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Høring - Ny forsktift om forsikring og  annen  sikkerhet for oljesølansvar for
skip etter bunkerkonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

Finansdepartementet viser til justisdepartementets brev av 23. januar 2008, vedlagt
forslag til ny forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter
bunkerkonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992.

Forskriften gjennomfører bestemmelsene om forsikring og sikkerhet for ansvar for
bunkersoljeselskade i den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for
bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjonen), som ble vedtatt gjennomført i norsk rett
ved lov 21, desember 2007 nr. 128 om endringer i sjøloven. Videre gir den foreslåtte
forskriften nærmere nasjonale regler om håndhevingen av denne forsikringsplikten.

Reglene om forsikring og annen sikkerhet i bunkerskonvensjonen er langt på vei
likelydende med reglene om dette i den internasjonale konvensjon 1992 om
erstatningsansvar for oljesølskade (1992-ansvarskonvensjonen), som er gjennomført i
forskrift 24. mai 1996 nr. 514 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for
skip.

Justisdepartementet anser det som hensiktsmessig å innta disse to konvensjonenes
regler om forsikring og sikkerhet i en og samme forskrift. Reglene i forskriften 24. mai
1996 videreføres derfor i den nye forskriften som foreslås. Lov 21, desember 2007, samt
den nye forskriften, vil tre i kraft 21. november 2008, som er det tidspunktet
bunkerskonvensjonen vil tre i kraft internasjonalt. Fra samme tidspunkt foreslås det å
oppheve forskrift 24. mai 1996 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølsansvar for
skip.
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Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet ønsker å minne om at dersom sjøfartsmyndighetene tar gebyr for
å utstede sertifikater til alle skip over 1000 tonn, må gebyrene fastsettes i tråd med
retningslinjene for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger, jf,
rundskriv 1112/2006 Ø Finansdepartementet, Finansdepartementet har ingen øvrige
merknader,

s-Erik Østby,

1
Ø Stu Helgesen

underdirektør
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