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Høringsliste Se vedlagt

Høring om forslag til endringer i sikkerhetsforskriften
Høringsfrist 22.01.2016
Sjøfartsdirektoratet sender med dette utkast til endring av forskrift av 22.juni 2004, om sikkerhet, pirat og
terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (heretter:
sikkerhetsforskriften) på høring.
Bakgrunn
Sjøfartsdirektoratet foreslår med dette å innføre krav om stikkprøvekontroll av passasjerer, kjøretøy og last i
innenlands passasjertransport. Disse og andre tiltak vil være basert på en sårbarhetsvurdering som rederiet
selv skal utføre. Direktoratet mener dette vil være hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko for
sikkerhetstrusler.
Reglene er foreslått å gjelde passasjerfartøy som går i innenriks fart i Norge og som tilbyr overnatting. Derfor vil
dette ikke gjelde ordinær ferjetrafikk eller passasjerdrift uten overnatting.
I forordning 725/2004 artikkel 3.3 første ledd følger det at medlemsstatene, etter en obligatorisk risiko og
sårbarhetsvurdering, skal beslutte i hvilket omfang man skal anvende bestemmelsene. Dette betyr at en
medlemsstat ikke nødvendigvis må implementere hele forordningen for nasjonal fart, men kan nøye seg med
de bestemmelsene som er tilstrekkelige for å ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte.
I sårbarhetsvurderingen av innenriks sjøtransport gjennomført i henhold til denne forordningen har det blitt
meldt inn et behov for endringer i sikkerhetsforskriften. I vurderingen er det lagt vekt på at enkelte skip i
innenlands fart oppfyller kriterier vurdert som attraktive for en terrorhandling. Det er denne vurderingen som
har initiert forslaget om sikringstiltak for skip som ikke faller inn under The International Ship and Port Facility
Security Code (ISPS koden). Direktoratet har vurdert det slik at det ikke er et behov for å implementere ISPS
regelverket fullt ut for innenriksflåten.
Verken skip eller anløpshavner vil ved en slik løsning være omfattet av ISPS koden. De økonomiske
konsekvensene vil således bli betydelig mindre enn ved en full implementering, samtidig som sikkerheten kan
bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Hjemmel
Endringen i sikkerhetsforskriften gjøres med hjemmel i skipssikkerhetsloven § 39, tredje ledd, bokstav a.
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Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kravene til sikkerhets og terrorberedskapen
på skip, herunder hvilke skip som skal være omfattet av reglene.
Harmonisert med internasjonalt regelverk
Sjøfartsdirektoratet har valgt å ta utgangspunkt i MSC.1/Circ.1283, Appendix B, Guidelines for non SOLAS
passenger vessels. Dette er retningslinjer som er ment å gi veiledning til skip som ikke omfattes av ISPS
regelverket. I arbeidet med å utforme reglene har vi valgt bort de deler av veiledningen som ikke er relevante
sikringstiltak. Dette er vurderinger som er gjort sammen med representanter fra næringen.
Basis for tiltakene er en sårbarhetsvurdering som rederiet skal utføre. Dette er ment å korrespondere med den
sårbarhetsvurderingen som gjøres i ordinært ISPS arbeid. Sårbarhetsvurderingen skal oppdateres hvert femte
år eller når driften av fartøyet endres slik at det er nødvendig med en oppdatering. Utover dette er det
foreslått fleksible løsninger hvor rederiet, basert på sårbarhetsvurderingen og en vurdering av forholdene eller,
kan sette i verk eller intensivere kontroll og tiltak for å motvirke en eventuell økt trussel.
Den grunnleggende metodikken for tiltakene er at rederiet og mannskap selv er nærmest til å analysere
risikoen og oppdage forhold som krever ytterligere undersøkelser. De kjenner mannskap, rutiner og utstyr og
vil derfor kunne justere både vurderingene og tiltakene basert på dette.
Forslaget innebærer ikke at havnene må gjøre tiltak.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget innebærer at rederiet skal vurdere risikoen og gjøre tiltak. Disse tiltakene omfatter stikkprøvekontroll
av passasjerer, kjøretøy og gods, men antas ikke å kreve store ekstrautgifter for det offentlige eller berørte
operatører. Heller ikke nye sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for skip, eller adgangskontroll til bro,
maskinrom o.l. forventes å medføre vesentlige kostnader eller kreve ytterligere ressurser i form av
installasjoner på land eller ekstra personell.
Det vil være en ekstra belastning for rederiet å måtte gjennomføre en adgangskontroll til fartøyet. Dette krever
noe ekstra av personellet og vil kunne oppleves som noe belastende for passasjerene. I vår dialog med
næringen har vi fått tilbakemelding at dette vil være marginale forskjeller fra dagens drift, og at det derfor er
svært vanskelig å beregne noe kostnad for dette.
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Olav Akselsen
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Forslag til forskrift om endring av forskrift om sikkerhet, pirat og terrorberedskapstiltak og bruk av
maktmidler om bord på skip og flyttbare innretninger (sikkerhetsforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.2015 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet
(skipssikkerhetsloven) §§ 39 og 40 jf. kgl.res. 16. februar 2007 nr. 171 og Nærings og fiskeridepartementets delegeringsvedtak 31. mai
2007 nr. 590

I
I forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler
om bord på skip og flyttbare innretninger (sikkerhetsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:
(1) Med unntak av § 17 og § 18 som gjelder for alle skip og §§ 25 til 32 som gjelder for rutegående
passasjerskip i innenriksfart som tilbyr overnatting, gjelder denne forskriften følgende norske fartøy:
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. Flyttbare boreinnretninger omfattes likevel ikke av kravene i
denne forskrift når de er på lokasjon eller hvis de ikke forflytter seg utenfor norske
jurisdiksjonsområder

Nytt kapittel 6 skal lyde:

Kapittel 6
Sikring av passasjerskip i innenriksfart som tilbyr overnatting
§ 25 Sårbarhetsvurdering
Alle skip skal ha en sårbarhetsvurdering. Sårbarhetsvurderingen skal gjennomgås og
oppdateres minst hvert femte år. Sårbarhetsvurderingen skal danne grunnlag for tiltak og prosedyrer
som iverksettes for sikring av skipet.
Når grunnlaget for sårbarhetsvurderingen endres, skal rederiet utarbeide ny
sårbarhetsvurdering.
Sårbarhetsvurderingen skal sendes til Sjøfartsdirektoratet for godkjenning.
§ 26 Gjennomsøkning av skipet

Skipet skal gjennomsøkes for gjenstander som kan utgjøre en fare for sikkerheten om bord.
Områdene som skal gjennomsøkes og metode og frekvens for søkene bestemmes på grunnlag av
sårbarhetsvurderingen etter § 25.
Rederiet skal sørge for at det finnes prosedyre for håndtering og isolering av gjenstander som
beskrevet i første ledd.
§ 27 Adgangs og stikkprøvekontroll
På skipet skal det til en hver tid finnes en oversikt over personer som er om bord i skipet.
Skipsføreren skal sørge for at alle som går om bord har legitim adgang til skipet.
Rederiet skal sørge for at det gjennomføres stikkprøvekontroll av kjøretøy og last. Omfanget
av stikkprøvekontroll bestemmes på grunnlag av sårbarhetsvurderingen etter § 25.
§ 28 Informasjon om tilsyn med bagasje
Skipsføreren skal sørge for at passasjerer etter hvert havneanløp informeres om at all bagasje
må oppbevares under tilsyn. Slik informasjon skal gis over skipets høyttaleranlegg eller video og ved
annet informasjonsmateriell om bord.
§ 29 Sikring av autorisert adgang
Skipet skal ha en prosedyre for autorisert adgang til skipets operasjonelle områder.
§ 30 Beredskapsplan
Skipet skal ha en beredskapsplan for håndtering av sikkerhetstrusler.
Gjeldende kapittel 6 blir nytt kapittel 7
Gjeldende § 25 blir ny § 33

II
Forskriften trer i kraft 1. februar 2016.

