
Forskrift om endring av forskrift om skipsutstyr 
 
 
Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet [dd.mm.åååå] med hjemmel i  lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 32 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, 
delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849, lov 16. juni 1994 nr. 20 om 
tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7, jf. delegeringsvedtak 10. 
desember 1998 nr. 1568 og lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte (EØS-vareloven) § 2. 
 

I 
 
I forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr gjøres følgende endringer: 
 
§ 1 første ledd skal lyde: 
 

Forskriften gjelder for skipsutstyr som skal plasseres eller er plassert om bord på 
norske skip og flyttbare innretninger på eller etter datoene som framgår av vedlegg IV, og for 
skipsutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet for plassering om bord på EØS-skip. 
 
§ 2 første ledd skal lyde: 

 
EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXXII nr. 3 (Kommisjonens 

gjennomføringsforordning [XX/XX 2018]) gjelder som forskrift med de tilpasninger som 
følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 
 
§ 5 femte ledd skal lyde: 
 

Importører og distributører som i eget navn eller under eget varemerke gjør skipsutstyr 
tilgjengelig på markedet eller plasserer slikt utstyr om bord, har samme ansvar som 
produsenter. Det samme gjelder når importører og distributører gjør endringer på produkter 
som allerede er gjort tilgjengelig på markedet, og disse endringene kan ha betydning for om 
produktet er i samsvar med § 2. 
 
Følgende endringer gjøres i vedleggene: 
 
Vedlegg IV erstattes av et nytt vedlegg IV. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft [dato for ikrafttredelse av EU-Kommisjonens gjennomføringsforordning som 
erstatter forordning (EU) 2017/306, vedtatt med hjemmel i artikkel 35 (2) i Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 96/98/EF].  
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