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Høring NOU 2005 :14 På rett kjøl  -  Ny skipssikkerhetslovgivning

Det vises til brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 15.08.2005

Utenriksdepartementet har disse kommentarer i saken:

Utenriksdepartementet støtter utvalgets forslag øm å speilvende det prinsippet som gjelder i
dagens sjødyktighetsiov slik at den nye skipssikkerhetsloven gis direkte anvendelse på
utenlandske skip. Denne direkte anvendelsen må imidlertid, som utvalget legger opp til, bero
på hvor det utenlandske skipet geografisk befinner seg og gjelde med de begrensninger som
ellers følger av folkeretten.

Hva nærmere gjelder den nye lovens geografiske virkeområde, vil departementet foreslå en
ytterligere presisering i lovutkastets § 1-3, 2. ledd bokstav a) ved at den omskrives som
følger:  "a) i Norges territorialfarvann, herunder ved Svalbard og Jan Mayen;".

Videre vil departementet understreke at utkastet til lov med nåværende ordlyd ikke vil få
direkte anvendelse på utenlandske skip i Fiskevernsonen ved Svalbard eller Fiskerisonen
ved Jan Mayen. Departementet legger til grunn at dette er et bevisst valg fra utvalgets side,
bl.a. med grunnlag i den begrensede jurisdiksjonen man fra norsk side har etablert i disse
200-milssonene. Dette spørsmålet er imidlertid ikke nærmere omtalt/behandlet i
utredningen; se eksempelvis kap 6.4.4 og kap 7.1.3.3. I det videre lovarbeidet bør dette
spørsmålet omtales spesifikt.

Departementet vil også gjøre oppmerksom på at omtalen av FNs havrettskonvensjon under
kap 4.5.1, inneholder visse feil og unøyaktigheter. Det er for eksempel ikke slik at
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Havrettskonvensjonen fastsetter regler om inndelingen av sjøterritoriet i ulike soner,
herunder indre farvann, territorialfarvannet, den tilstøtende sone, den eksklusive økonomiske
sone og åpent hav (se bl.a. 2. avsnitt under kap 4.5.1)."
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