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Innholdsfortegnelse 

1 666999 Fokusområde 2022 

1.1 Fokusområde (inn i andre sjekklister) 

1 666999 Fokusområde 2022 
Veiledning: Delsjekkliste som skal legges inn på diverse sjekkpunkter for 2021 kampanjen. 

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.1 Fokusområde (inn i andre sjekklister) 
Veiledning: Gjelder fartøy uten krav til Sertifikat for sikkerhetsstyringsystem om bord (SMC sertifikat). 

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.1.1 Seilasplanlegging - (fokus) 
Kontroller at det foreligger fremgangsmåter for seilasplanlegging 
(risikovurdering). 
Kontroller at fremgangsmåten er benyttet under planleggingen. 

Seilasplanleggingen kan inneholde f.eks: 
- værbegrensinger 
- rutevalg 
- tilgjengelige nødhavner underveis 
- behov for ekstra tiltak for at fartøyet skal være sjødyktig under 
aktuell seilas 

Reaksjon:  
Ved manglende fremgangsmåter for seilasplanlegging 
(risikovurdering) utstedes A pålegg. 
Ved manglende utførelse eller regelmessighet utstedes B pålegg 
med frist på en måned. 

FOR-2016-12-16-1770 Forskrift 
om sikkerhetsstyring for mindre 
lasteskip, passasjerskip og 
fiskefartøy mv. §6 

2535 



Click here to enter text. 

Sted og dato: 

* A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Pålegg F: Funn fra revisjon 
666999 TS/Avdeling for operativt tilsyn 
IM-0051B TS/KOI 

K: Kommentar 

Rev.: 24.01.2022
Rev.: 26.11.2020 

Rev.: 03.07.2017 

Side 2 av 3 

1.1.2 Avdekke farer og vurdere risiko 
Rederiet skal utarbeide instrukser, prosedyrer og eventuelle 
sjekklister som er tilpasset skipets og rederiets drift. Det skal 
utarbeides risikovurderinger for operasjoner om bord som 
påvirker sikkerhet, herunder miljøsikkerhet. 

Kontroller:  
Kontroller at det er utarbeidet instrukser, prosedyrer og sjekklister 
for operasjoner om bord. Det er forventet at det finnes instrukser, 
prosedyrer eller sjekklister for risikovurderte skips- og 
arbeidsoperasjoner. 

Kontroller at farer om bord avdekkes. For farer som avdekkes, skal 
det foretas en vurdering av den risiko faren utgjør. Slik 
risikovurdering skal foretas regelmessig og ved innføring av nytt 
arbeidsutstyr eller ny teknologi. 

Reaksjon:  
Ved manglende risiko; -opplæring , -prosedyre, kartlegging, 
risikovurdering og handlingsplan, samt gjennomførte tiltak, 
utstedes B pålegg med frist på en måned.  
Ved manglende risikovurdering, der kjente farer ikke er avdekket, 
ved organisasjonsendringer eller nytt utstyr/teknologi ombord, 
utstedes B pålegg med frist på en måned.  
Ved manglende regelmessighet, eller samarbeid med sjøfolkene og 
verneombud i risikovurderingen utstedes B pålegg med frist på en 
måned. 

FOR-2005-01-01-8 Forskrift om 
arbeidsmiljø, sikkerhet og helse 
for de som har sitt arbeid om 
bord på skip §2-2 
FOR-2016-12-16-1770 Forskrift 
om sikkerhetsstyring for mindre 
lasteskip, passasjerskip og 
fiskefartøy mv. §6 
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1.1.3 Kritisk utstyr og systemer 
Har rederiet identifisert kritisk utstyr og systemer? 
Er det identifiserte utstyret ivaretatt av skriftlige rutiner og jobber i 
vedlikeholdsystemet? 

Kritisk utstyr kan omfatte: navigasjonsutstyr - inkludert radar, 
brannpumper, generatorer – inkludert nødgenerator med 
systemer, styremaskin, drivstoffsystemer, smøreoljesystemer, 
nødstoppsystemer og systemer for fjernstengning, 
kommunikasjonssystemer, fremdriftsmaskineri med systemer, 
lensepumper. 
Viktig: Det er rederiet selv som skal identifisere hvilket utstyr som 
kan forårsake farlige situasjoner ved plutselig svikt. 

Reaksjon:  
Ved manglende identifisering av kritisk utstyr og systemer utstedes 
B pålegg med frist på en måned. 

FOR-2014-09-05-1191 Forskrift 
om sikkerhetsstyringssystem for 
norske skip og flyttbare 
innretninger § 2 
FOR-2016-12-16-1770 Forskrift 
om sikkerhetsstyring for mindre 
lasteskip, passasjerskip og 
fiskefartøy mv § 9 

2550 




