
NHO

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

FORSVARSDEPARTEMENTET

SAKNR.CR--/ (301 (

fl

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Næringsjuridisk avdeling

'7-"ArARKBET
KASSERES 5 ft
KASSERES 30 R
BEVARES

Horingsuttalelse  — forskrift om objektsikkerhet

Vår dato 03.12.2009
Deres dato 14.10.2009
Vår referanse aen1247294
Deres referanse
2007/00915-51/FD I 4/BOE

Næringslivets Hovedorganisasjon (N110) takker for invitasjonen til å avgi uttalelse om
forslag til forskrift om objektsikkerhet.

Forskriften vil ikke utelukkende angå forvaltningsorgan. Også private virksomheter kan
pålegges plikter etter sikkerhetsloven og forslag til forskrift, som eier av skjermingsverdige
obj ekter. Virksomheter plikter selv å utpeke skjermingsverdige obj ekter. Privateide
objektene kan være skjermingsverdige på grunn av deres betydning for kritisk infrastruktur
og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dersom man mener å ha slike objekter, plikter man å
opplyse om dette. Dette kan så utløse pålegg fra relevant fagdepartement om plikter, med de
kostnader dette medfører. Forslaget til forskrift § 4-1 fastsetter eksplisitt at kostnadene må
dekkes av objekteier. NHO mener det etter forholdene vil  være  urimelig å pålegge private
virksomheter store kostnader for ivaretakelse av samfunnskritiske oppgaver, og mener det
bør vurderes å etablere en offentlig tilskuddsordning.

Forsvarsdepartementet skriver i høringsnotatet at departementet vurderer det slik at vedtak
om utvelgelse og klassifisering av skjermingsverdige objekter ikke er enkeltvedtak. Denne
konklusjonen medfører at det ikke foreslås klageadgang for virksomheter berørt av vedtak
fattet etter forskriften. NHO er uenig i denne vurderingen. Vedtak etter forskriften vil kunne
utløse belastende pålegg og kostnader for bestemte private parter, og vil således tilfredsstille
forvaltningslovens definisjon av enkeltvedtak, se forvaltningsloven § 2 litra b jf litra a. NHO
mener derfor at det må være klageadgang for vedtak fattet i medhold av den foreslåtte
sikkerhetsforskriften.
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