
  
Sjøfartsdirektoratets rundskriv består av 2 serier, serie R: Forskrifter, lover og konvensjoner, og serie V: Veiledninger og fortolkninger. 
 
(Sdir. 2003.02 AIT)   C:\Users\KAST\Desktop\Rundskriv.docx 

 
 

 

 

Rundskriv - Serie V 
 
 
Mottakere av rundskrivet: (sett kryss)  Nr.: RSV 10-2017 

 
 
 
 
 
 
  

Sdir :  
A: 
U: 
P: 
OFF: 
Hov: 
Andre: 

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

Dato: 10.08.2017 

Saksnr.: 2017/13491  

Gjelder til: 31.12.2022 

Opphever:       

Referanse til: Regler for  fornyelse av kompetansesertifikater og 
ferdighetssertifikater jf. § 19 i forskrift av 22. 
desember 2011 nr. 1523.  

 

Endring i krav til fartstid ved fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C  
 
Sjøfartsdirektoratet godkjenner nå fartstid fra fiskefartøy med lengde 8 meter eller mer ved søknad om 
fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C.  
 
Merk at regelverket ikke åpner for at fartstid fra fiskefartøy med lengde mellom 8 og 10,66 meter kan 
godkjennes ved søknad om førstegangsutstedelse av fiskeskippersertifikat klasse C.  
 
Bakgrunn for endringen  
Krav om sertifikat for fører av fiskefartøy med lengde fra 10,67 til 15 meter ble etablert ved fastsettelse 
av tidligere kvalifikasjonsforskrift 29. april 1998 nr. 398. Ved innføring av dette kravet ble det etablert en 
overgangsordning slik at de som hadde fartstid som fører på fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 
meter, før 1. januar 1999, fortsatt kunne føre slike fartøy etter at de nye kravene var trådt i kraft. 
Overgangsordningen ble avsluttet når forskriften ble erstattet med gjeldende kvalifikasjonsforskrift 22. 
desember 2011 nr. 1523. De som hadde hatt rettigheter etter overgangsordningen, og som kunne 
dokumentere at de hadde tatt i bruk rettighetene innen 1. januar 2012, fikk muligheten til å søke om 
fiskeskippersertifikat klasse C.   
 
Fiskeskippersertifikat klasse C utstedes etter kvalifikasjonsforskriften § 19 med gyldighet på fem år. For å 
fornye sertifikatet kreves det fartstid i sertifikatpliktig stilling i minst 12 måneder (360 dager) i løpet av de 
siste fem år. Sjøfartsdirektoratet har i år mottatt flere søknader om fornyelse fra søkere som fikk utstedt 
fiskeskippersertifikat klasse C på bakgrunn av overgangsordningen i 2012. Noen søkere har sin fartstid fra 
fiskefartøy med lengde mellom 8 og 10,66 meter og det er uheldig om disse ikke får fornyet sine 
sertifikater. Sjøfartsdirektoratet har derfor vurdert det slik at fartstid på fiskefartøy med lengde mellom 8 
og 10, 66 meter kan likestilles med fartstid på fartøy med lengde over 10, 67 meter ved søknad om 
fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C. 
 
 
 
Olav Akselsen 
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