
Kapittel § ledd Fra Merknad Sjøfartsdirektoratets vurdering

Tittel

Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet viser til høring av 
endring av forskrift 13. juni 2000 nr. 
660 om konstruksjon, utstyr, drift og 
besiktelser for fiske- og fangstfartøy 
med største lengde på 15 meter og 
derover.
Arbeidstilsynet har følgende 
merknad:
Det kommer frem av forslaget til 
endringsforskrift del I at forskriftens 
tittel skal endres fra «Forskrift om 
konstruksjon og, utstyr, drift og 
besiktigelser for fiske og fangstfarøy 
med største lengde på 15 meter og 
derover» til «Forskrift om 
konstruksjon, utstyr og drift av 
fiskefartøy med lengde 15 meter eller 
mer». Hvilke endringer som nærmere 
er gjort kommer frem i en opplisting 
bestående av fire strekpunkt. 
Arbeidstilsynet vurderer det slik at 
det ikke er fullt samsvar mellom 
forslaget til ny tittel og opplistingen. 
Vi mener endringen med å fjerne 
ordlyden «største» i tittelen ikke 
vises i opplistingen.
Arbeidstilsynet mener at fjerningen 
av formuleringen «største» gjør 

Endringen i tittelen er ikke men å 
endre det materielle innholdet i 
forskriften, den er bare ment å korte 
ned tittelen på forskriften for større 
brukervennlighet, dette er 
kommentert i 
fastsettelsesrundskrivet.

Generelt

Fiskeridirektor
atet

Fiskeridirektoratet har ingen 
merknader til de foreslåtte 
endringene



Generelt

Marin Design Marin Design ønsker overordnet å 
berømme det uttalte målet om at 
forskriften skal bli mer
konsis og lettere å lese. Blant annet 
gjennom å fjerne fangstfartøy fra 
tittelen og kun presisere
at disse fartøyene er omfattet 
gjennom virkeområdet til høringen. 
For ytterligere å lette
forståelsen ved anvendelse av 
forskriften, ønsker Marin Design 
derfor å foreslå at det blir slutt
på å bruke Newton per 
kvadratmillimeter for trykk slik som i 
§5-17 blant flere. Det bør heller
vurderes å benytte SI-enheten MPa 
eller den innarbeidete enheten bar. 
Begge vil etter
undertegnedes mening skape mindre 
rom for misforståelse og feil enn 
dagens enhet.
For å sikre et korrekt og konsist 
språk, foreslår Marin Design at det i 
forslaget blir foretatt en
gjennomgående sjekk av bruken av i 
forhold til opp mot Språkrådets 
anbefaling:
https://www.sprakradet.no/svardata

Sjøfartsdirektoratet har endret alle 
henvisninger til Newton per 
kvadratmillimeter til bar, siden dette 
er et mer utbredt uttrykk i næringen, 
der 0,1 Newton per 
kvadratmillimeter tilsvarer 1 bar.

Generelt

Regelrådet Se uttalelsen til Regelrådet

Generelt

Justis- og 
beredskapsdep
artementet

Ingen merknader

Generelt

Helse- og 
omsorgsdepart
ementet

Ingen merknader

1

Norges 
Fiskarlag

Kapittel 1 Fiskarlaget kan ikke se at 
foreslåtte endringer i kapittelet 
medfører endrede krav for flåten.

1

Fiskebåt Kapittel 1
Fiskebåt kan ikke se at foreslåtte 
endringer i kapittelet medfører 
endrede krav for flåten.



1 § 1-2

SINTEF Ocean § 1-2 nr. 33 og nr. 43: 
REDNINGSUTSYR FOR FARTØY SOM 
FISKER I POLARE FARVANN, DVS. I 
ARKTISK OG ANTARKTIS
For fiskefartøy som opererer i 
arktiske og antarktiske farvann bør 
ikke kravet til redningsutstyr lempes 
på, da et forlis eller havari i slike 
farvann, ofte i dårlig vær med storm, 
stor sjø og overising, krever at 
mannskapet må kunne klare seg på 
egen hånd i sine redningsbåter i flere 
døgn til hjelpen ankommer enten 
sjøveien eller luftveien.
Redningsbåtene må kunne navigere i 
isfarvann, samt være overbygd for å 
kunne motstå kulde og overising, 
men også for beskyttelse dyr som 
isbjørn, sjøløver og spekkhoggere. 
Det vil også være aktuelt med 
tillatelse til å ha skytevåpen 
tilgjengelig i tilfelle slike 
forlishendelser. Det vil også være 
nødvendig å stille spesielle krav til 
personlig redningsutstyr, f.eks. 
redningsdrakter med ekstra termisk 
isolasjon.

1 § 1-3

DNMF/Norweg
ian Union of 
Marine 
Engineers

§ 1-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Sjøfartsdirektoratet unnta et skip 
fra et eller flere av kravene i kapittel 
11 dersom det rederiet søker skriftlig 
om unntak og
følgende krav er oppfylt:
a) Det foreligger spesielle grunner 
som gjør fritaket nødvendig, og det er 
sikkerhetsmessig forsvarlig.
b) Det foreligger kompenserende 
tiltak som dersom 
Sjøfartsdirektoratet krever dette.
(3) Her synes det som om det 
mangler noen ord? Ønsket endring: 
Kapittel 11 omhandler mannskapets 

Nåværende § 1-3 tredje og fjerde 
ledd blir fjerde og femte ledd



1 § 1-3

DNMF/Norweg
ian Union of 
Marine 
Engineers

§ 1-3. 1 Fritak
(1) Sjøfartsdirektoratet kan frita 
ethvert fartøy med nye egenskaper 
fra kravene i kapitlene 2, 3, 4, 5, 6, 7 
og 11, dersom anvendelse
av slike krav kan være til alvorlig 
hinder for forskningen for å utvikle 
disse egenskaper og innarbeide dem i 
fartøy. Ethvert fartøy som
har fått fritak skal likevel tilfredsstille 
de sikkerhetskrav Sjøfartsdirektoratet 
finner nødvendige for den fart det er 
beregnet på og som
er slik at de ivaretar fartøyets 
sikkerhet.
(2) Sjøfartsdirektoratet kan frita 
ethvert fartøy med lengde (L) på 24 
meter og derover som utelukkende 
driver fiske nær kysten fra
bestemmelser i denne forskrift 
dersom det anses urimelig eller ikke 
mulig i praksis ut fra avstanden fra 
fartøyets operasjonsfelt til dets
base ved kysten, fartøytype, 
værforholdene og fravær av risiko for 
generelle navigasjonsfarer. Et slikt 
fritak forutsetter at fartøyet
oppfyller sikkerhetskrav som etter 

2 § 2-1

Direktoratet 
for 
samfunnssikker
het og 
beredskap 
(DSB)

DSB har gått igjennom forslaget og 
foreslår at det til § 2-1 første ledd nr. 
3 gjøres følgende tilføyelse:
….konstruksjonstidspunktet, men 
elektriske anlegg skal minst 
tilfredsstille forskrift om
maritime elektriske anlegg, fastsatt 
av DSB, jf. § 4-3 annet ledd.
Dette vil bringe bestemmelsen i 
samsvar med teksten i § 4-3 annet 
ledd (2) om elektriske anlegg.
DSB har ingen ytterligere 
kommentarer til forslaget. Ønsket 
endring: Sjøfartsdirektoratet har tatt 
inn en henvisning til forskrift 4. 
desember 2001 nr. 1450 om 
maritime elektriske anlegg i § 2-1 
første ledd nr. 3. 



2 § 2-3a 3

§2-3a tredje ledd skal lyde: Ja, teksten hadde dessverre falt ut av 
forslaget under første høringsrunde, 
men det dreierseg utelukkende om 
en språkelig endring, dvs. at vi har 
fjernet datoen 1. januar 2010, som 
ikke lenger er aktuell, da datoen er 
passert.

2 § 2-6 2

Kongsberg 
Maritime

(2) Fiskeluker som er arrangert i 
trålbanen, kan arrangeres i flukt med
dekk, forutsatt at det er arrangert 
innvendig mottaksbinge med luker 
som kan lukkes vanntett. Ønsket 
endring: I høringsberevet står: 
Fiskeluker som er arrangert i 
trålbanen kan arrangeres i flukt
med dekk forutsatt at det er 
arrangert innvendig mottaksbinge
med luker som kan lukkes værtett.Vi 
antar regeltekst er korrekt, dvs 
værtett er
skrivefeil i høringsbrev

Det riktige er "…luker som kan lukkes 
vanntett."

2 § 2-6

Norges 
Fiskarlag

Kapittel 2 § 2-6, Angående luker i 
trålbane, og krav til innvendig 
barriere. Fiskarlaget oppfatter at 
dette er i tråd med de løsninger som i 
dag er vanlig å benytte og har derfor 
ikke motforestillinger til forslaget.

2 § 2-6

Fiskebåt § 2-16 stiller krav til hydraulisk 
lukking av drage- og setteluker på 
fartøy med åpent shelterdekk.
Fiskebåt kan se behovet for rask 
lukking også av sette- og drageluker 
på åpne shelterdekk og
mener derfor kravet er vel 
begrunnet. Fiskebåt forutsetter at 
direktoratet kan gi forlenget frist i
spesielle tilfeller hvor fartøy har 
sertifikatfornyelse kort tid etter 1. 
januar 2022 og ikke rekker å
få dette på plass i tide.

Luker på «åpne shelterdekkere» skal 
tilfredsstille kravene innen første 
sertifikatfornyelse etter 1. juli 2022. 
Utvidlesen skjer på bakgrunn av 
høringsinnspill. Sjøfartsdirektoraet vil 
informere kort tid etter at forskriften 
er tråde i kraft og de som er berørt 
vil ha minimum ett  og et halvt år til å 
planlegge. Dette har stor 
sikkerhetsmessig betydning for en 
utsatt flåtegruppe.



2 § 2-15 3

Marin Design Marin Design merker seg forslaget til 
endring i krav til ankerutrustning i §2-
15 tredje ledd, og ber om at det 
enten gjennom rundskriv eller på 
annen måte presiseres hvilke 
fartsområder for fiskefartøy som 

For fartøy med største lengde  15 
meter og under 24 meter lengde L 
har de aller fleste fartøy fartsområde 
som ikke vil medføre noen lemping 
på kravet til ankerutrustning.  
Dersom fartøy under 24 meter 

2 § 2-16

SINTEF Ocean KRAV TIL HURTIGLUKKING AV 
ARBEIDSLUKER I SKUTESIDER – 
DRAGERLUKER OG SETTELUKER
Vedrørende forslaget til hurtiglukking 
av luker i skutesider, vil det i aktivt 
fiskeri trolig være vanskelig å oppfylle 
kravene til hurtiglukking av store 
dragerluker i løpet av 15 sekunder, da 
line-, garnbruk og iler må kuttes og 
utstyr som linerullen må tas inn.
Det er også viktig å få fiskere i utsatt 
posisjon i sikkerhet før lukene 
hurtigstenges. På båter med eget 
dragerrom på hoveddekk, er det også 
viktig at dører, luker og andre kanaler 
som går inn til fabrikkdekket kan 
stenges mest mulig vanntett (etter at 
kort-mannen har kommet i 
sikkerhet).
Det vil etter vår vurdering være 
nødvendig med krav om egne 
prosedyrer for nødstenging av indre 
lasteluker, ytre luker, indre dører og 
diverse ventiler ved fiske og fangst i 
dårlig vær med mye sjø, og ikke minst 
når det oppstår en kritisk situasjon 
med risiko for mulig fylling av store 
mengder vann inn på hoveddekket.

Forslaget om at kravene til side- og 
hekkluker også gjelder for åpne 
shelterdekkere, blir blant annet 
fremmet på bakgrunn av 
Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/05T  
(ØSTBANKEN) fra Statens 
havarikommisjon for transport (SHT) 
og (og senere forliset av fartøyet 
FAY) . SHT uttrykker at de er usikker 
på om Sjøfartsdirektoratets regelverk 
og tilsyn med åpne shelterdekkere i 
tilstrekkelig grad ivaretar disse 
forutsetningene for sikker drift.
SHT tilrår Sjøfartsdirektoratet å 
vurdere om dagens regelverk og 
tilsyn ivaretar at fartøy med åpne 
shelterdekk er rigget på en slik måte 
at drageluken kan stenges 
tilstrekkelig raskt om en kritisk 
situasjon skulle oppstå.

Endringen er hovedsakelig en 
presisering av allerede gjeldende 
krav, men slik de nå er formulert blir 
kravene absolutt også for åpne 
shelterdekkere og kan ikke vurderes 
individuelt (vurderes bort).

2 § 2-16 1

Norges 
Fiskarlag

Kapittel 2 § 2-16 første ledd, 
Forslaget kommer etter innspill fra 
næringen og vil bidra til mulighet for 
alternativ styring av lensepumper. 
Forslaget vil sørge for at rederiene 
slipper å søke om fravik for denne 
typen alternative styrings-løsning. 
Norges Fiskarlag støtter forslaget .



2 § 2-16 2

Norges 
Fiskarlag

Kapittel 2 § 2-16 andre ledd, 
Forslaget setter krav om hydraulisk 
lukking av drage- og setteluker på 
fartøy med åpent shelterdekk. Dette 
for å effektivt forhindre større 
fyllinger og tap av stabilitet. Dette 
også iht. tilrådninger fra Statens 
havarikommisjon for
transport (SHT) . Norges Fiskarlag 
registrerer at forslaget vil kunne 
innebære en kostand i 
størrelsesorden 500-600 tusen kroner 
for de berørte fartøyene. Det er klart 
at dette representerer en stor 
kostand. Men kostanden må veies 
opp mot verdien av løsninger
som kan gi hurtigere lukking av luker 
som kan ha stor betydning for skipets 
stabilitet. Norges Fiskarlag finner det 
derfor vanskelig å ikke støtte 
forslaget.
Norges Fiskarlag vil imidlertid be 
Sjøfartsdirektoratet om å vurdere 
muligheter for utsatte frister for 
gjennomføring av tiltaket. Dette for å 
gi rederiene noe større handlingsrom. 
For eksempel kan det være fartøy 
som er tenkt tatt ut av fiske, og som 

Luker på «åpne shelterdekkere» skal 
tilfredsstille kravene innen første 
sertifikatfornyelse etter 1. juli 2022. 
Utvidlesen skjer på bakgrunn av 
høringsinnspill. Sjøfartsdirektoraet vil 
informere kort tid etter at forskriften 
er tråde i kraft og de som er berørt 
vil ha minimum ett  og et halvt år til å 
planlegge.

3 § 3-1 2

Kongsberg 
Maritime

§ 3-1 annet ledd første punkt skal 
lyde:For fartøy med lengde (L) på 24
meter eller mer bygget 1. januar 
2003 eller senere skal GZ-kurven
beregnes som angitt i vedlegg 2. Vil 
Sjøfartsdirektoratet nå kreve at 
dekkshus som regnes som 
oppdriftsgivende (på fribordsdekk) , 
skal være arrangert med oppgang til 
dekk over, i henhold til 2008 IS Code 
part B 3.5.2.4.?

Endret referanse til IS2008 medfører 
ikke endring i teksten det vises til på 
dette punktet. 

Den eldre referansen er IS Code 3624 
den nye referansen er IS Code 3524. 
Teksten er helt lik og vi har ikke hatt 
praksis for å utelate disse volumene 
såfremt de er værtett lukket. 



3 § 3-1 2

Kongsberg 
Maritime

§ 3-1 annet ledd første punkt skal 
lyde:For fartøy med lengde (L) på 24
meter eller mer bygget 1. januar 
2003 eller senere skal GZ-kurven
beregnes som angitt i vedlegg 2. 
Ønsket endring: Vil 
Sjøfartsdirektoratet fortsette å tillate 
bruk av vekseltanker som beskrevet i 
§3-7 (3) 5., eller vil dette komme i 
motstrid med 2008 IS Code Part B 
3.4.2.8.4.?

Henvisningen i §3-1 andre ledd 
gjelder beregning av GZ-kurven. 
Sjøfartsdirektoratet vil ikke endre 
gjeldende praksis mhp. bruk av 
vekseltanker.

§ 3-5

Norges 
Fiskarlag

Kapittel 3 til og med 6 i dette 
kapittelet er det først og fremst 
foreslått redaksjonelle endringer og 
presiseringer av gjeldende regelverk 
og Fiskarlaget har ingen innvendinger 
mot forslagene.

3 § 3-6

Gunnar hjort § 3-6 tredje ledd
Jeg ser nr. 4 er oppdatert med en 
figur fra Torremolinos-protokollen 
(1993) som forklarer nr. 4.
Dette bør dere revurdere. Figur 1 i 
«Attachment 3, Recommendation 1» 
til Torremolinosprotokollen og til den
opprinnelige 
Torremolinoskonvensjonen (1977) er 
misvisende og burde ikke vært brukt. 
Moment- eller krengende
arm-kurven kan ikke få et slikt forløp 
som IMOs figur viser. Metoden er 
basert på at det krengende 
momentet
regnes som et ytre moment om 
fartøyets tyngdepunkt for direkte 
sammenligning med GZ-kurven, 
eventuelt mot
kurven for rettende moment. I 
skissen under illustreres at rett før 
skansekledningen kommer i vann vil 
det
fremdeles forekomme et betydelig 
krengemoment og ikke en verdi som 
er tilnærmet null.
Utformingen av figuren i tidligere 
forskrift er altså riktig, fordi den 

Sjøfartsdirektoratet har oppdatert 
figuren. Kravet er uendret og det 
bare dreier seg bare om å fremstille 
kravet korrekt i figuren (dvs. at 
figuren er feil i dag).               



§ 3-7 1

Kongsberg 
Maritime

4. For fartøy bygget 1. januar 2010 
eller senere og fartøy bygget før
ikrafttredelse av denne forskriften : 
Ankomst havn uten fangst med 10
prosent brennolje, ferskvann, forråd 
og full utrustning. Tilstand i henhold 
til nr. 3 kan utgå.Sjøfartsdirektoratet 
må klargjøre hvorvidt kravene i IMOs 
værkriterium gitt i 2008 IS Code Pt. A 
(arealkriteriet [2.3.1.4] og største 
tillatte krengevinkel forårsaket av 
konstant vind [2.3.1.2]) begge vil 
være obligatoriske for fartøy bygget 
før 1. januar 2010. Dersom begge 
disse kravene i IMOs værkriterium 
kreves oppfylt for fartøy bygget før 1. 
januar 2010, vil dette være nye krav i 
forhold til praksis ved opprinnelig 
godkjenning.

Vedlegg 2 stabilitetskriterier § 3-2 (1) 
angir at IS2008 gjelder fartøy bygget 
1. januar 2021 eller senere. Vi 
utsetter denn datoen til 1. juli 2022. 
Dette må også gjelde for § 3-5 

§ 3-7 1

Marin Design Presiseringene som gjøres av 
gjeldende praksis i §3-7 første ledd 
nr. 5 og 6, samt tredje ledd,
nytt nr. 7 støttes og anses i likhet 
med forslaget å være en presisering 
av gjeldende praksis.

§ 3-9 4

Marin Design Forslaget til §3-9, fjerde ledd som 
åpner for muligheten til å innenfor ti 
år av siste krengeprøve,
å dokumentere konsekvensene av 
mindre ombygginger, støttes i det at 
uhjemlet praksis blir
hjemmel.

§ 3-10

Kongsberg 
Maritime

Vi antar at original regeltekst gjelder 
siden det
ikke er skrevet noe under referansen 
til
forskriften.

Teksten hadde dessverre falt ut i det 
opprinneligs høringsbrevet. 
Sjøfartsdirektoratet sendte derfor ut 
en oppdatert versjon av 
høringsbrevet med en utvidet 
høringsfrist. 



§ 3-10

Kongsberg 
Maritime

Ikke samsvar mellom dato i endret 
forskriftstekst
og høringsbrev; hvilken dato skal 
være gjeldende?

Vi har forskjøvet datoen til 1. juli 
2021 etter ønske fra næringen.

§ 3-10

SINTEF Ocean § 3-10 Stabilitetsopplysninger
Vi mener det er behov for en ny 
gjennomgang om hvordan en 
omfattende stabilitetsdokumentasjon 
(200 – 300 sider) kan presenteres i et 
håndterlig format/omfang for 
praktisk bruk om bord, gjerne 
bestående av noen flere sider enn en 
enkel stabilitetsplakat (fartøy, Loa < 
15 meter). Det er behov for en 
kortversjon av stabilitetsrapporten 
med alle lastkondisjoner slik at denne 
informasjonen er lett tilgjengelig for 
skipper/mannskap. En gjennomgang 
av forlisulykker viser at manglende 
kunnskap om stabilitetsmarginer ofte 
er en medvirkende årsak.

Sjøfartsdirektoratet har laget en mal 
for et slikt dokument. Malen finnes 
her:  
www.sdir.no/sjofart/fartoy/utstyr-og-
tekniske-krav/stabilitet/ Skjemaet tas 
med i dokumentlisten    

§ 3-10 3

Marin Design Dersom ny §3-10, tredje ledd blir 
innført, ber Marin Design om at det 
blir utarbeidet en mal for
denne instruksen, på tilsvarende 
måte som den som finnes 
stabilitetsplakat for fiske- og
fangstfartøy under 15 meter: KS-0302 
Stabilitetsplakat

Sjøfartsdirektoratet har laget en mal 
for et slikt dokument. Malen finnes 
her:  
www.sdir.no/sjofart/fartoy/utstyr-og-
tekniske-krav/stabilitet/ Skjemaet tas 
med i dokumentlisten  

4 § 4-3

Direktoratet 
for 
samfunnssikker
het og 
beredskap

DSB har gått igjennom forslaget og 
foreslår at det til § 2-1 første ledd nr. 
3 gjøres følgende tilføyelse:
….konstruksjonstidspunktet, men 
elektriske anlegg skal minst 
tilfredsstille forskrift om maritime 
elektriske anlegg, fastsatt av DSB, jf. § 
4-3 annet ledd. Dette vil bringe 
bestemmelsen i samsvar med teksten 
i § 4-3 annet ledd (2) om elektriske 
anlegg.
DSB har ingen ytterligere 
kommentarer til forslaget.

Sjøfartsdirektoratet har tatt inn en 
henvisning til forskrift 4. desember 
2001 nr. 1450 om maritime 
elektriske anlegg i § 2-1 første ledd 
nr. 3. 



4

Marin Design Marin Design er positiv til at 
Sjøfartsdirektoratet er i gang med en 
vurdering av om det er behov for 
endringer med tanke på kravene til 
godkjenning av maskininstallasjoner. 
Vi ser frem til  denne behandlingen, 
og håper å få muligheten til å bidra i 
dette arbeidet. Både for å se det i 
sammenheng med andre fartøytyper, 
samt bidra til at forskriften blir så 
konkret og konsis at alle involverte, 
som konsulenter, verft, 
utstyrsleverandører, rederier og 
godkjennende myndighet, er enige 
om kravene, spesielt til 
enkeltmotorinstallasjoner.

4 § 4-15

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

§4-16 er"Elektrisk hovedkraftkilde". 
Går ut fra at
§4-16 skal slettes fra tekst i §4-15b?

Det skal være § 4-15 b

§ 4-15

Det Norske 
Maskinistforbu
nd

DNMF mener at § 4 – 15 må tilføres 
Forskrift om begrensning i bruk av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier og
andre produkter (produktforskriften) 
gjøres gjeldene i sin helhet. § 4-15
Kjøle- og fryseanlegg skal være 
konstruert, bygget, utprøvd, installert 
og vedlikeholdt i henhold til DNV-GLs 
regler
eller tilsvarende regler i annen 
anerkjent klasseinstitusjon.
Oppslag om bord i fartøyet skal gi 
tilstrekkelig veiledning om sikker drift 
av og nødprosedyrer for kjøle- og
fryseanlegget.
Forskrift om begrensning i bruk av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter (produktforskriften)
gjøres gjeldene i sin helhet

Sjøfartsdirektoratet vil vurdere dette 
som innspill til neste revisjon, sett i 
sammenheng med revisjonen av 
forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet 
og helse for de som har sitt arbeid 
om bord på skip



5 § 5-6

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

Se høringsuttalelsen. Må dører da ha 
sertifikat?

HBH:Dører i brannskiller må ha 
sertifikat på brannklasse for å sikre at 
skillets brannintegritet 
opprettholdes. Dørene skal være 
testet i henhold tilnye vedlegg 2 IMO 
FTP -koden, vedlegg 

5 § 5-28

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

Ny regeltekst mangler i dokument 
Endring av
forskrift om konstruksjon drift og 
besiktigelse ?

Teksten hadde dessverre falt ut i det 
opprinneligs høringsbrevet. 
Sjøfartsdirektoratet sendte derfor ut 
en oppdatert versjon av 
høringsbrevet med en utvidet 
høringsfrist. 

5 § 5-28

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

Ny regeltekst mangler i dokument 
Endring av
forskrift om konstruksjon drift og 
besiktigelse ?

Teksten hadde dessverre falt ut i det 
opprinneligs høringsbrevet. 
Sjøfartsdirektoratet sendte derfor ut 
en oppdatert versjon av 
høringsbrevet med en utvidet 
høringsfrist. 

6 § 6-6

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

Det vises til endringer av §6-2 i 
endret forskriftstekst. Skal dette 
egentlig være endringer i §6-6?

Henvinisningen er rettet.

7 § 7-10

Pelagisk 
Forening

Høyringsbrevet omtalar ikkje 
grunngjevinga for forslaget om 
endring av § 7-10 femte ledd.
Forslag om forbod mot ha lys- eller 
røyksignal på livbøyer som har lina. I 
telefonsamtale med 
Sjøfartsdirektoratet blei det opplyst 
at grunngjevinga er at bøyer med lys 
og/eller røyksignal ikkje oppfyller 
formålet, å markera kor dei blei kasta 
over bord, når slike bøyer 
samstundes har lina. Pelagisk 
Forening ser dette, men tvilar 
samstundes på at mannskap ikkje vil 
registrera at slike bøyer blir slept 
etter fartøyet.
Om forslaget blir vedtatt medfører 
forslaget at nesten 500 båtar må 
endra livbøyane sine, og få nye 
fartøyinstruksar. Det er opplyst at det 
kostar ca. 10 000 kr i eigne kostnadar, 
eller kostnadar til konsulentfirma, per 
søknad. Kostnadar til 
sakshandsamingsgebyr til 
direktoratet kjem i tillegg. Forslaget 
vil såleis kosta næringa 5-6 MNOK. 
Dette er berre kostnadar til 
«papirarbeid». Kostnadar til faktiske 

Vi antar fra at det er svært få livbøyer 
som har både lys og line, og at 
sannsynligheten for at slike bøyer vil 
forårsake ulykker er liten. I tillegg 
skal det være bøye med lys og røyk 
som skal kunne frigjøres lett fra 
styrehuset, og det er frømst og 
fremst disse som oppfyller behovet 
for bøyer uten line.



7 § 7-10 5

Norges 
Fiskarlag

Kapittel 7 § 7-10 femte ledd. Om det 
er slik at brann og sikkerhetsplanen 
må oppdateres som følge av 
endringene i regelverket (fra 
mulighet til å ha lys og røyksignal 
med line, tit å ha et forbud mot 
dette), mener Norges Fiskarlag at 
forslaget ikke bør gjennomføres, da 
det ikke kommer frem tydelige 
argumenter for dette i 
høringsforslaget.

Vi antar fra at det er svært få livbøyer 
som har både lys og line, og at 
sannsynligheten for at slike bøyer vil 
forårsake ulykker er liten. I tillegg 
skal det være bøye med lys og røyk 
som skal kunne frigjøres lett fra 
styrehuset, og det er frømst og 
fremst disse som oppfyller behovet 
for bøyer uten line.

8 § 8-11
Norges 
Fiskarlag

Kapittel 8 til 11Norges Fiskarlag har 
ingen kommentarer.

9 § 9-6
1 nr. 
3

Radio Holland Uttrykket SARD er ikke brukt i 
internasjonal beskrivelse av 
Radartransponder eller AIS-SART. 
SARD benyttes for LYS og
LYSRAKKETTER, men ikke SART.

Jeg har forspurt mine Nederlandske 
kollegaer, og de kjenner IKKE til 
SARD.
SARD medfører begrepsforvirring. Do 
it simple. SART. Alle vet hva SART er, 
om det er Radar SART eller AIS SART. 
Jeg forslår å bruke SART da det er 
dette som benyttes på alt utstyr, alle 
produsenter og internasjonalt 
regelverk.

Uttrykket SART beholdes i forskriften 
slik det står i dag.

§ 9-6

John Olafsen Har en sak i forskriften nevnt over, 
som jeg har tatt opp med Sjøfart 
tidligere (noen ganger...).
Det gjelder Inmarsat EPIRB nevnt i § 
9.6.6. om Radioutstyr - generelle 
bestemmelser.
Inmarsat EPIRB er for lengst ute av 
"rullene". Ble aldri noe av. Tjenesten 
ble terminer 1. desember 2006.
Etter hvert tatt ut av SOLAS kap.IV.

 Det er ikke behov for å videreføre 
dette i forskriften. Dette får ingen 
reelle konsekvenser da systemet ikke 
er i bruk. Henvisningen til systemet 
er også fjernet i SOLAS kap. IV.



10 § 10-4

John Olafsen Når det gjelder publikasjoner for 
radiostasjonene, burde det kanskje 
henvises til ITU Appendix 16 til
Radioreglementet (RR), eller utdrag 
av denne som passer. Det å bare vise 
til nødvendige nautiske
publikasjoner i kap. 10-4 blir kanskje 
noe snaut? Regner med at mange vil 
etterspørre en mer konkret
henvisning.

Sjøfartsdirektoratet er ikke enig i at 
det er nødvendig å henvise så 
spesifikk til enkeltpublikasjoner. 
Bestemmelsen har hatt sin 
nåværende utforming siden 
forskriftens ikrafttredelse og det 
sjeldent at vi får spørsmål rundt 
akkurat dette.

11 § 11-13 3

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

Skal hele rommet være våtrom ifm 
behandling
over benk? Da må sluk mm 
arrangeres.

Dersom en velger dusj i stedet for 
badekar på baderommet må 
behandlingsrommet/sykelugaren 
være våtrom sånn at det er mulig å 
bruke vann på en liggende pasient.

11 § 11-14 2

Kongsberg 
Maritime CM 
AS

Ref. endring foreslått for 11-14 (3), 
der vaskerom
blir endret til "garderobe eller 
lignende " for å
unngå forvirring. Burde samme 
endring gjøres i
dette punktet?

Dette punktet gjelder 
vaskerom/baderom plassert nær 
soverommene, på fartøy der det ikke 
er bad tilknyttet hver lugar. Begrepet 
garderobe blir ikke riktig i denne 
sammenheng.



Konklusjon

Dette er kommentert i 
fastsettelsesrundskrivet



Alle henvisninger til Newton 
per kvadratmillimeter endres 
til bar.

Sjøfartsdirektoratet har tatt 
innspillene til regelrådet til 
etterretning og har gjort 
endringer i 
konsekvensutredningen i 
paragraf 2-16. 



Tekst er rettet. Det følger 
allerede at forslaget at fjerde 
lett videreføres





Sjøfartsdirektoratet har endret 
dette i fastsettelsesrundskrivet 
fra værtett til vanntett.

Vi utvider innfasingsperioden 
og endrer  innfasingsdatoen  til 
første sertifikatfornyelse etter 
1. juli 2022. 



Vi endrer ikke den foreslåtte 
bestemmelsen.

Vi endrer ikke forslaget med 
tanke på kravene til 
shelterdekkere i forskriften, 
men vi vil fremover legge 
større vekt på funksjonstesting 
der våre inspektører ber om at 
det blir vist at kravene er 
tilfredsstilt og at personell er 
kjent med hvordan utstyret 
fungerer. 



Sjøfartsdirektoratet utsetter 
fristen til første 
sertifikatfornyelse etter 1. juli 
2022. 

Ingen endring



Sjøfartsdirektoratet vil 
fortsette å tillate bruk av 
vekseltanker som beskrevet i 
§3-7 under de forutsetninger 
som er fastsatt.



 Vi utsetter denn datoen til 1. 
juli 2022.

Teksten er:                                                                
§ 3-10 tredje ledd skal lyde:
   (3) En enkel instruks som 
oppsummerer kritiske 
begrensninger med referanse 
til stabilitet, lasteevne og 
fribord skal slås opp om bord.
Gjeldende § 3-10 tredje ledd 
blir fjerde ledd



Riktig dato er 1. juli 2021.



Vi tar dette som et innspill til 
neste revisjon.

endres

Vurderes ved revisjonen av 
forskrift om arbeidsmiljø, 
sikkerhet og helse for de som 
har sitt arbeid om bord på skip



Dører må være testet og skal 
ha sertifikat iht. IMO FTP-
koden. Vi har presisert dette i 
forskriften.

Sjøfartsdirektoratet vil på 
bakgrunn av høringsinnspill 
ikke forskriftsfeste et forbud 
mot ha lys- eller røyksignal på 
livbøyer som har line. 
Rederiene må selv vurdere om 
det gir mindre sikkerhet å ha 
line på livbøyen.



Sjøfartsdirektoratet vil på 
bakgrunn av høringsinnspill 
ikke forskriftsfeste et forbud 
mot ha lys- eller røyksignal på 
livbøyer som har line. 
Rederiene må selv vurdere om 
det gir mindre sikkerhet å ha 
line på livbøyen.

Uttrykket SART beholdes i 
forskriften slik det står i dag.

 Vi fjerner henvisning til 
Inmarsats geostasjonære 
satellitt-tjeneste som opererer 
i 1,6 GHz-båndet og endrer 
dette uten høring.



Bestemmelsen endre ikke i 
tråd nmed innspillet.

I våtrom skal det være sluk.

Vi kan ikke bruke begrepet 
gaderobe i denne 
sammenheng.


