
Hvor det er markert i tabellen, skal utstyr innenfor relevant utstyrsgruppe være rattmerket, når slikt utstyr er plassert om bord i fartøy som nevnt i kolonnen til venstre. 

X = Utstyr innenfor 
relevant kategori skal 

være rattmerket 

Dato for 
plassering 
om bord 

I. 
Rednings- 

utstyr 

II. Hindring av 
miljøforurensning 

(se egen tabell 
nederst) 

III. 
Brannvern- 

utstyr 

IV. 
Navigasjons- 

utstyr 

V. Radio- 
kommunikasjonsutstyr 

VI. 
Navigasjons- 

lysutstyr 

VII. Vannnstands- 
alarmutstyr 

Skip med internasjonalt 
sikkerhetssertifikat 

1. januar 
1999 eller 

senere 
X   X X X X 

Utstyr i gruppe VII skal være 
rattmerket når det plasseres om 
bord i: 
* Bulklasteskip i utenriksfart med 
bruttotonnasje ≥ 500 
* Lasteskip i utenriksfart med 
bruttotonnasje ≥ 500 med ett 
enkelt lasterom 
* Lasteskip i utenriksfart med 
bruttotonnasje ≥ 500 og lengde (L) 
≥ 80 meter eller lengde (L) ≥ 100 
meter hvis det er bygget før 1. juli 
1998 med ett enkelt lasterom under 
fribordsdekket eller lasterom under 
fribordsdekket som ikke har minst 
ett vanntett skott opp til 
fribordsdekket. 
* Passasjerskip i utenriksfart sert. 
for > 36 pax 

 

 

 

 

 



Hvor det er markert i tabellen, skal utstyr innenfor relevant utstyrsgruppe være rattmerket, når slikt utstyr er plassert om bord i fartøy som nevnt i kolonnen til venstre. 

X = Utstyr innenfor 
relevant kategori skal 

være rattmerket 

Dato for 
plassering 
om bord 

I. Rednings- 
utstyr 

II. Hindring av 
miljøforurensn

ing (se egen 
tabell nederst) 

III. Brannvern- 
utstyr 

IV. Navigasjons- 
utstyr 

V. Radio- 
kommunikasjonsutstyr 

VI. Navigasjons- 
lysutstyr 

VII. 
Vannnstands- 
alarmutstyr 

Lasteskip uten 
internasjonalt 
sikkerhetssertifikat  

1. januar 
2005 eller 

senere 
X   X 

X 
 

* Gjelder ikke utstyr som 
frivillig plasseres om bord 

X 
 

* Utstyr som frivillig plasseres om bord 
kan som et alternativ være CE-merket 

X   

Passasjerskip med 
passasjersertifikat 

1. januar 
2005 eller 

senere 
X  X X X X  

Passasjerskip med 
sikkerhetssertifikat for 
passasjerskip (EU) 

1. januar 
2004 eller 

senere 
X   X X X X   

Alle hurtiggående 
fartøy 

1. januar 
1999 eller 

senere 
    X X X     

Tillegg for hurtiggående 
fartøy i innenriks fart 

3. juli 2009 
eller senere  X             

Alle flyttbare  
innretninger 

1. januar 
1999 eller 

senere 
        X X   

Tillegg for flyttbare 
innretninger 

1. juli 2003 
eller senere       X       

Fiske- og fangstfartøy 
med største lengde  
15 meter eller mer  

 
1. april 

2001 eller 
senere 

   
X 
 

* Gjelder ikke utstyr som 
frivillig plasseres om bord 

X 
 

* Utstyr som frivillig plasseres om bord 
kan som et alternativ være CE-merket 

X  

Fiske- og fangstfartøy 
med største lengde  
15 meter eller mer  

 
1. januar 

2003 eller 
senere 

X       

Fiske- og fangstfartøy 
under 15 meter største 
lengde  

1. januar 
2014 eller 

senere 

X 
 

* Fartøy med besetning 
≤3 kan ha redningsflåte 

iht. ISO-9650-1  
(group A)  

 

X 
 

* Gjelder kun bærbare 
brannslokkingsapparater 

(Overgangsordning for 
fartøy med loa < 10,67) 

    



 

 

 

Skip og flyttbare innretninger skal ha rattmerket skipsutstyr for 
hindring av miljøforurensning som indikert i tabellen 

  II. Hindring av miljøforurensning 

  Utstyr 
A/2.1-2.5 

Utstyr 
A/2.6 

Utstyr 
A/2.7-2.10  

Alle skip     X 
Skip, BT ≥ 400 X X   
Oljetankskip, 
BT ≥ 150 X     

Skip sert. for  
> 15 personer   X   

Flyttbare 
innretninger X  X  X 

 


