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Høring - forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift 

Det vises til brev fra Justis- og politidepartementet av 10.09.2010. 
Utenriksdepartementet har følgende kommentarer i saken: 

Lovens § 2 angir lovens virkeområde. Det heter at loven gjelder for ervervsmessig 
virksomhet og egenvakthold, samt at loven gjelder ervervsmessig vaktvirksomhet og 
egenvakthold som drives av private eller forvaltningsorgan. Med forvaltningsorgan 
forstås i loven som ethvert organ for stat eller kommune. Det kan reises spørsmål om 
ordlyden også omfatter utenlandske ambassaders egenvakthold. 
 
Vakthold i og omkring en ambassade vil kunne være vakthold i vaktvirksomhetslovens 
forstand. Vi er av den oppfatning at vaktvirksomhetsloven etter sin ordlyd likevel ikke 
kommer til anvendelse på det egenvakthold som utføres av egne ansatte ved 
ambassaden. Vaktvirksomhetsloven av 2001 sitt virkeområde omfatter ikke 
egenvakthold. Imidlertid ble lovens virkeområde ved endringer vedtatt i lov av 19. juni 
nr. 85 om endringer i vaktvirksomhetsloven utvidet til å omfatte egenvakthold. 
Utenriksdepartementet anser at en naturlig fortolkning av ”ethvert organ for stat eller 
kommune” innebærer at det er organer for den norske stat det siktes til og ikke 
organer for utenlandske stater. Det er således, slik Utenriksdepartementet ser det, klart 
at egenvakthold av fremmed stats eiendom til ambassadeformål ikke omfattes, selv 
etter lovendringene. Tilsvarende synspunkter kom forøvrig frem i justisminister Knut 
Storbergets redegjørelse for Stortinget i ”Ambassadesaken” 17. november 2010 (se 
http://www.regjeringen.no/pages/14570538/redegjorelse_KS.pdf side 7 og 8). 
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Dette resultatet følger etter Utenriksdepartementets syn av en naturlig tolkning av 
lovens ordlyd. Om dette eksplisitt bør presiseres i forskriften (jfr. unntakene i lovens § 2 
tredje ledd) kan vurderes. Det bør uansett fremkomme i forarbeidene at egenvakthold 
av fremmed stats eiendom for ambassadeformål faller utenfor lovens virkeområde. 
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