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Høring – forslag til endringer i forskrift om unntak for skip som tilhører 

Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra skipssikkerhetsloven 

Det vises til Forsvarsdepartementets brev av 15. januar d.å. 

Utenriksdepartementet har vurdert forslaget opp mot de folkerettslige rammer som 

gjelder for statsskip. Forslaget synes i det store og hele å være i tråd med folkerettslige 

rammer for statsskip, slik det f.eks fremkommer i konvensjon av 1926 om immunitet for 

statsskip, havrettskonvensjonen og aktuelle IMO-konvensjoner. Alle sentrale 

konvensjoner på skipsfartsområdet unntar som hovedregel krigsskip fra sitt 

anvendelsesområde, mens andre statlige skip i varierende grad er omfattet av de 

internasjonale konvensjonene. Eksempelvis gjelder deler av SOLAS-konvensjonen for 

statsfartøyer (andre enn krigsskip). I Forsvarsdepartementets høringsbrev vises det til 

at det kan være behov for unntak også ved f.eks redningsaksjon, og i denne 

sammenheng kan vel fartøyet anses som annet statsfartøy, og ikke krigsskip. 

I utgangspunktet ser altså forslaget ut til å ligge innenfor de folkerettslige rammer for 

krigsskip og statsskip, men det kan også tenkes at enkelte bestemmelser i f.eks. 

SOLAS-konvensjonen kan komme til anvendelse.  

Ssl § 3 om geografisk anvendelsesområde har en henvisning til begrensninger som 

følger av folkeretten, mens § 2 om saklig virkeområde og som er hjemmelen for den 

aktuelle forskriften, samt forskriften selv, ikke inneholder en slik skranke. 

Utenriksdepartementet foreslår at forskriften som nå er på høring også får en tilføyelse 

om at bestemmelsene gjelder med de begrensninger som følger av folkeretten. Dette  
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vil f.eks ha betydning for den adgang som foreslås for forsvarssjefen til å fastsette 

regelverk, herunder direktiver og instrukser, slik at det sikres at de folkerettslige 

rammer tas i betraktning. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kristian Jervell 

avdelingsdirektør 

 

Mette Kristin Ek  

rådgiver 
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