§ 216 m. Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta annen hemmelig avlytting enn
kommunikasjonsavlytting ved tekniske midler (romavlytting) når noen med skjellig grunn mistenkes for en
handling eller forsøk på en handling som rammes av
a) straffeloven § 147 a første eller tredje ledd,
b) straffeloven §§ 233, 268 annet ledd jf. 267 eller 162 tredje ledd, jf.
straffeloven § 60 a, eller
c) straffeloven § 233, jf. straffeloven § 132 a.
Romavlytting kan besluttes selv om straff ikke kan idømmes på grunn av bestemmelsene i straffeloven
§ 44 eller § 46. Det gjelder også når tilstanden har medført at den mistenkte ikke har utvist skyld.
Tillatelse til romavlytting kan bare gis dersom det må antas at avlytting vil være av vesentlig betydning
for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort.
Tillatelse til romavlytting kan bare gis for sted hvor det må antas at den mistenkte vil oppholde seg.
Tillatelse til avlytting av offentlig sted eller annet sted som er tilgjengelig for et større antall personer, kan
bare gis når det foreligger særlige grunner. Det samme gjelder ved avlytting av sted hvor advokat, lege,
prest eller andre erfaringsmessig fører samtaler av svært fortrolig art eller av redaksjonslokale eller
tilsvarende sted hvor redaktør eller journalist fører samtaler av yrkesmessig art, såfremt vedkommende ikke
selv er mistenkt i saken. Romavlytting må innrettes slik at den i minst mulig grad fanger opp samtaler hvor
den mistenkte ikke er part.
Når retten ikke bestemmer noe annet, kan politiet foreta innbrudd for å plassere eller fjerne utstyr som
er nødvendig for å gjennomføre avlyttingen.
Bestemmelsene i §§ 216 d til 216 k gjelder tilsvarende, likevel slik at rettens tillatelse ikke kan gis for
mer enn to uker om gangen.
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