
Forslag om forskrift om åpne trefartøy som fører mer enn 12 passasjerer  
Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx.yy.zzzz med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet §§ 2, 6, jf. kgl.res. 
16. februar 2007 nr. 171, Nærings- og fiskeridepartementets delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 
2013 nr. 1002.   
 
Kapittel 1 Innledende bestemmelser 
 
§ 1 Virkeområde 
   Forskriften gjelder i fartsområde 2 eller mindre fartsområde for norske åpne trefartøy som fører mer 
enn 12 passasjerer og hovedsakelig drives frem av årer eller seil.  
 
§ 2 Passasjerer  
   Passasjer er enhver person om bord med unntak av skipsføreren og medlemmer av besetningen, 
andre personer som er ansatt i fartøyets tjeneste og inngår i fartøyets permanente 
beredskapsorganisasjon, og barn under ett år. 
 
§ 3 Forholdet til andre regler 
   Når det ikke er fastsatt særlige regler i denne forskriften, skal fartøy omfattet av forskriften oppfylle 
krav i andre relevante forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven. 

 
§ 4 Sertifisering 
   (1) Åpne trefartøy skal ha passasjersertifikat for åpne trefartøy som er begrenset til perioden 1. mai – 
31. oktober (sommerhalvåret). Fartøyets fartsområde, operasjonsbegrensninger og det maksimale 
antallet personer som kan være om bord, skal fremgå av sertifikatet. 
   (2) Gyldig tilsynserklæring for elektriske anlegg skal foreligge og radiotilsyn skal være utført før 
passasjersertifikat for åpne trefartøy kan utstedes. 
   (3) Sertifikatenes varighet og gyldighet følger reglene i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om 
tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger.  
 
§ 5 Operasjonsbegrensninger 
   Operasjoner skal gjennomføres i dagslys og under gode siktforhold. 

 

§ 6 Tilsyn 
   (1) Åpne trefartøy som skal ha passasjersertifikat for åpne trefartøy, skal gjennomgå følgende tilsyn 
for å vise at fartøyet oppfyller kravene denne forskriften: 

a) førstegangstilsyn før fartøyet tas i bruk 
b) fornyelsestilsyn hvert femte år 
c) mellomliggende tilsyn mellom sertifikatets andre og tredje årsdag 
d) utvendig tilsyn av fartøyets bunn når fartøyet er tørt ved hvert fornyelsestilsyn. 

   (2) Gjennomførte mellomliggende tilsyn dokumenteres ved at sertifikatet påtegnes av 
Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.  
 
Kapittel 2 - Utstyr og konstruksjon 
 
§ 7 Krav til godkjenning av skipsutstyr 
   Skipsutstyr som kreves etter denne forskriften, skal oppfylle kravene i forskrift 30. august 2016 nr. 
1042 om skipsutstyr. 
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/ff/ff-20070216-0171.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/ff/ff-20070531-0590.html


§ 8 Konstruksjonskrav 
   (1) Rederiet skal dokumentere at fartøyet er konstruert og bygget slik at det med hensyn til styrke, 
oppdrift, stabilitet og evne til å tåle vær og sjø kan benyttes til sitt formål. 
   (2) Rederiet skal før fartøyet settes i drift gjennomføre en praktisk krengeprøve med vekter som 
tilsvarer det maksimalt tillatt antall personer om bord. Når vektene plasseres på den ene siden av 
fartøyet på den minst gunstige måten, skal  

a) krengevinkelen ikke være større enn 10 grader, og 
b) minst halve fribordet være i behold.  

   (3) Som alternativ til praktisk krengeprøve etter andre ledd kan stabilitetsberegninger utføres ved 
hjelp av programvare som Sjøfartsdirektoratet har godkjent. 
   (4) Sjøfartsdirektoratet kan pålegge ytterligere tester for å verifisere at fartøyet oppfyller kravene 
etter denne bestemmelsen. 
 
§ 9 Lensekapasitet 
   Fartøyet skal ha tilstrekkelig lensekapasitet. 
 
§ 10 Følgebåt 
   (1) Fartøy uten fremdriftsmaskineri som kan gi fartøyet i fullastet tilstand en hastighet på minst 6 
knop i stille vann, skal ha følgebåt tilgjengelig. 
   (2) Følgebåten skal minst være CE-merket. 
   (3) Følgebåten skal ha tilstrekkelig motorkraft til å slepe fartøyet i fullastet tilstand i en hastighet på 
minst 6 knop i stille vann. Det skal ved praktisk test demonstreres at følgebåten kan brukes til å gi 
fartøyet kursendring, hastighetsøkning og hastighetsreduksjon. 
   (4) Følgebåten skal være i kontinuerlig beredskap og i umiddelbar nærhet til fartøyet. 
   (5) Det skal være mulig å opprette kommunikasjon mellom fartøyet og følgebåten. 
 
§ 11 Føring av seil 
   (1) Seil skal bare brukes når fartøyet er tilstrekkelig bemannet til å håndtere seil og rigg, og når 
skipsføreren for øvrig finner det forsvarlig ut fra hensynet til passasjerenes og fartøyets sikkerhet og i 
henhold til rederiets egne prosedyrer. 
   (2) Skipsfører og besetning skal ha spesifikk opplæring og erfaring med bruk av seil og rigg på den 
aktuelle fartøystypen. 
 
§ 12 Førstehjelpsutstyr 
   Fartøyet skal oppfylle krav om medisinsk materiell som er stilt til fartøygruppe C i forskrift 9. mars 
2001 nr. 439 om skipsmedisin vedlegg 2. 
 
§ 13 Toalett 
   Det skal være tilstrekkelig toalettkapasitet for de ombordværende om bord eller i land.  
 
Kapittel 3 Radiokommunikasjonsutstyr 
 
§ 14 Radiokommunikasjon og radioutstyr 
   (1) Fartøyet skal ha utstyr som kan 

a) sende og motta radiotelefoni på frekvensene 156,300 MHz (VHF-kanal 6), 156,650 MHz 
(VHF-kanal 13) og 156,800 MHz (VHF-kanal 16) 

b) sende og motta DSC på frekvensen 156,525 MHz (VHF-kanal 70) 
c) sette i gang sending av nødalarm på VHF-kanal 70. 

   (2) Når hovedkraftkilden for radioutstyr er batteri, skal batterikapasiteten være tilstrekkelig til å 
forsyne kraft til radioutstyret nevnt i første ledd under hele den planlagte reisen pluss minst 6 timer. 
Kapasiteten beregnes slik: ½ av nødvendig strømforbruk ved sending + nødvendig strømforbruk ved 
mottak + nødvendig strømforbruk for enhver tilleggsbelastning. 



 
§ 15 Sikkerhetssertifikat for radio 
   (1) Fartøyet skal ha sikkerhetssertifikat for radio utstedt av et godkjent radioinspeksjonsforetak. 
   (2) Sikkerhetssertifikatet for radio utstedes etter gjennomført radiokontroll for en periode på 
maksimum fem år. Når sikkerhetssertifikatet for radio er utstedt for en periode lengre enn tre år, skal 
radioutstyret gjennomgå én periodisk radiokontroll i sertifikatperioden.  
 
§ 16 Navigasjonsutstyr 
   (1) Fartøyet skal ha følgende navigasjonsutstyr om bord: 

a) magnetkompass som er godkjent for livbåter og mann-over-bord-båter 
b) peileinnretning 
c) radarreflektor 
d) utstyr som viser fart og distanse gjennom vannet 
e) utstyr til å måle vanndybden 
f) automatisk identifikasjonssystem (AIS) 
g) oppdaterte offisielle sjøkart og nautiske publikasjoner for den aktuelle reisen. 

   (2) AIS skal være i drift til enhver tid. I særlige tilfeller kan systemet stenges av når skipsfører finner 
det nødvendig av hensyn til fartøyets sikkerhet. 
 
§ 17 Elektriske anlegg 
   Fartøy med elektriske anlegg skal oppfylle krav til maritime elektriske anlegg fastsatt i forskrifter 
gitt med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 
 
Kapittel 4 – Redningsredskaper 
 
§ 18 Redningsredskaper 
(1) Fartøyet skal ha følgende redningsredskaper om bord: 

Utstyr Innsjø og 
elv 

Fartsområde 1 Fartsområde 2 § 

Redningsflåter beregnet 
for utsetting ved 
overbordkasting 

1,1 N § 19 

Redningsvester med 
termisk beskyttelse eller 
kombinasjon av 
redningsvester og 
termiske drakter 

1,05 N  
§ 20 

Redningsgrind eller 
tilsvarende innretning 

1  
§ 21 

Livbøyer 2 § 22 
Fallskjermlys 
(nødraketter) 

3  

Toveis håndholdt VHF - 2 2  
SARD - - 1  

 
N betyr antall personer fartøyet er sertifisert for. 
 
 
 



§ 19 Redningsflåter 
   (1) Det skal være et tilstrekkelig antall øvede personer om bord som kan mønstre og hjelpe uøvede 
personer. 
   (2) Det skal være et tilstrekkelig antall besetningsmedlemmer som kan betjene redningsfarkostene 
og utsettingsarrangementene som kreves for at det totale antallet personer om bord kan forlate skipet. 
   (3) Et sertifisert medlem av besetningen skal gis ansvaret for hver redningsfarkost som skal brukes.  
   (4) Personen som har ansvaret for redningsfarkosten, skal ha en liste over bemanningen av 
redningsfarkosten og skal sørge for at besetningen under vedkommendes kommando er kjent med 
oppgavene de er pålagt. 
   (5) Skipsføreren skal sørge for en hensiktsmessig og forsvarlig fordeling av besetningen mellom 
fartøyets redningsfarkoster. 
   (6) Redningsflåter på fartøy med fribord under 1,5 meter kan bordes direkte fra fartøyet. Hvis 
fribordet i lettskipstilstand er mer enn 1,5 meter, skal fartøyet utstyres med marint evakueringssystem 
(MES) på begge sider av fartøyet. 
   (7) Hver redningsfarkost skal være klar til øyeblikkelig bruk og være stuet på et sikkert og beskyttet 
sted som forhindrer skade. Hver redningsfarkost skal ha et friflyt-arrangement, slik at hver av dem 
flyter fritt og, hvis de er oppblåsbare, blåser seg opp automatisk når fartøyet synker. Hver 
redningsfarkost skal være utrustet med en fangline som er permanent fastgjort til fartøyet. 
   (8) Redningsflåter skal være slik stuet at de lett kan flyttes for utsetting på begge sider av fartøyet. 
   (9) Bare én type utløsingsmekanisme skal brukes for like redningsfarkoster som føres på fartøyet.  
   (10) Det skal føres et tilstrekkelig antall redningsflåter for å sikre at i tilfelle en redningsflåte 
havarerer eller blir ubrukelig, har de gjenværende redningsflåtene plass til det totale antallet personer 
som fartøyet er sertifisert for. 
   (11) Lett synlig informasjon som illustrerer og gir instruksjoner for betjening av redningsflåtene og 
opplysninger om faremomenter, skal gis på eller i nærheten av redningsflåtene med de til enhver tid 
anbefalte IMO-symboler.  
 
§ 20 Redningsvester og termiske drakter 
   (1) Dersom det er barn og spedbarn om bord, skal fartøyet ha tilpassede redningsvester til hvert barn 
og spedbarn. 
   (2) Hvis redningsvestene ikke er utformet slik at de passer til personer som veier opptil 140 kg og 
har et brystmål på inntil 1750 mm, skal det finnes tilstrekkelig med egnet tilbehør om bord som kan 
sikre slike personer. 
   (3) Redningsvestene skal oppbevares på et lett tilgjengelig sted om bord som er tydelig merket og 
godt ventilert. Redningsvester til barn og spedbarn skal oppbevares atskilt fra redningsvester for 
voksne. 
 
§ 21 Utstyr til bruk ved mann-over-bord-situasjoner 
   (1) Fartøyet skal ha planer, prosedyrer og utstyr for å hente opp hjelpeløse personer fra vannet. 
   (2) Fartøy med fribord over 1 meter skal ha en løfteinnretning som plasseres lett tilgjengelig, er klar 
for øyeblikkelig bruk og er dimensjonert for en statisk belastning på minimum 200 kg. 
   (3) For fartøy med følgebåt etter § 10 som oppfyller kravene til MOB-båt i forskrift 1. juli 2014 nr. 
1019 om redningsredskaper på skip, kan utstyret nevnt i første ledd være plassert i følgebåten. 
 
§ 22 Livbøyer 
   (1) Livbøyer skal 

a) være fordelt på en slik måte at de er lett tilgjengelig på begge sider av fartøyet, og minst én 
skal være plassert i nærheten av akterstevnen, og 

b) være stuet slik at de raskt kan kastes løs, og ikke på noen måte være permanent fastgjort. 



   (2) Minst halvparten av det totale antallet livbøyer skal utstyres med selvtennende bøyelys. 
   (3) Minst én livbøye på hver side av fartøyet skal utstyres med en flytende redningsline med en 
lengde på minst 30 meter. 
   (4) Hver livbøye skal være merket med blokkbokstaver med navn og hjemsted for fartøyet som den 
tilhører. 
 
§ 23 Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 
   (1) Besetningsmedlemmer som skal bemanne redningsflåter, skal ha redningsdrakt eller 
beskyttelsesdrakt. 
   (2) Drakten skal være av en type som har avtakbare hansker eller hansker som ikke hindrer utføring 
av nødvendig arbeid og betjening av nødvendig utstyr i en nødssituasjon. 
 
§ 24 Alarminstruks 
   (1) For hver person om bord skal det finnes klare instruksjoner som skal følges hvis en nødssituasjon 
oppstår. Alarminstruksen skal være på norsk og være lett tilgjengelig om bord, og den skal være 
utarbeidet før fartøyet forlater havn. 
   (2) Alarminstruksen skal gi detaljopplysninger om alarmer og angi hvordan de ombordværende skal 
opptre når alarm blir gitt. Alarminstruksen skal også angi hvordan ordren til å forlate fartøyet vil bli 
gitt. 
   (3) Alarminstruksen skal angi de plikter som i nødssituasjoner skal ivaretas av 
besetningsmedlemmene, blant annet 

a) utrustning av redningsfarkoster og andre redningsredskaper 
b) klargjøring og utsetting av redningsfarkoster 
c) generell klargjøring av andre redningsredskaper 
d) mønstring av passasjerer 
e) bruk av kommunikasjonsutstyr 
f) sammensetning av brannlag som skal bekjempe brann 
g) særskilte plikter ved bruk av brannslokkingsutstyr og installasjoner. 

   (4) Alarminstruksen skal vise hvem som er ansvarlig for å sikre at rednings- og brannslokkingsutstyr 
holdes i god stand og er klart til øyeblikkelig bruk.  
   (5) Stedfortredere for nøkkelpersonell skal fremgå av alarminstruksen, idet det tas hensyn til at ulike 
nødssituasjoner kan kreve forskjellige tiltak. 
   (6) Alarminstruksen skal angi pliktene besetningsmedlemmene har overfor passasjerene i 
nødssituasjoner. Dette omfatter plikten til å 

a)  varsle passasjerene, 
b)  påse at passasjerene er passende kledd og har tatt på seg redningsvest på riktig måte, 
c)  samle passasjerene for evakuering. 

 
§ 25 Nødinstruks 
   (1) Rederiet skal utarbeide en nødinstruks som skal informere passasjerene om 

a) hvordan de skal forholde seg i en nødssituasjon 
b) hvordan man tar på seg en redningsvest. 

   (2) Nødinstruksen skal være på norsk og engelsk og være lett tilgjengelig om bord. 
 
§ 26 Sikkerhetsorientering 
   (1) Før avgang skal de ombordværende gis en muntlig sikkerhetsorientering. Orienteringen skal 
tilpasses turens formål og skal minimum omfatte følgende: 

a) bruk av redningsredskaper og redningsutstyr og hvor dette befinner seg 



b) hvordan passasjerene skal forholde seg i en nødssituasjon 
c) bruk av sikkerhetsutstyr og hvor dette befinner seg 
d) særskilte risikoer som seilasen kan innebære. 

   (2) Sikkerhetsorienteringen skal gis på et språk som de ombordværende forstår. 
 
§ 27 Opplæringshåndbok 
   (1) Rederiet skal utarbeide en opplæringshåndbok som på en lett forståelig måte gir instrukser og 
informasjon om redningsredskapene som finnes om bord, og om de beste overlevelsesmetodene. Slike 
opplysninger kan gis i form av audiovisuelle hjelpemidler i stedet for en håndbok. 
   (2) Fartøy som er utstyrt med MES, skal også ha opplæringshjelpemidler med hensyn til bruken av 
systemet om bord. 
 
§ 28 Øvelser 
   (1) Øvelser skal, så langt det er praktisk mulig, gjennomføres som om det var en virkelig 
nødssituasjon. 
   (2) Hvert besetningsmedlem skal delta i minst én båtøvelse og en brannøvelse hver måned.  
   (3) Når et fartøy tas i bruk for første gang, eller når det kommer ny besetning om bord, skal øvelsene 
nevnt i andre ledd avholdes før fartøyet seiler. 
   (4) Hvis et fartøy er utstyrt med MES, skal øvelsene omfatte gjennomføring av prosedyrene som er 
nødvendige for utplassering av slike midler, helt fram til den faktiske utplasseringen av midlet. I 
tillegg skal ethvert medlem av besetningen som betjener MES, ha videre opplæring gjennom å ta del i 
en fullstendig utplassering av et liknende system på vannet, enten om bord på et fartøy eller i land, 
med mellomrom som ikke er lengre enn tre år. 
   (5) Hver båtøvelse skal omfatte: 

a) tilkalling av passasjerer og besetning, etterfulgt av annonsering av øvelse og sikring av at alle 
er klar over at det er gitt ordre om å forlate fartøyet 

b) forberedelse av oppgavene beskrevet i alarminstruksen 
c) sjekk av at passasjerer og besetning er hensiktsmessig kledd 
d) kontroll av at redningsvestene er riktig tatt på 
e) instruksjon i bruk av radioredningsredskaper 
f) en mann-over-bord-øvelse 
g) betjening og bruk av fartøyets oppblåsbare redningsflåter 
h) hypotermiproblemer, førstehjelpsbehandling for hypotermi og andre hensiktsmessige 

førstehjelpsprosedyrer 
i) særskilt instruksjon som er nødvendig for bruk av fartøyets redningsredskaper under 

vanskelige vær‐ og sjøforhold. 
   (6) Brannøvelser bør planlegges på en slik måte at det tas tilstrekkelig hensyn til de ulike 
nødsituasjonene som kan oppstå.  
   (7) Hver brannøvelse skal omfatte: 

a) forberedelse av oppgavene beskrevet i alarminstruksen 
b) kontroll av personlig redningsutstyr 
c) kontroll av relevant kommunikasjonsutstyr 
d) kontroll av de nødvendige arrangementene for evakuering av fartøyet 
e) betjening og bruk av brannslokkingsredskaper. 

   (8) Utstyret som benyttes under øvelser, skal umiddelbart etter bruk igjen gjøres fullt driftsklart. 
   (9) Enhver feil eller defekt som blir oppdaget under øvelsene, skal rettes opp så snart som mulig. 
   (10) Ved båtøvelser og brannøvelser skal alt bærbart radioutstyr som skal medbringes i 
redningsfarkoster, testes. VHF-radiotelefonapparater skal testes.  



   (11) Øvelser skal dokumenteres.  
 

§ 29 Operativ beredskap, vedlikehold og kontroll 
   (1) Før fartøyet forlater havn og til enhver tid i løpet av reisen skal redningsredskapene være i 
orden og klare til øyeblikkelig bruk. 
   (2) Rederiet skal utarbeide instrukser for løpende vedlikehold av redningsredskaper om bord og 
utføres i samsvar med produsentens anvisninger. 
   (3) Instruksene for vedlikehold av redningsredskaper om bord skal være lett forståelige og illustrerte 
der det er mulig, og skal, der det passer, omfatte følgende for hvert redningsredskap: 

a) en sjekkliste til bruk ved utføring av inspeksjoner som kreves etter andre ledd 
b) instrukser for vedlikehold og reparasjoner 
c) tidsplan for periodisk vedlikehold 
d) diagram som viser smørepunkter med anbefalte smøremidler 
e) liste over deler som kan skiftes ut 
f) oversiktsliste for reservedeler 
g) logg for registrering av inspeksjoner og vedlikehold. 

   (4) Inspeksjon av redningsredskapene skal utføres månedlig ved bruk av sjekklisten som kreves etter 
tredje ledd bokstav a for å sikre at redskapene er komplette og i god stand. Inspeksjonen skal 
dokumenteres. 
   (5) Oppblåsbare redningsflåter, oppblåsbare redningsvester og MES skal etterses av godkjent 
servicestasjon med ikke mer enn 12 måneders mellomrom.  
   (6) I tillegg til eller i tilknytning til tidsrommene fastsatt i femte ledd, bør hver MES settes ut fra 
fartøyet på rotasjonsbasis minst én gang hvert sjette år. 
   (7) Hydrostatiske utløserenheter som ikke er til engangsbruk, skal etterses ved servicestasjon med 
ikke mer enn 12 måneders mellomrom. 
 
§ 30 Beredskap 
   Rederiet skal utarbeide beredskapsplaner hvor alle forutsigbare nødssituasjoner er identifisert for å 
hjelpe skipsføreren og rederiet med å ta beslutninger ved krisehåndtering. 
 

Kapittel 5 Brannsikring 

§ 31 Brannsikringsmål 
Målene for brannsikring er å: 

a) hindre at brann eller eksplosjon oppstår  
b) redusere risikoen for tap av liv som følge av brann  
c) redusere risikoen for skade på fartøyet og miljøet som følge av brann  
d) begrense, kontrollere og bekjempe brann eller eksplosjon der den oppstår 
e) sørge for tilstrekkelig og lett tilgjengelig evakuering for passasjerer og besetning.  

 
§ 32 Oppfyllelse av brannsikringsmålene 
   For å vise at målene for brannsikring er oppnådd, skal rederiet utarbeide en analyse som minst 
omfatter følgende elementer:  

a) kartlegging av mulige tennkilder 
b) kartlegging av risiko for brannutvikling 
c) kartlegging av risiko for utvikling av røyk og utstrømming av giftige stoffer 
d) vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige på fartøyet, herunder:  



i. tiltak for å oppdage brann så tidlig som mulig  
ii. tiltak for å bekjempe branntilløp så tidlig som mulig 
iii. behov for brannvakt når fartøyet er i drift.  

 
Kapittel 6 Kvalifikasjonskrav 
 
§ 33 Kvalifikasjonskrav 
   (1) Skipsfører skal minst ha fritidsskippersertifikat, gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip 
og grunnleggende sikkerhetskurs. 
   (2) Skipsfører skal minimum ha SRC (Short Range Certificate) (VHF) sertifikat. Betjening av 
radioutstyret skal utføres av radiooperatør. 
 
Kapittel 7 Beregning av passasjerantallet 
 
§ 34 Beregning av passasjerantallet på åpent fartøy 
   (1) For hver passasjer skal det være en fri dekksflate på minst 0,5 m2. 
   (2) Dekksflaten skal beregnes som det frie areal av fartøyets horisontale projeksjon i høyde med og 
på innsiden av relingen. Plass som er nødvendig for fartøyets fremdrift, navigering og manøvrering, 
skal ikke medtas i beregningen. 
   (3) Det skal være sitteplasser for alle passasjerer i form av tofter, benker eller seter. På 
sammenhengende tvers- eller langsgående tofter eller benker skal det beregnes minst 45 cm per 
passasjer. 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser 

§ 35 Dispensasjon 
   Sjøfartsdirektoratet kan unnta et fartøy fra ett eller flere av kravene i forskriften dersom rederiet 
søker om skriftlig unntak og ett av følgende krav er oppfylt: 

a) Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig. 
b) Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i 

forskriften. 
    

§ 36 Ikrafttredelse 

   Forskriften trer i kraft... 


