
Forskrift om bruk av bevæpnede vakter på norske skip mv.       Vedlegg 2 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx  2011 med hjemmel i lov 16 februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 

(skipssikkerhetsloven) §§ 39 og 40, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 

2007 nr. 590. 

 

§ 1 Virkeområde 

      Denne forskriften gjelder for norskregistrerte ISPS-skip som skal bruke bevæpnede vakter 

for seiling i, til eller fra et område med beredskapsnivå 2 eller 3, som nærmere definert i den 

til enhver tid gjeldende forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare 

boreinnretninger. Forskriften gjelder ikke fartøy som benyttes til ikke-kommersielle formål. 

 

§ 2 Definisjoner 

      Med ISPS-skip forstås: 

      a) Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerfartøy, som er sertifisert for internasjonal 

fart som definert i SOLAS kap. I, regel 2(d), samt passasjerskip som er sertifisert for 

passasjerskipsklasse A som definert i den til enhver tid gjeldende forskrift om besiktelse, 

bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart;   

      b) lasteskip, herunder hurtiggående lastefartøy, med bruttotonnasje på 500 og derover, 

som er sertifisert for internasjonal fart som definert i SOLAS kap. I, regel 2(d);   

      c) flyttbare boreinnretninger, når de forflytter seg utenfor norsk jurisdiksjonsområde.   

 

§ 3 Forholdet til rederiets forsikringsgiver   

       Før bevæpnede vakter tas om bord, skal rederiets forsikringsgiver være varslet og ha 

akseptert bruken av slike. 

        

§ 4 Prosedyre for oppbevaring og bruk av bevæpnede vakter, bruk og oppbevaring av våpen 

       Rederiet skal etablere prosedyre for bruk av bevæpnede vakter, samt bruk og oppbevaring 

av våpen. Prosedyrene skal gjøres kjent for skipsføreren, mannskapet og vakter som følger 

med skipet. 

       Det skal fremgå av prosedyrene at vakter om bord står under skipsførerens kommando.        

       Videre skal det fremgå av prosedyrene at vakter som tas om bord blir gjort kjent med 

skipet og forhold om bord som har betydning for deres oppdrag. 

 

§ 5 Oppbevaring av våpen 

       Våpen skal oppbevares på en forsvarlig måte. 

 

§ 6 Bruk av våpen 

       Når det er nødvendig for å hindre eller beskytte mot terrorhandlinger og piratvirksomhet,  

kan det fra skipets side tas i bruk våpen. Bruk av våpen bør imidlertid så langt som mulig 

unngås.  

      Varselskudd skal avfyres fra skipets side når omstendighetene tillater det. 

       

§ 7 Loggføring og rapportering  

       Dersom det fra skipets side tas i bruk våpen, skal hendelsen nedtegnes i skipets 

dekksdagbok. En kort etterfølgende rapport som beskriver hendelsen, herunder bruken av 

våpen, skal sendes til Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer. 

 

§ 8 Ikrafttredelse 

       Denne forskriften trer i kraft straks. 


