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Høring - utkast til forskrift

Post- og teletilsynet (PT) viser til brev av 14.4.2008 om utkast til forskrift fra Nærings- og
handelsdepartementet om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs.

Det er lagt vekt på å etablere et system for enkel og brukervennlig meldings- og rapporterings-
system som forutsetter at profesjonelle aktører (rederier og skipsførere)  skal melde sjøulykker
m.v. til kystradiostasjon eller hovedredningssentralene,  mens folk i fritidsbåter alternativt kan melde
fra til politiet. Dette synes fornuftig siden profesjonelle aktører kjenner rollen til kystradiostasjonene
og hovedredningssentralene,  mens folk i fritidsbåter ikke alltid har slik kunnskap.

Politiet vil noen ganger fremstå som et naturlig organ å kontakte.  Særlig gjelder dette for folk som
ferdes i fritidsbåter på større innsjøer som ligger langt fra kysten.  Som eksempel kan nevnes
Mjøsa,  Ransfjorden og Femunden som alle har et betydelig antall fritidsbåter.  I byene Hamar,
Gjøvik og Lillehammer er det så mange fritidsbåter at man har anlagt marinaer

Utkast til forskrift har også innarbeidet meldeplikt for andre hendelser enn rene sjøulykker. Det kan
bl.a. begrunnes med at utslipp av olje,  kjemikalier og andre forurensende eller farlige stoffer kan
skje fra vassdrag i innlandet. Flere avisartikler de senere årene viser alvorlig forurensning fra
bedrifter langs elver som har medført  store mengder død laks og andre døde fiskearter.

PT har merket seg at utkastet til forskrift bygger på konsultasjoner med Justisdepartementet. Det
synes fornuftig begrunnet siden Justisdepartementet har både det administrative og organisasjons-
messige ansvaret for hovedredningssentralene og politiet.

Forskriften går langt i å samle alle bestemmelser om meldeplikt i en forskrift.  Det må antas at dette
vil kunne bidra både til lettere og bedre oversikt for de aktører som omfattes av slik meldeplikt. PT
har ellers ingen ytterligere merknader til utkastet.
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