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Att:   

 

SVAR PÅ HØRING - SPØRSMÅL OM TILTREDELSE TIL 

VRAKFJERNINGSKONVENSJONEN OG GJENNOMFØRING AV 

KONVENSJONEN I NORSK RETT HTTP://REGJERINGEN.NO/ID2504715  

 

Det vises til brev datert 14. juni 2016 der spørsmålet om tiltredelse og forslag til 

nasjonal gjennomføring av den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av 

vrak (vrakfjerningskonvensjonen) av 18. mai 2007 ble sendt på høring. 

 

Det er oppgitt at Norge allerede har nasjonale regler om vrakfjerning i riket, 

herunder i territorialfarvannet og indre farvann, samt regler om registrert eiers 

ansvar for dekning av kostnader i den forbindelse. Sentrale bestemmelser om 

vrakfjerning eller forbud mot forurensning finne si henholdsvis lov 13. mars 1981 nr. 

6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven), lov 24. juni 1994 nr. 39 

om sjøfarten (sjøloven), lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard 

(svalbardmiljøloven) og lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og 

farvannsloven). Det er videre oppgitt at det ved implementering av 

vrakfjerningskonvensjonen ikke er tilsiktet noen endring i de ulike myndigheters 

ansvar knyttet til vrakfjerningen 

 

Fiskeridirektoratet er positiv til forslaget om norsk tilslutning til 

vrakfjerningskonvensjonen og til det foreliggende forslaget om nasjonal 

gjennomføring av konvensjonen i norsk rett. For øvrig har vi ingen merknader  til 

forslagene. 

 

Med hilsen 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

Truls Konow 

seksjonssjef 

 

Elisabeth Haavig Bakke 

seniorrådgiver 
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Mottakerliste:       

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
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