
Forskrift om endring av forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister og endring av 
forskrift om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister  

Fastsatt av Nærings – og fiskeridepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten 
(sjøloven) § 38. jf. kgl.res 13. desember 2013 nr. 1455, og lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt 
skipsregister (NIS-loven) § 9, jf. kgl. res 15. mai 1992 nr. 324. 

 

                                                                                  I 

I forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister gjøres følgende 
endringer:  

 

§ 6 første ledd tredje punktum oppheves 

§ 6 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: 

Gebyr skal betales på den måte Sjøfartsdirektoratet til enhver tid bestemmer.  

 

§ 13 første ledd skal lyde: 

Dokument som åpenbart ikke kan registreres, kan returneres til rekvirenten uten at det gis 
dokumentjournalnummer. Er det et papirdokument som begjæres registrert, skal dokumentet returneres 
så raskt som mulig etter at dokumentet er kommet inn og bare når det er grunn til å tro at dette ikke vil 
føre til prioritetstap. Rekvirenten skal samtidig gjøres kjent med grunnen til at dokumentet ikke kan 
registreres og at det ikke er innført i dokumentjournalen. Likeledes skal han gjøres oppmerksom på at 
dokumentet vil bli journalført dersom dette kreves. Fremsettes et slikt krav, journalføres dokumentet 
den dagen kravet kommer inn.  

Dersom dokumentet kommer tilbake og det heller ikke nå kan registreres, treffer registerfører beslutning 
om nekting etter reglene i § 21.  

§ 13 nytt tredje ledd skal lyde:  

Er det et elektronisk dokument som begjæres registrert, skal rekvirenten så raskt som mulig få melding 
om at dokumentet ikke er innført i dokumentjournalen.  

 

§ 18 nytt første ledd skal lyde: 

Når det i eller i medhold av sjøloven er krav om underskrifter på dokumentet, skal det ved elektronisk 
registrering av dokumenter benyttes elektronisk sertifikat, jfr. § 7. Ved bruk av slike elektroniske 
sertifikater stilles det ikke krav til vitnebekreftelser.  

§ 18 annet ledd første punktum skal lyde: 

Ved papirbasert registrering hvor en underskrift skal være bekreftet, jfr. sjølovens § 15 annet ledd, kan 
bekreftelse gis av to myndige vitner bosatt i Norge, eller av norsk  



(...)  

§ 18 første ledd blir annet ledd 

§ 18 annet ledd blir tredje ledd 

§ 18 tredje ledd blir fjerde ledd  

§ 18 fjerde ledd blir femte ledd 

§ 18 femte ledd blir sjette ledd  

§ 18 sjette ledd blir syvende ledd 

§ 18 syvende ledd blir åttende ledd  

 

§ 28 Nytt tredje ledd skal lyde: 

Elektroniske dokumenter, jfr. § 7, kan leveres til registrering utenfor ekspedisjonstiden. 

§ 28 tredje ledd blir fjerde ledd 

§ 28 fjerde ledd blir femte ledd 

 

§ 29 annet ledd skal lyde: 

Så fremt den som i registeret er oppført som rettighetshaver eller hjemmelshaver har kjent adresse, bør 
registerføreren også varsle vedkommende i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. 

 

                                                                           II  

 

I forskrift 30. juli nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) gjøres følgende 
endringer: 

 

§ 7 første ledd tredje punktum oppheves 

§ 7 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: 

Gebyr skal betales på den måte Sjøfartsdirektoratet til enhver tid bestemmer.  

 

§ 13 skal lyde: 

Dokument som åpenbart ikke kan registreres, kan returneres til rekvirenten uten at det gis 
dokumentjournalnummer. Er det et papirdokument som begjæres registrert, skal dokumentet returneres 
så raskt som mulig etter at dokumentet er kommet inn og bare når det er grunn til å tro at dette ikke vil 



føre til prioritetstap. Rekvirenten skal samtidig gjøres kjent med grunnen til at dokumentet ikke kan 
registreres og at det ikke er innført i dokumentjournalen. Likeledes skal han gjøres oppmerksom på at 
dokumentet vil bli journalført dersom dette kreves. Fremsettes et slikt krav, journalføres dokumentet 
den dagen kravet kommer inn.  

Dersom dokumentet kommer tilbake og det heller ikke nå kan registreres, treffer registerfører beslutning 
om nekting etter reglene i § 21.  

§ 13 nytt tredje ledd skal lyde: 

Er det et elektronisk dokument som begjæres registrert, skal rekvirenten så raskt som mulig få melding 
om at dokumentet ikke er innført i dokumentjournalen.  

 

§ 18 nytt første ledd skal lyde: 

Når det i eller i medhold av sjøloven er krav om underskrifter på dokumentet, skal det ved elektronisk 
registrering av dokumenter benyttes elektronisk sertifikat, jfr. § 7. Ved bruk av slike elektroniske 
sertifikater stilles det ikke krav til vitnebekreftelser.  

§ 18 annet ledd første punktum skal lyde: 

Ved papirbasert registrering hvor en underskrift skal være bekreftet, jfr. sjølovens § 15 annet ledd, kan 
bekreftelse gis av to myndige vitner bosatt i Norge, eller av norsk  

(...)  

§ 18 første ledd blir annet ledd 

§ 18 annet ledd blir tredje ledd 

§ 18 tredje ledd blir fjerde ledd  

§ 18 fjerde ledd blir femte ledd 

§ 18 femte ledd blir sjette ledd  

§ 18 sjette ledd blir syvende ledd 

§ 18 syvende ledd blir åttende ledd  

 

§ 21 annet ledd første punktum skal lyde: 

Nektes et dokument registrert, skal rekvirenten og andre som saken direkte gjelder straks ha skriftlig 
underretning om dette i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. 

 

§ 25 tredje ledd første punktum skal lyde: 

Registerføreren skal uten opphold i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte underrette 
rederen og eventuelle rettighetshavere som har samtykket til slettingen.  



§ 25 fjerde ledd annet punktum skal lyde: 

Registerføreren skal i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte underrette rederen og 
rettighetshaverne om anmerkningen og om at allerede registrerte heftelser beholder sin prioritet, men 
at nye rettsstiftelser ikke kan registreres (folien lukkes).  

§ 25 femte ledd annet punktum skal lyde: 

Melding om dette skal gis rederen og rettighetshaverne i rekommandert brev eller på annen etterviselig 
måte. 

 

§ 31 nytt tredje ledd skal lyde: 

Elektroniske dokumenter, jfr. § 8, kan leveres til registrering utenfor ekspedisjonstiden. 

§ 31 fjerde ledd første punktum skal lyde: 

I ekspedisjonstiden er det adgang for publikum til å se gjennom registeret. 

Annet punktum oppheves.  

§ 31 fjerde ledd blir femte ledd 

 

§ 32 annet ledd skal lyde: 

Så fremt den som i registeret er oppført som rettighetshaver har kjent adresse, bør registerføreren også 
varsle vedkommende i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. 

 

                                                                              III 

Denne forskrift trer i kraft 24.05.2020.  

 

 


