
 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 
05.07.2022 2022/66273-2 Nina Hanssen Åse  
Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 

  33 52 74 52 51 

 
 

 

Postadresse: Postboks 2222 Tlf:  52 74 50 00  Organisasjonsnr:  NO 974 761 262 MVA   
  N-5509 HAUGESUND      Faks: 52 74 50 01        

Besøksadr.: Smedasundet 50 A  E-post: post@sdir.no    
  N-5528 HAUGESUND  Internett: www.sjofartsdir.no      

 
I henhold til høringsliste 
 
   
 

 

 
 
 
Høring om forslag til endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og 
flyttbare innretninger 
 
Sjøfartsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 
1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (1893-forskriften). 
 
Høringsfristen er 6. oktober 2022, og høringsuttalelser sendes til post@sdir.no 
 
Spørsmål om høringen kan rettes til  
Leiv Andreas Austreid LAA@sdir.no 
Nina Hanssen Åse NHA@sdir.no 
 
Nærmere om forslaget 
Fram til utgangen av 2014 var krav om årlig tilsyn med norske flyttbare innretninger fastsatt i forskrift 
4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare 
innretninger § 5. Kravet om årlig tilsyn ble ikke videreført i 1893-forskriften. Når det gjelder 
internasjonale krav om mellomliggende tilsyn for flyttbare innretninger, er disse ivaretatt gjennom 
andre forskrifter. 
 
I praksis gjennomføres det alltid årlig tilsyn om bord på norske flyttbare innretninger. Som følge av 
dette er det Sjøfartsdirektoratets vurdering at det er behov for å hjemle fast og langvarig 
forvaltningspraksis ved å føye til et nytt punkt og et nytt andre ledd i 1893-forskriften § 13.  
 
Omfanget av Sjøfartsdirektoratets årlige tilsyn vil blant annet basere seg på tidligere erfaringer 
Sjøfartsdirektoratet har hatt med for eksempel en aktuell flyttbar innretning.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
På bakgrunn av nåsituasjonen som viser at det gjennomføres årlige tilsyn på norske flyttbare 
innretninger, legger direktoratet til grunn at forslaget ikke fører til økte investerings- eller 
driftskostnader for næringen utover at rederiet må avsette tid til at årlig tilsyn skal gjennomføres. De 
økonomiske konsekvensene for det offentlig vil være små, ettersom det gjennomføres årlige tilsyn på 
norske flyttbare innretninger i dag. 
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Med hilsen 
 

 

Knut Arild Hareide  
sjøfartsdirektør 
 

 

  
 Linda Bruås 

avdelingsdirektør  
Regelverk og internasjonalt arbeid 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
Vedlegg: Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og 

flyttbare innretninger. 
  Høringsinstanser. 
 
Kopi til: Nærings- og fiskeridepartementet  
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