
Forskrift om endring av forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og 
flyttbare innretninger, dagbokforskriften og forskrift om miljømessig 
sikkerhet for norske skip og flyttbare innretninger. 

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XX.YY.ZZZZ med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 6, § 9, § 13, § 22, § 22a, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38, § 
41, § 42, § 43 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og 
delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter(småbåtloven) § 20, § 
21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 38 og § 39, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095, delegeringsvedtak 29. 
juni 2007 nr. 848, delegeringsvedtak 1. desember 1998 nr. 4532, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591 og 
delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849. 

 

I 

I forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger 
gjøres følgende endringer: 

§ 34b første ledd skal lyde: 

Skip og flyttbare innretninger som skal ha sertifikat for ballastvannbehandling, skal gjennomgå 
følgende tilsyn, basert på HSSC, for å vise at kravene til ballastvannbehandling er oppfylt: 

a) førstegangstilsyn før sertifikat utstedes første gang 
b) mellomliggende tilsyn mellom andre og tredje årsdag for sertifikatet  
c) fornyelsestilsyn hvert femte år 
d) årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag  
på sertifikatet 

 

II 

I forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger gjøres 
følgende endringer: 

§ 14c annet ledd skal lyde: 

Lasteskip med bruttotonnasje 1000 eller mer som seiler i verdensarvfjordene, skal, uavhengig 
av kravene som gjaldt ved skipets byggeår, oppfylle Nivå III-kravene, jf. MARPOL regel VI/13, fra 1. 
januar 2030. 

 

III 

Endringene trer i kraft 1. juni 2022. 


