
Forskrift om endring av forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister 
og endring av forskrift om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartement dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 38, 
jf. kgl.res. 13. desember 2013 nr. 1455, og lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 9, jf. 
kgl.res. 15. mai 1992 nr. 324. 
 

I 
I forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 4 første ledd skal lyde: 
Skipsregisteret er et tinglysingsregister for skip og rettigheter i skip, jf. sjøloven §§13 og 20. 
Registeret kan føres elektronisk. 
 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Registeret føres for øvrig på den måte Sjøfartsdirektoratet til enhver tid bestemmer. 
 
§ 7 annet ledd skal lyde: 
Meldingen skal skrives på blankett eller sendes elektronisk i den form og med den 
fremgangsmåte som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet fastsetter hva som 
er en betryggende metode for å autentisere innsenderen av et elektronisk dokument og sikre 
meldingens integritet. Sjøfartsdirektoratet kan fastsette standardvilkår for tilgang til systemer 
for innsending av dokumenter, samt stille krav til elektroniske sertifikater.   
 
§ 9 første ledd skal lyde: 
Begjæring om innføring i skipsbyggingsregisteret skal skrives på blankett eller sendes 
elektronisk i den form og med den fremgangsmåte som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
Sjøfartsdirektoratet fastsetter hva som er en betryggende metode for å autentisere 
innsenderen av et elektronisk dokument og sikre meldingens integritet. Sjøfartsdirektoratet 
kan fastsette standardvilkår for tilgang til systemer for innsending av dokumenter, samt stille 
krav til elektroniske sertifikater. 
 
§ 20 nytt siste ledd skal lyde: 
Sjøfartsdirektoratet avgjør om hjelpedokumenter kan sendes inn elektronisk. 
 
§ 25 nytt annet ledd skal lyde: 
For dokumenter som sendes elektronisk til registrering gis registeringsattesten som en 
kvitteringsmelding tilbake til innsender når dokumentet er endelig registrert i skipsregisteret. 
Kvitteringsmelding sendes til innsender elektronisk eller per post, eller gjøres tilgjengelig for 
innsender på annen betryggende måte. For dokumenter som sendes inn på papir til 
registermyndigheten, skal registreringsattesten påføres originaldokumentet eller gis på annen 
betryggende måte. 
 
§ 25 annet ledd blir tredje ledd  
 
§ 25 tredje ledd blir fjerde ledd 
 
§ 25 fjerde ledd blir femte ledd 
 
§ 26 annet ledd femte og sjette punktum skal lyde: 



Som hjelpedokument til hjemmelsdokument skal følge erklæring som viser at 
nasjonalitetsvilkårene er oppfylt, jf. sjøloven § 1 og § 4. Erklæringen skal skrives på blankett 
eller sendes elektronisk i den form og med den fremgangsmåte som er fastsatt av 
Sjøfartsdirektoratet. 
 

II 
I forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister 
(NIS) gjøres følgende endringer: 
 
§ 5 første ledd skal lyde: 
Skipsregisteret er et tinglysingsregister for skip og rettigheter i skip, jf. sjøloven §§13 og 20. 
Registeret kan føres elektronisk. 
 
§ 5 femte ledd skal lyde: 
Registeret føres for øvrig på den måte Sjøfartsdirektoratet til enhver tid bestemmer. 
 
§ 8 tredje ledd skal lyde: 
Meldingen skal skrives på blankett eller sendes elektronisk i den form og med den 
fremgangsmåte som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet fastsetter hva som 
er en betryggende metode for å autentisere innsenderen av et elektronisk dokument og sikre 
meldingens integritet. Sjøfartsdirektoratet kan fastsette standardvilkår for tilgang til systemer 
for innsending av dokumenter.   
 
§ 8 fjerde ledd annet og tredje punktum skal lyde: 
Det skal fremlegges erklæring som viser at nasjonalitetsvilkårene er oppfylt, jf. sjøloven § 1 
og § 4. Erklæringen skal skrives på blankett eller sendes elektronisk i den form og med den 
fremgangsmåte som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
 
§ 20 nytt siste ledd skal lyde: 
Sjøfartsdirektoratet avgjør om hjelpedokumenter kan sendes inn elektronisk. 
 
§ 28 nytt annet ledd skal lyde: 
For dokumenter som sendes elektronisk til registrering gis registeringsattesten som en 
kvitteringsmelding tilbake til innsender når dokumentet er endelig registrert i skipsregisteret. 
Kvitteringsmelding sendes til innsender elektronisk eller per post, eller gjøres tilgjengelig for 
innsender på annen betryggende måte. For dokumenter som sendes inn på papir til 
registermyndigheten, skal registreringsattesten påføres originaldokumentet eller gis på annen 
betryggende måte. 
 
§ 28 annet ledd blir tredje ledd  
 
§ 28 tredje ledd blir fjerde ledd 
 
§ 28 fjerde ledd blir femte ledd 
 
 

III 
Forskriften trer i kraft 6. april 2018. 

 


