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Rundskriv - Serie R 
 Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F.  

I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og 
konvensjonsendringer. 

 
Mottakere av rundskrivet: (sett kryss)  Nr.: RSR 05-2012 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sdir : 
A: 
U: 
P: 
OFF: 
Hov 
H.i. 
Andre: 

Sjøfartsdirektoratet 
16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer 
Utvalgte utenriksstasjoner 
Produsenter av utstyr evt. undergrupper 
Offshorerederier / plattformsjefer / operatører 
Hovedorganisasjoner 
Høringsinstanser 
      

Dato: 21.02.2012 

Saksnr.: Innhentes fra arkivet + initialer til saksb. og jurist 

Opphever:       

Referanse til: Regler for fiskefartøy. 

  Rundskrivet innføres i egen tabell i regelverkssamlingen og 
oppbevares til neste regelverkssamling. 

 

Fastsettelse av forskrift som endrer forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om 
bruk av fartøy i oljevern 
 
Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i følgende forskrifter:  

- forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern. 
 
Bakgrunnen for endringene: 
Sjøfartsdirektoratet har mottatt henvendelser fra Kystverkets beredskapsavdeling og fra Norsk 
Oljevernforening for Operatørselskap angående behov for en utvidelse av overgangsordningen i 
nåværende forskrift om bruk av fartøy i forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i 
oljevern.  
 
Etter gjeldende forskrift § 16 vil det, ved oljevernaksjoner hvor det er behov for å benytte fartøy 
som skal ha sertifikat etter forskriften bli akseptert at aksjonsledelsen kontrollerer at fartøyet 
tilfredsstiller nødvendige krav for å ivareta sikkerheten til liv og helse, miljø og materielle verdier. 
Det er her en forutsetning at det ikke finnes et tilstrekkelig antall sertifiserte fartøy, og kontrollen 
skal skje på bakgrunn av et kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
 
Både Kystverkets beredskapsavdeling og fra Norsk Oljevernforening for Operatørselskap har 
forsikret Sjøfartsdirektoratet om at det pågår et kontinuerlig arbeid for å rekruttere fartøy til 
oljevernberedskapen, men at det per i dag kun er et fåtall fartøy langs kysten som har 
oljevernsertifikat. Det er ut i fra dette er ønskelig og nødvendig å utvide overgangsregelen med 
ytterligere et år for å bygge opp tilstrekkelig beredskap. 
 
Sjøfartsdirektoratet utvider på denne bakgrunn overgangsordning i forskriften § 16 til å gjelde 
frem til den 1. januar 2013. uten forutgående høring. 
 
Endringsforskriften er vedlagt. 
 
 
 
Olav Akselsen 
Sjøfartsdirektør 

 

       
  Nora Olsen-Sund 

avdelingsdirektør  
regelverk og internasjonalt arbeid 
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Forskrift om endring av forskrift om bruk av fartøy i oljevern  
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 21. februar 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 
(skipssikkerthetsloven) § 9, § 13, § 16, § 21 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og 
delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.  
 

I 
I forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern skal følgende bestemmelse 
lyde: 
 
§ 16. Overgangsordninger  
Fra forskriftens ikrafttredelse og frem til 1. januar 2013 vil det, ved oljevernaksjoner hvor det er 
behov for å benytte fartøy som skal ha sertifikat etter denne forskriften bli akseptert at 
aksjonsledelsen kontrollerer at fartøyet tilfredsstiller nødvendige krav for å ivareta sikkerheten til 
liv og helse, miljø og materielle verdier. Det er her en forutsetning at det ikke finnes et 
tilstrekkelig antall sertifiserte fartøy, og kontrollen skal skje på bakgrunn av et kontrollskjema 
fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.  
 

II 
Forskriften trer i kraft straks. 
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