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SJØVEIEN VIDERE — FORSLAG TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV — 
HØRINGSSVAR FRA KRIPOS 

Det vises til e-post fra Politidirektoratet av 9. april 2018, vedlagt høringsbrev fra 
Samferdselsdepartementet av 13. mars s.å. Høringen gjelder NOU 2018:4 Sjøveien videre - 
forslag til ny havne- og farvannslov. Direktoratet har bedt om eventuelle merknader til 
forslaget innen 25. mai s.å. 

Havne- og farvannslovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende havne- og 
farvannslov med hensikt å forenkle regelverket og gjøre det mer tilgjengelig for brukerne. 
Formålet med loven er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, 
sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Kripos' merknader begrenser seg til 
den delen av forslaget hvor det settes krav til vandel for personer som utfører oppgaver av 
betydning for sikringen av havner og havneanlegg, jf. lovforslaget § 26. 

Per i dag kan det ikke settes krav til vandel eller fremlagt politiattest for personer som får 
tilgang til fortrolig informasjon om havner og havneanieggs sårbarheter. Det fremgår av 
utredningen, side 114, at det i andre europeiske land er satt krav til at nøkkelpersoner har 
politiattest. Dette er begrunnet i EU-forordning nr. 725/204, artikkel 12, som krever at alt 
personell som utfører sikkerhetsinspeksjoner eller håndterer fortrolig informasjon i tilknytning 
til forordningen skal gjennomgå en bakgrunnssjekk. 

Krav om politiattest ble vurdert ved revisjon av forskriftene om sikring av havn og 
havneanlegg i 2013, men forslaget ble ikke innført på grunn av manglende lovhjemmel. 

Kripos er enig i at det bør innføres et vandelskrav nå for å bedre sikkerheten ved norske 
havner og havneanlegg, jf. formålet angitt i lovforslaget § 26. De samme vurderingene er gjort 
ved innføring av kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på 
flyplassene, jf. politiregisterforskriften § 38-5 om akkreditering. Kripos anser ordningen med 
innhenting og fremleggelse av politiattest som et effektivt tiltak for å forebygge alvorlig 
kriminalitet. 
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Kripos støtter derfor forslaget om å innføre krav om politiattest for personer som utfører 
oppgaver av betydning for sikringen av havn og havneanlegg. 

Det bør imidlertid vurderes om det på bakgrunn av opplysningenes art og potensielle 
skadeomfang skal kreves fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest for samtlige 
personer som omfattes av regelen. I motsetning til en ordinær politiattest, har uttømmende 
politiattest ingen tidsbegrensinger med hensyn til hva som skal tas med av opplysninger i 
politiattesten. Etter vår vurdering vil en ordinær politiattest ha begrenset verdi for dette 
formålet. 

Kripos kan heller ikke se at det er vurdert om forslaget skal ha tilbakevirkende kraft for de 
stillinger som endringen måtte gjelde for og eventuelt hvilke konsekvenser det vil få for 
enkeltpersoner som allerede innehar slike stillinger. Høringsnotatet mangler en omtale av 
personvernkonsekvensene ved forslaget. Når forslaget følges opp i en lovproposisjon, er det 
nødvendig å drøfte og synliggjøre hvilke konsekvenser de foreslåtte bestemmelsene vil kunne 
få for personvernet, slik det kreves etter utredningsinstruksen. 

Hva gjelder punktet om økonomiske og administrative konsekvenser minner en om at det er 
søkeren selv som skal innhente politiattesten og legge den frem for arbeidsgiver. Det er 
således ingen omfattende arbeidsbyrde for havnene, annet enn at de må vurdere innholdet i 
politiattesten i tillegg til øvrige opplysninger om søker. 

Avslutningsvis understreker Kripos at ordningen for utførelse av vandelskontrollen må 
utarbeides i tråd med bestemmelsene i politiregisterlovgivningen. Det innebærer at 
begrepsbruken i den skriftlige vurderingen av personenes vandel må stemme overens med 
hjemlene som benyttes for vandelskontrollen. Selve innhentingen av politiattester må også 
skje i henhold til saksbehandlingsreglene i politiregisterlovgivningen. 
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