COPUOS
avhengig av konsensus. Det innebærer at det
ikke stemmes over forslag, men at ingen land
kan være uenige for at et forslag skal vedtas.
Dette gjør arbeidet krevende, spesielt i en tid
da medlemsantallet til
Den juridiske definisjonen av hvor
COPUOS er voksende.
verdensrommet begynner og luftMed flere medlemmer
rommet slutter er ikke avklart. De
kommer gjerne ulike
nasjonale agendaer til
fysiske lovene som skiller rommet
syne.
fra atmosfæren begynner å gjøre seg
gjeldene mellom 80 og 120 km.
En populær definisjon av hvor rommet begynner er Karman-linjen på
100 km, men denne er ikke juridisk
bindende.

For det andre er noen av
problemstillingene COPUOS
behandler komplekse og
trenger en lang modningstid. En definisjonen av
verdensrommet har for
eksempel stått på agendaen i nærmere 40 år,
uten at komiteen har oppnådd konsensus med
tanke på hvor verdensrommet begynner.
Skepsisen til en definisjon henger blant annet
sammen med at det er et sensitivt spørsmål
hvor høyt nasjonalt territorium bør kunne regnes7. I den omstridte Bogota-deklarasjonen
fra 1978 krevde åtte land ved ekvator at den
geostasjonære banen direkte over dem skulle
anses som en del av deres territorium8. Få
land har støttet dette kravet.

Det er også omstridt hvorvidt det er for tidlig
å definere verdensrommet. Mens noen land
mener at en effektiv regulering av romaktiviteter krever en definisjon, mener andre at
det kan begrense evnen til å regulere fremtidge
romaktiviteter9. Dette er fordi det er usikkerhet angående hvilke karakteristikker disse
aktivitetene vil ha, og i hvilken høyde de vil
foregå. Problemstillingen er nå blitt aktualisert på grunn av av utviklingen av suborbitale
fartøy. Et suborbitalt fartøy beveger seg ut i
verdensrommet, men returnerer til atmosfæren før det har fullført en bane rundt
jorden. En definisjon av verdensrommet kan
bidra til å avklare om suborbitale aktiviteter
bør reguleres under luftfartslov, romrett eller
om det krever et eget lovverk.
Det er også en sikkerhetspolitisk dimensjon
over spørsmålet om hvor verdensrommet
begynner. For eksempel er enkelte stater
bekymret for at militære fartøy kan operere i
området mellom det regulerte luftrommet og
verdensrommet10. En definisjon av høyden på
nasjonalt territorium kan begrense hvor disse
fartøyene kan bevege seg uten å søke autorisasjon fra nasjonale myndigheter. Dette
demonstrerer kompleksiteten knyttet til noen
av COPUOS’ arbeidsområder.
COPUOS er også kritisert for manglende
fremdrift i arbeidet med å videreutvikle rammeverket for det ytre rom. Kritikken er spesielt
rettet mot mangelen på nye juridisk bindende
avtaler11. Det er et faktum at COPUOS ikke
har produsert bindende traktater siden
Måneavtalen. Imidlertid har COPUOS vært
produktive når det gjelder å vedta såkalte
”myke” lover (soft laws). Myke lover er politiske avtaler som resolusjoner, retningslinjer eller
prinsipper. Disse er ikke juridisk bindende, og
krever dermed ikke nasjonal implementering.
Juridisk bindende lovverk er vanskelig å
vedta av en rekke årsaker. Realpolitiske vurderinger fører til at noen land ikke ønsker å
inngå juridisk bindende avtaler fordi de anser
at andre stater får uforholdsmessige fordeler.

7 Lyall, F & Larsen, P (2009:153)
8 Finch, M (1986:790)
9 Soucek, A (2015:9-21)
10 New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment (2016)
11 Nakarada Pecujlic, A (2016)
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Store forskjeller i staters evner gjør dette spesielt vanskelig i en moderne romalder. Stater
som enda ikke er å regne som romnasjoner,
mener for eksempel at det ikke bør stilles nye,
urimelige krav til dem i utviklingsfasen. De
ikke-bindende avtalene kan dermed tillate at
det oppnås internasjonal enighet om et spørsmål det ikke er mulig å ta opp gjennom bindende avtaler. En internasjonal konsensus kan
dermed legge til rette for praksis, og at det
utvikler seg normer. Det kan gjøre det lettere
å vedta bindende folkerettslig lovverk etter
hvert, eller legge til rette for at stater håndterer aktuelle utfordringer i nasjonalt lovverk.
COPOUS’ ikke-bindende retningslinjer for
romskrot begynner for eksempel å gjøre seg
gjeldende i nasjonale romlover12.

COPUOS’ arbeidsmetode med konsensus er
viktig nettopp fordi slagkraften til myke lover
er omstridt. Men ettersom ingen av de 83
medlemslandene kan være uenige i et forslag,
vil de ikke-bindende avtalene som COPUOS
vedtar, veie meget tungt politisk. COPUOS’
arbeidsmetode og fokus på ikke-bindende
avtaler bør dermed ikke avfeies. Bindende
avtaler har naturligvis et sterkere mandat.
Men den geopolitiske situasjonen er så spent,
og forskjellen i medlemslandenes evner så
store, at ikke-bindende løsninger trolig er det
beste resultatet man kan oppnå akkurat nå.
Det må i det minste anses som et steg i riktig
retning. Anklagen om at COPUOS er en
komite i dvale kan virke for streng, eller
være basert på en pessimistisk forståelse av
nytten av ikke-bindende avtaler.

Myke avtaler utarbeidet i COPUOS
• 1982 Principles Governing the Use by
States of Artificial Earth Satellites for
International Direct Television
Broadcasting.
• 1986 Principles Relating to Remote
Sensing of the Earth from Outer Space.
• 1992 Principles Relevant to the Use of
Nuclear Power Sources in Space.
• 1996 Declaration on International
Cooperation in the Exploration and Use
of Outer Space for the Benefit and in
the Interests of All States, Taking into
Particular Account the Needs of
Developing Countries.
• 2004 Res. 59/115 Application of the
concept of the ”launching state”.
• 2007 Res. 62/101 Recommendations on
Enhancing the Practise of States and
International Intergovernmental
Organizations in registering space
objects.
• 2007 Space Debris Mitigation
Guidelines of the Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space.
• 2009 Safety Framework for Nuclear
Power Sources Application in Outer
Space.
• 2013 Res. 68/74 Recommendations on
national legislation relevant to the peaceful exploration an use of outer space.
• 2016 12 Guidelines on the Long-Term
Sustainability of Outer Space Activities.

Hvorfor er ikke Norge med i COPUOS?
I en vurdering av om Norge bør bli medlem
av COPUOS, er det naturlig å spørre om
hvorfor Norge har valgt å ikke bli med så
langt? Svaret er minst tredelt.
1) COPUOS er blitt ansett som en sovende
komite.
COPUOS har, som beskrevet, blitt anklaget
for å ha problemer med å produsere resultater.
Dette har trolig lagt en demper på ønsket om
å bli medlem fra norsk side.
2) Norge er en liten romnasjon med en nytteorientert rompolitikk.
Norge er en relativt liten romnasjon, og norsk
rompolitikk har hatt et sterkt fokus på jordnære aspekter som kan stimulere næring og
bidra til samfunnsnytte. Dette har trolig ført
til at Norge ikke har vært særlig interessert i
de høypolitiske, og til tider hypotetiske,
diskusjonene i COPUOS.
3) Ansvarsfordelingen i norsk forvaltning.
Ansvarsfordelingen i norsk forvaltning har
ført til en lite hensiktsmessig arbeidsfordeling
mellom kompetansen på rom og de som
jobber med FN-politikk. Mens Utenriksdepartementet (UD) har hovedansvaret for
FN, er Norsk Romsenter (NRS) statens faglige

12 Austrian Space Act § 5, Dansk rumlov (2016) § 6(4), Netherlands Space Activitiees Act Sec. 6(b).
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veileder i internasjonalt samarbeid og spørsmål relatert til bruken av verdensrommet.
Dette har trolig ført til at man ikke har sett
behov for å delta i de høypolitiske diskusjonene i FN angående utnyttelsen av rommet.
NRS’ motivasjon for internasjonalt samarbeid
har hovedsakelig vært industrielt motivert, og
ikke hatt særlig fokus på rompolitikken i FN.
UD representerer Norge i CD og FNs generalforsamlings første og fjerde komite. CD er
som nevnt fastlåst, mens den første og fjerde
komiteen er beslutningsorgan som ikke produserer omfattende rammeverk. Politikk relatert til verdensrommet diskuteres altså i alle
disse foraene, men Norge har ikke engasjert
seg stort i romspørsmål - og stort sett fulgt
strømmen. Dette har vært begrunnet med at
Norge er en liten romnasjon og at denne typen
romspørsmål derfor ikke er en prioritet. UD
har ikke nødvendigvis en bred kompetanse på
rom, og det er dermed ikke naturlig å anta at

de uten videre fanger opp at rompolitikken og
COPUOS blir stadig viktigere.

Del 2. Er COPUOS blitt et
forum av økt betydning?
Konklusjonen og anbefalingene gitt i denne
rapporten bygger på en forståelse av at det har
skjedd store forandringer i romsektoren som
skaper nye behov. Del 2 vil derfor identifisere
utfordringene og behovene i den nye romalderen, og diskutere hvorvidt COPUOS har
utviklet en evne til å ta tak i disse utfordringene.
Utfordringer og behov i den nye
romalderen
Verdens avhengighet av rombaserte tjenester
har aldri vært større enn i den nye romalderen.
Stortingsmelding 32 (2012-2013) ”Mellom
Himmel og jord: norsk romvirksomhet for

SAMFUNNSFUNKSJONER

SATELLITTJENESTER

EKSEMPLER

Trygghet for liv og helse

Posisjon, navigasjon og tid (PNT),
satellittkommunikasjon (satkom)
og jordobservasjon

Nødetater, fly og elektroniske kartsystemer er avhengig av PNT.
Vær-, skred- og flomvarsel er
avhengig av jordobservasjon.

Lov og orden

Posisjon, navigasjon og tid

Nødetater og tollvesenet er
avhengig av PNT.

Finansiell stabilitet

Tid

Finansnæringen er avhengig av
tidssignaler i transaksjoner.

Befolkningens behov for varme

Tid

Styring av kraftnett er avhengig av
presis tid og frekvens.

Styring og kriseledelse

PNT, satkom og jordobservasjon

Alle, sammen med geodata, kan
være svært viktig i enkelte kriser.
Militære operasjoner er avhengig
av PNT og satkom.
Jordobservasjon er viktig for overvåkingen av vår suverenitet.
Avhengig av alle tjenestene for
detektering av oljesøl og for å
unngå oljeutslipp ved kollisjon på
havet.

Nasjonal sikkerhet

PNT, satkom og jordobservasjon

Beskyttelse av natur og miljø

PNT, satkom og jordobservasjon

Vare- og persontransport

PNT

Luft-, sjøfart og veitransport.

Ekomtjenester

Satkom

Satkom er eneste mulighet hvis et
bakkenett er satt ut av drift.

Elforsyning

Tid og satkom

Styring av kraftnett og damanlegg.

Meteorologiske tjenester

Jordobservasjon og PNT

Værvarsling er avhengig av jordobservasjon og bidrag fra navigasjonssatellitter.

Olje og gass

PNT

Dynamisk posisjonering.

Oversikten viser hvor viktig rombaserte tjenester er for en rekke viktige oppgaver i et moderne samfunn.
Hentet fra NOU 2015:13.
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næring og nytte” oppsummerer betydningen av
rombaserte tjenester for dagens samfunn slik:
”Romvirksomhet har kort og godt blitt en forutsetning for det moderne samfunnet. Det er
utenkelig at vi skulle kunne leve livene våre
slik vi gjør i dag, uten at det skulle sveve
satellitter i bane rundt jorden. Romvirksomheten er ikke en perifer, om enn fascinerende,
gren av den naturvitenskapelige grunnforskningen. Den er en grunnleggende del av hverdagen vår, og en nødvendig komponent i myndighetenes arbeid for å sikre konkurransekraft, sikkerhet og bærekraftig utvikling”13.
Skulle evnen til å utnytte rombasert infrastruktur bli begrenset, ville det fått store
konsekvenser for de fleste moderne samfunn.
De fleste land har derfor en interesse i at
verdensrommet forblir en ressurs, og et område
preget av stabilitet, lov og orden.
Dagens utfordringer er knyttet til at rommiljøet har forandret seg betraktelig de siste årene.
Da romtraktatene ble utviklet var det bare
et par stormakter i rommet. Nå er det over
70 statlige og private aktører som utfører
en rekke aktiviteter romtraktatene ikke tok
høyde for.
Flere nye aktører og aktiviteter faller nå utenfor regelverket. Det er dessuten flere gråsoner,
hvor det verken eksisterer politisk enighet

Verdensrommet blir i dag ofte
beskrevet som tettpakket, utfordrende
og konkurrerende (Congested,
Contested and Competitative).
Med dette menes:
• Tettpakket: Den økte aktiviteten har
ledet til at sentrale baner og frekvenser
begynner å bli tettpakket og tilnærmet
”fulle”. Det er også en bekymringsfull
økning av romskrot i miljøet rundt
jorden.
• Utfordrende: Flere aktører har nå militær infrastruktur i rommet, eller er
avhengige av rombaserte tjenester i
sine forsvarssystemer. Dette indikerer
en bevegelse mot en såkalt multipolar
verdensorden i rommet, hvor flere stater
har sikkerhetspolitiske interesser i det
ytre rom.
• Konkurrerende: Billigere teknologi gir
tilgang til rommet for flere stater,
internasjonale organisasjoner og private
aktører. Dette har ført til nye aktiviteter,
økt konkurranse og et nytt aktørlandskap.
Hentet fra Forsvaret (06.05.2015)

eller juridisk klarhet i hvordan aktiviteter skal
håndteres. Manglene i lovverket skaper usikkerhet, og det er flere utviklingstrekk den
siste tiden som har aktualisert problemstillingene. Behov for å utvikle mer omfattende

Figur. 3. Det har vært en dramatisk forandring i aktørlandskapet i rommet siden romtraktatene ble vedtatt.
Illustrasjonen viser et forenklet bilde av aktørlandskapet i den gamle og nye romalderen. ©Mari Eldholm
13 Meld. St. 32 (2012-2013:12)
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Figur 4. Småsatellitter har revolusjonert satellittmarkedet. Billigere, bedre og mindre teknologi gjør at
småsatellitter kan utføre en rekke oppgaver og at langt flere aktører har råd til å kjøpe eller utvikle dem.
©ESA/Medialab.

regler og avtaler for bruken av det ytre rom er
derfor økende. Underreguleringer kan nemlig
skape utfordringer som kan begrense vår evne
til å bruke rommet.

Behov for avtaler i forbindelse med
inntoget av kommersielle aktører
Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å
miniatyrisere det meste, også satellitter.
Firmaer som SpaceX har dessuten gjort fremskritt i forhold til å gjøre bæreraketter billigere14. Enklere, billigere og bedre teknologi
har dermed senket terskelen for å ta del i romvirksomhet. Som en følge har aktivitetsnivået
i rommet økt betydelig, en utvikling som har
blitt forsterket av at kommersielle aktører har
kommet på banen. Denne utviklingen fører
med seg ulike utfordringer.
Romtraktatene er fra en tid da bare et par stater
var aktive i rommet og omfatter ikke kommersielle aktører direkte, men krever at stater
skal regulere sine private romaktører. I lys av
utviklingen har dette blitt en utfordring, fordi
flere land ikke har nasjonal romlovgivning.
Romtraktatene er dessuten uklare i forhold til

ansvarsforhold mellom stater ved internasjonalt
samarbeid. Ettersom et økende antall private
aktører samarbeider og opererer på tvers av
grenser, er det ikke gunstig med usikkerhet i
forhold til hvem som bør regulere aktivitetene. Stor mobilitet blant private aktører betyr
også at en stat raskt kan bli en romnasjon,
uten å ha regulatorisk rammeverk på plass15.
Kommersialiseringen av romaktiviteter er
allerede fremtredende på tvers av romsektoren,
men verden kan nå stå overfor helt nye utfordringer. I tillegg til et økende antall småsatellitter planlegger nemlig firmaer som Google,
SpaceX, Facebook og OneWeb såkalte megakonstellasjoner. De foreslåtte megakonstellasjonene er satellittflåter bestående av 600 4000 satellitter som opererer i formasjon.
OneWeb ønsker for eksempel å skyte opp en
flåte på 700 satellitter, og håper å produsere
opp til 15 satellitter i uken gjennom masseproduksjon16. Det er i dag cirka 1300 satellitter
i bane. Hver satellitt har vært et komplisert
prosjekt, møysommelig sammensatt og testet
av eksperter. Erfaring fra andre sektorer tilsier
at masseproduksjon gir større sjanser for
produksjonsfeil, noe som kan få store konse-

14 Gjenbruk av bæreraketter er en viktig milepæl i SpaceX sin plan om å gjøre oppskytinger billigere, og etter hvert nå Mars. Målet er
å etablere en koloni på planeten, noe som igjen vil reise ulike politiske og juridiske spørsmål. Se: http://www.spacex.com/mars
15 New Zealand valgte å utvikle en nasjonal romlov raskt fordi de fikk tilflyttende selskaper som utfører romvirksomhet. Dette blir
diskutert i større detalj i kapittel 2.
16 Selding, P (07.06.2016) Spacenews

17

NRS-Rapport(2017)1

kvenser for rommiljøet. Megakonstellasjoner
vil medføre en betydelig økning i antall satellitter, miljømessige utfordringer og behov for
koordinering og avklaring i forhold til rettigheter og ansvar.
Behovet for ”trafikkregler”, som klargjør
rettigheter og ansvar i rommet, begynner også
å bli presserende. I august 2016 oppsto det for
eksempel kontrovers da firmaet Orbcomm ba
amerikanske myndigheter stoppe Sherpa-oppdraget17. Dette oppdraget går ut på å skyte
opp til lav jordbane 90 småsatellitter via én
eneste bærerakett. En utfordring er at de fleste
av disse småsatellittene ikke kan styres.
Orbcomm er derfor meget bekymret for en
økt fare for kollisjon og frekvensforstyrrelser
for sine egne satellitter som allerede er i
bane18. Det eksisterer en rekke problemstillinger knyttet til en slik situasjon. Orbcomms
satellitter kan for eksempel styres. Må
Orbcomm vike, og bruke begrenset batteriliv
på å flytte seg unna de nye småsatellittene?
Dette er uavklarte spørsmål verden raskt må
ta en stilling til, noe som bør skje på et internasjonalt nivå for å skape enighet om hvordan
myndigheter skal håndtere sine nasjonale
aktører.
Det er et grunnleggende prinsipp i romtraktatene at alle land skal ha lik tilgang til
rommet19. Et sentralt spørsmål er om dette
fungerer i praksis. Spesielt land uten romprogram er bekymret for at de viktigste banene
begynner å bli ”fulle” innen de har mulighet til
å utnytte disse. Noen land har derfor argumentert at det bør legges begrensninger på
hvor mange satellitter land og deres nasjonale
aktører skal få skyte opp. For frekvensbruk
har det også oppstått nye spørsmål. For
eksempel, hvordan skal en håndtere frekvenstildelingen for megakonstellasjoner? Er én
satellitt nok til å reservere frekvenser for hele
systemet? Det er i Norges interesse at det
utvikles et internasjonalt rammeverk som legger
til rette for at frekvens- og banefordeling skjer
på rettferdige premisser.

17 Selding, Peter (01.08.2016) Spacenews
18 Amerikanske myndigheter har ikke tatt en beslutning
vedrørende Sherpa-oppdraget.
19 Romtraktaten Art. I; Thai, Rahm & Coggburn (2007:106)
20 U.S Commercial Space Launch Competitiveness Act (2016)
21 Luxembourg Ministry of Economy (2016)
22 Romtraktaten Art. II
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Behov for avtaler som omfatter
nye aktiviteter
Det internasjonale rammeverket inneholder
gråsoner. I desember 2015 vedtok USA en lov
som gir egne borgere rett til ressurser de
utvinner i rommet20. I 2016 satte Luxembourg
i gang en prosess hvor de ønsker å gjøre det
samme21. Det er omstridt hvorvidt disse initiativene er i tråd med romtraktatene, da traktatene fastsetter at stater ikke kan underlegge
himmellegemer nasjonal suverenitet22. Spørsmålet er dermed om stater kan gi sine borgere
rettigheter til noe de ikke eier. Den mest
bekymringsfulle utviklingen er imidlertid at
USA alene har tolket romtraktatene og utfordret den internasjonale rettsordenen i rommet.
Dette kan føre til en trend hvor de sterkeste
romnasjonene legger føringer, noe som ikke
er ideelt for en liten stat som Norge.
Rettigheter til ressurser har dessuten historisk
sett vært en kilde til konflikt. Det kan derfor
være nyttig å komme til internasjonal enighet
om hvordan ressurser i rommet skal fordeles
og utnyttes før aktivitetene tiltrer.

Figur 5. Flere aktører, både statlige og ikke-statlige, har planer om å etablere
permanente baser og bosetninger på månen og andre planeter. Dette leder til
uavklarte spørsmål om jurisdiksjon, rettigheter og forpliktelser. ©ESA.

Det finnes også områder som det er uklart om
lovverket dekker. Den øvre atmosfæren er
området mellom nasjonalt luftrom og verdensrommet. Men da verken nasjonalt luftrom eller
verdensrommet er juridisk definert, er den øvre
atmosfære også uten definisjon. Den øvre
atmosfære representerer nye utfordringer fordi
det er uklart om det kan reguleres gjennom
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luftfartslov eller romrett, eller om det er et
uregulert området. Suborbitale aktiviteter,
som romturisme og romfly, vil foregå i den
øvre atmosfære og er i rask utvikling23.

Figur 6. En prototype av ESAs suborbitale romfly, kalt det Intermediate eXperimental
Vehicle IXV, blir heist ombord etter å ha gjennomført en suksessfull suborbital
flyvning. ©ESA/Neri-Livorno.

International Civil Aviation Organization og
COPUOS’ sekretariat, FNs Office for Outer
Space Affairs, arrangerte i 2015 for første
gang et symposium der formålet var nettopp å
diskutere potensielle reguleringsmodeller for
den øvre atmosfære. I etterkant ble det annonsert et ønske om å utvikle et rammeverk for
den øvre atmosfære innen fem år, men dette
arbeidet er ikke påbegynt24. Arbeidet vil trolig
kreve at en stadfester hvordan reguleringsregimet mellom nasjonale luftrom, den øvre

Hvor høyt strekker Norge seg?
Hvor høyt Norge og andre staters grenser strekker seg, er ikke juridisk avklart. Dette betyr at
det også er uklart hvor høyt Norges jurisdiksjon og lover gjelder. Å vedta nasjonalt lovverk
for den øvre atmosfære er derfor kontroversielt, fordi det kan bli tolket som forsøk på å
erklære den øvre atmosfære som en del av nasjonalt territorium.
For Norge er dette en problemstilling av nasjonal interesse fordi andre stater allerede er aktive
i den øvre atmosfæren over Norge. I 2016 sendte for eksempel svenskene opp det to tonn
tunge forskningsinstrumentet PoGo+, med en ballong større enn Globen. Dette skapte noe
oppstandelse da PoGo+ beveget seg i den øvre atmosfæren over Tromsø og folk ikke forsto
hva det var. Slike aktiviteter er stort sett uproblematiske, men kan by på utfordringer siden det
er aktiviteter som foregår over norsk territorium. Om fartøyet har en uønsket nyttelast, eller et
uhell skulle inntreffe, kan det få store konsekvenser for Norge.
Aktører i Sverige ønsker å skyte opp satellitter fra Esrange innen 2020. Det er mest
nærliggende at Sverige ønsker å skyte i polarbane, noe som kan innebære at rakettene vil gå
gjennom den øvre atmosfære over byer som Tromsø. Av sikkerhetsmessige grunner kan det
derfor være av interesse for Norge å ha et juridisk grunnlag for å forhandle med Sverige om
bruken av den øvre atmosfæren over Norge.
New Zealand er den første staten til å utvikle et lovforslag dedikert til den øvre atmosfæren.
Forslaget er utviklet på bakgrunn av at sikkerhetsmyndighetene er bekymret for aktiviteter i
dette området. New Zealand presiserer at loven ikke er et forsøk på å underlegge området opp
til 100 km nasjonal suverenitet, men et forsøk på å regulere aktiviteter i den øvre atmosfæren
(definert som mellom 18 og 100 km).
Det kan dermed stilles spørsmål til hvorvidt denne loven hjelper New Zealand i å regulere
aktiviteter i den øvre atmosfære. Fra et juridisk perspektiv vil de trolig ha liten mulighet til å
nekte andre stater tilgang til et området som ikke er deres. Men det kan kanskje danne et
grunnlag for normativ oppførsel; andre land må notifisere newzealandske myndigheter hvis
de skal utføre aktiviteter i den øvre atmosfæren over New Zealand, og New Zealand må
gjengjelde tjenesten. De internasjonale diskusjonene i ICAO og COPUOS vil alikevel være
sentrale for å få fastsatt felles spilleregler for aktiviteter i den øvre atmosfæren.
Hentet fra: New Zealand Office for Minister for Economic Development and Science and Innovation (2016);
Lanes, L (12.07.2026) NRK; Rathsman, A & Ytterskog, A (2016)
23 Selding, P (18.08.2016) Spacenews
24 spacedaily.com (15.03.2016)

Norsk Romsenter

19

NRS-Rapport(2017)1

atmosfære og det ytre rom skal defineres – og
kan innebære å fastsette høyden på nasjonalt
territorium. Resultatet av forhandlingene vil
påvirke alle land, og de fleste vil ha en interesse i resultatet.

Behov for avtaler som sikrer bærekraftig
bruk av rommet
NASA anslo i 2013 at det finnes over 500 000
biter romsøppel større enn en klinkekule25.
Alle disse bitene er store nok til å påføre
alvorlig skade om de skulle treffe et annet
romobjekt. Situasjonen er alvorlig og beregninger tilsier at den vil forverres. I 2007 testet
Kina et antisatellittvåpen (ASAT-våpen) og
lyktes med å ødelegge en av sine egne satellitter. Resultatet ble en drastisk økning i
romskrotmengden, og førte til internasjonal
kritikk og forslag om å forby ASAT-våpen.
Den økende mengden romskrot og objekter i
baner bidrar til større fare for kollisjoner. I
2009 kolliderte for første gang to satellitter og
dette førte til store mengder romskrot.
Eksperter frykter at den økende mengden
romskrot i verste fall vil lede til en kjedekollisjon som gjør sentrale baner ubrukelige

Figur 7. Objekter større en 5-10 cm i bane rundt jorden per 2012. Det var en
markant økning i romskrot etter Kinas ASAT-test i 2007 og kollisjonen mellom to
satellitter i 2009. ©ESA.

i flere hundre år. Det er allmenn enighet om
å forebygge en øking i forekomsten av romskrot. Noen få oppskytingsstater, som
Frankrike, har nasjonale lovbestemmelser som
kan gi muligheter for å pålegge at utrangerte

Figur 8. NASA-astronaut Chris Cassidy nyter utsikten fra den europeiske Copula-modulen på den
Internasjonale Romstasjonen (ISS). I 2016 traff en malingspartikkel et av vinduene i Copula. Denne gangen
gikk det bra; resultatet ble kun et 7 mm hakk i vinduet. Skulle noe over 1 cm treffe ISS kan det derimot få
meget uheldige konsekvenser. ©NASA.
25 NASA (27.09.2013)
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satellitter fjernes innen 25 år26. Dette synes å
være et steg i riktig retning, men få land har
lovpålagte tiltak mot romskrot. COPUOS har
vedtatt en resolusjon om romskrot, hvor stater
oppfordres til å minimere avtrykkene fra
romaktiviteten. Etterlevelsen av resolusjonen
synes å variere.

important satellite constellations and its own
launch facilities is considering how to defend
- and weaponise - their extraterrestrial assets.
I don’t think there is a single G7 nation that
isn’t now looking at space security as one of
its highest military priorities and areas of
strategic concern”29.

Aktører som ESA, NASA og Kina er i ferd
med å utvikle teknologi som kan fjerne
romskrot. Denne utviklingen er velkommen,
men støter likevel på flere uavklarte juridiske
spørsmål. Hvem har ansvar for å fjerne
romskrot? Når går et objekt fra å være et romobjekt til å bli romskrot? Hvilke rettigheter
har land i forhold til teknologi på døde satellitter? Hvordan skal man regulere hvem som
rydder opp i hva? Hvem skal bære kostnaden?

Under den kalde krigen var det to stater som
måtte bli enige om å begrense en eskalering,
og romtraktatene kom relativt raskt på plass
for å forby utplasseringen av masseødeleggelsesvåpen i rommet30. Nå må flere aktører bli
enige for at lignende selvrestriksjoner skal
utvikles. I et miljø hvor romteknologi er
ansett som en grunnleggende del av militærsystemer, men med store forskjeller i staters
evner, er dette desto vanskeligere. Spesielt
fordi stater har en interesse i å sikre egne strategiske fordeler, men ønsker å begrense
andres evner. Behovet for multilaterale forum
som legger til rette for diskusjon og tillit
mellom et økende antall romaktører er derfor
forsterket.

Behov for avtaler som kan dempe
sikkerhetspolitisk usikkerhet
Under den kalde krigen forgikk det et våpenkappløpet i rommet mellom Sovjetunionen og
USA. Det er påstått at verden igjen står på
terskelen til et våpenkappløp i rommet, men
dette er vanskelig å bekrefte. Detaljer om
staters militære romprogram er vanskelig å
kartlegge fordi få land offentliggjør militære
romstrategier27. Det er uansett klart at flere
stater investerer tungt i å forbedre evnen til å
beskytte sine romverktøy, og har teknologi
som kan bidra til et eventuelt nytt våpenkappløp28. Dette er bekymringsfullt fordi det er
stor mangel på avtaler som skal skape tillit
mellom romaktører og forhindre våpenkappløp. Flere utviklingstrekk i den moderne romalderen utfordrer dessuten noen av premissene som la en demper på våpenkappløpet
under den kalde krigen.
For det første har flere stater nå militær
avhengighet av rominfrastruktur. Dette betyr
at flere land har sikkerhetspolitiske interesser i rommet og vilje til å beskytte egne
og alliertes satellitter. Dette ble oppsummert
av en europeisk etterretningsanalytiker slik:
”Almost every country with strategically

Selv om romtraktatene forbyr utplassering av
masseødeleggelsesvåpen i rommet, forbyr de
ikke andre typer våpen31. Romtraktatene fastsetter at rommet kun kan brukes til fredelige
formål, men militær bruk regnes ikke som en
motsetning til fredelig. Verdensrommet blir
nå beskrevet som ”millitarized, but not
weaponized”32. Dette er et utsagn som allerede
er kontroversielt, og som snart kan være usant.
Under det første våpenkappløpet brukte USA
og Sovjet stort sett dedikerte militære satellitter. I dag har de fleste satellitter flerbruksmuligheter, altså kan de brukes både til sivile og
militære formål. Bedre evner og flerbruksmuligheter leder til et verifiseringsproblem
fordi det kan være vanskeligere å identifisere formålet med en satellitt. Moderne
satellitter har ofte stor bevegelighet og kan
styres inn i, eller slippe ut, nyttelast som kan
ødelegge andre lands romobjekter. Kina skjøt
for eksempel i juli 2016 opp en satellitt med
en robotarm som skal teste teknologi for

26 Martinez, J (2012)
27 European Space Policy Institute (2014); Jones, S (22.11.2015) Financial Times
28 European Space Policy Institute (2014); Gruss, M (20.06.2016) Spacenews
29 Etterretningsanalytiker sitert i Jones, S (22.11.2015) Financial Times
30 Romtraktaten Art. IV
31 Romtraktaten Art. IV forbyr militære baser og testing av våpen på himmellegemer.
32 Jaikaran, A (2015)
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Figur 9. Oppkjøpet av flere tyske V-2 raketter etter andre verdenskrig ga amerikanske rakettforskere flere
fortrinn. Sovjetunionen ble likevel den første nasjon i rommet da de skjøt opp Sputnik. Romkappløpet mellom
Sovjetunionen og USA hang sterkt sammen med et ønske om å utvikle interkontinentale ballistiske missiler
for deres kjernefysiske våpen. Utviklingen av romtraktatene var derimot motivert av et ønske fra begge sider
om å begrense atomkappløpet på jorden, fordi utplasseringen av atomvåpen i rommet ville medføre stor
strategisk usikkerhet for begge land. Bildet viser oppskytningen av en Bumper 8 fra Cape Canaveral i juli
1950. Bumper 8 var en to-trinns V-2 rakett brukt til forskning. ©NASA.

aktivt å fjerne romskrot. Noen land mistenker
at satellitten også kan brukes som et våpen33.
Problemet er at det ikke kan bevises å være et
våpen før den er brukt som det. Om det er
våpen i rommet eller ikke, kan derfor sies å
være subjektivt betinget.
Flerbruksmuligheter bidrar også til at det er
utfordrende å utvikle en definisjon på hva et
våpen i rommet er. De fleste foreslåtte definisjoner vil nemlig omfatte, og dermed begrense,
sivile bruksområder. Definisjonsproblemet
har gjort det vanskelig å forhandle frem avtaler både for å forhindre utplassering av våpen
i rommet, og produksjonen av våpen som kan
nå rommet. Generalforsamlingens første
komite vedtok i 2014 det russiske forslaget
om en resolusjon kalt ”No First Placement of
Weapons in Outer Space”. Resolusjonen er en
deklarasjon om at ingen land skal være det

første til å plassere et våpen i rommet. USA,
Israel, Georgia og Ukraina stemte i mot.
Norge og flere europeiske nasjoner avsto34.
Motstanden var begrunnet med at uten en
definisjon av hva et våpen er, kan resolusjonen
fungere som en unnskyldning for å utplassere
våpen dersom et land anser at det allerede er
objekter i rommet som kan brukes som
våpen35. Resolusjonen kunne dermed ha den
uheldige effekten at den legitimer et våpenkappløp istedenfor å forhindre det.
Et godt verifikasjonssystem må ligge til grunn
for enhver internasjonal avtale som skal
begrense et våpenkappløp, for å sikre at
avtalen blir etterfulgt av alle parter.
Definisjonsproblemet og flerbruksmuligheter
har ført til at det har blitt enda vanskeligere å
utvikle gode verifikasjonssystemer som kan
bekrefte staters evner i rommet – og om en

33 Jones, M (28.06.2016) Spacedaily.com
34 I Generalforsamlingen trengs kun to tredjedelers flertall for at et forslag skal vedtas.
35 EU (30.10.2014)
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Figur 10. Romvær kan skade satellitter og samfunnskritisk infrastruktur på jorden. Nordlys er en synlig effekt
av romvær. ©ESA/C. Gauna

romaktivitet er av militær eller sivil natur.
Utfordringene blir videre forsterket av at det
er vanskelig å slå fast hva som faktisk har
hendt hvis et romobjekt er blitt ødelagt. Med
flere romobjekter er det større fare for kollisjoner, og flere aktører som kan mistenke
hverandre om noe går galt. Det er få stater
med omfattende Space Situational Awareness
(SSA), en evne til å identifisere og holde øye
med romobjekter i nær-sanntid. Romvær,
romskrot, tekniske problemer og uhell kan
være en årsak til at et romobjekt går i stykker.
Men har en stat et ugunstig forhold til en
annen, kan usikkerhet føre til mistanke om at
det har forekommet et angrep. Flere romaktører gir et større behov for kommunikasjon, verifikasjonssystemer, romovervåking, åpenhet om evner og strategier og
nøytrale kilder som kan fastslå hva som
forgår i rommet.
En høytstående offiser i det russiske forsvaret
skal ha uttalt at Russland tar sikte på å ha et
robotisert, strategisk ”rombombefly” innen
2020. Dette ble, ikke overraskende, senere
avvist, selv om det er bekreftet at Russland
jobber med teknologien for et romfly kalt
PAK-DA36. USA har allerede et slikt fly i
bane rundt jorden og India har gjennomført
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vellykkede tester. Hensikten med disse romflyene er ukjent, men de er mistenkt for å ha
mulighet til å bære våpen37. Ny teknologi,
som disse romflyene, gjør spørsmål knyttet til
et våpenkappløp i rommet enda mer komplisert. For eksempel, interkontinentale ballistiske missiler kan i deler av baneforløpet bevege
seg ut i rommet, men dette anses ikke som en
utplassering av våpen. Dersom et romfly med
våpen kun oppholder seg i rommet en kort tid,
eller beveger seg i en suborbital bane, vil
dette da være en utplassering av våpen? Og er
det en betingelse at romflyet går i bane? Dette
er uavklart, men realiteten er at ny teknologi
gir nye spørsmål som verden raskt må ta
stilling til.
Motstandsdyktige romsystemer med mange
satellitter som raskt skulle kunne utfylle hverandre om et element skulle gå tapt, var under
den kalde krigen både teknologisk og budsjettmessig urealistisk. Det positive utbyttet
av å angripe motstanderens romobjekter ble
dermed ansett som mindre enn den negative
kostnaden ved et motangrep. Dette gjorde
våpenkappløp i rommet lite hensiktsmessig,
36 Hughes, O (14.07.2006) International Business Times
37 David, L (10.05.2016) space.com
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fordi store mengder våpen ville gjøre lite for å
garantere sikkerheten og funksjonaliteten til
egne systemer. En gjensidig forståelse for
dette la en demper på våpenkappløpet mellom
USA og Sovjet, og begge statene begrenset
etterhvert sine antisatellitt-våpen programmer. Nå har teknologisk utvikling og samarbeid med kommersielle aktører gjort motstandsdyktige systemer billigere, og dermed
mulige38. USA presiserer at et av deres viktigste mål er å utvikle romsystemer som kan
opprettholde funksjonalitet selv om deler av
systemet blir slått ut39. Stater som oppnår høy
motstandsdyktighet i rommet kan dermed
anse det som lønnsomt å bruke, eller i det
minste utvikle, våpen som kan brukes mot
mindre motstandsdyktige land. Altså kan
gevinsten av et angrep bli potensielt større
enn kostnaden ved et motangrep, noe som kan
senke terskelen for et angrep i rommet og initiere et våpenkappløp.
Motivasjonen for rombaserte forsvarssystemer kan også ha forandret seg. Under den kalde
krigen jobbet Reagan-administrasjonen med
et prosjekt kalt Strategic Defence Initiativ
(SDI)40. SDI var et jord- og rombasert rakettskjold som skulle beskytte USA mot sovjetiske
atommissiler41. SDI var et meget kontroversielt prosjekt fordi det var dyrt, teknisk vanskelig, utfordret den stabiliserende effekten av
atomavskrekking, og ineffektivt. Det siste var
basert på oppfattelsen av at dersom Sovjet
angrep først, ville angrepet bestå av et enormt
antall atomstridshoder42. Det ville være umulig å garantere at et våpenskjold kunne forhindre
alle stridshodene fra å nå sine mål. Prosjektet
ble dermed gradvis nedprioritert av de neste
administrasjonene. I dag har flere land atomvåpen, men få har store arsenal. Bedre og billigere teknologi og motstandere med færre
stridshoder kan gjøre utviklingen av rombaserte atomvåpenskjold mer attraktive enn
under den kalde krigen43. Om det er
juridisk lovlig å utplassere forsvarssystemer i
rommet er uklart. FN-paktens Art. 51, tilsier
at alle stater har rett til selvforsvar. Men det er
uklart hvordan Art. 51 skal tolkes i forhold til
prinsippet om fredelig bruk av rommet. Gitt
dagens teknologiske muligheter er dette et
spørsmål av økt aktualitet.
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En annen trend er et økt fokus på hybridangrep. Aktører er ikke lenger avhengige av
kompliserte fysiske våpen for å begrense en
motstanders evner til å utnytte romverktøy. Cyberangrep, jamming og interferens er
noe mange aktører kan utføre; både statlige,
ikke-statlige og terroristgrupper. Romterrorisme, det vil si hvis terroristorganisasjoner kaprer, ødelegger eller blokkerer tilgangen
til rombasert infrastruktur, er utpekt av
European Space Policy Institute (ESPI) som
en reel, men lite studert, mulighet.
Romterrorisme forekommer i en viss grad
allerede. Tamiltigrene i Sri Lanka tok, for
eksempel, over en Intelsat-satellitt i to år, og
brukte den til å spre propaganda44. Konflikten
i Ukraina og på Krimhalvøya viste også hvor
effektive jamme- og interferenssystemer har
blitt i å begrense motstanderens evne til å
benytte seg av rombaserte tjenester. I lys av
dette synes det å være et økt behov for internasjonale avtaler som omfatter signalbruk,
sikring av satellitter og bakkebasert rominfrastruktur. Dessuten leder det til uavklarte
spørsmål om hva et angrep i rommet er, og
hvem som er ansvarlige for det. Er det den
som eier satellitten eller den som hadde kontroll i gjerningsøyeblikket som er ansvarlig?
Er jamming eller kapring et angrep? Eller må
et objekt fysisk ødelegges før et angrep kan
sies å ha funnet sted?

Behov for internasjonalt samarbeid i den
nye romalderen
Tilsiget av flere aktører som mestrer nye teknologier har historisk sett ofte ført til ett av
to scenarioer: en eskalering i usikkerhet som
kan lede til våpenkappløp og kriser, eller etablering av internasjonale avtaler som legger
begrensninger på alle. For eksempel, da flere
land skaffet seg atomvåpen, kom stormaktene
til forhandlingsbordet og fikk forhandlet frem
Ikke-spredningsavtalen. I rompolitikken er
det elementer som tyder på at utviklingen kan
gå begge veier.

38 Work, B (12.03.2016)
39 The White House (2010); Gruss, M (14.03.2016) Spacenews
40 Populært omtalt som Star Wars-initiativet
41 Statsministerens kontor (1985)
42 Schrogl, Hays, Robinson, Moura & Giannopapa (2016:113-130)
43 Heinrichs, R (16.08.2016) Spacenews
44 European Space Policy Institute (2009)
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Flere utviklingstrekk i den nye romalderen gir
grunnlag til bekymring, men det ser også ut til
at tilfanget av flere aktører kan skape behov
og vilje til å samarbeide. I tillegg til at flere
stater får bedre militære kapasiteter i rommet,
er det nemlig en voksende anerkjennelse av at
rommiljøet er sårbart. Forsøpling, konflikter
og uhell i rommet kan føre til store mengder
romskrot som kan gjøre sentrale baner ubrukelige de neste tusen år45. Bruken av det ytre
rom er dermed betinget av en gjensidig
avhengighet av at alle aktører oppfører seg
ansvarlig; fra stormakter ned til små satellittoperatører. Fordi det nå er langt flere
romaktører er det et større behov for å
sikre felles spilleregler. Dette taler for et
behov for samarbeid for å sikre egne interesser blant både store og små aktører. Selv
om land som USA, Russland eller Kina skulle
få til meget motstandsdyktige romsystemer,
vil forsøpling av sentrale baner også legge
begrensninger på deres evner til å utnytte
rommet. Overgangen til et mer multipolart
miljø i rommet kan derfor tvinge stormaktene
til forhandlingsbordet.

I den forbindelse er det interessant å se på
utviklingen i den amerikanske rompolitikken
de siste 15 årene. Etter den kalde krigen fremsto USA som den dominerende makten i rommet, men de hadde også den største avhengigheten av sin rominfrastruktur. USA forsto
raskt at de amerikanske satellittene utgjorde
flere ”single points of failure” i forsvarsstrukturen. Satellitter i bane er nemlig meget vanskelige å beskytte, men i stor grad nødvendige for å sikre den amerikanske militære dominansen på jorden, i havet og i luften46. Dette
ledet til at Rumsfeld-rapporten i 2001 varslet
om et potensielt ”Space Pearl Harbour”, hvor
en motstander kunne angripe amerikanske
satellitter og sette sentrale deler av forsvarssystemet ut av spill. Rumsfeld-rapporten argumenterte for at på samme måte som menneskeheten har kriget på hav, på land og i luften, vil
man etterhvert se konflikter i rommet.
Rapporten konkluderte med at USA måtte
sikre seg dominans i rommet for å beskytte
sin rominfrastruktur. George W. Bush lanserte
deretter sin Space Policy i 2006, hvor det ble
fastslått at dersom USA anså det som nødvendig,

Figur 11. Menneskets romhistorie har vært preget av både stormaktsrivalisering og internasjonalt samarbeid.
Den internasjonale romstasjonen er et eksempel på at stater med et anstrengt forhold på jorden har jobbet
effektivt sammen i rommet. ©NASA.
45 United Nations Institute for Disarmament Research (2010:16)
46 Schrogl, Hays, Robinson, Moura & Giannopapa (2016:118-123)
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Figur 12. Den amerikanske romstrategien utviklet av Obama-administrasjonen legger stor vekt på internasjonalt samarbeid som et verktøy for å sikre en fredelig og bærekraftig bruk av verdensrommet. ©ESA/NASA.

ville de nekte andre nasjoner tilgang til rommet. Dette ble raskt utfordret da Kina testet sitt
ASAT-våpen i 2007, en hendelse som
markerer overgangen til et mer komplekst multipolart strategisk miljø i rommet47.
Etter 2007 anerkjente amerikanerne at å
beskytte sine romobjekter gjennom å nekte
andre stater tilgang til rommet ikke lenger var
mulig. Utfordringer som romskrot ble også
vektlagt. Den amerikanske romstrategien
under Obama i 2010 reflekterer denne forståelsen. Den fokuserer i større grad på å utvikle
motstandsdyktige systemer og fremme internasjonalt samarbeid enn å få på plass klare,
internasjonale spilleregler for å begrense risikoen for konflikt, usikkerhet og forsøpling av
rommet. Presidentvalget i USA vil ha betydning for USAs videre rompolitikk, men det er
fremdeles uklart hvordan en romstrategi
under Trump vil se ut.
Behovet for samarbeid er forsterket av at de
fleste av utfordringene i den moderne romalderen er globale av natur og nært knyttet til
manglene i det internasjonale rammeverket.
Som nevnt er en rekke spørsmål om bærekraftig, rettferdig, sikker og fredelig bruk ikke
juridisk eller politisk avklart. USA og

Luxembourg har dessuten gått langt i å tolke
romtraktatene på egenhånd. Gråsonene i det
internasjonale lovverket utfordrer nå både freden
og den internasjonale rettsordenen i rommet.
Det er derfor et økt behov for multilaterale
fora for å sikre en fremtid preget av fredelig
samarbeid og en bærekraftig bruk av rommet.
Flerbruksmuligheter, verifikasjonsproblemer,
bedre evner og flere aktører gjør at tiltak for å
sikre en bærekraftig og fredelig bruk av rommet og tiltak som skal forhindre konflikt, i
større grad overlapper hverandre. Verden
trenger derfor et forum som tillater at det forhandles om avtaler som fremmer romsikkerhet på helhetlig måte. Spørsmålet er da om
COPUOS er det rette forumet?

Er COPUOS-forumet best egnet til
å håndtere behovene i den nye
romalderen?
Romsikkerhet har fått en økt aktualitet i den
nye romalderen, spesielt etter Kinas antisatellittvåpen-test. Det har likevel vært vanskelig å
få forhandlet frem nye avtaler. I et forsøk på å
fremme prosessen, bestilte FNs Generalsekretær i 2011 en rapport og opprettet en
Group of Governmental Experts (GGE) som

47 Schrogl, Hays, Robinson, Moura & Giannopapa (2016:118-123); Andre stater har også antydet at de er nær ved, eller har teknologien
til, å utvikle ASAT-våpen.
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skulle se nærmere på Transparency and
Confidence-Building Measures (TCBM) for
verdensrommet. GGE sin rapport kom ut i
2013 og påpekte blant annet et behov for
bedre samarbeid mellom FN-fora som jobber
med rom, og inviterte stater til å komme med
forslag til TCBM.
Både før og siden GGE kom med sin anbefaling, har det vært flere forsøk på å utvikle
rammeverk for å fremme romsikkerhet. Men
det har vært en rotete prosess preget av realpolitiske agendaer og overlappende forsøk i
forskjellige fora. De tre viktigste forsøkene er
som følger:

Kina og Russlands — Prevention of the
Placement of Weapons in Outer Space, the
Threat or Use of Force against Outer
Space Objects (PPWT)
I 2002 la Kina og Russland frem et jointworking paper i Conference of Disarmament
(CD) som skisserte et mulig rammeverk for
PPWT. Dette ble bearbeidet og presentert i
2008 og 2014 som et utkast til en juridisk
bindende traktat som forbyr utplassering av
våpen i rommet. Men ettersom CD ikke får
vedtatt en arbeidsplan, blir ikke PPWT formelt diskutert.
Det har uansett vært en bred kritikk mot
PPWT. Forslaget ble nedstemt fordi det
manglet et tilfredstillende verifikasjonssystem, og har en definisjon av romvåpen
som ikke omfatter antisatellitt-våpen (ASATvåpen)48. USA ønsker hovedsakelig å dempe
utviklingen av ASAT-våpen, som er et område Kina og andre land gjør store fremskritt på.
Fordi PPWT ikke begrenser ASAT-våpen
hevder USA at forslaget ikke tar opp den viktigste trusselen mot fred i verdensrommet49.

EUs — International Code of Conduct for
Outer Space Activities (ICoC)
Problemene med i det hele tatt å få diskutert
nedrustningsspørsmål i FN, har ledet til forsøk på å forhandle frem rammeverk utenfor

FN-strukturen. EUs forslag til en International Code of Conduct (ICoC) ble utviklet som
respons til at FNs Generalsekretærs Group of
Governmental Experts inviterte til å komme
med forslag til tiltak som skal skape større
åpenhet om hva som skjer i rommet.
ICoC ble i 2015 anklaget for å ikke ha legitimitet. Nettopp fordi den ikke ble produsert i
et universelt forum, da forhandlingene foregikk utenfor FN. ICoC ser dermed ut til å
være skadeskutt. EU uttalte i COPUOS i 2016
at de fremover vil rette sin oppmerksomhet
mot COPUOS og arbeidet med Guidelines on
the Long-Term Sustainabillity of Outer Space.

COPUOS’ — Guidelines on the LongTerm Sustainability of Outer Space
Activities (LTS-retningslinjer)
PPWT og ICoC var ambisiøse i å pålegge bindende internasjonale standarder. LTSretningslinjene kan oppfattes som å ha en mer
”bottom-up tilnærming”. Dette er fordi LTSretningslinjene er en ikke-bindende avtale
med et større fokus på å oppfordre land til å
utvikle gode nasjonale mekanismer, noe som
igjen vil fremme romsikkerhet på et internasjonalt nivå. Dette gir stater større fleksibilitet
i hvordan de vil etterfølge oppfordringene, og
kan ha bidratt til at noen av LTS-retningslinjene ble lettere å godta enn de to foregående
forsøkene.
I 2016 oppnådde COPUOS konsensus om 12
retningslinjer, disse skal fremmes for
Generalforsamlingens fjerde komite og vedtas
som et første sett LTS-retningslinjer i desember.
Arbeidsmandatet til arbeidsgruppen ansvarlig
for LTS-retningslinjene ble også utvidet med
to år. Håpet er å oppnå enighet om de resterende 15 retningslinjene innen 201850.
LTS-retningslinjene som er vedtatt og de som
skal diskuteres videre, anbefaler nasjonale tiltak som tar tak i mange av utfordringene i den
nye romalderen. Alle retningslinjene har også
flere underpunkter51. Siden romtraktatene ble
vedtatt, er LTS-retningslinjene det mest

48 Listner, M & Pillai Rajagopalan, R (11.08.2014) The Space Review
49 Foust, J (11.09.2014) Spacenews
50 Antallet retningslinjer varierer ettersom arbeidsgruppen fremdeles jobber med dokumentet.
Det kan bli lagt til flere, og noen kan bli slått sammen.
51 For alle underpunkter se: COPUOS (2016) A/AC.105/2016/CRP.17
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omfattende tiltaket som fremmer romsikkerhet på en helhetlig måte. COPUOS fremstår

som det mest aktuelle forumet for å håndtere
utfordringene i den nye romalderen.

De 12 LTS-retningslinjer som oppnådde konsensus ved COPUOS 2016
Hovedpunktene til de første 12 LTS-retningslinjene som har oppnådd konsensus i COPUOS:
• Guideline 1: Adopt, revise and amend, as necessary, national regulatory frameworks for outer
space activities.
• Guideline 2: Consider a number of elements when developing, revising or amending, as
necessary, national regulatory frameworks for outer space.
• Guideline 3: Supervise national space activities.
• Guideline 4: Ensure equitable, rational and efficient use of the radio frequency spectrum and
the various orbital regions used by satellites.
• Guideline 12: Improve accuracy of orbital data on space objects and enhance the practice and
utility of sharing orbital information and space objects.
• Guideline 13: Promote the collection, sharing and dissemination of space debris monitoring
information.
• Guideline 16: Share operational space weather data.
• Guideline 17: Develop space weather models and tools and collect established practices on
the mitigation of space weather data.
• Guideline 25: Promote and support capacity-building.
• Guideline 26: Raise awareness of space activities.
• Guideline 27: Promote and support research on the development of ways to support
sustainable exploration and use of outer space.
• Guideline 28: Investigate and consider new measures to manage the space debris population
Nummereringen av retningslinjene reflekterer arbeidsdokument A/AC.105/2016/CRP.17.
For retningslinjenes underpunkter, se samme dokument.

28

Norsk Romsenter

NRS-Rapport(2017)1

Forslag til LTS-retningslinjer det skal jobbes videre med frem til 2018:
• Guideline 6: Enhance practice of registering space objects.
• Guideline 7: Provide, in national legal and/or policy frameworks, for a commitment to
conducting space activities solely for peaceful purposes.
• Guideline 8: Implement operational and technological measures of self-restraint to forestall
adverse developments in outer space.
• Guideline 9: Implement policy aimed at precluding interference with the operation of
foreign space objects through unauthorized access to their on-board hardware and software.
• Guideline 10: Refrain from intentional modification of the natural space environment.
• Guideline 11: Provide contact information and exchange information on space objects and
orbital event.
• Guideline 14: Preform conjunction assessment during all orbital phases of controlled flight.
• Guideline 15: Develop practical approaches for pre-launch assessment of possible
conjunctions of newly launched space objects with objects already present in near-Earth
space.
• Guideline 18: Ensure the safety and security of terrestrial infrastructure that supports the
operation of orbital systems and respect the security of foreign space-related terrestrial and
information infrastructure.
• Guideline 19: Ensure the safety and security of terrestrial infrastructure that supports the
operation of orbital systems.
• Guideline 20: Develop and implement criteria and procedures for the precreation and
conduct of space activities aimed at the active removal of space objects from orbit.
• Guideline 21: Establish procedures and requirements for the safe conduct, in extreme cases,
of operation resulting in the destruction of in-orbit space objects.
• Guideline 22: Develop criteria and procedures for the active removal of space objects
and under exceptional circumstances, for the intentional destruction of space objects,
specifically as applied to non-registered objects.
• Guideline 23: Promote and facilitate international cooperation in support of the long-term
sustainability of outer space activities.
• Guideline 24: Share experience related to the long-term sustainability of outer space
activities and develop new procedures, as appropriate, for information exchange.
• Guideline 29: Establish normative and organizational frameworks for ensuring effective
and sustained implementation of the guidelines and subsequent activity on their review
and enhancement.
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Er COPUOS blitt viktigere i den nye
romalderen?
De mislykkede forsøkene i Conference of
Disarmament (CD) og utenfor FN-strukturen
har satt i gang prosesser som har gitt nytt liv
til COPUOS. Vedtaket av de 12 LTS-retningslinjene viser at COPUOS fremstår
som det mest aktuelle forumet med agenda,
mandat, legitimitet og handlekraft til å
håndtere utfordringene i den moderne
romalderen. Vedtaket viser også en større
vilje enn tidligere til samarbeid blant medlemslandene, og at COPUOS vil bli et viktig
forum fremover.
COPUOS har fremdeles utfordringer, men det
er utviklingstrekk som gir håp for forbedring.
En helhetlig tilnærming til romsikkerhet kan
for eksempel føre til en tolkning av COPUOS’
mandat som ligner den opprinnelige forståelsen. Originalt ble forhandlinger om
våpenforbud i rommet ansett som en del av
COPUOS arbeid, noe som gjenspeiles i romtraktatene. Romtraktatene, som ble vedtatt av
COPUOS på 1960 og -70-tallet, forbyr
nemlig utplassering av masseødeleggelsesvåpen i rommet. Det ser ut til at tolkningen av
COPUOS’ mandat ble begrenset av etableringen av CD i 1979. CD ble opprettet som en
internasjonal arena for å diskutere nedrustningsspørsmål. Men omfanget av CDs agenda
synes å ha lagt en begrensning på arbeidet
med å forhindre et våpenkappløp i rommet
fordi romspørsmål ble en del av en bredere
nedrustningsdiskusjon. Utfordringen i CD er
at noen land setter som betingelse for at de i
det hele tatt skal diskutere andre nedrustningsområder, at de får gjennomslag for en
avtale om fissile materialer52. CD får dermed
ikke vedtatt en arbeidsplan.
COPUOS har den fordelen at komiteen kun
jobber med rom. En tilbakevending til den
originale tolkningen av COPUOS’ mandat,
kan gi verden et forum for å diskutere romsikkerhet fra et helhetlig perspektiv. Det kan
også forhindre at forhandlingen om et forbud
mot utplassering av våpen i rommet er betinget av enighet om andre nedrustningsområder.

Bevegelsen mot en mer helhetlig forståelse
av romsikkerhet synes nå å gi COPUOS et
større spillerom for å utvikle mer omfattende avtaler. Noen av LTS-retningslinjene
man forhandler videre om mot 2018 kan for
eksempel bli tiltak mot våpenkappløp.
Russland har dessuten under LTS-paraplyen
fremmet et forslag om å diskutere betydningen av selvforsvar i rommet, i tråd med FNpaktens Art. 5153.Samtidig vil det være en stor
motstand fra enkelte delegasjoner mot å ta
opp slike spørsmål i COPUOS. Enten fordi
det strider mot deres interesser; de frykter at
COPUOS skal låse seg i en realpolitisk knute
som CD, eller fordi de tolker det som utenfor
COPUOS’ mandat.
Rapporten til Group of Governmental Experts
anbefalte bedre samvirke mellom FN-fora
som diskuterer romsikkerhet. COPUOS organiserer i den forbindelse flere arrangementer
mellom FN-organene som jobber med rom.
Dette har resultert i et møte mellom Generalforsamlingens første og fjerde komiteer i
2015, og et High-Level panel mellom disse
komiteene i 2017. Arbeidet med UNISPACE
+50 tar også sikte på å styrke komiteens rolle
i å lede diskusjonen for å sikre fredelig og
bærekraftig bruk av rommet.
I forbindelse med utviklingen av LTS-retningslinjene diskuteres flere av behovene
identifisert tidligere i kapittelet. Men også
COPUOS’ bredere agenda reflekterer utfordringene i den nye romalderen. Allerede i 2007
klarte COPUOS å vedta et sett med retningslinjer for tiltak mot romskrot. I 2016 hadde
COPUOS for første gang Synspunkter på
reguleringsmekanismer for trafikkoordinering
i rommet og Synspunkter på småsatellitter og
internasjonal lov på agendaen. Ekspertgruppen for global helse og rom startet også
sitt arbeid i 2016, og skal kartlegge og koordinere internasjonale initiativ som bruker rombaserte tjenester for å fremme helse. I 2017
skal COPUOS diskutere Potensielle reguleringsregimer for utforskning, utnytting og
bruk av ressurser i rommet under et eget agendapunkt54. På grunn av lovutviklingen i

52 Nuclear Threat Initiative (12.07.2016)
53 FN-paktens artikkel 51 gir alle stater rett til selvforsvar; COPUOS (10.06.2015)
54 United Nations Information Service (19.03.2016)

30

Norsk Romsenter

NRS-Rapport(2017)1

USA og Luxembourg vil dette være et meget
viktig punkt for COPUOS, dersom komiteen
skal være det ledende organet i å sørge for en
FN-ledet rettsorden i rommet.
I 2016 opprettet COPUOS en Ekspertgruppe
for romobjekter og romhendelser. Det kan
åpne for en diskusjon om en SSA-database for
romovervåking i FN-regi. Russland har lenge
argumentert for et behov for en internasjonal
SSA-database, men USA har sagt at det er
unødvendig. USA har NORAD SSA-systemet
for romovervåking. Etter kollisjonen mellom
to satellitter i 2009 deler USA i større grad
informasjon med en rekke land – men det
skjer fremdeles på amerikanske premisser.
Russland mener at en internasjonal SSA-database er nødvendig for å sikre en felles oversikt. Håpet er at en FN-database kan kombinere data fra flere land. Dette kan forhindre
kollisjoner, kartlegge romskrot og være en
nøytral kilde for hva som skjer i rommet.
Ekspertgruppen har ikke startet sitt arbeid
enda, men opprettelsen indikerer en økende
vilje til å samarbeide om romovervåking.
Dette er betydelig fordi romovervåking
historisk sett har vært et meget sensitivt tema.
Også UNISPACE+50 konferansen i 2018 kan
aktualisere COPUOS’ arbeid. Spesielt om
komiteen klarer å vedta en romstrategi for
verden som kan støtte overordnede politiske
mål, håndtere utfordringene i den nye romalderen og være et nyttig verktøy for 2030agendaen. Arbeidet med å koordinere globale
initiativ om romvær og nær-jorden objekter
har også oppnådd mye støtte, og flere av de
sentrale landene og romaktørene er svært
involverte. Utviklingsland ser dessuten på
COPUOS med større og større interesse som
et forum for å skaffe seg kunnskap om og tilgang til romteknologi og tjenester.
COPUOS har de siste årene opplevd et
økende medlemsantall. I 2015 ble seks land
medlemmer, og i 2016 søkte New Zealand om
medlemskap55. Sverige fastslo i sin nasjonale
romstrategi at romsikkerhet i forum som FN

og EU skal være en prioritet56. Sverige har
lenge vært med i COPUOS, men ikke engasjert seg stort i komiteens arbeid. Sverige deltok i EUs arbeid med ICoC, men da dette kollapset annonserte Sverige at de nå ville rette
oppmerksomheten mot COPUOS. Det økende
medlemsantallet og stater som aktivt deltar,
viser at COPUOS er blitt en viktig komite,
som diskuterer temaer land er interessert i å få
avklart. Men kravet om konsensus, et økende
medlemstall og temaene som diskuteres tilsier
at arbeidet ikke har blitt enklere. Likevel har
COPUOS vært det mest suksessfulle forumet
for å videreutvikle det internasjonale rammeverket for bruken av det ytre rom.

Del 3. Bør Norge bli medlem
av COPUOS?
Norge er i dag en moderne romnasjon hvor
sikker tilgang til rombaserte tjenester er en
strategisk nødvendighet.
”Romvirksomhet har kort og godt blitt en forutsetning for det moderne samfunn”57.
Skulle Norge miste eller få en begrenset tilgang til satellittbaserte tjenester, rammes både
samfunnssikkerheten, industrien og utøvelsen
av myndighet. I verste fall vil det også ramme
evnen til å drive suverenitetshevdelse og militære operasjoner.
Norges avhengighet av rominfrastruktur forsterkes på grunn av store hav- og landområder
under norsk jurisdiksjon. Utnyttelse av satellitter fremstår som en særlig viktig ressurs for
utøvelsen av myndighet i nord, i norske
biland og i havområdene.
Strategier og satsningsforslag fremlagt av
offentlig forvaltning, forsvaret og industri
indikerer en stor satsing på rombaserte tjenester58. En kontinuerlig og sikker tilgang til rommet er med andre ord et område av betydelig
nasjonal interesse. Ifølge Norsk Romsenter
(NRS) er:

55 I 2015 ble Israel, El Salvador, Qatar, Sri Lanka, Forente Arabiske Emirater og Oman medlemmer.
56 Svensk rymdstrategi (2015:115-116)
57 Meld. St. 32 (2012-2013:12)
58 Meld. St. 32 (2012-2013); Forsvarsdepartementet (2015-2016); Forsvaret (06.05.2015); Digitalt sårbarhetsutvalg (2015) Direktoratet
for samfunnssikkerhet-og beredskap (2014).
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Figur 13. De norske AISSat-småsatellittene gir unike muligheter til å overvåke skipstrafikk og aktiviteter i havområdene utenfor Norge og Svalbard. Foto: Norsk Romsenter/FFI/NASA.

”Bruk av rombasert infrastruktur er viktig for
en rekke samfunnskritiske oppgaver, spesielt
ivaretakelse av sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver. Det er derfor en
klart definert myndighetsoppgave å håndtere
risikoen knyttet til forstyrrelse eller bortfall av
satellittbaserte tjenester59.”
Avhengigheten og sårbarheter knyttet til satellittbasert infrastruktur er dokumentert i en
rekke overordnede norske dokumenter60. De
samme dokumentene viser også viktigheten
av å ha fokus på nasjonale tiltak som bidrar til
sikkerheten rundt romrelatert infrastruktur61.
Tiltakene må forebygge både digitale og
fysiske trusler, samt uhell og truslene fra
romskrot og naturlige fenomener som romvær.
Flere av utfordringene relatert til romsikkerhet kan likevel bare løses internasjonalt
gjennom flernasjonalt eller globalt samarbeid.
En internasjonal innsats er derfor både nødvendig og naturlig for å nå flere norske politiske målsettinger knyttet til romsikkerhet. Et
medlemskap i COPUOS vil utfylle den nasjo-

nale innsatsen for å ivareta romsikkerheten i
vid forstand.

Hva vil et medlemskap bety for Norge?
Norge har historisk sett vært en sterk støttespiller for, og tungt involvert i, FN. Den norske
FN-politikken tilsier at Norge skal støtte FNs
arbeid for å fremme fred og en FN-ledet internasjonal rettsorden62. Den nye romalderen
utfordrer både freden og den internasjonale
rettsordenen i rommet. En handlekraftig
COPUOS vil her være en motvekt. Et norsk
medlemskap i COPUOS vil signalisere en
støtte til en FN-ledet romorientert rettsorden.
Så lenge Norge har en ambisjon om å være
det landet som best utnytter rommet, synes
det naturlig også å delta på den diplomatiske
romarenaen63. Norge har vært en forkjemper
for å styrke FN, og kan bidra til at COPOUS
blir en mer effektiv og dynamisk organisasjon. Norges lange tradisjoner i internasjonale
meglerroller kan for eksempel også komme til
nytte i COPUOS. Under møtene i COPUOS i

59 Norsk Romsenter (2014:13)
60 Meld. St. 32 (2012-2013); Forsvarsdepartementet (2015-2016); Forsvaret (06.05.2015); Digitalt sårbarhetsutvalg (2015) Direktoratet
for samfunnssikkerhet- og beredskap (2014).
61 Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (2014:83-86); Digitalt sårbarhetsutvalg (2015); Meld. St. 32 (2012-2013); Norsk
Romsenter (2014); Nærings- og fiskeridepartementet (2014)
62 Meld. St. 33 (2011-2012:10)
63 Norsk Romsenter (2015)
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2016 ble Norges deltagelse etterspurt. En
norsk innmeldelse i COPOUS vil sannsynligvis være ukontroversielt.
Regjeringens forslag til langtidsplan for
Forsvaret viser at rombaserte verktøy vil prioriteres også i militær sammenheng64. For
norske myndigheter aktualiserer denne ambisjonen behovet for en internasjonal orden
knyttet til rommet. Romsystemer er blitt en så
viktig del av moderne forsvar at disse blir
potensielle angrepsmål i en konflikt og det er
behov for flere avtaler for å forhindre dette. I
tillegg er Norge plassert mellom flere stormakter og kontrollerer flere strategisk viktige
områder. Bakkebasert rominfrastruktur på
Svalbard og i Nord-Norge gir for eksempel
unike muligheter til å overvåke og laste ned
data fra satellitter i polarbaner. Skulle det geopolitiske klimaet forverres, kan andre anse det
som gunstig å forhindre at Norge eller andre
på en konfliktskapende måte kan benytte seg
av jordstasjonene. Tiltak som skaper klare rammer for bruk av verdensrommet og den tilhørende bakkebaserte infrastrukturen, er dermed
verktøy for å skape sikkerhetspolitisk stabilitet også på jorden.

Figur 14. Norges geografiske utstrekning medfører utfordringer for Forsvaret.
Manglende dekning gjør for eksempel kommunikasjon i nordområdene vanskelig.
Bildet viser Forsvarsmateriell som tester muligheten for å bruke satellitter til å gi
bredbånd til Forsvaret nord for Svalbard. ©Forsvarsmateriell/Simen Rudi.

Med andre ord trengs det et internasjonalt
rammeverk som skal sikre en fredelig og stabil
utnyttelse av rommet. Norge bør bidra i arbeidet med å utvikle dette rammeverket for å forebygge en eskalering av usikkerhet. Knut
Langeland har lenge representert Norge i CD
og Generalforsamlingens første komité.
Langeland ble i 2011 gjengitt slik i et referat:
”On the prevention of an arms race in outer
space, he said there was now a window of
opportunity in which to deal with the agenda
in a preventative manner. If it was not dealt
with soon, the international community would
be confronted with an increasing number of
countries taking “militarizing measures” in
outer space. The international community had
the responsibility to do all it could to avoid
escalating such a situation, and he thus supported resolutions calling for action and was
grateful for the work carried out by the
European Union on the draft code of conduct
for outer space activities65.”
I den nye romalderen ser spådommen til
Langeland ut til å gå i oppfyllelse fordi flere
stater satser stort på å utvikle militære evner i
rommet. Ettersom EUs ICoC-forslag nå er tilnærmet dødt og verden retter fokus mot
COPUOS, kan Norge ha interesse av å gjøre
det samme.
Et medlemskap i COPUOS kan også komplementere den eksisterende norske innsatsen i
organisasjoner som International Telecommunication Union (ITU), World Meteorological
Organization, International Civil Aviation
Organization og International Maritime
Organization. Norge kan ha interesse av en
mer koordinert innsats fordi diskusjonen i
COPUOS kan ha en overordnet betydning for
problematikken og mulighetene i de øvrige
foraene. ITU har for eksempel etterspurt at
COPUOS tar en større rolle i trafikkoordinering, og at en representant fra ITU deltar i alle
COPUOS-møtene. Dette kan få betydning for
koordineringsarbeidet til ITU og Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som har
ansvar for nasjonal frekvensforvaltning. En
av de nye retningslinjene for bærekraftig bruk
av rommet (LTS-retningslinjen) som ble ved-

64 Forsvarsdepartementet (2015-2016)
65 Knut Langeland sitert i Generalforsamlingen (17.10.2011) ”Meeting Coverage: First Committee Hears Introduction of Eight Drafts on
Range of Topics, from Threat of Outer Space Arms to Terrorist Aquisition of Mass Destruction Weapons”.
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Figur 15. Norge er spesielt utsatt både for nordlys og skader som oppstår i forbindelse med romvær. ©Frode Ramone CC by 2.0.

tatt av COPUOS i 2016 diskuterer for eksempel frekvensbruk og regelverket utviklet av
ITU. Det er dermed en klar sammenheng
mellom debattene i COPUOS og ITU, og det
kan virke som om synergien mellom disse
organisasjonene vil øke i takt med behovet for
trafikkoordinering i forhold til f.eks. megakonstellasjoner. Norges strategi for samarbeidet med FN spesifiserer at Norge skal opptre
med en samlet og helhetlig politikk66. Det at
Norge ikke er medlem i FNs viktigste forum
for rom, kan være uheldig både for innsatsen
i de øvrige foraene og nasjonale interesser.
Norge jobber allerede nasjonalt med flere av
temaene som diskuteres i COPUOS, som for
eksempel tiltak mot romskrot og romvær67.
COPUOS utviklet som nevnt i 2007 egne retningslinjer for romskrot, og problemet blir

også omtalt i LTS-arbeidet. Romvær har blitt
utpekt som en prioritet opp mot COPUOS’
romkonferanse UNISPACE+50. Norge er på
grunn av sin geografiske posisjon et av landene i verden med størst sårbarhet og kompetanse på dette området. Både Norge og andre
nasjoner ville trolig være tjent med at Norge
deltar og bidrar med sin ekspertise.
UNISPACE+50 kan være av interesse for
Norges bistandsarbeid fordi et av målene er å
identifisere hvordan rombasert teknologi kan
brukes for å støtte opp under FNs 2030-agenda. Norge er et av fire land som gir mer enn
FNs bistandsmål på 0.7 % av brutto nasjonalinntekten til bistand68. Norge har derfor en
gjennomgående interesse av at støtten blir
brukt på en god og effektiv måte.
Millenniumsmålene er 2030-agendaens for-

66 Meld. St. 33 (2011-2012)
67 Meld. St. 32 (2012-2013)
68 NORAD (14.04.2015)
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gjenger. Det å skaffe gode datasett for å kunne
måle fremgang og kartlegge problemområder
var en av Millenniumsmålenes største utfordringer69. Satellitter tilbyr kostnadseffektiv,
tilgjengelig, rask og verifiserbar informasjon
som er vesentlig for flere av målene i 2030agendaen. Norge har dessuten vist stort engasjement for at FN skal effektivisere og
modernisere sitt arbeid. Rombaserte tjenester
er i en større kontekst enkle verktøy som kan
bidra til at den norske støtten blir mest mulig
effektiv. Dette gjelder spesielt tre av Norges
største satsingsområder – utdanning, skogbevaring og klima. REDD+ initiativet er for
eksempel et samarbeid mellom Norge og FNs
Forest and Agricultural Organization
(FAO)70. REDD+ er et meget vellykket prosjekt hvor satellitter har gitt revolusjonerende
muligheter til å gjennomføre overvåking av
tropisk skog, for å bekrefte at skogbevarende
tiltak fungerer. UNISPACE+50-prosessen kan
legge til rette for videre fremgang på dette og
andre bistandsområder.

Norges ambisjoner som romnasjon har ført til
et økt myndighetsansvar ettersom den nasjonale
romsektoren vokser. I neste kapittel synligjøres det hvorvidt Norge fullt ut etterlever
romtraktatene. Under møtet i COPUOS Legal
Subcommittee i 2016 uttalte flere at en av de
viktigste motivasjonsfaktorene for å delta, var
å oppnå kunnskap, holde seg oppdatert og
delta i debattene om romrett. Dessuten ble det
bemerket at det ble ansett som nyttig å lære
hvordan andre land forvalter sine nasjonale
romsektorer. En deltakelse i COPUOS vil
bidra til at Norge utvikler kompetanse om
nasjonale forpliktelser, romrett generelt og gi
en bedre forståelse for hvordan Norge best
kan forvalte sin romsektor fra et juridisk perspektiv. Det vil i tillegg gi Norge en formalisert stemme i arbeidet med å videreutvikle det
internasjonale rammeverket for rommet.
Det kan være av nasjonal interesse å ha et mer
fremtidsrettet perspektiv. På samme måte som
Norge støttet utviklingen av Havretts-

Figur 16. Satellitter er viktige for flere av FNs Bærekraftmål, som det å bevare regnskogen. Tidligere telte
mennesker hvert tre med mål om å kartlegge effekten av skogbevaringstiltak. Dette var tidkrevende, gir sjeldent data og produserer resultater som er vanskelig å verifisere. Satellittbilder tilbyr en effektiv måte å kontrollere at skogen blir bevart, og kan i tillegg gi mer regelmessige og kontrollerbare data. ©NORAD.

69 United Nations (2015:15)
70 Moen, M (21.05.2015) romsenter.no
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dette ble utfordret da EU i høst lanserte sin
første romstrategi72. EU har uttrykt et ønske
om å bli en global romaktør. En ambisjon
demonstrert av forsøket på å utvikle en
International Code of Conduct for Outer
Space (ICoC). ICoC gjør det også klart at
romrett, romsikkerhet, og spesielt nedrustning
og militære dimensjoner, er av interesse for
EU.
EU har uttalt at de vil prioritere COPOUS
fremover. For å oppnå innflytelse over EUs
rompolitikk må Norge engasjere seg på arenaer
hvor EU engasjerer seg. Diskusjonene i
COPUOS er overordnet EU-programmene.
Ettersom Norge ikke har direkte innflytelse på
EUs rompolitikk, kan COPUOS være et indirekte forum for å påvirke EUs agenda.

Figur 17. I 2014 landet menneskeheten for første
gang på en komet, da ESAs Philae-sonde landet
på komet 67P. Siden har flere private selskaper
investert tungt i teknologi som kan utvinne ressurser fra asteroider og andre himmellegemer.
©ESA/C.Carreau/ATG medialab

traktaten, kan Norge ha nytte av et internasjonalt lovverk for en fremtidig ressursutvinning
i rommet. Et slik rammeverk er nødvendig for
å sikre at ikke førstemann til mølla, eller i
dette tilfellet himmellegemer, får eksklusive
rettigheter. Norge har stor ekspertise innen
utvinning av olje på havbunnen og har forskningsstasjoner både i Arktis og Antarktis.
Disse er noen av de mest ekstreme miljøene
på jorden og har fellestrekk med rommiljøet.
Norge kan dermed ha fortrinn som etterhvert
gjør at norske aktører kan ta del i ressursutvinning i rommet. For eksempel jobber Mars
Institute i Stavanger for NASA med å videreutvikle teknologi brukt i oljeutvinning. NASA
ønsker å bruke denne teknologien til å bore på
Mars71.
EU og ESA setter kursen for utviklingen i det
felleseuropeiske romsamarbeidet. For Norge
er det ideelt hvis ESA tar en lederrolle, men
71 Universitetet i Stavanger (11.09.2013)
72 European Commission (26.10.2016)
73 Lisboa Traktaten Art. 189 (2)
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Videre er det verdt å legge merke til at
Lisboa-traktaten fastsetter at EU ikke har
mandat til å harmonisere nasjonale lover for
romvirksomhet blant sine medlemsland73.
ESA ønsker å ta en aktiv rolle i å legge til rette
for at deres medlemsland kan diskutere nettopp dette. For å nå dette målet avholder ESA
blant annet uformelle juridiske møter om
nasjonal romlovgivning og utviklingen innen
internasjonal romrett. ESA tilbyr i tillegg sin
juridiske ekspertise til medlemsland som
ønsker råd om nasjonal lovgivning. Både EU
og ESA avholder hver for seg uformelle
koordineringsmøter i forbindelse med COPUOSmøtene. Et norsk COPUOS-medlemskap og
en større deltakelse i ESAs juridiske forum,
kan bidra til å styrke ESAs posisjon internasjonalt. Det kan nemlig vise at ESA-fora er
viktige for å formulere og koordinere
europeiske synspunkter om romrett og bruk
av rommet.

Hva vil et medlemskap kreve av Norge
og norsk forvalting?
COPUOS er underlagt FNs generalforsamling
og finansieres gjennom det det generelle FNbudsjettet. Selve medlemskapet i komiteen er
dermed kostnadsfritt. Det kreves heller ingen
traktatsigneringer for å delta. Hva et medlemskap vil kreve, kommer dermed an på Norges
ambisjonsnivå for en eventuell deltakelse.
Ikke delta: Norge kan velge å ikke bli medlem i COPUOS. Dette er ikke tilstrekkelig
fordi Norge er en betydelig romnasjon.
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Minimumsdeltakelse: Som et minimum kan
Norge melde seg inn uten å dedikere spesielle
ressurser til deltakelse. Dette kan organiseres
ved at en bruker eksisterende forum, som
ESAs International Relations Committee
(ESA IRC) til å følge med på når det skjer noe
viktig i COPUOS, for så å gjøre en vurdering
av om det er ønskelig at noen følger dette opp.
En god del av arbeidet til ESA IRC går ut på
å informere om, koordinere og diskutere hva
som skjer i COPUOS. ESA IRC er et forum
hvor Norge allerede deltar, representert ved
Norsk Romsenter. Men deltakelse i ESA IRC
gir ingen innflytelse over debatten i COPUOS.
Av ESA-landene er alle unntatt Norge,
Danmark, Estland og Irland medlemmer i
COPUOS. Norge har en betydelig større romsektor enn disse landene.
En minimumsdeltakelse kan begrense effekten av et medlemskap. Forfatterens erfaring
fra deltakelse under møter i COPUOS’ underkomiteer i 2016 er at mye av påvirkningskraften en liten stat kan ha, ligger i prosessene og
debattene bak avgjørelsene. Utformingen av
dokumenter, arbeidsplaner, deltakelse av
eksperter og uttalelser fra delegasjoner legger
mye av føringen for resultatene. Det ble for
eksempel observert at små stater, som Belgia,
Sveits og Østerrike, har vært særdeles involvert i å utforme LTS-retningslinjene. Disse
landene har eksperter innen romrett og rompolitikk og kommer med konstruktive forslag
som stormaktene lytter til. Resultatet er at de
har fått gjennomslag for flere av forslagene
sine og effektiviserte arbeidet i COPUOS.
Omfattende deltakelse: Land som Kina,
Russland og USA stiller med store delegasjoner på et titalls deltakere. For Norge er dette
antageligvis overambisiøst, både fordi Norge
ikke kan håpe å oppnå like mye som stormaktene
eller har samme behov for å legge føringer for
arbeidet.
Middels deltakelse: Lærdom kan trekkes fra
land som Sveits og Belgia som har en eller to
dedikerte saksbehandlere som følger opp
COPUOS-medlemskapet. Dette fører til at de
har god kjennskap til debattene, menneskene
og miljøet. Ingen av landene tar sikte på å lede
debattene, men har tatt initiativ til nye agendapunkter. De har også bidratt konstruktivt
med pragmatiske forslag når diskusjonen har
stoppet opp, og meklet mellom stormaktene

Norsk Romsenter

når situasjonen har vært fastlåst. Flere av
delegatene er dessuten aktive i ESA IRC og
får på den måten koordinert innsatsen i ESA
med sitt arbeid i COPUOS. Dette har ført til
en kontinuitet i arbeidet, gode nettverk og en
opparbeiding av nasjonal ekspertise som gjør
at andre land ser ut til å anse disse to landene
som pragmatiske samarbeidspartnere det er
verdt å høre på.
Dette synes å være et ambisjonsnivå som kan
være nyttig for Norge. Det legger til rette for
at Norge etterhvert kan oppnå effekt inn
mot debattene i COPUOS, opparbeide
kunnskap om temaene og få gjennomslag
for tiltak av norsk interesse. Det kan dessuten være aktuelt å nominere nasjonale ressurser til ekspert- og arbeidsgruppene, for
eksempel innen romvær.
Et medlemskap basert på en middels deltakelse vil trolig ha fordel av bedre samordning
mellom den norske forvaltningen og romsektoren. Romsikkerhet og romrett omfatter flere
overordnede problemstillinger som kan få
betydning for aktører i både stat og industri.
Det kan dermed være nyttig at det inngår i
saksbehandlerens arbeidsoppgaver å koordinere nasjonale synspunkter mellom norske
instanser.
Tidligere i kapittelet ble det hevdet at avstand
og lite samarbeid i norsk forvaltning har gjort
at man ikke har sett behov for å delta i forum
som COPUOS. Det kan derfor synes formålstjenlig å først og fremst få klargjort ansvarsforhold mellom norske myndigheter for å
fastslå hvem som skal behandle spørsmål av
høypolitisk og juridisk natur i forhold til FN
og bruken av det ytre rom.

Når bør Norge søke om medlemskap i
COPUOS?
Ønsker Norge å bidra til å sette kursen for
COPUOS’ fremtid, kan det være nyttig å ta del
i arbeidet som skjer opp mot UNISPACE+50.
Det kan derfor være fornuftig å søke om medlemskap allerede i januar eller mars 2017.
For å bli medlem av COPUOS må Norge
sende en ”Note Verbale” til COPUOS’ sekretariat, FNs Office for Outer Space Affairs
(OOSA) i Wien. OOSA vil sirkulere søknaden
blant alle COPUOS-medlemmer og underko-
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miteene. Det er vanlig at man fremlegger en
søknad i forbindelse med møtene i en av
underkomiteene, altså i januar eller mars.
Søknaden vil bli behandlet ved COPUOSmøtet i juni under agendapunktet Other
Matters, hvor komiteen vil komme med en
anbefaling til generalforsamlingen. Den endelige beslutningen tas så av generalforsamlingen i slutten av året.

Oppsummering og behov
identifisert i kapittel 1
I den nye romalderen er det flere utfordringer.
Bedre teknologi og bevegelsen mot en multipolar verdensorden i rommet har aktualisert
behovet for internasjonal koordinering, noe
som tvinger stater til å samarbeide for å forsøke å finne løsninger. COPUOS står i 2016
frem som det eneste forumet med legitimitet,
arbeidsplan, mandat og handlekraft til å
videreutvikle det internasjonale rammeverket
for bruken av rommet. COPUOS fremstår
dermed som den viktigste arenaen for å ta tak
i utfordringene den nye romalderen medfører.
Norge er i ferd med å bli alene om å stå utenfor felleskapet.

Behov
Det finnes tungtveiende grunner for at Norge
bør søke medlemskap i COPUOS. En norsk
innmelding i COPUOS gir norske myndigheter
mulighet til å støtte og påvirke en internasjonal FN-ledet rettsorden, også i rommet.
Medlemskapet vil følgelig sørge for en formalisert norsk stemme inn i arbeidet med å
sørge for en sikker, fredelig og bærekraftig
bruk av rommet. Samtidig vil en deltakelse i
COPUOS sikre bedre nasjonal kompetanse på
romrett, bedre vern om norske interesser, større forståelse for romsikkerhetsmessige utfordringer og komplementere eksisterende innsats i andre FN-fora som jobber med rom.
Dette indikerer et behov for at Norge bør gå
fra å være en passiv observatør til en aktiv
deltaker i den høypolitiske debatten for å sikre
en ny romalder preget av fred og orden.
Ønsker Norge å ta del i utformingen av
COPUOS’ fremtid, kan det være nyttig å ta
del i UNISPACE+50, og vurdere medlemskap
allerede neste år. Kapittelet peker også på et
behov for klargjøring i forhold til hvilken
instans i den norske forvaltningen som skal ha
ansvar for spørsmål relatert til FN og rom.

Arbeidsoppgaver forbundet med et COPUOS-medlemskap kan for eksempel være:
- Etablering av kommunikasjonsmekanismer og utredning av ansvarsstrukturer mellom
relevante myndigheter. En forbedret koordinering mellom norske myndigheter vil bidra til
en bedre forståelse av debatter og trender som omfatter deres forvaltningsansvar. For eksempel
kan trolig Norsk Romsenter, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Direktoratet for
samfunnssikkerhet- og beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nærings- og fiskeridepartementet alle ha interesse av arbeidet som blir gjort i forbindelse med LTS-retningslinjene.
- Identifisering og koordinering av nasjonale standpunkter. Det er et økende antall aktører
både i stat og industri som har interesse i romrett, rompolitikk og romsikkerhet. Det kan være
gunstig å koordinere interesser og synspunkter på tvers av fora og sektorer.
- Opparbeiding av nasjonal kompetanse på romrett og den høypolitiske debatten om rom,
både for effektivt å kunne forvalte egen romsektor og å sørge for at den forblir konkurransedyktig i forhold til andre land (dette diskuteres i kapittel 3.
- Kommunisere kommende trender og eksisterende krav til industrien. Dette er viktig for
at industriaktører skal kunne forstå hva som forventes av dem, samt legge strategier som tar
hensyn til kommende krav.

38

Norsk Romsenter

NRS-Rapport(2017)1

Kapittel 2. Norge og romtraktatene

Dette kapittelet vil identifisere forpliktelsene
Norge har påtatt seg ved medlemskap i romtraktatene og analysere om Norge overholder sine romforpliktelser på en god måte.
Kapittelet er delt opp i to deler:
• Del 1. Hvilke forpliktelser har Norge påtatt
seg ved medlemskap i romtraktatene?
• Del 2. Overholder Norge sine romtraktatforpliktelser?

Del 1. Hvilke forpliktelser
har Norge påtatt seg ved
medlemskap i romtraktatene?

i et vakuum, selv om de er de viktigste avtalene for å regulere bruken av rommet.

Norge og romtraktatene
Norge har som nevnt ratifisert alle romtraktatene unntatt Måneavtalen, og myndighetene
har akseptert en rekke forpliktelser. Generelt
betyr det at Norge anerkjenner at rommet,
månen og andre himmellegemer er et fellesgode for hele menneskeheten, og som ikke
kan underlegges nasjonal kontroll78. Rommet
skal utforskes for fredelige formål i tråd med
internasjonal lov, og det kan ikke utplasseres
masseødeleggelsesvåpen i rommet79.

Romretten og romtraktatene
Romrett er summen av det juridiske rammeverket for bruken av verdensrommet74.
Romretten regulerer relasjoner mellom stater,
og stadfester deres ansvar og rettigheter i forhold til bruken av det ytre rom.
Den viktigste kilden til romrett er FNs
romtraktater. Disse er juridisk bindende og
utgjør det grunnleggende rammeverket for
å regulere aktiviteter i rommet, på månen
og på andre himmellegemer75. Men også
generell folkerett, nasjonal romlovgivning og
andre konvensjoner og traktater gjelder.
Viktige eksempler inkluderer FN-pakten og
Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the
Atmosphere, in Outer Space and Under
Water76.
Det er også en rekke resolusjoner, prinsipper
og retningslinjer som angår rommet, men som
ikke er juridisk bindende. Effekten av disse
såkalte myke lovene er omstridt, men som
diskutert i kapittel 1, kan verdien av slike
avtaler produsert i COPUOS ikke avfeies77.
Det er fordi alle medlemslandene må være
enige for at en avtale skal bli vedtatt, og den
vil dermed veie tungt politisk. Dessuten kan
myke avtaler danne grunnlag for normer og
utvikle seg til å bli sedvanerett, altså juridiske
prinsipper begrunnet i handlingsmønstre som
gjentar seg over lang tid.
Ettersom spørsmålet som tas opp i dette kapittelet er hvorvidt Norge overholder sine romtraktatforpliktelser, vil hovedfokuset bli viet
til romtraktatene. Men de eksisterer altså ikke

Norsk Romsenter

Figur 18. Buzz Aldrin er her fotografert av Neil
Armstrong under den første månelandingen.
Armstrongs berømte utsagn "That's one small step
for a man, one giant leap for mankind", reflekterer
prinsippet i romtraktatene som fastsetter at rommet
er et fellesgode for hele menneskeheten. ©NASA.

74 Soucek, A (2015:16)
75 Se side. 11 for oversikt over romtraktatene.
76 FN-pakten (1945) har bl.a betydning i forhold til prosedyrer
og hvordan romtraktatene skal tolkes. Nasjonale rettssystemer
og internasjonal privat rett kan også påvirke nasjonale,
bi- og multilaterale romaktiviteter. Til sammen utgjør de et
komplekst nettverk av lover.
77 Soucek, A (2015:44)
78 Romtraktaten Art. I, II.
79 Romtraktaten Art. III, IV.
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Å identifisere de mer spesifikke forpliktelsene Norge har påtatt, seg kan være utfordrende. Et gjennomgående problem med romtraktatene er at de ikke inneholder klare definisjoner av flere sentrale begreper. Verken
verdensrommet eller romvirksomhet er for
eksempel definert. Fraværet av definisjoner
gir statene et stort tolkningsrom for hvordan
de ønsker å forstå og overholde sine forpliktelser. Følgelig blir også Norges forpliktelser
et tolkningsspørsmål. Men tolkningen skal
være i overenstemmelse med internasjonal
lov, og må for eksempel være i tråd med
Wien-konvensjonen Art. 26 som sier at:
”Every treaty in force is binding upon the
parties to it and must be performed by them in
good faith.”
Norge er ikke medlem av Wien-konvensjonen,
men den er ansett som sedvanerett80. Art. 26
setter dermed en presedens for hvordan Norge
skal
tolke
sine
traktatforpliktelser.
Romtraktatene skal altså tolkes på en måte
som reflekterer deres intensjoner og i tråd
med øvrig internasjonal lov.
I forarbeidet til romtraktatene ble det presisert
at målet var å sikre ansvarlig og fredelig bruk,
sørge for at rommet er et gode for menneskeheten, bidra til forskning og teknologisk
utvikling og internasjonalt samarbeid81. Dette
vil ha innflytelse på tolkningen presentert i
denne rapporten.

Ansvar og forpliktelser i romtraktatene
For å analysere problemstillingene i dette
kapittelet er det vesentlig å forstå kildene til
ansvar i romtraktatene. Både for å forstå hvilke
forpliktelser Norge har påtatt seg, men også
for å definere hvilke aktiviteter Norge er ansvarlig for og potensielt erstatningspliktig for.

Ansvar fastsatt i romtraktatene
Kilden til ansvar og erstatningsplikt er i romtraktatene knyttet til det å være en oppsky-

tingsstat. Noe ekstra ansvar oppstår også om
en stat er en registreringsstat.

Oppskytingsstat
Romtraktatene slår fast at stater er ansvarlig
og erstatningspliktig for skade forårsaket av
objekter som de er en oppskytingsstat for. Et
land er å regne som en oppskytingsstat dersom staten eller en nasjonal aktør82 :
• Skyter ut en gjenstand til det ytre verdensrom.
• Besørger en utskytning av en gjenstand til
det ytre verdensrom.
• Har territorium som brukes til å skyte ut en
gjenstand til det ytre verdensrom.
• Har en fasilitet som brukes til å skyte ut en
gjenstand til det ytre verdensrom.
Det kan være flere oppskytingsstater for et
romobjekt. Alle oppskytingsstatene er solidarisk
erstatningspliktige for skade deres romobjekt
forårsaker overfor andre stater83. Denne loven
er absolutt på jorden og i luften, men i
verdensrommet gjelder loven kun om man
kan påvise skyld84. Et lands status som oppskytingsstat vil vedvare gjennom hele objektets
levetid85. Likevel kan ansvarsforpliktelser
forskyves og fordeles gjennom bilaterale avtaler,
kontrakter og avtaler hvor partene sier fra seg
retten til å søke erstatning fra hverandre86.
Norge er en oppskytingsstat fordi Andøya
Space Center (ASC) foretar oppskytinger fra
Andøya og Svalbard, og som en følge av deltagelsen i ESA-programmene. I tillegg finnes
det statlig eide satellitter og en privat aktør
(Telenor) som besørger oppskytninger av sine
satellitter i utlandet. Dette er altså objekter
ESA-aktivitetene vies ikke stor oppmerksomhet i denne rapporten fordi ESA har en
betydelig juridisk avdeling, og det synes å
være gode avtaler på plass. En utredning av
samarbeidet kan være interessant, men blir
for omfattende for denne rapporten.

80 Utenriksdepartementet (24.11.2014)
81 Dembling, P & Arons, D (1967); Lyall, F & Larsen, B (2009)
82 Romtraktaten Art. VII; Ansvarskonvensjonen Art. I(c); Res 59/115.
83 Ansvarskonvensjonen Art. V
84 Romtraktaten Art. VII; Ansvarskonvensjonen Art. II, III, IV
85 Når et objekt går fra å være et romobjekt til å bli romskrot er omstridt. Dette leder til en rekke uavklarte spørsmål om ansvar,
rettigheter og jurisdiksjon i henhold til for eksempel døde satellitter.
86 Soucek, A (2015)
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ter88. En registreringsstat beholder jurisdiksjon og skal utøve myndighetskontroll over
objektet mens det er i rommet. Dette reflekteres i Romtraktaten Art. VIII:
”Stat som er traktatpart i hvis register den
gjenstand som er skutt ut i det ytre verdensrom er innført, beholder jurisdiksjon og kontrollmyndighet over en slik gjenstand og dens
eventuelle personell under opphold i det ytre
rom.”
Norge har altså jurisdiksjon og skal utøve
myndighetskontroll over norskregistrerte
objekter i rommet for å sørge for at aktiviteten
foregår i tråd med romtrakatene.
Ansvarskonvensjonen Art. IV stadfester så at
oppskytingsstater er:
”Jointly and severally liable to the third
state”.
Samtidig fastsettes det at erstatningsbyrden
skal fordeles mellom oppskytingsstatene
basert på skyld89. Siden registreringsstaten
har anerkjent at de har jurisdiksjon og myndighetskontroll over objektet, kan det tenkes
at denne staten vil bli utpekt til å ha mest
ansvar dersom ulykken forårsakes av deres
objekt. Registreringsstaten kan dermed måtte
dekke det meste av erstatningskravet. Men det
er fremdeles ikke etablert rettspraksis for
Ansvarskonvensjonen, fordi den aldri er blitt
aktivert90.

Figur 19. Norge er en av de ansvarlige oppskytingsstatene for satellitter som skytes
opp i ESA-programmer. Her skytes fire Galileo satellitter opp med en av ESAs
Ariane bæreraketter fra Fransk Guyana. ©ESA/Stephane Corvaja

som Norge, i noen tilfeller sammen med andre
stater, er en oppskytingsstat for.

Registreringsstat
Oppskytingsstaten skal registrere egne romobjekter i et nasjonalt romregister, og formidle
informasjonen om romobjektet til FNs Office
for Outer Space Affairs’ internasjonale register87.
I tilfeller hvor det er flere oppskytingsstater,
skal disse bli enige om hvilken av dem som
skal registrere objektet i sitt nasjonale regis-

Norsk Romsenter

Norge har registrert Telenors satellitter, studentsatellittene og de statlige satellittene i det
nasjonale registeret.
Det er også mulig å registrere andre romobjekter enn satellitter. Norge skyter for
eksempel opp forskningsraketter. Men det er
ansett som lite hensiktsmessig å registrere
dem fordi den administrative prosessen vil ta
lengre tid enn tiden forskningsraketten er i
rommet. En registrering vil derfor ikke bidra
til å skape tillit mellom land om hva slags
objekter som går i bane rundt jorden.

87 Registreringskonvensjonen Art. II, IV
88 Registreringskonvensjonen Art. II
89 Ansvarskonvensjonen Art. IV(2)
90 Romobjekter har kollidert i rommet og falt ned på jorden,
men dette har blitt håndtert bilateralt.
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Erstatningsproblematikk:
Et offer kan i tråd med romtraktatene velge hvilken av oppskytingsstatene de ønsker å søke
erstatning fra. De kan søke erstatning fra en, et par eller alle. Det er derfor viktig å ha gode
avtaler som fastsetter erstatningsplikt og ansvar i mellom oppskytingsstatene.
I noen tilfeller kan det være vanskelig å bevise hvem oppskytingsstatene er. Dette kan for
eksempel være utfordrende hvis en privat aktør som har tilstedeværelse i flere land har besørget
en oppskytning. Derfor kan staten hvor objektet skytes opp fra eller staten som registrerer
romobjektet være mer sårbare for et erstatningskrav, fordi det er lettere å bevise at de er oppskytingsstater. Fra et norsk perspektiv kan det også være verdt å merke seg at det kan være
attraktivt å søke erstatning fra rike land, med dårlige reguleringer og uten stor kompetanse på
romrett.

Forpliktelser i romtraktatene
Norge har påtatt seg et internasjonalt
ansvar for all nasjonal romvirksomhet,
både offentlig og privat. Dette er reflektert i
Romtraktaten Art. VI:
”Stater som er traktatparter skal være internasjonalt ansvarlige for sin nasjonale virksomhet i det ytre verdensrom, innbefattet
månen og andre himmellegemer, enten slik
virksomhet drives av statlige organer eller av
ikke-statlige institusjoner og for at den nasjonale virksomhet gjennomføres i samsvar med
bestemmelsene i denne traktaten”.
Romtraktatene skiller seg dermed fra vanlig
internasjonal lov ved at den tildeler stater
ansvar også for ikke-statlige aktiviteter91.
Romtraktaten Art. VI av fastsetter videre at:
”De ikke-statlige institusjoners virksomhet i
det ytre verdensrom, innbefattet månen og
andre himmellegemer, skal være underlagt
autorisasjon og kontinuerlig tilsyn av vedkommende stat”.
Det betyr at hvis Norge blir ansett som en
”vedkommende stat”, har norske myndigheter
forpliktet seg til å autorisere og kontinuerlig
overvåke all nasjonal ikke-statlig romvirksomhet, for å kontrollere at aktiviteten skjer i
tråd med romtraktatene. Norge skal også opprettholde et nasjonalt romregister over alle
norske romobjekter92.

91 Soucek, A (2015:24)
92 Registreringskonvensjonen Art. II, IV
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Norge har forpliktet seg til å:
• Autorisere all ikke-statlig nasjonal
romvirksomhet.
• Kontinuerlig overvåke all ikke-statlig
nasjonal romvirksomhet.
• Registrere norske romobjekter i et
nasjonalt romregister.

Utfordringer knyttet til å identifisere
ansvarsområder og forpliktelser
Det har nå blitt beskrevet hvilke forpliktelser
Norge har påtatt seg, og hvilke aktiviteter
Norge er erstatningspliktige for. Logisk sett
skulle aktivitetene Norge er erstatningspliktig
for sammenfalle med aktiviteter Norge har
forpliktet seg til å regulere. Men dette er ikke
alltid tilfelle. For eksempel, ved ESA-samarbeid er det andre oppskytingsstater som håndterer registrering, autorisasjon og overvåking.
Det er derfor fremdeles uklart hva som gjør
Norge til en vedkommende stat, og hvilke
aktiviteter som er å regne som nasjonal romvirksomhet som Norge skal overvåke.

Norges deltagelse i ESA illustrerer problematikken med internasjonale samarbeid, og
det å identifisere hvem som bør gjøre hva. I
samarbeidet med ESA synes det å være
gode juridiske avtaler på plass som etablerer hvem som skal overvåke, autorisere og
registrere aktivitetene. Avtalene fordeler
også erstatningsbyrden mellom medlemslandene.

Norsk Romsenter

NRS-Rapport(2017)1

Romvirksomhet
For å forstå hva nasjonal romvirksomhet innebærer, er det nødvendig å ta et steg tilbake og
først definere romvirksomhet. Romtraktatene
beskriver som nevnt ikke hva romvirksomhet
er, noe som gjør det vanskelig å bestemme
hva som skal autoriseres og overvåkes.
COPUOS og Generalforsamlingen har gjort
forsøk på å utdype hvilke aktiviteter som skal
reguleres som romaktiviteter gjennom ikkebindende avtaler. De to viktigste er
Resolution 68/74: Recommendations on national space legislation relevant to the peaceful
uses of outer space fra 2013, og de nye
Guidelines for Long Term Sustainability of
Outer Space Activities (LTS-retningslinjene).
Res. 68/74 anbefaler at nasjonale romlover
bør ta sikte på å regulere aktiviteter som:
”The launch of objects into and their return
from outer space, the operations of a launch
or re-entry site and the operations and control
of an object in orbit; other issues for considerations may include the design and manufacture of spacecraft, the application of space
science and technology, and exploration activities and research.”

LTS-retningslinje nr. 2 anbefaler at stater må
sørge for ansvarlig og bærekraftig virksomhet
ved aktiviteter som oppskytinger, operasjoner
i bane og tilbakevending av romobjekter inn i
atmosfæren.
LTS-retningslinjene er for nye til å ha fått
effekt, men flere land har nasjonal lovgivning
som reflekterer Res. 68/74. Danmark, Belgia,
Nederland og Østerrike har lovverk som regulerer oppskytinger, retur og operasjonell drift
av objektet i rommet og etterlever dermed de
fleste av anbefalingene i Res 68/74.
Flere land, for eksempel Danmark, har også
brukt anbefalingene i Sofia-retningslinjene.
Sofia-retningslinjene93, utviklet av International
Law Association, anbefaler 14 elementer som
en nasjonal romlov bør omfatte94. Sofia retningslinjene definerer romaktiviteter som:
”The term “space activity” includes the
launch, operation, guidance and re-entry of
space objects into, in and from outer space
and other activities essential for the launch,
operation, guidance and re-entry of space
objects into, in and from outer space. ”

Figur 20. Den operasjonelle driften av satellitter i rommet reguleres i de fleste nasjonale romlover. Her er en
illustrasjon av tre satellitter i den europeiske Galileo-konstellasjonen. ©ESA.
93 Danmark (2016)
94 Sofia-retningslinjene har et bredere fokus enn bare traktatforpliktelser, og anbefaler også at stater har ordninger for å regulere;
forsikring, romskrot og kjøp og salg av romobjekter. Dette er nyttig for å minimere statens risiko overfor Ansvarskonvensjonen og
tilrettelegge for ansvarlig bruk av rommet.
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De fleste moderne romlover regulerer nå forholdene foreslått i Sofia-retningslinjene, men
det er trolig for tidlig å påvise at det er utviklet
en etablert praksis som kan ligge til grunn for
en internasjonal rettspraksis (Jus Congens) og
en omforent definisjon av romvirksomhet.

skytingstat96. Dette kan være relevant både
for satellitter som skal fjernes fra lav bane ved
å styres ned i atmosfæren for å brenne opp,
gjenbrukbare bæreraketter og romtransport.
Forskningsrakettene Norge skyter opp fra
Andøya, vender også tilbake til jorden.

Ikke-bindende forsøk på å definere romvirksomhet er viktige og bør anerkjennes av
enhver ansvarlig romnasjon. Men det utgjør
ikke et traktatbrudd selv om myndighetene
ikke etterlever alle oppfordringene i de ikkebindende avtalene. Det er derfor verdt å se
nærmere på hva som kan regnes som romvirksomhet i tråd med romtraktatene.

Romvirksomhet i henhold til
romtraktatene
Selv om romvirksomhet ikke er definert i
romtraktatene, virker det fornuftig å basere en
tolkning på aktiviteter og ansvar knyttet til de
avklarte ansvarskildene. Dette betyr at romvirksomhet innebærer aktiviteter og ansvar
assosiert med det å være en oppskytingsog/eller registreringsstat. Dessuten er romobjekt definert i den noe runde formuleringen:
”The term ”Space object” includes components of a space object as well as its launch
vehicles and parts thereof95.”
Dette betyr at romvirksomhet Norge har
ansvar for basert på en tolkning av de avklarte
ansvarsområdene av romtraktatene, inkluderer:
• oppskytinger og besørgelse av
oppskytinger
• bruk av territorium eller fasiliteter
for oppskyting
• retur av romobjekter fra det ytre rom
til atmosfæren/jorden og
• kontroll over norskregistrerte objekter
og tilhørende komponenter i rommet.
En slik tolkning reflekterer også i stor grad
forslagene i de ikke-bindende avtalene.
Ansvaret som oppstår i forbindelse med at
romobjekter kommer tilbake fra rommet til
jorden/atmosfæren, er forbundet med ansvaret
og erstatningsplikten Norge har som en opp95 Registreringskonvensjonen Art. I (b)
96 Ansvarskonvensjonen Art. II
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Figur 21. Den amerikanske romfergen er et eksempel på et romobjekt som vender
tilbake til jorden fra rommet. ©NASA.

For å utøve myndighetskontroll over et objekt
i rommet vil denne rapporten argumentere for
at staten skal kreve at operatøren som er
ansvarlig for den operasjonelle driften av
satellitten i rommet, må kunne vise til en
robust evne til å beholde kontroll og gjennomføre sikker og ansvarlig drift i tråd med romtraktatene. Dette inkluderer å ha kontroll over
de fysiske instrumentene, eventuelle styringsmekanismer og frekvensbruk. Disse funksjonene er relevante for å ha kontroll på satellitten
slik at en unngår skade på egen satellitt, andre
romobjekter eller omgivelsene.
En del av kontrollkjeden for romobjekter
inkluderer infrastruktur på bakken, som for
eksempel kontrollsenter og jordstasjoner.
Disse kan befinne seg hvor som helst på jordkloden. Fra et reguleringsperspektiv er det
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dermed mer effektivt å fokusere på den
juridiske personen som står for driften av
romobjektet, det vil si operatøren og/eller eieren.
Det kunne tenkes å være nyttig å identifisere
hvilket utstyr sikker drift må inkludere, fordi
infrastruktur som jordstasjoner utgjør en sårbarhet i kontrollkjeden. Men en utredning av
kontrollkjeden blir for omfattende for denne
rapporten, og traktatene spesifiserer kun krav
til kontroll over objektet i rommet. Rapporten
vil dermed fokusere på statens evne til å regulere den juridiske personen ansvarlig for satellitten (som stort sett er operatøren eller eieren). Noe som også er målet i flere nasjonale
romlover i Europa97.

Nasjonal romvirksomhet og forpliktelser
som en vedkommende stat
Romtraktatene er fra en tid da det bare var
stater i rommet, og er ikke skrevet med
tanke på moderne realiteter, som multinasjonalt samarbeid og private aktører som
opererer på tvers av grenser. Tidligere var
det relativt opplagt hvilken stat som hadde
både mulighet til og interesse av å påse at
aktivitetene skjer i overenstemmelse med
romtraktatene. Nå er ikke dette alltid tilfelle,
noe SeaLaunch er et godt eksempel på98.
Frans Von der Dunk, en av verdens fremste
eksperter i romrett, argumenterer for at det
bør være en klar sammenheng mellom ansvar
og muligheten for å utøve kontroll. Han påpeker at i henhold til internasjonal lov gir det
mest mening om stater holdes juridisk ansvar-

lige for aktiviteter de har juridiske verktøy til
å kunne regulere99. Von der Dunk påpeker at
dette er både den eneste praktiske tolkningen
og den beste måten å sikre ansvarlig bruk av
rommet.
I romretten er det tre relevante aspekter for å
kunne si at en aktivitet er under et lands nasjonale jurisdiksjon. Dette er territoriell jurisdiksjon, personlig jurisdiksjon og jurisdiksjon
som oppstår i forhold til det å være en registreringsstat – altså det å ha jurisdiksjon over
objektet i rommet.
I tråd med Von der Dunks argument bør stater
kun autorisere aktiviteter de er bundet til
gjennom personlig eller territoriell jurisdiksjon, og kun registrere romobjekter de har
juridiske verktøyene til å regulere. Om dette
er flere stater, må disse statene bli enige, ideelt
sett basert på hvem som har de beste mekanismene for å kunne utøve kontroll100.
Følgelig er Norge en vedkommende stat for
nasjonal romvirksomhet som faller under
norsk jurisdiksjon, hvor Norge er den staten
med best mulighet til å påse at aktivitetene
skjer i henhold med romtraktatene. Dette
inkluderer romvirksomhet knyttet til:
•
•
•
•

Statlige satellitter
Norske universitetssatellitter
Telenors satellitter
Oppskytinger av forskningsraketter fra
Andøya og Svalbard

SeaLaunch
er et amerikanskregistrert firma som tidligere hadde norske, ukrainske, amerikanske og russiske eiere. De har skutt opp satellitter fra en plattform i internasjonalt farvann. Plattformen var
eid av SeaLaunch og registrert i Liberia. Bæreraketten var ukrainsk, og satellittene som ble
skutt opp var besørget av forskjellige land. Dette demonstrerer tre ting. For det første at det ikke
alltid er like lett å avgjøre hvem ”vedkommende stat” bør være. I dette tilfellet ble aktivitetene
autorisert og overvåket av USA. For det andre, selv om USA autoriserte og overvåket aktivitene, kan det være flere oppskytingsstater. Romtraktatene fører nemlig til at mange stater potensielt kan bli ansett som en oppskytingsstat, selv om de ikke har autorisert aktiviteten. Det er derfor viktig å ha gode avtaler som klargjør ansvarsforhold, på plass mellom oppskytingsstatene.
Sist, men ikke minst, viser eksempelet at romtraktatene er utdaterte og ikke særlig egnet til å
håndtere en moderne virkelighet som består av internasjonale selskaper og samarbeid.
97 Danmark, Belgia, Nederland, Østerrike, Storbritannia og Sverige.
98 Von der Dunk, F (2011:22). Se blå boks.
99 Von der Dunk, F (2011:14-16).
100 Dette er også i tråd med LTS-retningslinjene. Retningslinje 3 omtaler overvåkning av romvirksomhet, og anbefaler at stater må
overvåke alle romaktiviteter som foregår under deres kontroll eller jurisdiksjon.
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Både AIS-satellittene og universitetssatellittene er så langt blitt ansett som statlige aktiviteter101. Dette betyr at Norge per i dag kun
har to ikke-statelige aktører som utfører romvirksomhet som skal autoriseres og kontinuerlig
overvåkes; Telenor og Andøya Space Center.
I Norges tilfelle overlapper romvirksomheten
Norge er ansvarlig for, ganske bra med romvirksomhet Norge har juridiske mekanismer
for å regulere. Det er også åpenbart at Norge
er den staten med best mulighet for å regulere
aktivitene, og dermed forpliktet til å gjøre det.
Dette leder da til et spørsmål om Norge gjør det?

Del 2. Overholder Norge sine
romtraktatforpliktelser?
For å forstå om Norge overholder sine internasjonale forpliktelser, er det nødvendig å
starte med en rask gjennomgang av det norske
lovverket for å identifisere hvilke mekanismer Norge har for å regulere romvirksomhet.

Norges romlovgivning
Det er i hovedsak to lover og én forskrift som
er relevant for å bedømme om Norge overholder forpliktelsene i romtraktatene. Disse er:

Oppsummering av norske ansvarsområder og forpliktelser
Tolkningen presentert i denne rapporten peker mot at:
En tolkning av romvirksomhet i henhold til romtraktatene innebærer:
• oppskytninger og besørgelse av oppskytinger
• bruk av territorium eller fasilitet for oppskyting
• retur av romobjekter fra det ytre rom til atmosfæren/jorden, og
• kontroll over nasjonalt registrerte objekter og tilhørende komponenter i rommet.
Norge er oppskytingsstat, altså internasjonalt ansvarlig og erstatningspliktig for:
• statlige satellitter
• norske universitetssatellitter
• Telenors satellitter
• oppskytninger av forskningsraketter fra Andøya og Svalbard, og
• aktivitetene Norge er med i gjennom ESA.
Norge har i tillegg akseptert forpliktelser som en registreringsstat ved å innføre følgende
satellitter i det norske romregisteret:
• statlige satellitter
• norske universitetssatellitter og
• Telenors satellitter.
Norge er en vedkommende stat, og har forpliktet seg til å ha prosesser hvor myndighetene:
• autoriserer den ikke-statlige romvirksomheten til Andøya Space Center og Telenor
• kontinuerlig overvåker den ikke-statlige romvirksomheten til Andøya Space Center
og Telenor, og
• opprettholder et register over alle norske romobjekter.

101 De fleste land anser ikke universitetssatellitter som statlige aktiviteter som skal unntas autoriseringsprosesser. Land som Østerrike og
Nederland velger heller å gjøre prosessen og kravene enklere for studentsatellitter, men stiller fremdeles krav til f.eks forsikring.
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1. 1969 — oppskytingsloven (Lov om
oppskyting av gjenstander fra norsk
territorium m.m. ut i verdensrommet).
2. 2003 — ekomloven
(Lov om elektronisk kommunikasjon).
3. 2013 — forskrift for eksport
(Forskrift om eksport av forsvarsmateriell,
flerbruksvarer og tjenester).

Oppskytingsloven (1969)
Oppskytingsloven er verdens eldste nasjonale
romlov102. Den er kortfattet og består bare av
tre paragrafer. Paragraf to og tre beskriver
prosedyrer og gir myndighetene mulighet til å
knytte krav til en lisens. I den første paragrafen står det:
”Uten tillatelse fra vedkommende departement er det forbudt å skyte noen gjenstand ut
i verdensrommet fra: a) norsk territorium,
herunder også Svalbard, Jan Mayen og de
norske biland; b) norske fartøy, luftøy o.l; c)
områder som ikke er undergitt noen stats høyesterett når oppskytingen foretas av norske
statsborgere eller person hjemmehørende i
Norge”.
Denne loven krever altså at aktører anmoder
om autorisasjon for oppskytinger i Norge, og
at norske aktører anmoder om å skyte opp i
områder som ikke er underlagt andre staters
suverenitet. Den sier derimot ingenting om
operasjonell drift av satellitter eller oppskytninger besørget av norske aktører i andre land.

Ekomloven (2003)
Ekomloven omhandler hovedsakelig regulering av elektronisk kommunikasjon og prosedyrer for fordeling av frekvenser. Ekomloven
er under revisjon, men tillater per i dag at
aktører fra andre land får tildelt frekvenser for
sine romobjekter gjennom Norge. Dette resulterer ikke i ansvar for Norge under romtraktatene, så lenge Norge ikke er en oppskytingsstat
for disse objektene. Men får aktører tillatelse
til å bruke frekvens gjennom Norge, skal

bruken foregå i overensstemmelse med
International Telecommunication Unions
konvensjon og grunnlov, og ikke forårsake
skadelig interferens103.
Ekomloven kan tenkes å være relevant for å
sikre at operatører har kontroll over objekter i
rommet, i forhold til å regulere frekvens og
signalbruk. Ekomloven tillater Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) å forvalte
aktørers frekvensbruk hvis de har søkt om
frekvenstildeling gjennom Norge104.
Det er også verdt å merke seg at loven gir
regressmuligheter i forbindelse med Ansvarskonvensjonen. I § 6-7 gis den norske stat
mulighet til å pålegge at operatører stiller forsikring eller garanti for romobjekter, og fastsetter at staten kan kreve regress dersom en
norsk aktør skulle utløse Ansvarskonvensjonen. Men § 6-7 gjelder kun hvis en norsk aktør
direkte anmoder om en oppskyting. Frasen
”direkte anmoder” er omstridt, og gir trolig
loven både et meget begrenset anvendelsesområde og betydning for norsk industri.
(Dette vil bli diskutert i detalj senere).
§ 10-1 etablerer en innsynsmekanisme for
Nkom, slik at de kan forsikre seg om at loven
er overholdt. Men ettersom omfanget av § 67 er begrenset, er § 10-1-relevans for norsk
romvirksomhet trolig også begrenset.

Forskriften om Eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer og tjenester (2013)
Forskriften er av interesse fordi den kan være
relevant for eksport av romobjekter i bane.
Det kan oppstå situasjoner som kan utfordre
Norges romforpliktelser og nasjonale interesser
ved kjøp og salg av satellitter i bane. Det er
usikkert hva som skjer med myndighetsansvaret Norge har påtatt seg som en registreringsstat for norskregistrerte romobjekter i
bane hvis de blir solgt til en aktør i et annet
land. I tillegg forblir Norge en ansvarlig oppskytingsstat selv om et romobjekt i bane selges
til et annet land. Flere land tar opp salg av
romobjekter i sin nasjonale romlov, men i
Norge er det trolig kun denne forskriften som

102 Von der Dunk (2001)
103 ITU konvensjonen Art. 44 og 45
104 Ekomloven (Kap.6)
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kan hjemle at satellitteiere må søke om
eksportlisens hvis de ønsker å selge sin satellitt.
Forskriften omhandler autorisering av
eksport, og gir blant annet lisens-unntak for
varer og tjenester som leveres til ESA i ESAs
medlemsland. Det er per i dag aldri solgt et
norskregistrert romobjekt i bane, og det er noe
uklart om Utenriksdepartementet (UD) kan
kreve lisens for salg av romobjekter i bane.
Videre er det ikke klarlagt om UD ved en
eventuell lisensiering også har myndighet til å
inngå en bilateral avtale for å forskyve erstatningskrav og myndighetsansvar over til den
staten som den nye eieren tilhører.

Status per i dag i forhold til autorisasjon,
overvåking og registrering
En gjennomgang av det eksisterende lovverket
bekrefter at det finnes flere utfordringer, og at
Norge neppe overholder alle internasjonale
romforpliktelser. Dette vil nå bli utdypet
gjennom å klargjøre statusen til de forpliktelsene Norge har påtatt seg i forhold til:
• Autorisering av all ikke-statlig romvirksomhet.
• Kontinuerlig overvåking av all ikke-statlig
romvirksomhet.
• Vedlikehold av et nasjonalt register over
nasjonale romobjekter.

Autorisasjon
Det er tre utfordringer knyttet til autorisering
i forhold til traktatforpliktelsene. Disse leder
videre til flere utfordringer fordi myndighetene mister viktige reguleringsmekanismer.
Disse er:
• Private norske aktører som skyter opp romobjekter i utlandet faller utenfor det norske
lovverket.
• Norge har fra et juridisk perspektiv en snever definisjon av hva romvirksomhet er, og
krever kun autorisasjon for oppskytinger i
Norge og internasjonale områder.
• Det er uklart om Norge har gode mekanismer
for å håndtere salg av romobjekter.

Oppskyting fra utlandet
Oppskytingsloven fra 1969 omfatter ikke private
norske aktører som skyter opp romobjekter fra
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andre land. Dette betyr at norske aktører i
praksis kan skyte opp et romobjekt i utlandet
uten å søke den norske stat om lov. Telenor
fikk for eksempel skutt opp sine Thor-satellitter utenfor Norges grenser. De søkte ikke om
tillatelse fra den norske stat, noe de heller
ikke var forpliktet til. I henhold til internasjonal lov gjør Telenors aktiviteter Norge til en
oppskytingsstat. Dette er det ingen tvil om,
ettersom Norge har registrert Thor-satellittene
i det norske romregisteret. Spørsmålet er dermed om staten bør kreve at selskaper som
Telenor i fremtiden søker om tillatelse ettersom Norge er forpliktet til å autorisere alle
ikke-statlige romaktiviteter? Underreguleringen gjør seg også gjeldende hvis norske
forskere skulle ønske å skyte opp forskningsraketter fra andre land.

Norge har ingen mekanismer for å
håndtere norske objekter som skytes opp
i utlandet og som vender tilbake til jorden
og atmosfæren. Dette har så langt ikke
vært et problem. Det kan bli en utfordring
hvis Norge blir en oppskytingstat for flere
satellitter i lavbane, gjenbrukbare bæreraketter, romturisme eller hvis norske
forskningsraketter skytes opp i utlandet.

For å forstå konsekvensene av at myndighetene ikke regulerer oppskytinger foretatt av
norske aktører i utlandet, kan det være nyttig å
se hvilke krav det stilles i forbindelse med
oppskytinger i Norge. Oppskytingsloven
krever at aktører må søke til Nærings- og
fiskeridepartementet (NFD) for å få en oppskytingslisens. Andøya Space Center (ASC)
er den eneste enheten som har fått innvilget
tillatelse til å skyte opp forskningsraketter til
det ytre rom i henhold til oppskytingsloven.
Det skytes ikke opp satellitter eller andre
objekter som forblir i bane fra Norge per i dag.
ASC får en tillatelse for ca. en toårsperiode
for forskningsraketter. I tillatelsen stilles det
vilkår om tekniske krav, at internasjonale forpliktelser etterleves og at ASC og deres
kunder overtar hele erstatningsansvaret Norge
påtar seg gjennom romtraktatene. En annen
forutsetning er at det tegnes forsikringer, og at
kundenes ansvar fastsettes skriftlig. I tillegg
må ASC gjennomføre en risikovurdering for å
minimere risikoen for å utløse Ansvars-
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Figur 22. Oppskytningen av en Black Brant XII forskningsrakett ved ASC. ©NASA.

konvensjonen105. Med andre ord foreligger
det gode lisensvilkår for autorisering av oppskytinger i Norge. Tilsvarende vilkår har ikke
norske myndigheter mulighet til å pålegge
aktører som skyter opp i utlandet.
Ekomloven § 6-7 løser tilsynelatende delvis
dette problemet i forhold til statens risiko,
fordi paragrafen stiller krav til forsikring:
“I den utstrekning Norge i henhold til internasjonal overenskomst har utbetalt erstatning
for skade voldt av romgjenstand, kan myndigheten kreve regress hos ansvarlig virksomhet.
Den som direkte anmoder om oppskyting av
romgjenstand må stille sikkerhet gjennom forsikring eller garanti for erstatningsforpliktelse som den norske stat kan pådra seg etter
internasjonal overenskomst som Norge har
sluttet seg til.”

Problemet er at introduksjonen av konseptet
”direkte anmoder”, trolig begrenser lovens
omfang og gjør den lite relevant for norsk
industri. En aktør har argumentert for at de
ikke ”direkte anmoder” en oppskyting, fordi
de kjøper en pakke der de først overtar satellitten i bane. Det er dermed satellittprodusenten
som direkte anskaffer oppskytingstjenesten.
Den norske aktørene kan dermed argumenterer
for at de ikke ”direkte anmoder”, og ikke er
pålagt å ta ut tredjepartsforsikring eller stille
garanti.
Det er usikkert om norske myndigheter har
regressmuligheter hjemlet i norsk strafferett
hvis et norsk romobjekt skutt opp fra utlandet
skulle forårsake skader. Bakgrunnen for usikkerheten er dels at norsk strafferett er basert
på at ingen kan dømmes uten lov, eller straffes
uten dom – uten en romlov kan dette være
problematisk106. Generell norsk strafferett er

105 Nærings- og fiskeridepartementet (2015) ASC lisens § 1, 2, 3, IV, II 1 og 2.
106 Wegner, R (2015:27)
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dessuten basert på at det må kunne bevises
skyld eller uaktsomhet107. Dette kan medføre
utfordringer fordi romtraktatene foreskriver at
erstatningsplikten for skader forårsaket av et
romobjekt på bakken og i luften er absolutt,
uavhengig av skyldspørsmål. Det kan kanskje
argumenteres for at romvirksomhet medfører
en ulovfestet objektiv ansvar- og erstatningsplikt. Ulovfestet objektivt ansvar kan pålegges
hvis aktiviteten i sin natur innebærer en
stadig, typisk og ekstraordinær risiko, noe
romvirksomhet kan sies å gjøre108. Dette kan
bety at en norsk romaktør er erstatningspliktig
for skader forårsaket av romaktiviteten, uansett skyldspørsmål. Det finnes noe rettspraksis
med tanke på å etablere ulovfestet objektivt
ansvar i Norge109. Men det er viktig å huske at
Norges grunnlov fastslår at; ”ingen kan dømmes uten etter lov”110. Dette er det viktigst
prinsippet for å fremme rettsikkerhet i en
demokratisk rettstat111. Å dømme noen uten
lovhjemmel er dermed ikke noe myndighetene bør normalisere eller være avhengig av.
En romlov kan sådan være nyttig for å sikre
erstatningsrettigheter for de noe uvanlige
situasjonene som kan oppstå som følger av
medlemskapet i romtraktatene.

Dette er underreguleringer som kan gjøre staten sårbar hvis aktører begynner å anse Norge
som en liberal frihavn fordi myndighetene
ikke krever lisensiering, garanti eller forsikring. Private aktører kan spare penger, men
utsetter den norske stat for uønsket risiko.
Sårbarheten aktualiseres gjennom tilkomsten
av private romaktører både i Norge og internasjonalt. I dagens globaliserte verden er det
stor bevegelse på tvers av grenser. Det kan
dermed bli et problem dersom romaktører
oppdager at de kan slippe unna autorisering
og medfølgende krav i Norge.

Snever definisjon av romvirksomhet
Norge har fra et juridisk perspektiv en snever
tolkning av romvirksomhet, og krever kun tillatelse for oppskytinger autorisert gjennom
oppskytingsloven. Som argumentert kan romvirksomhet i tillegg til oppskytinger i Norge,
også inkludere tilbakekomst av romobjekter
til jorden og atmosfæren, operasjonell drift i
rommet og oppskytinger av norske objekter i
utlandet. Norge bør derfor ha mekanismer
som regulerer all romvirksomhet slik at myndighetene kan påse at de skjer i tråd med romtraktatene og norske interesser.

Det å sikre regressmuligheter, og ikke
minst ha juridiske ordninger som gir myndighetene muligheter til å gripe inn for å
forhindre uhell, blir nevnt som noen av
hovedmotivasjonene for at land utvikler
nasjonale romlover. Med en voksende norsk
romsektor synes det praktisk å få på plass et
lovverk som håndterer dette mer direkte.
Romvirksomhet er dessuten såpass farlig at
skulle noe skje, kan erstatningssummen overgå det en bedrift kan utbetale. Norske myndigheter kan dermed være tjent med å stille
krav om tekniske standarder og forsikring før
romaktiviteten starter. Danmark har for
eksempel lovhjemlet muligheten til å stille
krav til både tekniske standarder og forsikring
gjennom sin nye romlov112.

Autorisasjon av eksport/salg av romobjekter
og tjenester
En annen utfordring ved underregulering er at
myndighetene mister muligheten til å redistribuere ansvar knyttet til kjøp og salg av
norske objekter i rommet. Som nevnt fritas
aldri en stat fra å være en oppskytingsstat, og
Norge vil fortsatt være erstatningspliktig for
norske objekter selv om de selges til aktører i
andre land113. Hvis en norsk aktør velger å
selge en av sine satellitter til en utenlandsk
aktør, bør Norge sørge for en avtale der den
nye aktørens land overtar ansvaret for objektet. Det er usikkert hvordan dette kunne blitt
håndtert i dag.

107 Wegner, R (2015: 63-4)
108 Nygaard, N (2007:256)
109 Nygaard, N (2007:256-7)
110 Norges grunnlov § 96
111 Wegner, R (2015:28)
112 Dansk rumlov (2016) Kap. 3 § 6(7), § 13
113 Soucek, A (2015:80)
114 Kerrest, A (2012); Soucek, A (2015:83)

Det er uenighet om hvorvidt et romobjekt kan
omregistreres til et annet lands romregister.
Det begynner å utvikle seg internasjonal enighet om at en overføring er mulig hvis begge
statene er en oppskytingsstat for romobjektet114. Hvis et objekt selges til et land som
ikke er en av oppskytingsstatene, er ikke en
omregistrering mulig. Staten hvor romobjektet er registrert, vil beholde jurisdiksjon og
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ansvar for objektet. Hvis et norsk romobjekt
selges til en operatør i et annet land, kan det
utfordre Norges interesser og traktatforpliktelser hvis Norge ikke forsetter å være en overvåkende kontrollmyndighet. Dette kan trolig
løses med kontrakter, men krever at man har
mekanismer for å håndtere salget.
Norske aktører har tidligere kjøpt satellitter i
bane. I slike situasjoner kan det være nyttig å
kreve autorisasjon for kjøpet, kunne kreve
innsyn og påvirke hvordan salgskontrakten
fordeler ansvar og forpliktelser.

Overvåking
Romtraktaten spesifiserer at medlemstater
kontinuerlig skal overvåke all ikke-statlig
romvirksomhet115. Det er identifisert to utfordringer relatert til overvåking. De er sterkt
overlappende, men i denne sammenhengen
gir det mening å skille dem. De er:
1) Det finnes ingen enhet som kontinuerlig
overvåker norsk romindustri.
2) Norge mangler juridiske mekanismer for å
kreve innsyn og rapportering.

Ingen overvåking av norsk romindustri
Romtraktatene definerer ikke hva kontinuerlig overvåking innebærer. I flere land, som for
eksempel Danmark, har staten hjemlet rettigheter til å overvåke romsektoren i den nasjonale romloven116. Men kontinuerlig overvåking utført av dedikerte overvåkingsorgan er i
liten grad gjennomført. En årsak til dette kan
være at de fleste land har relativt få private
aktører. Det gjør det vanskelig å legitimere
bruk av statlige resurser til kontinuerlig overvåking. Noen av de større romnasjonene har
omfattende lisensieringsregimer og overvåkingsenheter med spesifisert ansvar for å overvåke kommersiell romvirksomhet. USA har
for eksempel Federal Aviation Authority
(FAA), men ikke engang FAA kan sies å utføre
kontinuerlig overvåking av all romvirksomhet117.

I Norge finnes det ingen etat som driver
kontinuerlig overvåking. Hensikten med
overvåking er at myndighetene kan påse at
nasjonal romvirksomhet foregår i overensstemmelse med romtraktatene. Omfanget av
overvåkingen bør være en refleksjon av behovet
og størrelsen på industrien. Kontinuerlig
overvåking utført av et dedikert tilsyn kan
dermed virke for ambisiøst for Norge. I andre
mellomstore europeiske romnasjoner gir lovverket myndighetene mulighet til å kreve innsyn og etablere rapporteringsstrukturer, hvor
private aktører må rapportere om avvik og
endringer. Dette leder oss til en annen problemstilling.

Norge mangler juridiske hjemler for tilsyn
og rapportering
I Norge foreligger innsynsmekanismer fastsatt i lisensen som tildeles gjennom oppskytingsloven og ekomloven. Men romvirksomhet som faller utenfor disse lovene faller også
utenfor områder hvor staten kan kreve rapportering eller innsyn.
For oppskytinger lisensiert under oppskytingstillatelsen, gis det en generell lisens for en
to-års periode for noen typer raketter.
Ansvaret for å kontrollere hver enkelt oppskyting er dermed delegert til Andøya Space
Center (ASC). Det kan være grunn til å vurdere
om dette er ideelt, da ASC er en ikke-statlig
entitet, og utfører overvåkning av egen virksomhet. I oppskytingstillatelsen tildelt ASC,
har NFD satt vilkår som tillater NFD å kreve
innsikt, regulere og sanksjonere ASC dersom
de mistenker brudd. Men det eksisterer ikke
protokoller for regelmessig innsyn utover
informasjonen som ASC selv rapporterer ved
kvartalsmøter. Selv om NFD har rett til å sjekke,
og jevnlig mottar informasjon, kan det være
vanskelig å slå fast at det bedrives overvåking
og ikke bare rapportering. Det eksisterer likevel både rapporteringstrukturer og innsynsmekanismer, slik at myndighetene kan holde
seg oppdatert, gripe inn ved behov og sørge
for at aktivitetene skjer i tråd med romtraktat-

115 Romtraktaten Art. VI
116 Dansk rumlov (2016) Kap. 8
117 Gold, M (22.06.2016); FAA har ansvaret for å regulere oppskytinger og tilbakekomsten av romobjekter til jorden.
Men det foreslås nå at FAA også skal ha en rolle i å overvåke amerikansk romvirksomhet i rommet, samt i å videreutvikle
lisensregimet for kontinuerlig overvåking.
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ene. Oppskytingsloven gir muligheter for
myndighetene til å sette vilkår i en lisens. Det
finnes dermed lovgrunnlag for å utarbeide
mer omfattende prosedyrer om det skulle
være ønskelig.
Nkom har gjennom ekomloven kapittel 10 og
§ 10-1 rett til å drive tilsyn, utføre kontroller
og å ta stikkprøver for å forsikre seg om at
ekomloven blir etterfulgt. I henhold til § 6-7
betyr dette at Nkom i praksis skal ha tilgang
til å sjekke at forsikringer eller annen garanti
er stilt i henhold til Ansvarskonvensjonen hos
romaktører som direkte anmoder om oppskyting. Men ved å akseptere argumentet om at
ingen norske aktører direkte anmoder om en
oppskyting, vil Nkom trolig ikke ha mulighet
til å pålegge krav eller kreve innsyn.
NRS har god oversikt over den norske romsektoren, men har ingen mulighet til å pålegge
krav, kreve innsyn eller sanksjonere uønsket
adferd.
Oppsummert indikerer dette at Norge ikke
overholder sine romforpliktelser på dette
området. Det setter Norge i en sårbar posisjon fordi myndighetene mister evnen til å
kreve innsyn, noe som gjør det vanskelig å
påse ansvarlig bruk av rommet, gripe inn
med veiledning, stille krav, sanksjonere og
forhindre at det oppstår uønskede situasjoner.

Registrering
Stater skal opprettholde et nasjonalt romregister
og formidle informasjon om de nasjonale
romobjektene til FNs Office for Outer Space
Affairs’ (OOSA) internasjonale register118.
Norge har et nasjonalt romregister, og de første innmeldingene av norske satellitter ble
registrert hos OOSA i februar 2014119. I
Norge blir den praktiske registreringen av
romobjekter håndtert av Norsk Romsenter
(NRS). NRS melder også inn norske objekter
til OOSA via UD og den norske delegasjonen
i Wien. Alle de norske objektene er per i dag
registrert i begge registrene, og på dette områder
overholder Norge sine internasjonale forplikt-

elser. Likevel finnes det også her potensielle
utfordringer. De viktigste er:
• Det finnes ingen hjemmel for å kreve at
norske aktører melder inn eller formidler
informasjon til det norske registeret.
• Det finnes ingen lov som fastsetter hvem
som kan registrere sitt objekt i Norge.

Ingen hjemmel for innmelding av norske
satellitter eller formidling av informasjon til
det norske romregisteret
Norske operatører er ikke lovpålagt å registrere egne objekter eller utlevere den nødvendige informasjonen som trengs for å vedlikeholde romregisteret. Så langt har ikke dette
vært et problem, da det har vært få registrerte
romobjekter, og gode relasjoner mellom NRS
og operatørene. Likevel bør det vurderes
hvorvidt en nærmere formalisering bør komme
på plass, da dette er en traktatforpliktelse.
Det kan også være av interesse å offentliggjøre
registeret, samt utvikle en instruksjonsmanual
for industrien slik at de vet når, hvordan og
hva de skal rapportere.

Flaggstatproblematikk
Ifølge romtraktatene er det bare oppskytingsstater som kan registrere et objekt i sitt
nasjonale register. Dersom det er flere oppskytingsstater, må disse som nevnt bli enige
om hvem som skal registrere et romobjekt.
Men det er en relativt vid tolkning av, og derfor usikkerhet om, hva det vil si å besørge en
oppskyting.
Dette åpner for at selskaper med liten tilknytning til Norge kan argumentere for at de
besørget en oppskyting, og at Norge er en
oppskytingsstat som skal registrere deres
romobjekt. Problemet har vært vanlig innen
skipssektoren, hvor skipseiere ofte registrerer
sine båter under såkalte ”flags of convenience” for å unngå land med omfattende skatteeller lisensieringsregimer120. Underreguleringen for romvirksomhet i Norge kan tiltrekke seg aktører som ”shopper” etter den minst

118 Romtraktaten Art. VIII; Registreringskonvensjonen Art. II; Resolution 62/101
119 Alle de norske romobjektene er søkbare i det internasjonale registeret som er tilgjengelig på OOSA.unvienna.org
120 Von der Dunk, F (2012)
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Flaggstatproblematikken har blitt aktualisert av at det nå er flere private aktører
som opererer på tvers av grenser og har
stor mobilitet121. Norge har allerede opplevd
utfordringer på dette området i forhold til frekvensforvaltning for romobjekter, som er et
eksempel det kan være verdt å se nærmere på.

Mens det er lovpålagt at myndighetene skal
tildele frekvenser, er det ikke lovpålagt at
myndighetene må registrere satellitter i romregisteret125. Dette betyr trolig at ingen har
rettigheter til å få sin satellitt registrert i det
nasjonale romregisteret. Men hvis myndighetene ønsker å lovpålegge registrering for romobjekter, fordi det er en traktatforpliktelse,
bør det også vurderes mekanismer som kan
forhindre flaggstatproblemet. Det kunne vært
nyttig å knytte rettigheter og krav til registrering av en lisensiering av romaktiviteten.

I tillegg til å registrere en satellitt i et nasjonalt romregister, må en satellittoperatør også
få frekvens og baneposisjon koordinert
gjennom International Telecommunication
Union. Innmelding og tildeling av frekvens
foregår gjennom nasjonale kanaler. I Norge er
det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom) som håndterer innmeldingen av satellittfrekvenser til ITU. Registrering av romobjekter og innmeldingen av frekvens trenger
ikke å skje i samme land, da dette er to forskjellige prosesser. Frekvensforvaltning påfører som nevnt ikke Norge ansvar gjennom
romtraktaten, men det eksisterer forpliktelser
om å påse ansvarlig bruk av frekvensene i tråd
med ITU-avtalene122.

Selv om registreringen av romobjekter per i
dag er frivillig, synes det nyttig for myndighetene å ha god kunnskap om konsekvensene
av å registrere et objekt. Det vil være nyttig
både for å overholde internasjonal lov og for
å sikre at Norge ikke påtar seg unødvendig
risiko. Det er i utgangspunktet ingen gevinst
for Norge i å registrere objekter som eies av
bedrifter uten virksomhet i Norge. Det kan
være nyttig å utrede hvor stor andel av
bedriftens aktiviteter som må foregå i Norge
før staten aksepterer risikoen ved å registrere
objektet. Spørsmål om tilhørighet har så langt
ikke vært et problem fordi aktørene som har
fått registrert satellitter i Norge har vært
norske.

I Norge har myndighetene opplevd utfordringer fordi internasjonale aktører gjennom en
juridisk representant eller en postboks har
opprettet tilknytning til Norge. I 2015 kom
det uventet en innmelding på 4257 satellitter
fra en slik aktør123. Dette førte til utfordringer
for Nkom, som prøvde å nekte den utenlandske aktøren tilgang. Men aktøren hadde stor
juridisk kompetanse og fant raskt ut at Nkom,
ikke kunne nekte dem dette, fordi det er lovhjemlet at norske myndigheter skal gjennomføre innmelding på ikke-diskriminerende vilkår124. Grunnen til at de ville søke i Norge, er
trolig at andre land har strengere og dyrere
prosesser for å få tildelt frekvenser.

Et siste poeng er at det ikke kreves at operatører av norskregistrerte satellitter får tildelt
frekvens i Norge. Norske satellittoperatører
kan søke om frekvenser også gjennom andre
land. Ekomloven gir som nevnt Nkom mulighet til å regulere aktører som får tildelt frekvens gjennom Norge. Burde myndighetene
kreve at for å registrere satellitten sin i det
norske romregisteret må aktører også søke om
frekvenstillatelse i Norge? Det kan trolig gi
staten en bedre mulighet til å utøve kontroll
over frekvensbruken for satellittene Norge er
ansvarlige for. Det kan være av interesse å
utrede problemstillingen videre i lys av et
økende antallet private aktører i romsektoren126.

krevende staten for å oppnå autorisasjon eller
registrere sitt romobjekt. Norge kan dermed
risikere å bli ansett som en liberal frihavn og
en ettertraktet ”flaggstat” for romobjekter.

I eksempelet over er det snakk om megakonstellasjoner som byr på enorme uavklarte
utfordringer. Det er også et spørsmål om
Norge har mulighet til å regulere og sanksjonere uansvarlig bruk hvis aktøren ikke har
hovedsete i Norge. En foreslått revisjon av
Ekomloven kan løse dette problemet, og gi
Nkom myndighet til å nekte å registrere
frekvens for enkelte aktører.
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121 Von der Dunk, F (2012)
122 ITU Konvensjonen Art. 44 og 45
123 Selding, P (23.01.2015) Spacenews
124 Ekomloven § 6-6
125 ekomloven § 6-6
126 Det er usikkert om et slikt krav er forenlig med
forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom WTO og EU.
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Oppsummering og behov identifisert i kapittel 2
Etter en analyse av det eksisterende lovverket,
synes det klart at Norge neppe overholder alle
sine romforpliktelser. Utfordringene kan oppsummeres slik:
Autorisering: X
• Norge autoriserer ikke det staten har forpliktet seg til:
• Private norske aktører som skyter opp
romobjekter i utlandet faller utenfor det
norske lovverket.
• Det kreves ikke lisens for all romvirksomhet, som f.eks å bli en satellittoperatør.
• Det er uklart hvilke eksportregler og
myndighetsoppgaver som gjelder ved
salg av romobjekter i rommet.
Overvåking: X
• Norge overvåker ikke det staten har forpliktet seg til:
• Norge har begrensede innsynsmekanismer og krav til rapportering, og ingen
myndighet som kontinuerlig overvåker
all ikke-statlige romvirksomhet.
Registrering: O
• Norge har et bra romregister og overholder
sine forpliktelser på dette området.
• Det finnes noen potensielle utfordringer:
• Det finnes ingen juridisk hjemmel for å
kreve informasjonen NRS trenger for å
vedlikeholde romregisteret.
• Det er ingen lov som sier at norske operatører må registrere sine satellitter, eller
hjemler at norske myndigheter kan si nei
til aktører uten tilstrekkelig tilhørighet til
Norge.
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Behov:
Underreguleringen får en rekke uheldige
konsekvenser. For det første er det vanskelig
å argumentere for at Norge overholder alle
sine traktatforpliktelser. Det fører også til
uheldige situasjoner som ikke utgjør traktatbrudd, men som kan utsette den norske stat
for uønsket risiko på grunn av manglende
reguleringsmekanismer. Kapittelet indikerer
et behov for å utvikle en bedre nasjonal kompetanse på romrett, slik at myndighetene kan
oppnå en bedre forståelse av internasjonale
forpliktelser og hvordan disse bør overholdes.
Det synes videre å være flere uklarheter i det
nasjonale lovverket som begrenser en god forvaltning av den norske romsektoren.
Det kan være nyttig for Norge å innføre reguleringer som sørger for at myndighetene bedre
overholder alle traktatforpliktelsene. Blant
reguleringene som bør innføres, er en lisensordning for norske aktører som ønsker å foreta en oppskyting i utlandet, eller bli en satellittoperatør. Det bør også etableres en hjemmel for å gi myndighetene mulighet til å kreve
innsyn i alle nasjonale romaktørers aktiviteter.
Det kan også være relevant å lovhjemle at
norske satellitteiere må registrere og utlevere
informasjon om sine satellitter til det norske
romregisteret.
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Kapittel 3. Norge og nasjonal romlovgivning

Det eksisterende lovverket er, som belyst i
kapittel 2, fragmentert og uklart. Dette kan
skape utfordringer både for myndighetene
og norsk romindustri.
Medlemskapet i romtraktatene betyr at staten
er internasjonalt erstatningspliktig for alle
romobjekter som Norge er en oppskytingsstat
for. Myndighetene har derfor en interesse i å
regulere norsk romvirksomhet. Både for å
passe på at aktivitetene gjennomføres på en
ansvarlig måte og for å minimere statens risiko.
Det er en typisk assosiasjon at lovverk er et
hinder for industrien, men lovverk kan
også være et hjelpemiddel som kan tilrettelegge og stimulere. Romvirksomhet omfatter
gjerne dyre og risikofylte prosjekter.
Investorer og aktører ønsker dermed klarhet i
rettigheter og forpliktelser før de investerer i
romrelaterte tiltak. Flere land begrunner motivasjonen for å utvikle en moderne romlov
med at de ønsker å gi industrien klare rammeverk å forholde seg til.
Dette leder til spørsmålet om utviklingen i
Norge nå fører til et behov for å videreutvikle
det nasjonale lovverket for romvirksomhet?
Kapittelet er delt opp i tre deler:
• Del 1. Hva har skjedd siden Norge sist
vurderte en revisjon av det nasjonale
lovverket?
• Del 2. Hvordan regulerer andre land sin
romsektor?
• Del 3. Kan Norge ha nytte av å videreutvikle den nasjonale romlovgivningen?

Del 1. Hva har skjedd siden
Norge sist vurderte en
revisjon av det nasjonale
lovverket?
Da Norge ble medlem av Ansvarskonvensjonen og Registreringskonvensjonen i 1995, ble
det vurdert hvorvidt en revisjon av det nasjonale lovverket var nødvendig. Myndighetene
konkluderte den gang med at det eksisterende
lovverket var tilstrekkelig127. Det har siden
skjedd en forandring i romsektoren, både
nasjonalt og globalt. Dermed har premissene
for å vurdere behovet for lovverk også endret
seg.

Norsk Romsenter

Nye utfordringer
I 1995 var det kun Andøya Space Center
(ASC) (tidligere Andøya Rakettskytefelt) som
var en ikke-statlig rombedrift, og oppskytingsloven gav et tilstrekkelig grunnlag for å
kunne regulere dets aktiviteter. På begynnelsen
av 90-tallet begynte en kommersialiser-ing av
telekommunikasjonsmarkedet i Norge. I 1994
ble Televerket privatisert og fikk navnet
Telenor, og selskapet ble børsnotert i 2000128.
For å overholde traktatforpliktelser har Norge
nå behov for et mer omfattende lovverk som
også dekker Telenors aktiviteter. Altså både
oppskytinger i utlandet og aktiviteter forbundet
med å være en satellittoperatør.
Kommersialiseringen av romsektoren betyr
også at det er flere internasjonale selskaper
som kan ønske å benytte Norge som en base
for sine aktiviteter. Flere andre land har opplevd at de raskt må håndtere tilflyttede selskaper. En vurdering av behovet for revisjon av
lovverket bør derfor også ta hensyn til den
internasjonale utviklingen.
I tillegg har enkelte land aktivt begynt å tilrettelegge for sine nasjonale romaktører ved å
vedta et industrivennlig lovverk. Det kan stilles spørsmål til om dette kan svekke norske
aktørers konkuranseevne. Svaret er trolig både
ja og nei, fordi det norske lovverket setter
ulike krav til Telenor og ASC. Dette vil bli
utdypet i de neste paragrafene.
Lisensen som er tildelt ASC gjennom oppskytingsloven, pålegger ASC og deres
kunder en ubegrenset erstatningsplikt i
forhold til ansvaret den norske stat påtar
seg gjennom romtraktatene. Flere andre
land har satt grenser både for erstatningsplikt
og hva de krever av forsikringer for sine
romaktører. Dette kan tenkes å svekke konkurranseevnen til ASC og er spesielt aktuelt
nå som de har annonsert at de ønsker å starte
oppskyting av satellitter129.
Ved katastrofer, som hvis et romobjekt skulle
falle ned i et befolket område, kan erstatningssummen bli enorm. I et slik tilfelle kan
den ubegrensede erstatningsplikten bety at
selv om ASC og deres klienter tar ut forsik127 Utenriksdepartementet (1994-1995:6)
128 Telenor (2016)
129 Biebricher, A (15.06.2016)
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ring, risikerer de at det blir et stort misforhold
mellom forsikringspremien og erstatningskravet. Det innebærer at så lenge det kreves ubegrenset erstatningsplikt, stiller aktører som
skyter opp satellitter fra ASC potensielt sin
egen bedrift som garanti. Skulle en katastrofe
inntreffe, vil det trolig være særdeles vanskelig å kreve regress fra et firma som ikke har
midler til å dekke den ubegrensede erstatningsplikten. Staten aksepterer dermed en
viss risiko for å måtte dekke erstatningskravet
uansett.
I lisensen til ASC står det at ansvaret skal dekkes av en forsikring av tilstrekkelig størrelse.
Dette åpner for en subjektiv tolkning av hva
som er ”tilstrekkelig”. Forfatteren har ikke
kunnskap om hvem som foretar denne vurderingen i dag. Det kan være nyttig at forsikringssummen vurderes nøye av myndighetene, og fastsettes i lisensvilkårene. Er den for
høy, kan den svekke konkurranseevnen til
ASC, men er den for lav, kan den utsette staten for mer risiko enn hva som er ønskelig.
Noen land anerkjenner disse utfordringene.
USA har for eksempel utviklet en metode som
bestemmer et ”maximum probable loss” som
det kreves forsikring for. Skulle erstatningskravet overskride denne summen, kan staten
dekke opp til USD 1.5 milliarder130. Det krever at staten offisielt tar en del av risikoen
(noe staten på mange måter gjør uansett), men
det begrenser de økonomiske utgiftene til
kommersielle aktører og gir dem en viss sikkerhet. Dessuten garanterer det at offeret får
erstatning. Noen europeiske stater har satt et
tak på forsikringskrav for private aktører på
60 millioner euro, og åpner for unntak hvor
aktøren kan slippe forsikring dersom virksomheten er ansett som samfunnsnyttig131.
Storbritannia vedtok for eksempel en revisjon
av sin nasjonale romlov i 2015, nettopp for å
sette et tak på den ubegrensede erstatningsplikten132.
Mens det for ASC foreligger en ubegrenset
erstatningsplikt og strenge krav om forsikringer, er dette ikke tilfelle for Telenor. Da
Norge ikke har lovverk som kan regulere

Telenors aktiviteter, kan myndighetene heller
ikke pålegge selskapet å ta ut tredjepartsforsikring for skader deres romobjekter kan
påføre. Telenor kan dermed oppnå en fordel i
markedet da de sparer penger på forsikringer,
men fører til at den norske stat potensielt kan
måtte påta seg hele risikoen for deres aktiviteter.
Telenors satellitter befinner seg i geostasjonær bane ca. 36 000 km utenfor jorden. Her er
det ikke sannsynlig at satellittene vil falle ned
på jorda, og det er generelt liten sjanse for at
uhell skal inntreffe. Men med flere satellitter i
bane, øker risikoen. Skulle noe skje, må
Norge ta regningen, og med et mangelfullt
lovverk er det, som diskutert i kapittel 2,
uklart hvilke regressmuligheter staten har.
Skulle Norge få private satellittoperatører
som operer satellitter i andre baner kan od-

Figur 23. USA utviklet Syncom, den første geostasjonære satellitten tidlig på 60-tallet. At en satellitt
er i geostasjonær bane betyr at satellitten har
samme banehastighet som jordens rotasjon, og
synes dermed å bli stående over et permanent
punkt. I motsetning til satellitter i andre baner
krysser ikke geostasjonære-satellitter naturlig
hverandres baner, og det er mindre fare for
kollisjon. ©NASA

130 Von der Dunk (2011:143) Metoden for å regne ut ”maximum probable loss” i USA vil bli fornyet i tråd med anbefalingene
i U.S Space Act 2015, Sec. 102.
131 Austrian Space Act (2011) § 4 (8:4); Dansk rumlov (2016) § 13; French Space Operation Act LOI (2008) Art. 14;
Dutch space activities act (2006) Sec. 3 (4)
132 United Kingdom Deregulation Act (2015) Chapter 20
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dsen for uhell være større, men de samme
juridiske hullene gjør seg gjeldene.
I tillegg til at det stilles forskjellige krav til
Telenor og ASC, kan også ekomloven § 6-7
føre til forskjellsbehandling ved krav til forsikring blant andre norske aktører. For eksempel dersom Norge får aktører som direkte
anmoder om oppskyting i utlandet, og dermed
blir pålagt strengere forsikringskrav enn dem
som ikke direkte anmoder om slik oppskyting.
I lys av inntoget av private aktører kan det
virke nyttig å utvikle mer regulering, men
også en mer gjennomtenkt forsikrings- og
erstatningspolitikk. Dagens lovverk på dette
området kan virke urettferdig, utfordre konkurransedyktighet og utsette staten for uønsket risiko. Om staten ønsker påta seg noe av
risikoen for romvirksomhet er en politisk
beslutning, men per dags dato er det viktigst å
få et lovverk som omfatter all romvirksomhet.
Det kan også være nyttig å undersøke hvilke
muligheter myndighetene har for å håndtere
skader i Norge forårsaket av objekter som
Norge er en oppskytingstat for. Lisensen gitt
til ASC tilsier at de tar over ansvaret Norge
har påtatt seg gjennom romtraktatene133. Men
romtraktatene gjelder ikke om skaden er forårsaket av oppskytingsstatens egne aktiviteter134. For eksempel, dersom en amerikansk
forskningsrakett skutt opp fra Andøya faller
ned i Tromsø vil dette være en aktivitet Norge
er en oppskytingsstat for, og da gjelder ikke
ansvarsregimet fastsatt i romtraktatene.
Forfatteren er usikker på om dette tilsier at
denne typen scenarioer burde være mer spesifikt håndtert i tillatelsen til ASC.
Det synes også å eksistere hull i lovverket
som kan utfordre nasjonale sikkerhetsinteresser. Norge har en av verdens største nedlastningsaktører for satellittdata stasjonert på
Svalbard. Svalbardtraktaten og Jordstasjonsforskriften gjør at aktører som laster ned satellittdata fra Svalbard, ikke kan frigi data til
bruk i krig. Slike regler synes ikke å eksistere
for resten av Norge. Den teknologiske utviklingen har sørget for meget høyoppløselige

jordobservasjonsbilder som kan ha mange
bruksområder. Flere land, deriblant Frankrike,
har lovverk som gir staten mulighet til å stoppe salg av satellittdata dersom det strider mot
nasjonale interesser eller forpliktelser135. Med
tanke på norsk industri, kan dette være av
interesse også for Norge. Men som med alt
lovverk, er det viktig å finne en god balanse
mellom å sikre statlige interesser og støtte
industrien.
Problemet med å videreutvikle det internasjonale lovverket, er at behovet for nasjonale initiativ for å regulere private aktiviteter er blitt
viktigere. Både COPUOS og regionale aktører
som ESA har aktivt begynt å oppmuntre sine
medlemmer til å vedta nasjonale romlover.
ESA har blant annet tilbudt seg å hjelpe medlemsland med å utvikle lovverk, samt være en
teknisk partner som kan hjelpe land å evaluere
om tekniske standarder fastsatt i lovverket blir
overholdt136. Både Danmark og Belgia har
fått slik hjelp av ESA.

Del 2. Hvordan regulerer
andre land sin romsektor?
Utviklingen av nasjonale romlover ser ut til å
være et resultat av en modningsprosess, både
nasjonalt og globalt. Flere land har de siste
årene vedtatt lovgivning for å håndtere flere
av utfordringene Norge nå opplever. Det kan
dermed være interessant å se nærmere på
hvordan sammenlignbare land regulerer sin
romsektor, og deres motivasjon for å gjøre det.
Siden 2005 har en rekke romnasjoner vedtatt
nye, eller modernisert sine eksisterende, romlover. For Europas del er det nå 12 land som
har en nasjonal romlov137. På verdensbasis
finnes det ulike modeller for hvordan land
regulerer sin romsektor. Noen land, som
USA, har omfattende lovverk mens andre har
ikke har noen.
Under COPUOS-møtene i 2016 annonserte
land som Kina, Polen, Japan, Luxembourg,
Storbritannia, New Zealand, Australia og De

133 ASC Lisens. II (2)
134 Ansvarskonvensjonen Art. VII
135 French Space Operation Act (2008) Art. 24; French Space Data Decree (2009)
136 COPUOS (13.04.2016)
137 Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia, Nederland, Østerrike, England, Ukraina, Russland, Storbritannia og Spania
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arabiske emirater at de har, eller er i, en prosess hvor de skal vedta eller revidere sin
nasjonale romlov. Danmark vedtok den 3. mai
2016 en moderne romlov, da de fikk romaktører
som de gjennom romtraktatene hadde forpliktet seg til å regulere.

Hva regulerer de?
Forskjellige land har forskjellige romsektorer
som medfører forskjellige reguleringsbehov,
noe som er reflektert i hvor omfattende lovverk de har implementert.
Ytterpunktene er land som for eksempel New
Zealand, som foreløpig ikke har lovgivning
for romvirksomhet, og USA som har et meget
omfattende rammeverk for å regulere en stor
og aktiv privat sektor. New Zealand har utviklet et lovforslag som skal behandles høsten
2016138. Lovforslaget er blant annet motivert
av at det amerikansk selskapet Rocket Labs er
i ferd med å bygge opp oppskytingsfasiliteter
på New Zealand139.
Nasjonal romlovgivning utvikles i tråd med et
lands romsektor. På samme måte som behovet
nylig har oppstått på New Zealand, har USAs
enorme romindustri ført til at de har utviklet
et omfattende lovverk. USA har trolig verdens
mest kommersialiserte romindustri, både i
antall aktører og aktivitet. De har dermed et
behov som ligger langt utenfor hva som er
realistisk eller nødvendig for Norge.

Ved en fornying av den norske romlovgivningen kan det dras veksler på andre små
europeiske staters romlovgivninger. Sverige
har for eksempel en romsektor som er lik den
norske, men har et mer omfattende lovverk.
Det svenske lovverket har likevel noen
begrensinger som vil bli utdypet nedenfor.
Danmark, Belgia, Nederland og Østerrike er
andre land Norge bør se til. De har alle nye og
omfattende lovverk, som håndterer de fleste
utfordringene Norge står overfor. Men Norge
har en større romsektor, og skyter, i motsetning til disse landene, også opp forskningsraketter fra eget territorium.
De tidligere omtalte Sofia-retningslinjene
foreslår 14 elementer som den nasjonale lovgivningen bør omhandle. Som det fremgår av
figur 25 omfatter de fleste av de mindre
europeiske statenes nasjonale romlovene alle
disse elementene.
Den viktigste forskjellen mellom Norge og de
øvrige landene i figur 25, er at Norge kun
regulerer oppskytinger i Norge og fra internasjonale områder som ikke er underlagt en
annen stats jurisdiksjon. Sveriges romlov
regulerer for eksempel alle oppskytinger foretatt i Sverige eller av svenske aktører, alle
aktiviteter som foregår i verdensrommet, og
alle tiltak for å manøvrere eller på noen måte
påvirke objekter i det ytre rom140. Dette vil si
at Sveriges romlov regulerer all romvirksomhet i tråd med romtraktatene, i motsetning til
det norske lovverket. Den svenske loven stil-

Figur 24. Omfanget av reguleringsmekanismer for romsektoren i et utvalg land per juni 2016.

138 New Zealand Draft Outer Space and High Altitude Activities Bill (2016)
139 Looper, C (02.07.2015) Tech Times
140 Swedish Space Act (1982) Sec. 1. Den svenske loven regner interessant nok ikke forskningsraketter som en romaktivitet.
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ler få spesifikke krav i lovverket, men slike
kan stilles gjennom lisensieringsprosessen.
Fordi loven er fra 1982 var det få kommersielle aktører da loven ble laget, og juridisk
fleksibilitet ble trolig prioritert fremfor å
bruke loven til å informere industrien om rettigheter og ansvar.
Lovverket i Belgia, Danmark, Nederland og
Østerrike er derimot utviklet etter 2005 og
omtaler i større grad krav, ansvar, prosedyrer

Sofia Guidelines

Østerrike
Austrian
Space Act
2011

ILA 2012

Belgia
Space Law of
2005

Nederland
Space
Activities Act
2006

og rettigheter direkte i lovverket141. Disse
lovene ble til i lys av et økende antall private
romaktører, og følgelig ble det ansett som nyttig å ha et lovverk som også informerer industrien om rettigheter og ansvar. De belgiske,
danske, nederlandske og østerrikske romlovene omfatter i likhet med den svenske både
oppskytinger og operasjonelle aspekter relatert til å ha kontroll over objekter i rommet.
Alle romlovene omfatter dessuten statens
risiko og inkluderer industrivennlige tiltak

Danmark
Lov om
aktiviter i det
ytre rom 2016

Sverige

Norge

OppskytningsAct of Space
loven 1969,
Activities 1982 (Ekomloven
2013)

1. Omfang av loven: oppskytninger
og operasjon av romobjekter

Ja §1

Ja Art. 2

Ja Sec. 2

Ja § 1

Ja Sec. 2

Bare oppskytninger i Norge
og internasjonale
områder.

2. Definisjoner

Ja §2

Ja Art. 3

Ja Sec. 1

Ja § 3

Ja Sec. 1

Nei

3. Autorisasjon

Ja §3, §12

Ja Art. 4

Ja Sec. 3

Ja § 4

Ja Sec. 3

Ja §1 Bare
oppskytninger i
Norge og internasjonale
områder.

4. Vilkår for autorisasjon

Ja §4

Ja Art. 5

Ja Sec. 3-9

Ja § 5

Ja Sec 3

Nei

5. Overvåking

Ja §13

Ja Art. 10

Ja Sec. 13

Ja §15, §16,

Ja Sec. 3

Begrenset §2,
(Ekom §10)

6. Tilbakekallelse/Suspensjon
av lisens

Ja §7

Ja Art. 11,
Art. 12

Ja Sec. 7

Ja §8

Ja Sec. 4

Nei

7. Miljøvern

Ja §4

Ja Art. 5, Art 8

Nei

Ja §5

Nei

Nei

8. Tiltak mot romskrot

Ja §5

Muligens Art. 5,
Ja Sec. 3
Art.8

Ja §6

Nei

Nei

9. Overføring av eierskap

Ja §8

Ja Art.13

Ja Sec. 8?

Ja §14

Nei

Nei

10. Registrering

Ja §9, §10

Ja Art. 14

Ja Sec. 11

Ja § 9

Nei

Nei

11. Ansvar og erstatningsplikt

Ja §11

Ja Art. 15

Ja Sec. 12

Ja §11

Ja Sec. 6

Begrenset
(Ekom §6-7)

12. Forsikring

Ja §4,4

Muligens Art. 5

Ja Sec. 3

Ja §12

Nei

Begrenset
(Ekom §6-7)

13. Prosedyrer

Ja §12, §17

Ja Art 7, Art. 9,
Art.15

Ja flere

Ja §5

Nei

Nei

14. Sanksjoner

Ja §13

Ja Art.19

Ja Sec. 15

Ja §20

Ja Sec. 5

Nei

Figur 25. Sammenligning og oversikt over hva Østerrike, Belgia, Nederland, Danmark, Sverige og Norge
omtaler direkte i sine romlover i forhold til anbefalingene i Sofia-retningslinjene.
141 Austrian Space Act (2011); Belgian Space Law (2005); Dutch Space Activities Act (2006) Dansk rumlov (2016)
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som kan begrense erstatningsplikt og forsikringskrav. Et annet fellestrekk for disse
lovene er at de åpner for sanksjoneringer.
Noen av lovene tar også opp nasjonale sikkerhetsinteresser og tiltak for bærekraftig bruk
og vern av miljøet, både for de delene av aktiviteten som skjer på jorden og de som finner
sted i verdensrommet. Alle disse statene har et
samlet, oversiktlig og relativt lettfattelig lovverk.
Det norske lovverket er imidlertid fragmentert, uklart og relativt uoversiktlig. I motsetning til Norge har de tidligere nevnte landene
lovverk som gir dem mulighet til å regulere
alle aktiviteter staten kan anses å være erstatningspliktige for, og har forpliktet seg til å
autorisere og overvåke aktivitetene. For romvirksomhet som ikke omfattes av det eksisterende lovverket, har Norge ingen mulighet til å
sanksjonere eller gripe inn før etter at skaden
har skjedd.
Men også lovene til Belgia, Danmark,
Nederland og Østerrike kan forbedres. Flere i
akademia, industrien og forvaltningen har
uttrykt at de ønsker mer omfattende lovpålagte tiltak mot romskrot. Dette gjelder spesielt i
lys av den økende småsatellittindustrien og
objekter som ikke kan styres. En representant
fra Østerrike mener også at loven deres kan
forbedres om de introduserer spesifikke tidsfrister for behandlingen av lisenssøknader.
Dette anses som nyttig både for staten og
industrien, da det kan effektivisere og klargjøre tidsrammer for behandlingsprosesser.
Representanten forteller at det, i tillegg til å
ha en paragraf som fritar samfunnsnyttige
prosjekter fra forsikringskrav, kan være nyttig
å ha en paragraf som fritar slike prosjekter fra
søknadsavgifter.
Utviklingen av nasjonalt rammverk er på
mange måter et nytt område hvor stater fremdeles lærer. Deltakelse i internasjonale fora
som COPUOS blir beskrevet som essensielt
av flere delegasjoner, nettopp fordi land kan

diskutere, utveksle ideer og lære av hverandres erfaringer.

Et lovverk for nåtiden eller fremtiden?
I noen stater reflekterer nye lover en ønsket
industriutvikling. Luxembourg har for eksempel satt i gang en prosess som tar sikte på å
utvikle et lovregime som kan tiltrekke seg
aktører som ønsker å drive med ressursutvinning i rommet142. Dette har USA allerede
gjort. USA er en pioner når det gjelder å bruke
lovverket for å tilrettelegge for industriutvikling, noe som beskrives som hovedmålet i
deres nye romlov fra 2015143. I tillegg til å
være det første landet som omtaler romturisme og ressursutvinning i rommet i det
nasjonale lovverket, vil USA nå utvikle en
autoriseringsmekanisme for å lisensiere kommersielle aktiviteter på månen og i resten av
solsystemet144. Myndighetene i USA har ved
flere anledninger påpekt at et klart lovverk er
viktig for å skape stabilitet og sikkerhet for
investorer ved utviklingen av nye konsepter
og markeder i romsektoren145. Dette er fordi
det krever enorme investeringer og aktører
ønsker klarhet rundt rettigheter og ansvar.
Dersom Norge ønsker å revidere lovverket,
kan det være nyttig å ta hensyn både til
dagens aktiviteter og hvilke aktiviteter
staten ønsker å tilrettelegge for i nær fremtid.
Det kan i den forbindelse være interessant å se
på utviklingen på New Zealand. New Zealand
er ideelt geografisk posisjonert for å skyte opp
satellitter i høyelliptiske baner, og er omgitt
av store havområder hvor risikoen for å treffe
noen er lav om et uhell skulle skje. Studier
gjort i forbindelse med Rocket Labs ønskede
aktiviteter, tilsier at oppskytingsaktiviteter
kan bidra til økonomien med opptil 9.1 milliarder kroner146. New Zealand har derfor
utviklet et lovutkast som etablerer et omfattende lisensieringsregime, og tar sikte på å
regulere en rekke forskjellige aktiviteter i forbindelse med Rocket Labs.

142 Luxembourg Ministry of Economy (2016)
143 U.S Commercial Space Launch Competitiveness Act
144 Pasztor, A (05.06.2016) Wall Street Journal
145 Foust, J (02.05.2016) Spacenews
146 New Zealand Regulatory Impact Statement (2016)
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Norge har lignende fordeler som New
Zealand med tanke på være åsted for å skyte
opp satellitter i polarbaner. ASC har indikert
at de ønsker å begynne å skyte opp satellitter
fra Andøya147. Dette kan gi Norge et behov
for mer sofistikerte reguleringsmekanismer

for å kontrollere hva som blir skutt opp, fastsette ansvar og stille tekniske krav. Spesielt
hvis ASC begynner å skyte opp satellitter for
utenlandske aktører – som da er romobjekter
Norge vil bli en oppskytingsstat for. Dersom
Norge ønsker å utnytte sin geografiske fordel
til å tiltrekke seg kommersiell oppskytingsaktivitet, kan stat og industri ta lærdom av lovbestemmelser utviklet for å håndtere oppskytinger av satellitter.
USA, Frankrike, Australia, og snart New
Zealand, har lovverk tilpasset stater som skyter opp satellitter. Dette inkluderer omfattende
krav til forsikring, sikkerhet, nyttelast og tekniske standarder som skal sikre både staten og
aktørene148. De har også mer omfattende
lisensieringsregimer enn for eksempel Belgia,
Danmark, Nederland og Østerrike. Frankrikes
lisensieringsregime tar hensyn til at flere
aktører fra flere land kan være involvert, og
har utviklet en to-stegs lisensieringsprosess. I
første omgang krever Frankrike at en operatør
får et ”førerkort” for å kunne utføre romvirksomhet. Dette gjør det mulig å effektivisere
steg to, som innebærer at hver oppskyting må
autoriseres. Det er også interessant at
Australia vedtok et meget omfattende lovverk
da de vurderte å bygge en oppskytingsbase på
Christmas Island. Men dette skjedde aldri, og
nå har australierne satt i gang en prosess for å
revidere lovverket som er ansett for tungt og
omfattende149. Håpet er at et nytt lovverk kan
stimulere den voksende australske romsektoren,
og da spesielt aktører med småsatellitter.
Eksemplene fra Luxembourg, USA,
Frankrike, Australia og New Zealand viser at
lovverk kan være et virkemiddel som både
kan legge til rette for og begrense industriutvikling. Dette indikerer at det er viktig å ha et
fleksibelt og velformulert lovverk, som
reflektere de aktivitetene myndighetene
ønsker å stimulere og regulere.

Figur 26. Stater som skyter opp satellitter utvikler ofte mer sofistikerte lisensieringsregimer. Dette gjelder for eksempel Frankrike, som lisensierer oppskytinger som
utføres av ESA i Fransk Guyana. ©ESA.

147 Biebricher, A (15.06.2016) Aftenposten
148 U.S Space Act (2015); FAA (2016); French Space Operation Act (2008); Australian Space Activities Act (1998)
149 Australian Ministry for Industry, Innovation and Science (24.10.2015)
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Del 3. Kan Norge ha nytte av
å videreutvikle den nasjonale
romlovgivningen?
Norge var det første landet i verden til å vedta
en nasjonal romlov, men er i dag underregulert sammenlignet med flere europeiske stater.
Stadig flere land har som følge av utviklingen
i romsektoren fornyet sine romorienterte lovverk. Norge har nytte av å gjøre det samme
for å overholde traktatforpliktelser, påse at
norske romaktører oppfører seg ansvarlig,
sørger for en rettferdig norsk lovgivning,
håndtere statens risiko og potensielt legge til
rette for en mer konkurransedyktig norsk
romsektor.
Romtraktatene fastsetter et permanent ansvar
for romobjekter. Det kan derfor være gunstig
å anvende et føre var-prinsipp, både fordi
ansvaret er permanent og fordi det er vanskelig å stille krav i etterkant av at et romobjekt
er skutt opp. Norge bør så snart som mulig
starte en prosess, hvor myndighetene identifisere hva det er ønskelig at en norsk romlov
skal gjøre. Dette vil være en politisk avgjørelse basert på hvordan Norge ønsker å håndtere romforpliktelser, industri, statlig risiko og
sikkerhet.
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Den komparative analysen indikerer at Norge
som et minimum kan ha nytte av å implementere lignende mekanismer som Belgia,
Danmark, Nederland og Østerrike. Dersom
Norge ønsker å tilrettelegge for oppskytingsaktiviteter, kan det også være lurt å la seg
inspirere av de nye lovforslagene til Australia,
USA, Frankrike og New Zealand.

Oppsummering og behov
identifisert i kapittel 3
Lovgrunnlaget for romvirksomhet i Norge er
lite utviklet. Det manglende hjemmelsgrunnlag kan medføre uheldige konsekvenser for
Norge både i en nasjonal og internasjonal
sammenheng. Norge kan lære av andre land
som har vedtatt et oppdatert lovverk som tar
hensyn til utviklingstrekkene i romsektoren.

Behov
Det vil være nyttig for Norge å videreutvikle
det nasjonale lovverket knyttet til romvirksomhet. Det vil gjøre norske myndigheter
bedre i stand til å håndtere risikoen den
norske stat påtar seg gjennom romtraktatene,
overholde internasjonale forpliktelser, sikre
ansvarlig oppførsel av norske romaktører og
tilrettelegge for en konkurransedyktig og
rettferdig norsk romindustri.
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Rapportens konklusjon og anbefalinger
for veien videre
Den nye romalderen medfører en rekke nye
utfordringer, også for Norge. Ønsker Norge å
være det landet som har mest nytte av rommet,
bør romsikkerhet, forsvarlig forvaltning av
den nasjonale romsektoren og det å sikre en
internasjonal rettsorden i rommet gis prioritet.
Denne rapporten bekrefter at det er en manglende oversikt over FNs arbeid med rom og
romrett i den norske forvaltningen. Norge vil
ha stor nytte av å gå fra å være en passiv
observatør til å bli en aktiv deltaker i den
internasjonale debatten om rom og romrett. Rapporten argumenterer for et økt norsk
engasjement internasjonalt, medlemskap i
FNs Committee on the Peaceful Uses of Outer
Space (COPUOS) og en videreutvikling av
norsk romlovgivning.
Selv om rapporten identifiserer konkrete
behov, finnes det ikke et politisk mandat for å

Norsk Romsenter

håndtere dem. Rapportens viktigste anbefaling er derfor at det bør etableres et mandat for
det videre arbeidet med sikte på å;
• avklare eierskapet i den norske
forvaltningen for saksområder knyttet
til COPUOS
• realisere et norsk medlemskap i COPUOS
• avklare eierskapet i den norske
forvaltningen for saksområder knyttet til
en revisjon av nasjonal romlovgivning og
• oppdatere det juridiske grunnlaget for
romvirksomheten i Norge.
Tematikken i denne rapporten bør være av
interesse for regjeringens arbeid med en ny
nasjonal romstrategi. Gitt Norges omfattende
bruk og avhengighet av rombaserte tjenester
og omfattende romindustri bør behovene
identifisert i denne rapporten tas opp i den
nasjonale strategien.
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Forkortelser

ASC

Andøya Space Center

ASAT-våpen

Antisatellitt-våpen

CD

Conference of Disarmament

ICoC

EUs International Code of Conduct for Outer Space Activities

COPUOS

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Affairs

ESA

European Space Agency

ESA IRC

European Space Agency International Relations Committee

GGE

Group of Governmental Experts on Transparency and
Confidence-Building measures for Outer Space Activities

IAWN

International Astroid Warning Network

ICAO

International Civil Aviation Organization

IMO

International Maritime Organization

ITU

International Telecommunication Union

LSC

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal Subcommittee

LTS

Long Term Sustainability of Outer Space Activities

LTS-retningslinjer

Guidelines for Long Term Sustainability of Outer Space Activities

NASA

National Aeronautics and Space Administration

NEO

Near-Earth Objects

NFD

Nærings- og fiskeridepartementet

Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NRS

Norsk Romsenter

OOSA

United Nations Office for Outer Space Affairs

PAROS

Prevention of an Arms Race in Outer Space

PNT

Posisjonsbestemmelse, navigasjon og tid

PPWT

Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer
Space, the Threat or Use of Force against Space Objects (PPWT)

SSA

Space Situational Awareness

SMPAG

Space Mission Planning and Advisory Group

STSC

Committee on the Peaceful uses of Outer Space Scientific
and Technical Subcommittee

TCBM

Transparency and Confidence-Building Measures

UD

Utenriksdepartementet

WMO

World Meteorological Organization
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