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Horingssvar- Forslag til endringer i forskrift om unntak fra skipssikkerhetsloven for skip som
tilhorer forsvaret eller som bennyttes i dets tjeneste

Det vises til høring datert 15. januar 2015 vedrørende forslag til endringer i forskrift om unntak fra
skipssikkerhetsloven for forsvarets skip. Skipssikkerhetsloven åpner for helt eller delvis unntak for skip som
tilhører forsvaret eller benyttes i dets tjeneste. Norske militære fartøy er underlagt tilsynet for militær

sjøfart. NFD har dermed som utgangspunkt ingen kommentar til forlaget om utvidet unntak fra
skipssikkerhetsloven for forsvarets skip, men påpeker viktigheten av å tydelig regulere forholdet til -time
charter- som forblir under sivil regulering.

Vi har følgende konkrete kommentarer til utkastet til forskriftsendringer:

Paragraf 2:
Det er uklart hva som etter forslaget skal gjelde for bemanning utover -sikkerhetsbemanning". Det foreslås
derfor at sikkerhetsbemanning og tilleggsbemanning på innleide sivile fartøy som hovedregel reguleres likt
og at unntak eventuelt reguleres i leiekontrakten.
Ordlyden -idriftsettes- bør endres til "drives".
Begrepet -rederverdighef bør endres i tråd med skipssikkerhetsloven til "rederansvar-.

I forslagets §2. 7. om definisjon av -time-charter- bør det fremgå av forskriftsteksten at denne er
tidsbegrenset. Videre bør det gjøres helt tydelig i forskriftsteksten at skipet og bemanningen forblir sivilt og
utenfor tilsynet for militær sjøfart.

Paragraf 3:
Til forslag om nytt §32. ledd:om fravikelse av bestemmelsene som ledd av suverenitets- hevdelse ,

myndighetsutøvelse eller redningsaksjon.
Vi har ingen kommentar til dette. men påpeker at for -time charter- må forskriftsteksten tydeligjøre at
hjemmel for å kunne overta kommando på sivilt innleid skip med sivil bemanning fastsettes i
leiekontrakten.
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