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Ny forskrift fra 1. januar 2015 

• Nye skip 
• inngått kontrakt 1. januar 2015 eller senere, eller 
• levert 1. januar 2016 eller senere 

 
• Andre (eksisterende skip) 

• deler av forskriften 
• 1. januar 2017 
• 1. januar 2018 
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Hvilke skip gjelder forskriften for? 
Generelt virkeområde: 
Lasteskip med største lengde fra og med 8 meter, men med lengde (L) under 24 meter. 
 
Unntak: 
Skip som 

a) har største lengde under 15 meter og ikke skal slepe, og som   
i. maksimalt fører 1000 kg last og 

ii. utfører løft hvor det krengende moments arm, definert som krengende moment dividert på 
skipets vektdeplasement (MK/depl.), ikke overstiger 0,100 meter 

b) er omfattet av virkeområdet til forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy 
som fører 12 eller færre passasjerer mv., og kun driver virksomhet som beskrevet der. 
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Hvilke skip gjelder forskriften for? 
Havbruksfartøy utgjør en stor andel av dagens fartøy som blir omfattet av 
ny forskrift, kan utgjøre inntil halvparten.  
 
 
 
Ellers en mangfoldig flåte hvor størstedelen er under registreringspliktig 
størrelse, og ikke har hatt sertifikatkrav tidligere: 
• redningsskøyter 
• slepebåter 
• fartøy drevet av offentlige etater med ulike oppgaver 
• mindre brønnfartøy 
• mindre fraktefartøy 
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Bakgrunn 

 
• Sjøfartsdirektoratets strategiplan 2012-2015 

– Mangelfullt og lite tilgjengelig regelverk 
 

• Innspillet fra havbruksnæringen: «Servicefartøy 2010» 
– Fremtidens servicefartøy  
– Gjeldende regelverk vs næringens utfordringer og behov 
– Kantringer og skader som følge av tunge løft 
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Konstruksjon – hovedsakelig nye skip 

• Grunnleggende konstruksjon: 
 

– En standard eller et regelverk fra et anerkjent klassifikasjonsselskap 
– En annen akseptert standard 

• Nordisk Båt Standard for yrkesbåter under 15 meter 1990 (for skip under 15 
meter) 

 
– Aksept av likeverdig regelverk i en annen EØS-stat 
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Konstruksjon - Minstekrav/utfyllende krav 

• Konstruksjon og utrustning: 
– Forsterking av utsatte deler av skroget 
– Isforsterking 
– Produksjonsforhold for skip av støpte materialer 
– Anker- og fortøyningsutstyr 
– Fundamentering av løfteutstyr til redningsredskaper 
– Krav som gjelder utstyr for sleping og ankerhåndtering 
– Vanntett inndeling 
– Bygningsmessig tilrettelegging for lasting og lossing (ILO-konvensjon nr. 

152, som kan få bygningsmessig betydning) 
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Stabilitetsdokumentasjon – alle skip 

• Skipets fører skal på en hurtig og enkel måte få nøyaktig veiledning 
om skipets trim og stabilitet, under alle forhold. 

 
– Stabilitetsplakat i styrehuset 
– Stabilitetsdokumentasjon om bord 
 

• Tidligere godkjente stabilitetsberegninger 
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Stabilitetskrav – alle skip 
• Alle skip skal ha tilstrekkelig stabilitet og forsvarlig trim i alle aktuelle 

lastetilstander 
– Kravene til intakt stabilitet basert på dagens stabilitetskrav 
– Tilleggskrav for skip som skal slepe 
– Tilleggskrav ved bruke kran og i forbindelse med 

ankerhåndteringsoperasjoner 
• Maksimum krengevinkel 7 grader/fribordsdekk 200 mm fra vannlinjen 
• Arealkrav 
 

– På visse betingelser tillates en krengevinkel på inntil 10 grader 
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Maskineri – nye skip 

• Typegodkjent maskineri på skip med største lengde 15 meter eller 
mer  

– Maskineri med ytelse på 100 kW eller mer 
 

• Kommunikasjon ved nødstyring 
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Elektrisk kraftforsyning – nye skip 

• Krav for hovedkraftkilden 
• Krav til  

– elektrisk nødkraftkilde 
– nødkraftkildens kapasitet 
– overgangskilde for nødgenerator 
– kraftforsyning til hovedalarmsystem og personvarslingsanlegg 

 
 

• Merk: DSB Forskrift om maritime elektriske anlegg 
– Krav til kontrollskjema/tilsynserklæring 
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Brannsikring - i hovedsak nye skip 

• Tiltak som skal beskytte mot at brann oppstår eller spres 
 

– Brannisolering og bruk av materialer 
– Organisering og utforming av ventilasjonssystemer og rørsystemer 
– Plassering og utforming av varme- og fyringsanlegg 
– Plassering av brennbare stoffer 

 
 

• Merk: forskrift om sikring av gassfyrte anlegg og forskrift om sveising, gassflasker m.m. på skip 
gjelder i tillegg 
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Brannsikring – i hovedsak nye skip 

• Tiltak som gjør det mulig å slukke en brann om bord 
– Brannpumper 
– Hydranter 
– Bærbare brannslokningsapparater 
– Fast brannslokningssystem 

• Maskinrom 
• Lasterom for farlig gods 
• Rom for lagring av brennbare stoffer 
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Brannsikring – i hovedsak nye skip 

• Tiltak som skal sikre at personer om bord blir varslet og har 
rømningsmuligheter 

 
– Branndeteksjon- og brannalarmsystem 
– Brann- og sikkerhetsplan 

 
 

 
• Krav til rattmerket utstyr og materialer 
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Meldeplikt  

• Rederiets ansvar 
– Fartøyets eier/fullmektig 
 

• Fastsatt skjema, sammen med tegning av generalarrangementet 
– Ved inngåelse av kontrakt om 

• Bygging 
• Ombygging 
• Omfattende reparasjon 

 
• Eksisterende skip som skal ha fartøyinstruks eller fartssertifikat for 

første gang 
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Dokumentkontroll og byggetilsyn 

• Innsending av dokumentasjon tidligst mulig etter nevnte melding. 
– Vise at kravene i denne forskriften og andre forskrifter som gjelder for 

skipet er oppfylt 
• Rapport om krengeprøve og beregning av lettskipsdata før skipet 

settes i fart eller utfører prøvetur 
• Endelige lastetilstander innen en måned etter skipets leveringsdato 
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Sertifikater 
 

• Fartøyinstruks 
– Skip med største lengde under 15 meter 
– Godkjente foretak 

• Fullstendig kontroll 
• Periodiske tilsyn: hver 30. måned  
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Sertifikater 

 
• Fartssertifikat 

– Skip med største lengde 15 meter eller mer 
– Sjøfartsdirektoratet kontrollorgan 

• Førstegangsbesiktelse 
• Fornyelsesbesiktelse (etter 5 år) 
• Mellomliggende besiktelse 
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Positive følger for skip under 15 meter 
• Økt sikkerhet for mennesker og materiell 

– Bygge- og tilsynskrav 
– Større kjennskap til båtenes kapasiteter 
 

• Felles rammevilkår i markedet 
– Like minstekrav for alle 
 

• Større forutsigbarhet ved bygging, kjøp og salg av fartøy 
– Offisiell sertifisering 
– Periodiske besiktelser 
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Kvalifikasjonskrav 

• Kvalifikasjonskrav til fører 
 

• Referansegruppe med deltagelse fra berørte aktører 
– Jack-Arild Andersen (jaa@sdir.no) 
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RSV 9-2014 Transport og bruk av 
hydrogenperoksid til behandling av fisk 

• Veiledningsrundskriv for lasteskip og lektere 
– Behandling av fisk i merd 
– dispensasjonssøknad 

 
• RSV 06-2010 Brønnfartøy og avlusning i lastebrønn 

 
 

• Ta kontakt med Benny Kilhavn 5274(5253) eller Kolbjørn 
Berge (5263) hvis du har spørsmål.  
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04.12.2014 

 
Hilde Stange og Benny Kilhavn                

http://www.lastrisk.no/
http://www.lastrisk.no/
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