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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 17-2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

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: 29.12.2021 

Saksnr.: 2021/125046 TVI 

Opphever:       

Referanse til: Forskrift 6. desember 2021 om endring i forskrift 
om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største 
lengde 

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

 

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om fiske- og 
fangstfartøy under 15 meter største lengde 
 
 
Sjøfartsdirektoratet fastsatte 6. desember i år forskrift om endring i forskrift 22. november 2013 
nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (forskrift 2013/1404). 
 
Det viser seg i ettertid at det har skjedd en feil i forbindelse med fastsettelsen av ny tittel på 
forskrift 2013/1404 og endringer i § 47 tredje ledd. Feilene er redaksjonelle og det er 
Sjøfartsdirektoratets vurdering at det ikke er nødvendig å sende endringsforslaget på høring før 
fastsettelse. Endringene innebærer ikke materielle endringer i forskriften og får derfor heller 
ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller det offentlige.  
 
Nedenfor er endringene som fastsettes ved rundskrivet her kommentert nærmere. 
 
Ny tittel til forskrift 22. november 2013 nr. 1404 
I endringsforskriften fastsatt 6. desember 2021 og med henvisning til hva ny tittel på forskrift 
2013/1404 skal lyde, er ordlyden «største lengde» brukt to ganger. Det er unødvendig å nevne 
største lengde to ganger i tittelen, derfor slettes den siste forekomsten. 
 
§ 47 tredje ledd 
I endringsforskriften av 6. desember 2021 er det fastsatt to endringer som gjelder § 47 tredje 
ledd. Det er kun teksten som følger under «§ 47 tredje ledd skal lyde:» som skal endre forskrift 
2013/1404 § 47 tredje ledd. 
 
Andre bestemmelser og ikrafttredelse 

Endringsforskriften trer i kraft straks. 
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Lars Alvestad 
fungerende sjøfartsdirektør 
 
 Arild Viddal 

fungerende avdelingsdirektør 
Avdeling for regelverk og internasjonalt 
arbeid 

 
 

Vedlegg: - forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største 
lengde 
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