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Hvorfor ny forskrift?  

• Stilles i dag ingen byggekrav for fartøyer under 15 meter 
 

• Forespørsel fra næringen 
 

• Flere alvorlige ulykker de siste årene 
– «Maria» Alta 2012 
– Frøya 2013 
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Prosjektgruppen  
• Underavdeling for lasteskip 
 

– Anders Mathisen / Benny Kilhavn (stabilitet og lastelinje) ANM / 53 54 / BEKI / 52 53  
– Anton Jansson (konstruksjon og styrke) AJA / 51 63 
– Raymond Lone / Kenneth Sortland (maskin og elektro) KESO / 52 23 / LRA / 52 33 
– Kim Are Paulsen (brann) KAP / 52 06 
– Mona Kristensen (jurist og koordinator) MKR / 52 12 

 
 
Kontakt e-post:   …@sdir.no tlf: 52 74 .. .. 

3 



Forskriften så langt 

• Møte i forbindelse med Servicebåt 2010 under 
AquaNor 2011 

• Invitasjoner fra næringen 
– Hjelmeland 08. februar 2012 
– Rørvik 12. – 13. mars 2012 

• Dialogmøte 21. mars 2012 
• Uformell høring i 2012 
• Høring 1. juli 2013 

– Gått gjennom høringssvarene som har kommet 
inn 
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Utsatt ikrafttredelse 

• Sjøfartsdirektoratet utsetter ikrafttredelsen av ny forskrift om bygging 
og tilsyn for mindre lasteskip som ble sendt på høring 1. juli i år med 
planlagt ikrafttredelsesdato 1. januar 2014. Bakgrunnen for 
utsettelsen er at direktoratet har mottatt flere høringsinnspill som vi 
ønsker å vurdere nærmere. Dersom det gjøres vesentlige justeringer 
vil disse også måtte sendes ut på ny høring. En slik høring vil i så fall 
sendes ut så tidlig som mulig neste år, med den konsekvens at ny 
ikrafttredelsesdato sannsynligvis blir 1. juli 2014. 
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Nye problemstillinger 

• Båter som ikke fører last / CE-merkede båter 
• Fartsområder 
• Skrog og maskin godkjent fra andre klasseselskaper 
• Fribord og baughøyde 
• Krengevinkel ved bruk av kran 
• Innfasingsperiode  
• Slep 
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Fremtiden 

• Ønsker å følge prosjekter fremover for å skape og opprettholde et 
godt regelverk for alle konstruksjoner og fartøyer 

– Direktoratet diskuterer gjerne innovasjon fra et sjøsikkerhetsperspektiv 
• «Fiskrisk» for havbruksnæringen 

– www.fiskrisk.no  
– Samarbeid med høyskolen i Haugesund 
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http://www.fiskrisk.no/


Takk for oppmerksomheten! 

• Oppfordrer alle eiere av fartøy til å følge med på vår hjemmeside 
www.sdir.no  

– Nyheter 
– Høringer på nytt regelverk 
– Annen nyttig/relevant informasjon 
– Abonnementstjeneste (anbefales) 

 
• Grønnboka: www.Fagbokforlaget.no  

 
– Husk: Rederiet har et selvstendig ansvar for sikkerheten om bord, uavhengig 

av sertifikater og kontroller 
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