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Kystverkets høringsuttalelse - Forslag til ny domstollov og endringer i 
forskrift om offentlighet i rettspleien 

Vi viser til deres brev av 16. juni 2016 om Justis- og beredskapsdepartementets forslag til 
ny domstollov og endringer om offentlighet i rettspleien. 

Innledning 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring en enpersonsutredning fra Tron 
L. Sundet med forslag til ny domstollov m.m., samt et tilleggsnotat fra 
Domstoladministrasjonen. 

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker høringsinstansenes syn på de strukturelle og 
lovtekniske løsningene i lovforslaget i enpersonsutredningen, samt på de spørsmål om 
endringer i den materielle rettstilstanden som er behandlet i enpersonsutredningen og 
tilleggsnotatet til Domstolsadministrasjonen. 

l utgangspunktet faller en prinsipiell gjennomgåelse av de materielle reglene i domstolloven 
utenfor denne høringen. Høringsinstansene inviteres likevel til å komme med innspill om 
aktuelle tema og problemstillinger som på sikt bør vurderes nærmere utredet. 

l tilleggsnotatet til Domstoladministrasjonen er det foreslått endringer når det gjelder 
offentlighet i rettspleien, konstitusjon av dommere og forkynningsreglene. 

Kystverkets innspill 

Flere av Kystverkets tjenester er avgiftsfinansierte, og vi har følgelig krav mot fartøyene 
som bruker våre tjenester. Som sikkerhet for disse kravene har vi i stor utstrekning sjøpant 
etter reglene sjøloven. Det er imidlertid et betydelig arbeid med å følge opp krav som forblir 
ubetalte ettersom mange av fartøyene er utenlandske og ikke går i kontinuerlig fart langs 
norskekysten. l enkelte tilfeller har vi vært borti at havner eller mannskap har begjært og 
fått medhold i arrest i fartøy som vi også har krav mot. 

Kjennelser om arrest i fartøy er i utgangspunktet offentlige, men under dagens regime ikke 
tilgjengelige. Vi har dermed ikke blitt kjent med at det har blitt tatt arrest før det har vært for 
sent og fartøyet har seilt videre. Det hadde dermed vært svært nyttig for oss dersom 
domstolene fikk hjemmel til å systematisk offentliggjøre slike kjennelser slik at det ikke 
beror på tilfeldigheter om vi blir kjent med at et fartøy vi er interessert i er tatt i arrest eller 
ikke. Vi antar at denne problemstillingen ikke er unik for oss, men at også andre private og 
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offentlige aktører vil ha nytte av en større tilgjengelighet rundt domstolens beslutninger 
både i sikringssaker og for øvrig. 

Kystverket har ellers ingen kommentarer til enpersonsutredningen med forslag til ny 
domstollov 

Med hilsen 

Kirsti Slotsvik 
kystdirektør 
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stabsdirektør 
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