
Sjøfartsdirektoratet sender med dette utkast til forskrift om ballastvannbehandling på skip og 
flyttbare innretninger på høring.  

International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 
2004 (ballastvannkonvensjonen) trer i kraft 8. september 2017, og skal innen den tid gjennomføres i 
norsk regelverk. 

Ballastvann pumpes inn i kystnære havneområder og transporteres med skipet til neste anløpshavn 
der vannet kan slippes ut eller byttes. På et stort skip kan ballasttankene romme flere millioner liter 
med vann, og med dette vannet kan det følge organismer som ikke hører naturlig hjemme i 
økosystemet der det blir pumpet ut. Når ballastvannet tømmes i en havn eller i et kystområde, kan 
organismene i vannet etablere seg i det nye miljøet og ødelegge det lokale plante- og dyrelivet. I 
erkjennelsen av denne risikoen, fastsatte IMO i 2004 ballastvannkonvensjonen. Først 8. september 
2016 hadde et tilstrekkelig antall stater som representerte en tilstrekkelig andel verdens 
bruttotonnasje ratifisert konvensjonen, slik at den kunne tre i kraft ett år senere.  

Sjøfartsdirektoratet har i tråd med dette utarbeidet utkast til ny forskrift om ballastvannbehandling 
på skip og flyttbare innretninger.  Forskriften avløser forskrift 7. juli 2009 nr. 992 om hindring av 
spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften 
2009).  I tillegg foreslås endringer i enkelte andre forskrifter, i første rekke forskrift 22. desember 
2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften), 
forskrift 15. september 1992 nr. 693 om føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger 
(dagbokforskriften) og forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll 
(havnestatskontrollforskriften). 

Merknader til utkastet sendes Sjøfartsdirektoratet innen 5. august 2017 til post@sdir.no.  

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes juridisk seniorrådgiver Øyvind Bore, tlf. 51 74 51 77, eller 
underdirektør Linda Bruås, tlf. 52 74 51 56.  Spørsmål angående tekniske sider ved utkastet kan 
rettes til senioringeniør Leiv Andreas Austreid, tlf. 52 74 51 37.   

  


