
Utkast til forskrift [dd.mm.åååå] om sikkerhetsutstyr i fritidsbåter  
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter §§ 20 annet ledd, 23 annet 
ledd, 23b, 26, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095, delegeringsvedtak 1. desember 1998 nr. 4532 og delegeringsvedtak 
31.mai.2007 nr. 591.  
 
§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fritidsbåter i Norges territorialfarvann og på elver og 
innsjøer, herunder ved Svalbard og Jan Mayen. 

Forskriften gjelder ikke for båter som brukes til organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av 
idrettsorganisasjoner registrert i Norges idrettsforbund.  
 
§ 2  Ansvar 

Eier og fører av fritidsbåt er ansvarlig for at bestemmelsene i denne forskriften overholdes. 
 
§ 3  Flyteutstyr om bord 

Fritidsbåter skal under seilas være utstyrt med egnet flyteutstyr til alle personer om bord. 
Flyteutstyret skal oppbevares lett tilgjengelig. 

Med egnet flyteutstyr menes redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest eller annet 
personlig utstyr som er beregnet til å holde en person flytende. Flyteutstyr skal enten være CE-
merket i henhold til forskrift 22. juni 2018 nr. 1019 om konstruksjon, utforming og produksjon av 
personlig verneutstyr (PVU) eller rattmerket som flyteutstyr i henhold til forskrift 30. august 2016 nr. 
1042 om skipsutstyr. 
 
§ 4  Automatisk nødstopp 

Fører av fritidsbåt med motor som fremdrift skal bruke automatisk nødstopp, hvis slikt utstyr er 
montert, når hastigheten overstiger 15 knop og utendørs styreposisjon brukes. Med automatisk 
nødstopp menes en mekanisme som fysisk eller trådløst er forbundet til føreren, og som stopper 
fremdriftsmaskineriet dersom føreren faller over bord.  

Eier skal påse at automatisk nødstopp som er installert av båtens eller motorens produsent eller 
forhandler er tilgjengelig og funksjonell. Dette gjelder ikke automatisk nødstopp tilknyttet innendørs 
styreposisjon. 
 
§ 5  Kontrollmyndighet 

Politiet kan kontrollere at bestemmelsene i forskriften blir overholdt. 
 
§ 6  Dispensasjon 

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra kravene i denne 
forskriften. Spesielle grunner må gjøre dispensasjonen nødvendig, og dispensasjonen må være 
sikkerhetsmessig forsvarlig.  
 
§ 7  Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til lov 
26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 28. 
 
§ 8. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft dd.mm.åååå. Fra samme tid oppheves forskrift 8. mai 1995 nr. 409 om 
flyteutstyr om bord på fritidsfartøy.


