
Forskrift om endring av forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy 
og vannscootere mv. 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den [21. februar 2017], med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med 
produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske 
kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar, jf. delegeringsvedtak 7. september 1990 
nr. 730, delegeringsvedtak 9. mai 2003 nr. 567 og delegeringsvedtak 22. september 2003 nr. 1924.  
 
 

I 
 
I forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og 
vannscootere mv. gjøres følgende endringer: 
 
§ 31 skal lyde: 
 
Nummerering etter femte ledd endres fra (7), (8), (9) til (6), (7), (8). 
 
Vedlegg 1 nr. 2.1 skal lyde: 
 
2.1 Identifikasjon av fartøyet 

 EØS-avtalen vedlegg XXXX (gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/1) om 
prosedyrer for identifikasjon av vannscootere og fritidsfartøy i henhold til direktiv 
2013/53/EU gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 
til avtalen og avtalen for øvrig. 

 
* A watercraft identification number (WIN) shall consist of the following elements in 

the following order:  
(a) the country code of the manufacturer indicating where the manufacturer is 

established; 
(b) the unique code of the manufacturer assigned by the national authority of a 

Member State; however the same combination of characters to form a unique code for a 
manufacturer generated by a national authority or national body of one Member State may 
also be generated by a national authority or national body of another Member State with the 
distinctive element being the country code of the manufacturer; 

(c) a unique serial number assigned by the manufacturer for identification of the 
watercraft and used only once by that manufacturer; however the same combination of 
characters may be used also by another manufacturer with the distinctive element being the 
combination with the unique code of manufacturer and the country code of the manufacturer; 

(d) month and year of production; 
(e) model year which corresponds to the year when the specific watercraft is intended 

to be placed on the market. 
 
* Oversettes til norsk før fastsettelse 
 
Detaljerte krav til identifikasjonsnummeret er angitt i den relevante harmoniserte 

standarden. 
 

Vedlegg 6 nr. 4 skal lyde: 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1976-06-11-79
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1976-06-11-79/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1976-06-11-79/%C2%A78
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-06-16-20
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1990-09-07-730
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1990-09-07-730
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2003-05-09-567
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2003-09-22-1924


For hvert enkelt produsert produkt skal produsenten eller noen på produsentens vegne 
utføre én eller flere prøvinger av én eller flere bestemte sider ved produktet, for å kontrollere 
at produktet er i samsvar med de tilsvarende kravene i forskriften. Prøvingene skal utføres 
under ansvar av et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten. 
 

Teknisk kontrollorgan har ansvar for at produsenten påfører kontrollorganet sitt 
identifikasjonsnummer på produktet under produksjonsprosessen. 

 
Vedlegg 17 nr. 3 første ledd skal lyde: 

 
Teknisk kontrollorgan skal undersøke det enkelte produkt og utføre beregninger, 

prøvinger og andre vurderinger i den grad som er nødvendig for å sikre at produktets 
ekvivalente samsvar med de relevante kravene i forskriften er dokumentert. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft straks.  
 
 


