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Vedlegg 1: 

Skjema 

Sjekkliste søknad om unntak fra minstekrav til hviletid i 
fartsområde 1 og 2 etter skipssikkerhetsloven § 24 femte ledd 

Skipets navn Kjenningssignal: 
Samband: Fartsområde: 
Antall skift: Skiftordning: 

Det søkes om unntak fra kravet om minste hviletid i SSL § 24 første og fjerde ledd for reduksjon av hviletiden slik: 
(Samlet hviletid skal fremgå av skiftplanen. Skjema KS-0297 eller tilsvarende skal benyttes.) 

Minste samlet hviletid i løpet av en 24 timers periode vil være: 
(En 24 timers periode er ikke ensbetydende med et kalenderdøgn. For døgnskift forutberegnes 
hviletiden fra skiftavløsning og 24 timer tilbake i tid. Pauser på under én time regnes ikke som 
hviletid.) 

Minste samlet hviletid i løpet av 168 timers periode (tilsvarer 7 døgn): 
Hvis hviletiden i en 24-timers periode blir delt opp i flere perioder, 
beskriv (legg evt. ved beskrivelse): 

Begrunnelse for søknaden 
Forklar hvilke endringer, behov osv. som ligger til grunn for søknaden om unntak fra hovedregelen om 

minste hviletid. Beskriv også hvordan hviletiden gjennomføres i løpet av skiftet. 

Hva vil konsekvensen være dersom det ikke gis unntak fra hovedregelen om minste hviletid? 
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Fartøyets besetningskapasitet: 
Ruteproduksjon i 
timer og 
minutter: 

Mandag -fredag 
Lørdag 
Søndag 

Bro Dekk Maskin 
Antall besetningsmedlemmer: 
Snittalder: 
Er eventuell(e) dispensasjon(er) på 
helseerklæring risikovurdert i 
forbindelse med unntak fra 
hviletiden? 

Dekk Maskin 
Antall snitt timer pr. mnd. 
vedlikehold: 

Vil dispensasjon medføre økt 
vedlikeholdsbelastning? 

Hvordan løses utforutsett vedlikehold? 

Hvordan løses administrative oppgaver? 

Er det et beredskapssamband? 
Antall snitt timer pr. mnd. i hvilende vakt: 
Antall utkallinger på hvilende vakt pr. mnd.: 

Er hensynet til skipets kompleksitet blitt vurdert? 

Beskriv hvordan hviletidsfasiliteter er ivaretatt 
(støy, lugarer, innkvartering på land etc.) 

Er det gjort kompenserende forebyggingstiltak på 
fatigue? (Legg ved beskrivelse.) 
Er det gjort kompenserende forebyggingstiltak på 
belastningsskader? (Legg ved beskrivelse.) 
Vil dispensasjon opprettholde like god total helse, 
miljø og sikkerhet om bord? (Legg ved beskrivelse). 
Er alle berørte parter enige i unntaket fra minste 
hviletid og at kompenserende tiltak er 
tilstrekkelige for å forebygge fatigue-relaterte 
hendelser? 
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