§ 216 b. Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta annen kontroll av kommunikasjonsanlegg
når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling
a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller
b) som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a, 94 jf. 90, 145 annet ledd,
162, 162 c, 201 a, 204 a, 317, jf. §§ 162 eller 390 a.
Reglene i § 216 a første ledd annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.
Kontrollen kan gå ut på
a) å innstille eller avbryte overføring av samtaler eller annen kommunikasjon
til eller fra bestemte telefoner, datamaskiner eller andre
kommunikasjonsanlegg som den mistenkte besitter eller kan antas å ville
bruke,
b) å stenge anlegg som nevnt i bokstav a for kommunikasjon,
c) å identifisere anlegg som nevnt i bokstav a ved hjelp av teknisk utstyr, eller
d) at eier eller tilbyder av nett eller tjeneste som benyttes ved
kommunikasjonen, skal gi politiet opplysninger om hvilke
kommunikasjonsanlegg som i et bestemt tidsrom skal settes eller har
vært satt i forbindelse med anlegg som nevnt i bokstav a, og andre data
knyttet til kommunikasjon.
§ 216 a fjerde ledd gjelder tilsvarende.
Ved anmodning fra fremmed stat om rettslig hjelp til kommunikasjonskontroll som nevnt i annet ledd
bokstav a gjelder § 216 a fjerde og femte ledd tilsvarende.
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