
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM 
KVALIFIKASJONER OG SERTIFIKATER FOR SJØFOLK 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.2017 med hjemmel i lov 16. februar 2008 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 
6, § 16, § 17, § 19 og § 20, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. 
 
      

I 
 
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
 

a) passasjerskip uansett størrelse og fartsområde; 
b) lasteskip med største lengde 8 meter eller mer. På lasteskip med største lengde under 15 
meter i fartsområde 2 eller mindre, som ikke skal ha fartøyinstruks, er det likevel ikke krav 
om kompetansesertifikat for dekksoffiser; 
(c) fiskefartøy med største lengde 10,67 meter eller mer; 
(d) lekter. 

 
§ 3 nytt sjette ledd skal lyde: 
 
(6) Fram til 1. januar 2024 er det ikke krav til kompetansesertifikat for dekksoffiser på lasteskip med 
største lengde under 15 meter.  
 
§ 8 tredje ledd skal lyde:  
 
(3) Som alternativ til grunnleggende sikkerhetskurs kan følgende sjøfolk gjennomføre og bestå 
begrenset sikkerhetskurs godkjent av Sjøfartsdirektoratet: 

a) sjøfolk som skal tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 
1 i perioden 1. mai til 30. september 
b) sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde 
liten kystfart eller mindre.  

 
§ 23 første ledd skal lyde: 
 
(1) Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 5 til klasse 1 kan utstedes til person som er fylt 18 
år, og som har 

(a) dokumentert fartstid og utdanning i henhold til relevant sertifikatklasse 
(b) helseerklæring for arbeidstakere på skip 
(c) ROC eller høyere sertifikat 
(d) grunnleggende og videregående sikkerhetskurs 
(e) opplæring i medisinsk behandling som dekker emnene angitt i vedlegg VI tabell A-VI/4-2.  

 
Ny § 24a skal lyde: 
 
§ 24a Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 
 
(1) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 gir rett til å tjenestegjøre som skipsfører på skip med 
lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre. 
(2) For å få kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 kreves bestått eksamen som dekker områdene 
i vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, og i tillegg minst 



a) helseerklæring for arbeidstakere på skip 
b) Short Range Certificate (SRC)  
c) begrenset sikkerhetskurs    
d) ett av følgende alternativer: 

(i) 18 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer, hvor minst 
6 måneder inkluderer brovakttjeneste som dekker områdene i vedlegg III tabell A-II/4, 
og hvor minst 1 måned er opptjent etter utstedt vitnemål  

(ii) gjennomført godkjent opplæringsprogram som dekker områdene i vedlegg III tabell 
for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, inkludert opplæring i brovakttjeneste 
som dekker områdene i vedlegg III tabell A-II/4. Slikt opplæringsprogram kan 
gjennomføres på simulator. Eksamen som dekker områdene i vedlegg III tabell for 
kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, skal være bestått før fartstid etter dette 
alternativet kan opptjenes.  

  
Ny § 24b skal lyde: 
 
§ 24b Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 
 
(1) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 gir rett til å tjenestegjøre som skipsfører på skip med 
største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre, som ikke skal ha 
fartøyinstruks. 
(2) For å få kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 kreves bestått eksamen som dekker områdene 
i vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7, og i tillegg minst 

a) helseerklæring for arbeidstakere på skip 
b) Short Range Certificate (SRC) 
c) begrenset sikkerhetskurs 
d) ett av følgende alternativer:  

(i) 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer, hvor minst 
6 måneder inkluderer brovakttjeneste som dekker områdene i vedlegg III tabell A-II/4, 
og hvor minst 1 måned er opptjent etter utstedt vitnemål 

(ii) gjennomført godkjent opplæringsprogram som dekker områdene i vedlegg III tabell 
for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7, inkludert opplæring i brovakttjeneste 
som dekker områdene i vedlegg III tabell A-II/4. Slikt opplæringsprogram kan 
gjennomføres på simulator. Eksamen som dekker områdene i vedlegg III tabell for 
kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7, skal være bestått før fartstid etter dette 
alternativet kan opptjenes.  

 
Ny § 24c skal lyde: 
 
§ 24c Kvalifikasjonsbevis for skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter  
 
(1) Kvalifikasjonsbevis for skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter gir rett til å 
tjenestegjøre som skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten 
kystfart eller mindre. Kvalifikasjonsbeviset kan utstedes til person som er født før 1. januar 1979, og 
som kan dokumentere minst fem års arbeidserfaring som skipsfører på lasteskip med største lengde 
under 15 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre fartsområder, og i tillegg minst 

a) helseerklæring for arbeidstakere på skip 
b) Short Range Certificate (SRC)  
c) begrenset sikkerhetskurs. 

 



I vedlegg III skal ny tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 lyde:   
 

Tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 
 Beskrivelse av minstekrav for kompetanse for skipsførere på skip 

med lengde (L) under 24 meter i liten kystfart 
 

Opplæring og bedømmelse etter vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser 
klasse 6 
(1) Kravene til kompetanse etter opplæring som dekksoffiser framgår av vedlegg III tabell for 
kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 kolonne 1. Minstekravene til kunnskap, forståelse og 
ferdighet framgår av kolonne 2 i tabellen, og kandidaten skal ha tilstrekkelig kunnskap om, 
forståelse av og ferdighet i disse emnene til å kunne utføre vaktholdsplikter som skipsfører på skip 
med lengde (L) under 24 meter i liten kystfart. 
 
(2) Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS i denne tabellen tilfredsstiller ikke kravene i STCW-
konvensjonen til den som skal tjenestegjøre med ECDIS.
 
(3) Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivå for teoretisk kunnskap, forståelse og 
ferdighet innenfor emnene i vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 skal 
være basert på prinsippene for brovakthold. 
(4) Kravene til kompetanse i kolonne 1 og 2 i tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 
skal dokumenteres oppfylt ved demonstrasjon etter metodene i kolonne 3 og evaluering etter 
kriteriene i kolonne 4. 

 
Funksjon: Navigering på det operative nivået 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

ferdighet 
Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Planlegge og 
gjennomføre en 
kystreise og 
bestemme posisjon 

Navigering 
Evne til å bestemme 
skipets posisjon ved bruk 
av: 
 
.1 landemerker 
 
.2 navigasjons- 
hjelpemidler, fyrtårn, 
sjømerker og bøyer 
 
.3 bestikkoppgjør, under 
hensyn til vind, tidevann, 
strøm og beregnet fart 
 
Grundig kunnskap om og 
evne til å bruke 
navigasjonskart og 

 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening  
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr ved bruk 
av: 
kartkataloger, kart, 

 
Informasjon som hentes 
fra navigasjonskart og 
publikasjoner, er 
relevant, tolkes riktig og 
anvendes forsvarlig 
 
Hovedmetoden for å 
bestemme skipets 
posisjon er den best 
egnede under de rådende 
omstendigheter og 
forhold 
 
Posisjonen bestemmes 
innenfor grensene for 
akseptable instrument-
/systemfeil 



publikasjoner, for 
eksempel 
seilingsbeskrivelser, 
tidevannstabeller, 
etterretninger for 
sjøfarende, 
farvannsvarsler over 
radio og informasjon om 
seilingsruter 
 
Rapportering i samsvar 
med «General Principles 
for Ship Reporting 
Systems» og med VTS-
prosedyrer 

nautiske publikasjoner, 
farvannsvarsler over radio, 
elektronisk 
navigasjonsutstyr, 
ekkoloddutstyr og 
kompass 

 
Påliteligheten til 
informasjonen som 
hentes gjennom 
hovedmetoden for 
posisjonsbestemmelse, 
kontrolleres med 
passende mellomrom 
 
Beregninger og målinger 
av 
navigasjonsinformasjon 
er nøyaktige 
 
Kart og publikasjoner 
som velges, er i den 
største målestokken som 
egner seg for området 
der navigeringen skjer, 
og kart korrigeres i 
samsvar med den nyeste 
informasjonen som er 
tilgjengelig 
 

 Planlegging av reise og 
navigering for alle 
forhold ved bruk av 
anerkjente metoder for 
plotting av ruter langs 
kysten, der det for 
eksempel tas hensyn til: 
 
.1 farvannsbegrensninger 
 
.2 meteorologiske 
forhold 
 
.3 is 
 
.4 nedsatt sikt 
 
.5 
trafikkseparasjonssystem
er 
 
.6 områder med 
sjøtrafikktjeneste (VTS-
områder) 
 
.7 områder med store 

  



tidevannsvirkninger 
 

 AIS  
Forståelse av viktigheten 
av bruk av AIS, samt 
begrensninger ved bruk  
 

 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 
 

 
Kunne forstå viktigheten 
av aktiv bruk av AIS og 
dens begrensninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECDIS/kartplottere  
Kunnskap om krav til 
bruk av ECDIS/ 
kartplottere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening  
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kunne forstå regelverket 
og betydningen av 
regelverkets krav til 
installasjon og anvendelse 
av ECDIS 
 
Kunne bruke GPS-
mottaker og kartplottere 
for posisjonsbestemmelse 
og seilaskontroll  
 
Kunne innstille mottaker 
korrekt og være kjent med 
posisjonsnøyaktighet og 
begrensninger systemet 
har 
 
 
Ha kjennskap til 
nødpeilesender og 
radartransponder og kunne 
demonstrere korrekt bruk 
av disse, samt bruke 
vedlikeholdsprosedyrer 
 
Kjenne til kartplotterens 
prinsipper, godkjenning, 



 

 
 

 
 
 
 
Meteorologi 
Evne til å bruke og tolke 
informasjon fra 
meteorologiske 
instrumenter om bord 

Kunnskap om 
karakteristika ved 
forskjellige værsystemer, 
rapporteringsprosedyrer 
og registreringssystemer 
 
Evne til å anvende den 
tilgjengelige 
meteorologiske 
informasjonen 

 

 
 
 
 
 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 
.2 godkjent, relevant 
simulatortrening 

grunnlagsmateriale for 
elektroniske kart, feilkilder 
og begrensninger 

Kunne tolke/ha kunnskap 
om lokale værforhold, 
samt strømforhold som 
forårsakes av tidevann og 
lokale vindforhold 
 
Målinger og observasjoner 
av værforhold er nøyaktige 
og tilpasset den aktuelle 
reisen 
 
Meteorologisk 
informasjon tolkes og 
anvendes riktig for å 
opprettholde trygg reise 
for fartøyet 

  
 
 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 
 
 

  

  
 

  

  



Opprettholde en 
sikker brovakt 

Vakthold 
Grundig kunnskap om 
innholdet i, anvendelsen 
av og formålet med De 
internasjonale regler til 
forebygging av 
sammenstøt på sjøen, 
1972, med endringer 
 
Kunnskap om innholdet i 
grunnprinsippene som 
skal iakttas for brovakt 
 
Bruk av seilingsruter i 
samsvar med General 
Provisions on Ships' 
Routeing 
 
Bruk av rapportering i 
samsvar med «General 
Principles for Ship 
Reporting Systems» og 
med VTS-prosedyrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 

 
Vakt og vaktskifter utføres 
i samsvar med anerkjente 
prinsipper og 
framgangsmåter 
 
Det holdes forsvarlig 
utkikk til enhver tid og på 
en slik måte at anerkjente 
prinsipper og 
framgangsmåter følges 
 
Lanterner, signalfigurer og 
lydsignaler oppfyller 
kravene i De 
internasjonale regler til 
forebygging av 
sammenstøt på sjøen, 
1972, med endringer, og 
identifiseres riktig 
 
Hyppighet og omfang av 
overvåking av 
skipstrafikken, skipet og 
miljøet er i samsvar med 
anerkjente prinsipper og 
framgangsmåter 
 
Tiltak for å unngå å 
komme for nær eller støte 
sammen med andre 
fartøyer er i samsvar med 
De internasjonale regler til 
forebygging av 
sammenstøt på sjøen, 
1972, med endringer 
 
Avgjørelser om å endre 
kurs og/eller fart fattes i 
rett tid og i samsvar med 
aksepterte 
navigasjonsprosedyrer 
 
Det foretas en forsvarlig 
registrering av bevegelser 
og aktiviteter knyttet til 
skipets navigering 
 
 



 

 

 Ansvaret for navigeringens 
sikkerhet defineres klart til 
enhver tid, herunder 
perioder når skipsføreren 
er på broen og når det er 
los om bord 
 

Reagere i 
nødsituasjoner 

Nødprosedyrer, 
herunder: 
.1 forholdsregler for 
beskyttelse av og 
sikkerhet for passasjerer i 
nødssituasjoner 
 
.2 første skadevurdering 
og havarikontroll 
 
.3 tiltak som skal treffes 
etter en kollisjon 
 
.4 tiltak som skal treffes 
etter en grunnstøting 
 
.5 nødstyring 
 
.6 arrangementer for å ta 
fartøyer på slep og å 
være under slep 
 
.7 redning av personer fra 
sjøen 
 
.8 komme et fartøy i 
havsnød til unnsetning 
 
.9 forståelse av tiltak som 
må treffes når 
nødssituasjoner oppstår i 
havn 
 
 

 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 praktisk opplæring 

 
Nødssituasjonens type og 
omfang identifiseres 
umiddelbart 
 
De første tiltakene og, om 
nødvendig, manøvreringen 
er i samsvar med 
beredskapsplanene og 
tilpasset graden av 
hastverk i situasjonen og 
nødssituasjonens art 
 
Bruk av relevante IMO 
standarduttrykk på engelsk 

  



Reagere på et 
nødsignal til sjøs 

Søk og redning 
Kunnskap om innholdet i 
håndboken International 
Aeronautical and 
Maritime Search and 
Rescue (IAMSAR) 
 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra praktisk 
opplæring eller godkjent, 
relevant simulatortrening 

Nødsignaler gjenkjennes 
umiddelbart 
 
Beredskapsplaner og 
instrukser i stående ordrer 
iverksettes og oppfylles 

Manøvrere skipet 
og betjene mindre 
skipsmaskineri 

Manøvrering og 
behandling av skipet 
Kunnskap om faktorer 
som påvirker sikker 
manøvrering og 
behandling 
 
Drift av mindre 
skipsmaskineri og 
hjelpemaskineri 
 
Forsvarlige prosedyrer 
for ankring og fortøyning 

 
 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 

 
 
Driftsbegrensningene for 
sikker drift av skipets 
framdrifts-, styre- og 
kraftsystemer overskrides 
ikke ved normale 
manøvrer 
 
Hovedmaskineri, 
hjelpemaskineri og utstyr 
betjenes til enhver tid i 
samsvar med tekniske 
spesifikasjoner og 
innenfor trygge 
driftsbegrensninger 
 
Vedlikehold og 
rutinemessig kontroll for 
sikker drift av motorene 
 
Justeringer av skipets kurs 
og fart opprettholder 
navigeringens sikkerhet 
 

Hjelpesystemer Kunnskap om de 
forskjellige 
hjelpesystemene sine 
virkemåter og nødvendig 
vedlikehold 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 

Kjenner framdrifts-, 
smørolje-, brennolje-, 
ferskvann-, 
strømforsynings- og 
sjøvannssystemets 
virkemåte 
 
Kan risikoanalysere 
systemet slik at det kan 
utføres forebyggende tiltak 
med vedlikehold for å 
unngå at det oppstår 
uønskede hendelser 
 
Kan utføre enkle 
reparasjoner / 
nødreparasjoner og 



vedlikehold når fartøyet er 
i fart og ved kai 

Funksjon: Lasting, lossing og stuing 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

ferdighet 
Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Overvåke lasting, 
stuing, sikring og 
lossing av last og 
omsorgen for last 
under reisen 

Lasting, lossing, stuing 
og sikring 
Kunnskap om trygg 
lasting, lossing, stuing og 
sikring av last, herunder 
farlig, risikofylt og 
skadelig last og dens 
innvirkning på 
sikkerheten for skip og 
menneskeliv 
 
Bruk av den 
internasjonale koden for 
transport av farlig last til 
sjøs (IMDG-koden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 godkjent opplæring 

Laste- og losseoperasjoner 
utføres i samsvar med 
lasteplanen eller andre 
dokumenter og etablerte 
sikkerhetsregler/-
forskrifter, driftsinstrukser 
for utstyr og 
stuingsbegrensninger om 
bord 
 
Håndtering av farlig, 
risikofylt og skadelig last 
tilfredsstiller 
internasjonale regler og 
anerkjente standarder og 
sikkerhetsregler for 
arbeidsoperasjoner 
 
Kunne redegjøre for 
overslagsmetoder som kan 
brukes for å gi en teoretisk 
forståelse av hva 
lasteoffiseren må kjenne til 
 

Tungløft Evne til å beregne 
omtrentlig hvor stor 
krengevinkel skipet vil få 
 
Bruk av kontravekter 
 
Forståelse av hva som 
skjer hvis løftet ryker 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.2 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 

Kjenner til faremomenter 
knyttet opp mot tungløft 
 
Kjenner til bruk av 
kontravekter for å 
motvirke store 
krengninger, har forståelse 
av hva som skjer hvis 
løftet ryker 

  



Slep Kunnskap om 
faremomenter ved slep 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 praktisk opplæring 

Kjenner til faremomenter 
knyttet opp mot slep 
 
Kan bruke, lage og forstå 
prosedyrer for bruk ved 
slep 

 
Funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået 
Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

ferdighet 
Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Sikre at kravene 
om hindring av 
forurensning 
oppfylles 

Hindring av forurensning 
av havmiljøet og prosedyrer 
for begrensning av 
forurensning 
Kunnskap om forholdsregler 
som skal tas for å hindre 
forurensning av havmiljøet 
 
Prosedyrer for begrensning 
av forurensning og alt 
tilhørende utstyr 
 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 klasseromsundervisning 

Prosedyrer for overvåking 
av arbeidsoperasjoner om 
bord og for å sikre at 
kravene i MARPOL 
oppfylles fullt ut 
 
Tiltak for å sikre at et 
positivt miljømessig 
omdømme opprettholdes 
 

Opprettholde 
skipets 
sjødyktighet 

Skipets stabilitet 
Praktisk kunnskap om og 
bruk av stabilitets-, trim- og 
belastningstabeller, 
diagrammer og utstyr for 
beregning av belastning 
 
Forståelse av grunnleggende 
tiltak som må iverksettes i 
tilfelle av delvis tap av 
oppdrift i intakt tilstand 
 
Forståelse av 
grunnprinsippene for 
vanntett sikkerhet 
 
 

 
Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 

 
Stabilitetsforholdene 
oppfyller regelverkets 
kriterier for skips stabilitet 
i intakt tilstand under alle 
lasteforhold 
 
Tiltak for å sikre og 
opprettholde skipets 
vanntette sikkerhet er i 
samsvar med anerkjent 
praksis 



 Skipets konstruksjon 
Generell kunnskap om de 
viktigste 
konstruksjonsdelene i et 
skip og de riktige 
betegnelsene på de 
forskjellige delene 
 

  

Overvåke 
oppfyllelsen av 
regelverkets 
krav 

Grunnleggende praktisk 
kunnskap om det norske 
regelverket og de relevante 
IMO-konvensjonene om 
sikkerhet for menneskeliv til 
sjøs og vern av havmiljøet 
 

Bedømmelse av 
prestasjoner fra prøving 
eller godkjent opplæring 

Regelverkets krav med 
hensyn til sikkerhet for 
menneskeliv til sjøs, 
sikkerhet og vern av 
havmiljøet identifiseres 
riktig 

Risikovurdering Evne til å foreta enkel 
risikovurdering av fartøyet 
med en enkel handlingsplan, 
som fører til minst en 
sjekkliste/prosedyre for 
 
.1 avgang 
 
.2 under fart 
 
.3 ankomst 
 
.4 nedstenging 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder:  
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2  godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 

Forebyggende tiltak for 
sikker seilas 
 
Forstå viktigheten av 
risikovurdering 
 
Kunne bruke ferdig 
utarbeidet dokumentasjon 
for vurdering 
 
Kunne lage 
arbeidsbeskrivelse/ 
prosedyre/sjekkliste for 
eget fartøy 

Bidra til skipets 
og personellets 
sikkerhet 

Kunnskap om personlige 
overlevelsesteknikker 
 
Kunnskap om forebyggende 
brannvern og evne til å 
bekjempe og slokke branner 
 
Kunnskap om 
grunnleggende førstehjelp 
 
Kunnskap om personlig 
sikkerhet og sosialt ansvar 

Bedømmelse av 
prestasjoner fra godkjent 
opplæring og erfaring som 
angitt i avsnitt A-VI/1 
nr. 2 

Egnet sikkerhets- og 
verneutstyr brukes riktig 
 
Prosedyrer og trygge 
arbeidsrutiner utformet for 
å sikre personell og skipet 
følges til enhver tid 
 
Prosedyrer utformet for å 
verne miljøet følges til 
enhver tid 
 
Opprinnelige og 
oppfølgende tiltak for å bli 
oppmerksom på en 
nødssituasjon er i samsvar 
med etablerte 
nødprosedyrer 

 



I vedlegg III skal ny tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 lyde: 

 
 Tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 

Beskrivelse av minstekrav for kompetanse for skipsførere på skip 
med største lengde inntil 15 meter i liten kystfart 

 
Opplæring og bedømmelse etter vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser 
klasse 7 
(1) Kravene til kompetanse etter opplæring som dekksoffiser framgår av vedlegg III tabell for 
kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 kolonne 1. Minstekravene til kunnskap, forståelse og 
ferdighet framgår av kolonne 2, og kandidaten skal ha tilstrekkelig kunnskap om, forståelse av og 
ferdighet i disse emnene til å kunne utføre vaktholdsplikter som skipsfører på skip med største 
lengde inntil 15 meter i liten kystfart. 
(2) Opplæring og bedømmelse i bruk av ECDIS i denne tabellen tilfredsstiller ikke kravene i STCW-
konvensjonen til den som skal tjenestegjøre med ECDIS.
(3) Opplæring og erfaring for å oppnå det nødvendige nivå for teoretisk kunnskap, forståelse og 
ferdighet innenfor emnene i vedlegg III tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 skal 
være basert på prinsippene for brovakthold. 
(4) Kravene til kompetanse i kolonne 1 og 2 i tabell for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 
skal dokumenteres oppfylt ved demonstrasjon etter metodene i kolonne 3 og evaluering etter 
kriteriene i kolonne 4. 
 
Funksjon: Navigering 
Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

ferdighet 
Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Planlegge og 
gjennomføre en 
kystreise og 
bestemme posisjon 

Evne til å bestemme 
skipets posisjon ved bruk 
av: 
 
.1 landemerker 
 
.2 navigasjonsutstyr 
 
.3 navigasjons- 
hjelpemidler, fyrtårn, 
sjømerker og bøyer 
 
.4 sjøkart 
 
.5 kompass 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening  
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr ved bruk 
av: 
 
 .4.a kartkataloger 
 
 .4.b nautiske 

Kunne bestemme 
posisjonen ved bruk av 
sjøkart, instrumenter og 
peilinger med 
mellomliggende seilas 
 
Kunne beskrive 
begrepene tvers og 
passert og bruke 
doblingsvinkler på 
baugen for tilnærmet 
posisjon og beregnet 
passeringsavstand (radar 
med peiling og avstand) 
 
Kunne bestemme 
posisjon og kontrollere 
seilasen ved bruk av 
radar, ekkolodd, og GPS 
 



 publikasjoner 
 
 .4.c farvannsvarsler 
 over radio 
 
 .4.d elektronisk
 navigasjonsutstyr 
 
 .4.e ekkolodd og 
 kompass 

Kunne planlegge en 
trygg kystseilas 
 
Ha kjennskap til 
kompassets påvirkninger 
og feil 
 
Ha kjennskap til 
selvstyringsanlegg 
 

    
AIS Forståelse av viktigheten 

av bruk av AIS, samt 
begrensninger ved bruk 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 
 

Kunne forstå viktigheten 
av aktiv bruk av AIS og 
dens begrensninger 

ECDIS/ 
kartplottere 

Kunnskap om krav til 
bruk av ECDIS/ 
kartplottere 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening  
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 

Kunne forstå regelverket 
og betydningen av 
regelverkets krav til 
installasjon og anvendelse 
av ECDIS 
 
Kunne bruke GPS-
mottaker og kartplottere 
for posisjonsbestemmelse 
og seilaskontroll  
 
Kunne innstille mottaker 
korrekt og være kjent med 
posisjonsnøyaktighet og 
begrensninger systemet 
har 

   Ha kjennskap til 
nødpeilesender og 
radartransponder og kunne 
demonstrere korrekt bruk 
av disse, samt bruke 
vedlikeholdsprosedyrer 



 
Kjenne til kartplotterens 
prinsipper, godkjenning, 
grunnlagsmateriale for 
elektroniske kart, feilkilder 
og begrensninger 
 

Meteorologi Evne til å bruke og tolke 
informasjon fra 
meteorologiske 
instrumenter om bord 
 
Kunnskap om 
karakteristika ved 
forskjellige værsystemer, 
rapporteringsprosedyrer 
og registreringssystemer 
 
Evne til å anvende den 
tilgjengelige 
meteorologiske 
informasjonen 
 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 
.2 godkjent, relevant 
simulatortrening 

Kunne tolke/ha kunnskap 
om lokale værforhold, 
samt strømforhold som 
forårsakes av tidevann og 
lokale vindforhold 
 
Målinger og observasjoner 
av værforhold er nøyaktige 
og tilpasset den aktuelle 
reisen 
 
Meteorologisk 
informasjon tolkes og 
anvendes riktig for å 
opprettholde trygg reise 
for fartøyet 
 

Opprettholde en 
sikker brovakt 

Grundig kunnskap om 
innholdet i, anvendelsen 
av og formålet med De 
internasjonale regler for 
forebygging av 
sammenstøt til sjøs, 
1972, med endringer 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder:  
 
.1 praktisk eksamen 
 
.2 godkjent, relevant 
simulatortrening  
 
.3 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 
 

Det holdes forsvarlig 
utkikk til enhver tid og på 
en slik måte at anerkjente 
prinsipper og 
framgangsmåter følges 
 
Lanterner, signalfigurer og 
lydsignaler oppfyller 
kravene i De 
internasjonale regler til 
forebygging av 
sammenstøt på sjøen, 
1972, med endringer, og 
identifiseres riktig 
 
Hyppighet og omfang av 
overvåking av 
skipstrafikken, skipet og 
miljøet er i samsvar med 
anerkjente prinsipper og 
framgangsmåter 
 
Tiltak for å unngå å 
komme for nær eller støte 
sammen med andre 



fartøyer, er i samsvar med 
De internasjonale regler til 
forebygging av 
sammenstøt på sjøen, 
1972, med endringer 
 
Avgjørelser om å endre 
kurs og/eller fart fattes i 
rett tid og i samsvar med 
akseptert 
navigasjonsprosedyrer 
 
Det foretas en forsvarlig 
registrering av bevegelser 
og aktiviteter knyttet til 
skipets navigering 
 
Ansvaret for navigeringens 
sikkerhet defineres klart til 
enhver tid, herunder 
perioder når skipsføreren 
er på broen. 

  



Reagere i 
nødssituasjoner 

Evne til å bruke 
nødprosedyrer:  
 
.1 forholdsregler for 
beskyttelse av og 
sikkerhet for passasjerer i 
nødssituasjoner 
 
.2 første skadevurdering 
og havarikontroll 
 
.3 tiltak som skal treffes 
etter en kollisjon 
 
.4 tiltak som skal treffes 
etter en grunnstøting 
 
.5 redning av personer fra 
sjøen 
 
.6 komme et fartøy i 
havsnød til unnsetning 
 
.7 forståelse av tiltak som 
må treffes når 
nødssituasjoner oppstår i 
havn 
 
Kunne kommunisere i en 
SAR-operasjon 
 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 
.2 godkjent, relevant 
simulatortrening 

Nødssituasjonens type og 
omfang identifiseres 
umiddelbart 
 
De første tiltakene og, om 
nødvendig, manøvreringen 
er i samsvar med 
beredskapsplanene og 
tilpasset graden av 
hastverk i situasjonen og 
nødssituasjonens art 
 
Kunne gi og forstå enkel 
kommunikasjon på 
engelsk 

  



Manøvrere skipet 
og betjene mindre 
skipsmaskineri 

Manøvrering og 
behandling av skipet 
 
Kunnskap om faktorer 
som påvirker sikker 
manøvrering og 
behandling 
 
Drift av mindre 
skipsmaskineri og 
hjelpemaskineri 
 
Kunnskap om prosedyrer 
for ankring og fortøyning 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra     
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 

Driftsbegrensningene for 
sikker drift av skipets 
framdrifts-, styre- og 
kraftsystemer overskrides 
ikke ved normale 
manøvrer 
 
Justeringer av skipets kurs 
og fart opprettholder 
navigeringens sikkerhet 
 
Hovedmaskineri, 
hjelpemaskineri og utstyr 
betjenes til enhver tid i 
samsvar med tekniske 
spesifikasjoner og innenfor 
trygge driftsbegrensninger 

 
Funksjon: Lasting, lossing og stuing 
Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

ferdighet 
Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Overvåke lasting, 
stuing, sikring av 
last og lossing av 
last og omsorgen 
for last under 
reisen 

Fører må kunne forstå og 
bruke stabilitetsplakat, 
som i dette tilfellet er 
fartøyets dokumentasjon 
på hvordan fartøyet skal 
lastes 
 
.1 avgang havn ballast 
100 % bunkers 
 
.2 ankomst havn ballast 
10 % bunkers 
 
.3 avgang felt, fullastet 
eventuelt last på dekk og 
minimum 50 % bunkers 
 
.4 ankomst havn fullastet, 
eventuelt last på dekk og 
10 % bunkers 
 
.5 på feltet med tomt 
lasterom, maks last på 
dekk og maks 50 % 
bunkers 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder:  
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 
.4 godkjent, relevant 
simulatortrening 

Laste- og losseoperasjoner 
utføres i samsvar med 
lasteplanen eller andre 
dokumenter og etablerte 
sikkerhetsregler/- 
forskrifter, driftsinstrukser 
og stuingsbegrensninger 
om bord  



Farer med kranløft Kunnskap om farer ved 
løfteoperasjoner, 
krengning og løft som 
ryker 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder:  
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 

Kunne forstå farer med 
kranløft og farer ved at 
stropp ryker 
 
Kunne forstå farer med 
kranløft og farer ved 
motvekter 

 

Funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået 
Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

ferdighet 
Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Internasjonalt 
regelverk 

Forståelse av internasjonalt 
regelverk og oppbygging av 
dette  

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 

Fører skal vite hva IMO er 
og hva de fire viktigste 
konvensjonene står for: 
 
.1 STCW 
 
.2 MARPOL 
 
.3 COLREG 
 
.4 SOLAS 
 
og hvorfor dette 
regelverket gjelder for dem 
 

Nasjonalt 
regelverk 

Forståelse av de viktigste 
gjeldende forskriftene for 
fartøygruppen, og hvor 
forskriftene kan finnes 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 

Kunne dokumentere at de 
har forståelse av nasjonalt 
regelverk og 
oppbyggingen av 
regelverket 

Risikovurdering Evne til å foreta enkel 
risikovurdering av fartøyet 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 

Forebyggende tiltak for 
sikker seilas 



med en enkel handlingsplan, 
som fører til minst en 
sjekkliste/prosedyre for 
 
.1 avgang 
 
.2 under fart 
 
.3 ankomst 
 
.4 nedstenging 
 
 

flere av følgende områder:  
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste  
 
.2  godkjent erfaring fra 
opplæring på skip  
 
.3 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 

 
Forstå viktigheten av 
risikovurdering 
 
Kunne bruke ferdig 
utarbeidet dokumentasjon 
for vurdering 
 
Kunne lage 
arbeidsbeskrivelse/ 
prosedyre/sjekkliste for 
eget fartøy 
 

Hindring av 
forurensning av 
havmiljøet 

Bruke prosedyrer for å 
hindre og begrense 
forurensning 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 godkjent, relevant 
klasseromsundervisning 
 
.2 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 

Kunne lage prosedyrer for 
arbeidsoppgaver for å sikre 
at kravene i MARPOL 
oppfylles 
 
Inneha kunnskap om 
forholdsregler som skal tas 
for å hindre forurensing av 
havmiljøet 

Motorlære og 
tilhørende 
systemer 

Grunnleggende kunnskap 
om motor og tilhørende 
systemer 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder:  
 
.1 godkjent erfaring fra 
tjeneste 
 
.2 godkjent erfaring fra 
opplæring på skip 
 
.3 godkjent, relevant 
simulatortrening 
 
.4 godkjent opplæring på 
laboratorieutstyr 

Kunne forstå systemene i 
maskinrommet, samt etter 
gjennomgang kunne lage 
sjekklister for: 
 
.1 før avgang 
 
.2 under fart 
 
.3 etter ankomst 
 
.4 nedstenging, el-anlegg 
med fokus på vedlikehold 
av, batteri og 
nødstrømsforsyning 
 
Kunne forstå lense- og 
ballastsystemets 
oppbygging og farer som 
kan oppstå 
 
Kunne forstå 
brannpumpens 
virkeområde og skille 
mellom lense- og 
brannpumper 
 



Ha forståelse av farer ved 
bruk av brannpumpe og 
lensepumpe 
 

 
Fastmonterte 
brannslokkingsa
nlegg for 
maskinrom, 
lasterom og 
innredning 

Kunnskap om 
brannslokkingsanlegg for 
mindre fartøy og deres 
virkemåte 

Prøving og bedømmelse 
av prestasjoner fra ett eller 
flere av følgende områder: 
 
.1 praktiske 
demonstrasjoner 
 
.2 klasseromsundervisning 

Kunne forstå bruken av, 
virkemåten til og fordeler 
og ulemper med mindre 
brannslokkingsanlegg for 
fartøygruppen, som 
 
.1 Inergen 
 
.2 CO2 
 
.3 ampuller 
 
.4 Hi-Fog  
 
.5 sprinklersystem 
 

Bidra til skipets 
og personellets 
sikkerhet 

Kunnskap om personlige 
overlevelsesteknikker 
 
Kunnskap om forebyggende 
brannvern og evne til å 
bekjempe og slokke branner 
 
Kunnskap om 
grunnleggende førstehjelp 
 
Kunnskap om personlig 
sikkerhet og sosialt ansvar 

Bedømmelse av 
prestasjoner fra godkjent 
opplæring og erfaring som 
angitt i avsnitt A-VI/1 
nr. 2 

Egnet sikkerhets- og 
verneutstyr brukes riktig 
 
Prosedyrer og trygge 
arbeidsrutiner utformet for 
å sikre personell og skipet 
følges til enhver tid 
 
Prosedyrer utformet for å 
verne miljøet følges til 
enhver tid 
 
Opprinnelige og 
oppfølgende tiltak for å bli 
oppmerksom på en 
nødssituasjon er i samsvar 
med etablerte 
nødprosedyrer 
 

 
 
 
      

II 
 
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2019. 
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