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Forslag til revidert lov om havner og -farvann mv. børing fra  Fiskeri- og
kystdepartementet

Det vises til brev 21.12.06 vedrørende høring av forslag til revidert lov om havner og fravann mv.

Statens strålevern har noen merknader til forslaget:

Internasjonalt regelverk
I høringsnotatet pkt 4.2.1 er det henvist til IMOs ISPS Code. Strålevernet vil i tillegg nevne WNF
Code (Internatonal sode for the safe carrage of paekaged irradiated filel, plutonium and high level
radioactive waste on beard .skips) som setter krav til skip som transporterer store mengder
radioaktivitet i form av avfall og kjernebrensel med plutoniuminnhold.
I tilknytning til dette kan det vises til forskrift 29,juni 2006 nr. 786 om frakt av farlig last på
lasteskip og lektere.

Anvendelse av loven i  forhold til utenlandske skip -§§ 1-1,1-2
Etter Strålevemets vurdering vil det være  en fordel om  loven hadde vært mer konkret når det
gjelder relasjonen mellom  formålet i § 1-1  - om ivaretakelse  av liv,  helse,  miler  og materielle
verdier  og § 1-2  - om  lovens  begrensninger i  henhold til folkeretten ved norske myndigheters
håndtering av uhell, ulykker mv, i utenlandske skip er i norske farvann.
Parallelt til dette  reiste Strålevernet spørsmålet om  anvendelse av strålevernloven (lov 21.mai 2000
nr 36 om  strålevern og bruk av  stråling). I en betenkning fra Justisdepartementet er det påpekt at
norske. myndigheter er tradisjonelt tilbakeholdende med å utøve jurisdiksjon over utenlandske skips
indre forhold, men når det gjelder å verne mennesker i skipet og omgivelsene utenfor skipet er
utgangspunktet et annet.
Vedlagt følger en kopi av denne betenkningen fra Justisdepartementet.
Det kan for øvrig nevnes at anløp av reaktordrevne fartøy er regulert i lov om
atomenergivi  ømhet (fra 1972).

Rådet for ikkerhet og beredskap - § 24
en ell - atomberedskapen er organisert ved en sentral enhet: kriseutvalget for

g primært bar oppgaveri ktisehdn+dteriii en, gir også ider ogdette utvål et, som
vsiko urdering mv.gdepartement og øvrige myndigheter forebygging; -ri

aI W Av 17.februar 2006.
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Statens
strålevern

StrålevØefte nr, 29,  2006 gir en omtale av mandat og organisering av atomberedskapen, dette
heftet følger vedlagt.

Ole Karbitz
direktør
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