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REGLUR
um fyrirkomulag öryggisleitar hafnaryfirvalda

vegna siglingaverndar.

1. gr.
Gildissvið og markmið.

Reglur þessar gilda um öryggisleit hafnaryfirvalda á starfsfólki og farþegum skemmti-
ferðaskipa og í farangri þeirra og á áhöfnum og öðrum þeim sem vegna starfs síns þurfa að
fara inn á hafnaraðstöðu eða um borð í skip sem falla undir lög um siglingavernd.

Markmið öryggisleitar í höfnum er að hindra að vopn, hættuleg efni eða áhöld og hlutir
sem unnt er að nota til að valda tjóni í hafnaraðstöðu, eða ógna hafnarstarfsemi og siglingum,
komist inn í hafnaraðstöðu, á haftasvæði, eða um borð í skip.

2. gr.
Forsendur öryggisleitar.

Vástig segir til um hættuástand þegar beita skal mismunandi verndarráðstöfunum skv.
verndaráætlun viðkomandi hafnar. Ríkislögreglustjóri ákveður vástig um borð í skipum og í
höfnum skv. 5. mgr. 4. gr. laga um siglingavernd, nr. 50/2004.

Á vástigi 1 skal annaðhvort liggja fyrir rökstuddur grunur um að leitarþoli hafi á sér eða í
fórum sínum vopn, hættuleg efni eða áhöld og hluti sem unnt sé að nota til að valda tjóni í
hafnaraðstöðu, eða ógna hafnarstarfsemi og siglingum, eða að nýleg váatvik eða brestir í
siglingavernd gefi tilefni til öryggisleitar þótt vástigi hafi ekki verið breytt.

Á vástigi 2 og 3 skal öryggisleit aukin og skal hún þá að jafnaði gerð á öllum sem leita
inngöngu í hafnaraðstöðu, á haftasvæði, eða um borð í skip og vera því ítarlegri sem hættan
virðist meiri.

3. gr.
Öryggisleitarmenn.

Einungis þeir einstaklingar sem hafa hlotið til þess þjálfun skulu gera öryggisleit. Þeir
skulu bera auðkenni verndarfulltrúa eða öryggisvarðar í höfn.

Öryggisleitarmenn skulu gæta varúðar í starfi sínu og hvorki stefna sjálfum sér né öðrum
í hættu.

4. gr.
Öryggisleitarbúnaður.

Við öryggisleit má einungis nota leitarbúnað sem hefur hlotið samþykki Siglingastofn-
unar Íslands.

5. gr.
Öryggisleitarsvæði.

Athafnasvið öryggisleitarmanna skv. 3. gr. til öryggisleitar takmarkast við skilgreinda
hafnaraðstöðu vegna siglingaverndar og haftasvæði. Að jafnaði skal öryggisleit fara fram í
hliði að hafnaraðstöðu eða haftasvæði.
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6. gr.
Framkvæmd öryggisleitar.

Einungis öryggisleitarmenn mega gera öryggisleit á einstaklingum og í fórum þeirra.
Ætíð skulu tveir öryggisleitarmenn vera viðstaddir öryggisleit og skal öryggisleitarmaður vera
sama kyns og leitarþoli nema notað sé málmleitartæki. Ekki má gera öryggisleit án samþykkis
leitarþola og viðkomandi skal gerð grein fyrir tilefni öryggisleitarinnar, á hvers vegum hún sé
gerð og rétti hans til að hafna öryggisleit.

Aðeins má leita með því að fara höndum um klæði þess sem leitað er á. Ekki má færa
fólk úr fötum eða fara inn á það og skal sýna fyllstu tillitssemi og aðgát við öryggisleitina.
Forðast skal að valda skemmdum á munum leitarþola eða fatnaði hans. Æskilegt er að nota
handleitarbúnað, svo sem málmleitartæki, sem dregur úr þörf fyrir snertingu öryggisleitar-
manns við leitarþola. Öryggisleitarmaður skal ekki taka muni úr farangri leitarþola, eða róta í
honum, heldur fara þess á leit við leitarþola að hann sýni farangur sinn og geri grein fyrir
honum.

Ekki er heimilt að gera öryggisleit í ökutæki nema eigandi þess eða umráðamaður veiti til
þess skriflegt leyfi og skal eigandi eða umráðamaður vera viðstaddur leitina. Ætíð skulu að
lágmarki tveir öryggisleitarmenn vera viðstaddir öryggisleit í ökutæki. Öryggisleit í ökutæki
skal, ef þess er nokkur kostur, gerð á skilgreindum leitarstað þar sem hún veldur sem minnstri
röskun á umferð og þar sem gætt er að friðhelgi einkalífs.

7. gr.
Viðbrögð við niðurstöðum öryggisleitar.

Skylt er að synja þeim aðilum sem ekki vilja sæta öryggisleit um aðgang að hafnar-
aðstöðu, eða skipi, og einnig þeim sem hafa á sér eða í fórum sínum vopn, hættuleg efni eða
áhöld og hluti sem nota má til skemmdar- og hryðjuverka, eða til að valda ógn og hættu.

Synji aðili beiðni um öryggisleit öryggisleitarmanna og talið er sýnt að af honum stafi
ógn við siglingavernd eða öryggi almennings skal hann kyrrsettur þegar þess er kostur og
lögreglu gert viðvart án tafar.

Ef vopn, hættuleg efni eða áhöld og hlutir sem nota má til skemmdar- og hryðjuverka,
eða til að valda ógn og hættu, finnast við öryggisleit skal leitarþoli tafarlaust kyrrsettur þegar
þess er kostur og lögregla þegar kölluð til. Öryggisleitarmönnum er þá heimilt að hefta för
leitarþola og leggja hald á hvaðeina í fórum hans sem hætta kann að stafa af uns lögregla
kemur á vettvang.

8. gr.
Gildistaka o.fl.

Reglur þessar eru settar samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga um siglingavernd, nr. 50/2004, og
öðlast gildi 1. júlí 2004.

Samgönguráðuneytinu, 29. júní 2004.

Sturla Böðvarsson.
Ragnhildur Hjaltadóttir.


