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Forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift - Fiskeri- og kystdepartementets
merknader

Det vises til brev fra Justis- og politidepartementet datert 10.9.2010 om høring av
forslag til ny forskrift om vaktvirksomhet som følge av lov 19. juni 2009 nr. 85 om
endringer i lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven).

Fiskeri- og kystdepartementet har følgende merknader til det forelagte forslaget til ny
forskrift:

Vaktvirksomhetslovens virkeområde
Vaktvirksomhetsloven § 2 tredje ledd gjør unntak fra lovens virkeområde for
vaktvirksomhet på skip eller godsterminaler på havner og havneterminaler som
omfattes av ISPS-regelverket.

Forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift § 1-2 inneholder nærmere bestemmelser om
rekkevidden av dette unntaket fra lovens virkeområde. Forskriftsforslaget presiserer at
vaktvirksomhetsloven og forskriften gjelder for vakttjenester i form av personkontroll
ved havnenes cruise- og passasjerterminaler. Den gjentar også lovens ordlyd om at
virkeområdet ikke omfatter godsterminaler på havner eller havneterminaler som
omfattes av ISPS-regelverket (ISPS-godkjente godsterminaler).

Vaktvirksomhetsloven unntar ISPS-godkjente godsterminaler.Dette må da innebære at
all vaktvirksomhet ved cruise- og passasjerterminaler som utgangspunkt er omfattet av
loven.
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Forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift § 1-2 presiserer at det kun er  personkontroll ved
cruise- og passasjerterminaler som er omfattet av lov og forskrift. Fiskeri- og
kystdepartementet forstår det da slik at forskriften innskrenker vaktvirksomhetslovens
virkeområde.

Det forutsettes for øvrig at det med begrepet "godsterminaler" menes alle andre
havneterminaler enn cruise- og passasjerterminaler (herunder bulkterminaler,
industriterminaler, verft mv.), siden det kun er disse to kategoriene som er benyttet i
forskriftsforslaget.

Fiskeri- og kystdepartementet oppfatter det slik at vaktvirksomhetsloven og forslaget til
forskrift gjelder for personkontroll ved ISPS- godkjente cruise- og passasjerterminaler,
men ikke for personkontroll ved ISPS-godkjente godsterminaler. Videre forstår vi det
slik at regelverket gjelder for alle gods-, cruise- og passasjerterminaler som ikke
omfattes av ISPS-regelverket, uavhengig om vaktvirksomheten er i form av
personkontroll eller ei.

Fiskeri- og kystdepartementet er av den oppfatning at dette er et kunstig skille, og at
ordlyden i forslag til forskriften § 1-2 kan føre til tolkningstvil og uklare situasjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet er imidlertid positiv til at forskriften § 1-2 innskrenker
loven og forskriftens virkeområde til kun å gjelde personkontroll ved cruise- og
passasjerterminaler. Dette innebærer at kravene til vaktvirksomhet som omfatter gods
o.l. er like, uavhengig om det er en godsterminal eller cruise- og passasjerterminal.

Når det gjelder innholdet i begrepet "personkontroll" er Fiskeri- og kystdepartementet
opptatt av at dette ikke må oppfattes som annet enn kontroll av  person,  som for
eksempel kroppsvisitasjon. Ordinær billettkontroll i forbindelse med cruise- og
passasjertrafikk må klart falle utenfor det som menes med personkontroll etter
bestemmelsen her, og således begrepet "vakttjeneste".
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