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Høring - forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift 
 
Det vises til brev av 10. september 2010 hvor det bes om merknader til foreslåtte utkast til 
ny forskrift om vaktvirksomhet. 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet har følgende merknader: 
 
Høringen ses i sammenheng med direktoratets tidligere svar av 29. september 2008 
angående gjennomgangen av regelverket om vaktvirksomhet. 
 
Direktoratet mener at forskriftsutkastet bør tydeliggjøre tollvesenets rett til uhindret 
adgang til kontrollområdene uten å bli avkrevet annen legitimasjon enn tollvesenets egne 
tjenestebevis/uniform. 
 
Vi savner også en positiv avgrensing av vaktvirksomhetens kontrollmyndighet opp mot 
offentlige toll- og politioppgaver.  Vaktselskapets kontrollmyndighet vil til enhver tid 
være gitt og avgrenset av den oppgaven de er satt til å løse, og må ikke blandes med den 
kontrollmyndighet som er gitt myndigheter som utøver offentlig kontroll. 
 
I forbindelse med utøving av tollkontroll må tollvesenets tjenestemenn fortsatt ha rett til å 
kreve legitimasjon fra vektere og annet personell som ferdes i kontrollområdene. 
 
Dersom det blir aktuelt for tollvesenet å gjennomføre sikkerhetskontroll/adgangskontroll i 
tillegg til kontroll, vil krav til uniformering ikke være forenlig med forskriftsforslaget 
(hvor det forutsettes at uniformering av vaktselskap m.m. ikke skal forveksles med 
tollvesenets/politiets/forsvarets uniformer). 
 
Kravet til at uniformering av materiell ikke skal være mulig å forveksle annet materiell, 
slik som kjøretøy og lignende, bør komme klarere frem, ikke bare i en bisetning i § 4-2 
annet ledd.  Det bør tilsvarende nevnes at uniformeringen kan måtte endres hvis det skjer 
endringer i de offentlige tjenestemenns uniformer, og at kostnadene må bæres av 
vaktselskapene. 
 
Tolltjenestemenn bør ikke bli underlagt adgangskontroll av vaktselskap i forbindelse med 
gjennomføring av tollkontroller. 



Side 2 

 
I annet avsnitt på side 10 i høringsnotatet siteres endringslovens § 2 tredje ledd angående 
virkeområdet for vaktvirksomheten.  Vi mener at i likhet med forsvaret og politiet, bør 
også tollvesenet omtales.  I annet punktum fastslås at ”Loven gjelder ikke for 
vaktvirksomhet som Forsvaret utfører ved bruk av eget personell, vaktvirksomhet på skip 
eller godsterminaler.......”.  Her bør det tydeliggjøres at loven heller ikke gjelder for 
tollvesenets vaktvirksomhet ved bruk av eget personell (f.eks. skipsvakter på cruisefartøy, 
tollfølge om bord på skip under seiling m.m.). 
 
Viser til annet avsnitt side 22 i høringsnotatet hvor det vises til proposisjonens punkt 
3.2.1.3 hvor det anføres at ”Departementet mener derfor at denne delen av virksomheten 
bør omfattes av vaktvirksomhetsloven, men ser ikke av samme grunn behov for at loven 
skal omfatte godsterminalene.”  Toll- og avgiftsdirektoratet mener at 
adgangskontroll/vakthold på godsterminaler også er vesentlig, og er derfor usikker på om 
dette bør utelates i forslaget. 
 
Justis- og politidepartementet ber også under punkt 8.3.2 om høringsinstansenes syn på 
om at nøytrale og kvalifiserte inspektører utpekt av et eventuelt ”Kvalitetsråd” kan 
gjennomføre saksbehandling og kontrolloppgaver overfor vaktvirksomhetene.  Vi deler 
departementets syn på at dette ikke er uproblematisk, og mener at myndighetsutøvelse 
bør gjøres av politiet.  Dette løser også spørsmål i forhold til klageadgang m.v. 
 
For øvrig stiller direktoratet seg bak tidligere kommentarer i brev av 29. september 2008 
hvor det foreslås at forholdet til tollvesenet bør tydeliggjøres bedre i forskriftsutkastet, 
slik at det ikke hersker tvil om tollvesenets adgang til å be om legitimasjon.  
Vaktselskapenes rett til å begrense (forsinke) tollmyndighetenes adgang til 
kontrollområdet bør også omtales. 
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