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Seksjon:
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Deres referanse:
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Administrasjonsavdelingen
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Vår dato: 19.04.2007
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Att:

SVAR PÅ HØRINGSBREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OM
UTKAST TIL FORSKRIFT OM VARSLING OG TILTAK VED ARVORLIGE
HENDELSER AV BETYDNING FOR INTERNASJONAL FOLKEHELSE.

Viser til brev av 12. april 2007, vedr. ovenfor nevnte høringsbrev.

Det bør vurderes om Fiskeridirektoratets tjenestemenn skal ha varslingsplikt etter forskriftens
§5. Fiskeridirektoratets tjenestemenn utfører bla. Havnestatskontroll.

Med hilsen

Rolv Behrens
direktør
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KYSTVERKET
KYSTDIREKTORATET

Fiskeri- og kystdepartementet Unntatt offentlighet, jf. offi. § 5,
Postboks 8118 Dep. 2. ledd, bokstav a)
0032 OSLO

Deres ref  Vår ref Arkiv  nr Saksbehandler Dato
200600292-0/AKF 05/02900-17 483 Kjersti Tusvik 11.5.2007

Etablering av Maritime Assistance Services  (MAS) - rapporteringslinjer  -  Endring av
forskrift av  9. juli 1992 nr.  1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning med mer
Vi viser til Deres brev av 16. april 2007 der det bes om at Kystverket forbereder grunnlag
for endring av forskrift av 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning eller fare
for akutt forurensning med mer (varslingsforskriften) som følge av nye rapporteringslinjer i
henhold til regelverket og etableringen av Maritime Assistance Service (MAS).

Det bes videre om at endring av varslingsforskriften vurderes i lys av høring om utkast til
forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal
folkehelse (IHR-forskriften). Kystverket har også mottatt denne høringen i brev av 1.
februar 2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Frist for tilbakemelding med utkast til endring samt høringsbrev var 23. april 2007. Etter
avtale med Fiskeri- og kystdepartementet har fristen blitt utsatt til 11. mai 2007.

Vedlagt oversendes utkast til høringsbrev med forslag til de nødvendige endringer i
forskriften. Endringsforslaget er tatt inn under punkt 6 i høringsbrevet, og det burde være
tilstrekkelig å angi endringene på denne måten under høringsomgangen. Etter
høringsfristens utløp og vurdering av høringsuttalelsene bør det uarbeides endelig
endringsforskrift for innsendelse til Lovdata. Kystverket vil kunne utarbeide disse
dokumentene og ber om eventuell tilbakemelding.

Det vil være nødvendig at det utarbeides nye planer og etableres nye rutiner mellom
Kystverket og Hovedredningssentralen (HRS) i forbindelse med etableringen av HRS som
kontaktpunkt i henhold til MAS. Forskriftsendringene er planlagt å tre i kraft i juli 2007, og
det er igangsatt arbeid med etablering og revisjon av berørte planer og rutiner.

Kystverket vil i denne forbindelse påpeke at etableringen av MAS og HRS som
kontaktpunkt i henhold til dette ikke innebærer noen endring i forhold til håndtering av den
myndigheten som er delegert til Kystverket og Kystdirektoratet etter havne- og
farvannsloven eller forurensningsloven. Kystverket tolker dette dit hen at det ikke vil kreves
at pålegg gitt av Kystdirektoratet eller Kystverket med hjemmel i havne- og farvannsloven
eller forurensningsloven må kommuniseres med fartøyet via HRS. Den nåværende
varslingsforskriften er fastsatt av Miljøverndepartementet. Da forskriften etter delegasjonen
av myndigheten ved akutt forurensning nå forvaltes av Fiskeri- og kystdepartementet, bør
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det i stedet for å gjennomføre en forskriftsendring vurderes å oppheve eksisterende
forskrift for å fastsette en ny tilsvarende de her foreslåtte endringene.  Dette er en
forskriftsteknisk disposisjon som kan gjøres ved utarbeidelsen av selve endrings- eller
fastsettelsesdokumentene.

IHR-forskriften omhandler tilfeller som både kan falle innenfor og utenfor
varslingsforskriften.  Kystverkets oppfatning er at det vil være mest hensiktsmessig at
varslingsforskriften ikke endres i forhold til dette regelverket. Dette begrunnes med at det
saklige virkeområdet for varslingsforskriften er bestemt av forurensningsloven, og at man i
stedet søker å koordinere de underliggende varslingsinstruksene og varslingsavtalene
mellom etatene,  slik at man sikrer at kontaktpunkt for IHR-forskriften blir varslet av HRS
eller HRS/Kystverket i de tilfeller som faller inn under begge forskriftene, og som
HRS/Kystverket først får melding om. Kystverket legger til grunn at det kan utarbeides slike
koordinerte planverk,  instrukser og avtaler om varsling mellom berørte etater og enheter.

Kystverket er også bedt om å vurdere behov for eventuelle andre forskriftsendringer under
Fiskeri- og kystdepartementets/Kystverkets ansvarsområde som følge av etableringen av
MAS. Videre bes det om en vurdering av hvorvidt MAS og SafeSeaNet bør integreres.
Kystverket vil komme med en tilbakemelding så snart som mulig vedrørende dette, samt
med en oversikt over eventuelle andre nødvendige forskriftsendringer som følge av
etableringen av MAS.

Med hilsen

Vigdis T Bye Kristin Frotvedt
stedfortredende kystdirektør stedfortredende avdelingsdirektør

Vedlegg:  Utkast til høringsbrev

Side 2


