
Forskrift om endring av forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister, endring av 
forskrift om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister, endring av forskrift om skips 
navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv og endring av forskrift om oppkreving av gebyr til 
statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. 
(Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift). 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om 
sjøfarten (sjøloven) §§ 38, 40 og 40 b, jf. kgl.res. 13. desember 2013 nr. 1455, lov 12. juni 1987 nr. 48 
om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) §§ 9, 14 og 16, jf. kgl. res. 15. mai 1992 nr. 324 og 
lov 16. februar nr. 9. 2007 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 48, jf. kgl.res. 16. februar 2007 
nr. 171.  

 

I 

 

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

 
§ 3 annet ledd siste punktum skal lyde: 
 
Avgjørelse om å nekte et dokument registrert, avgjørelse om retting, avgjørelse i klagesaker samt 
andre avgjørelser som kan volde tvil, skal likevel alltid treffes av registerføreren. 
 
§ 6 fjerde ledd skal lyde: 

Gebyr skal betales i henhold til følgende satser: 
 
Nyregistreringer  
Nyregistrering NOR registreringspliktig, bareboatregistrering og bygg                              kr 3600 

(...)  

Endringer felles for alle fartøy: 

Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy og bareboatregistrering                                  kr 2167   

Bareboat-utflagging                                                                                                              kr 2167 

 
§ 7 tredje ledd bokstav d første punktum skal lyde: 
 
For fritidsbåter gjort tilgjengelig eller tatt i bruk i EØS-området 16. juni 1998 eller senere skal det 
vedlegges dokumentasjon som viser at båten er CE-merket, samt båtens HIN-/CIN-/WIN-nr. 
 
§ 7 sjette ledd første punktum skal lyde: 
 
For skip som overføres fra utlandet, skal det vedlegges slettingsattest eller annen attest fra 
utenlandsk register som nevnt i sjølovens § 13 tredje ledd tredje punktum. 
 
 
Ny § 7a skal lyde: 
 



Melding om skip til bareboatregistrering  
 
Ved bareboatregistrering etter sjøloven § 40 skal melding gis av befrakter. Reglene i § 7 annet ledd 
gjelder tilsvarende. Befraktes skipet av et partrederi, skal meldingen gis av bestyrende reder. I 
selskaper ellers gis melding av forretningsfører eller av styremedlem som kan tegne selskapets firma.   
 

Med melding om bareboatregistrering skal følge: 
a) kopi av bareboat-certepartiet som angir eier, befrakter og certepartiets periode, 
b) nasjonalitetserklæring for befrakter, 
c) gjenpart av skipets målebrev, jf. § 7 sjette ledd annet punktum, 
d) utskrift fra skipsregisteret i primærstaten som dokumenterer hvem som er skipets eier og alle 

registrerte rettighetshavere, 
e) skriftlig samtykke til bareboatregistrering i norsk skipsregister fra skipets eier og samtlige 

rettighetshavere, og 
f) attest fra skipsregisteret i primærstaten som viser at skipet midlertidig tillates å 

bareboatregistrere i skipsregisteret og seile under norsk flagg. Det skal tydelig fremgå at 
skipet i certepartiets periode ikke har rett til å føre primærstatens flagg. 

 
Tillatelse til bareboatregistrering kan gis for inntil ti år, og forlengelse kan gis for inntil fem år av 

gangen. Tillatelsen kan ikke ha lengre varighet enn certepartiet. Ved anmodning om forlengelse skal 
befrakter gi melding som nevnt i første ledd. Det må tydelig fremgå av dokumentene som følger 
meldingen at disse omfatter forlengelsen. 

 
For dokumenter som nevnt i annet ledd bokstavene d til f gjelder § 18 om bekreftelse av 

underskrift tilsvarende. 
 

Ny § 7b skal lyde: 
 
Melding om skip til bareboat-utflagging 
 
Ved bareboat-utflagging etter sjøloven § 40b skal melding gis av eier. Reglene i § 7 annet ledd gjelder 
tilsvarende. Eies skipet av et partrederi, skal meldingen gis av bestyrende reder. I selskaper ellers gis 
melding av forretningsfører eller av styremedlem som kan tegne selskapets firma.   
 

Med melding om bareboat-utflagging skal følge: 
a) kopi av bareboat-certepartiet som angir eier, befrakter og certepartiets periode, 
b) skriftlig samtykke til at skipet kan bareboatregistreres i det utenlandske skipsregisteret fra 

samtlige rettighetshavere i skipet, og  
c) attest fra det utenlandske skipsregisteret som viser at skipet tillates å bareboatregistreres 

der.  
 

Tillatelse til bareboat-utflagging kan gis for inntil ti år, og forlengelse kan gis for inntil fem år av 
gangen. Tillatelsen kan ikke ha lengre varighet enn certepartiet. Ved anmodning om forlengelse skal 
befrakter gi melding som nevnt i første ledd. Det må tydelig fremgå av dokumentene som følger 
meldingen at disse omfatter forlengelsen. 

 
For dokumenter som nevnt i annet ledd bokstavene b og c gjelder § 18 om bekreftelse av 

underskrift tilsvarende. 
 

Nåværende § 7a blir § 7c og nytt annet punktum skal lyde: 



Ved bareboatregistrering skal nasjonalitetsbeviset i tillegg inneholde opplysninger om befrakterens 
navn og adresse, samt nasjonalitetsbevisets utløpsdato.  
 
Nåværende § 7b blir § 7d og første ledd første punktum skal lyde: 
 
Nasjonalitetsbevis skal for registreringspliktige skip og for skip som er bareboatregistrert etter 
sjøloven § 40 utstedes straks skipet er innført i registeret.  
 
Nåværende § 7c blir § 7e og tredje ledd og nytt fjerde ledd skal lyde: 
 

På registreringspliktige skip, skip som er bareboatregistrert etter sjøloven § 40 og skip i 
utenriksfart skal originalt nasjonalitetsbevis alltid oppbevares om bord. 
 

Om skipet er bareboat-utflagget etter sjølovens § 40b skal eier påse at eventuelt 
ombordværende nasjonalitetsbevis eller midlertidig nasjonalitetsbevis blir returnert til 
Sjøfartsdirektoratet.  
 

Nåværende § 7d blir § 7f 

 

Nåværende § 7e blir § 7g  

 

Nåværende § 7f blir § 7h 

 
§ 23 første og tredje ledd skal lyde: 

Dersom skip registrert i norsk ordinært skipsregister blir oppført på liste som nevnt i § 7g, kan 
registerføreren slette skipet fra registeret. 

Skipsregistrene og klageinstansen for registreringsvedtak behandler kun saker knyttet til 
registreringsvilkår, og ikke berettigelsen av at skipet er registrert på liste som nevnt i § 7g. 
 
 
 
 

II 

 

I forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) gjøres 
følgende endringer: 

 

§ 7 fjerde ledd skal lyde: 

Gebyr skal betales i henhold til følgende satser: 

Nyregistrering og bareboatregistrering                                                                      
kr 3600 

(...) 



Sletting av fartøy/bareboatregistrering                                                                     
kr 2167 

Bareboat-utflagging                                                                                                      
kr 2167 

 

§ 8 sjette ledd første punktum skal lyde: 
 
For skip som overføres fra utlandet, skal det vedlegges slettingsattest eller annen attest fra 
utenlandsk register som nevnt i sjølovens § 13 tredje ledd tredje punktum. 
 
 
Ny § 8a skal lyde:  
 
Melding om skip til bareboatregistrering  
 
Ved bareboatregistrering etter NIS-loven § 14 skal melding gis av befrakter. Reglene i § 8 tredje ledd 
gjelder tilsvarende. Befraktes skipet av et partrederi, skal meldingen gis av bestyrende reder. I 
selskaper ellers gis melding av forretningsfører eller av styremedlem som kan tegne selskapets firma.   
 
 Med melding om bareboatregistrering skal følge: 

a) kopi av bareboat-certepartiet som angir eier, befrakter og certepartiets periode, 
b) nasjonalitetserklæring for befrakter,  
c) gjenpart av skipets målebrev, jf. § 8 sjette ledd annet punktum, 
d) utskrift fra skipsregisteret i primærstaten som dokumenterer hvem som er skipets eier og alle 

registrerte rettighetshavere,  
e) skriftlig samtykke til bareboatregistrering i norsk skipsregister fra skipets eier og samtlige 

rettighetshavere, og 
f) attest fra skipsregisteret i primærstaten som viser at skipet midlertidig tillates å 

bareboatregistrere i skipsregisteret og seile under norsk flagg. Det skal tydelig fremgå av 
dokumentasjonen at skipet i certepartiets periode ikke har rett til å føre primærstatens flagg. 
 

Tillatelse til bareboatregistrering kan gis for inntil ti år, og forlengelse kan gis for inntil fem år av 
gangen. Tillatelsen kan ikke ha lengre varighet enn certepartiet. Ved anmodning om forlengelse skal 
befrakter gi melding som nevnt i første ledd. Det må tydelig fremgå av dokumentene som følger 
meldingen at disse omfatter forlengelsen. 

 
For dokumenter som nevnt i annet ledd bokstavene d til f gjelder § 18 om bekreftelse av 

underskrift tilsvarende. 
 

 
Ny § 8b skal lyde: 

Melding om skip til bareboat-utflagging  

Ved melding etter NIS-loven § 16 skal melding gis av eier. Reglene i § 8 tredje ledd gjelder tilsvarende. 
Eies skipet av et partrederi, skal meldingen gis av bestyrende reder. I selskaper ellers gis melding av 
forretningsfører eller av styremedlem som kan tegne selskapets firma.   

Med melding om bareboat-utflagging skal følge: 
a) kopi av bareboat-certepartiet som angir eier, befrakter og certepartiets periode, 



b) skriftlig samtykke til at skipet kan bareboatregistreres i det utenlandske skipsregisteret fra 
samtlige rettighetshavere i skipet, og  

c) attest fra det utenlandske skipsregisteret som viser at skipet tillates å bareboatregistreres 
der.  

Tillatelse til bareboat-utflagging kan gis for inntil ti år, og forlengelse kan gis for inntil fem år av 
gangen. Tillatelsen kan ikke ha lengre varighet enn certepartiet. Ved anmodning om forlengelse skal 
befrakter gi melding som nevnt i første ledd. Det må tydelig fremgå av dokumentene som følger 
meldingen at disse omfatter forlengelsen. 

 
For dokumenter som nevnt i annet ledd bokstavene b og c gjelder § 18 om bekreftelse av 

underskrift tilsvarende. 
 

Nåværende § 8a blir § 8c og nytt annet punktum skal lyde:  

Ved bareboatregistrering skal nasjonalitetsbeviset i tillegg inneholde opplysninger om befrakterens 
navn og adresse, samt nasjonalitetsbevisets utløpsdato.   

Nåværende § 8b blir §8d og første ledd skal lyde:  

Nasjonalitetsbevis skal for registreringspliktige skip og for skip som er bareboatregistrert etter NIS-
loven § 14 utstedes straks skipet er innført i registeret. 

Nåværende § 8c blir § 8e og annet ledd og nytt tredje ledd skal lyde: 

Rederiet skal sende skriftlig bekreftelse til skipsregisteret på at nasjonalitetsbeviset er mottatt. 
Rederiet skal påse at eventuelt ombordværende nasjonalitetsbevis eller midlertidig 
nasjonalitetsbevis blir returnert til registeret. På registreringspliktige skip, skip som er 
bareboatregistrert etter NIS-loven § 14 og skip i utenriksfart, skal originalt nasjonalitetsbevis alltid 
oppbevares om bord. 

 

Om skipet er utleid på bareboat-certeparti etter NIS-loven § 16 skal eier påse at eventuelt 
ombordværende nasjonalitetsbevis blir returnert til Sjøfartsdirektoratet.  

 
 
Nåværende § 8d blir § 8f 
 
 
Nåværende § 8e blir § 8g 
 

§ 24 tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Dersom skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister blir oppført på liste som nevnt i § 8g, 
kan registerføreren slette skipet fra registeret. 

Skipsregistrene og klageinstansen for registreringsvedtak behandler kun saker knyttet til 
registreringsvilkår, og ikke berettigelsen av at skipet er registrert på liste som nevnt i § 8g. 

 

§ 25 femte ledd siste punktum oppheves. 



 

 

 

  
III 

 

 
I forskrift 27. juni 2002 nr. 754 om forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. 
gjøres følgende endringer: 

 

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:  

Ved bareboatregistrering etter sjøloven § 40 gjelder tredje ledd tilsvarende. 
 

§ 7 nytt annet punktum skal lyde: 

Ved bareboatregistrering etter sjøloven § 40 eller NIS-loven § 14, velger befrakter mellom de 
godkjente hjemstedene.  

 
§ 10 overskriften skal lyde: 
 
Salg av skip til utlandet, uthugging av kjenningssignal, innlevering av dokumenter 
 

§ 10 første ledd skal lyde: 

Når et skip selges til utlandet, bareboat-utflagges etter sjøloven § 40b eller NIS-loven § 16, eller 
omregistreres mellom norsk ordinært skipsregister og norsk internasjonalt skipsregister, skal 
kjenningssignalet uthugges ved at en strek hugges over signalet. IMO identifikasjonsnummer skal 
ikke uthugges. 

                                            

IV 

 

I forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i 
henhold til skipssikkerhetsloven mv. gjøres følgende endringer:  

 

§ 1 nytt nr. 1.5 skal lyde: 

1.5 Forskriften gjelder for bareboatregistrerte og bareboat-utflaggede skip og flyttbare innretninger. 

 

§ 2 nytt nr. 33 skal lyde:  



33. Bareboatregistrert skip: Skip som er registrert i utenlandsk skipsregister og som samtidig er gitt 
tillatelse til å registreres midlertidig i norsk skipsregister.  

 

§ 2 nytt nr. 34 skal lyde:  

34. Bareboat-utflagget skip: Skip som er registrert i norsk skipsregister og som samtidig er gitt 
tillatelse til å registreres midlertidig i utenlandsk skipsregister.   

  

§ 3 skal lyde:  

Eier av skipet eller den flyttbare innretningen og/eller den som har anmodet om en tjeneste, er 
ansvarlig for betaling av gebyr. Ved bareboatregistrering i norsk skipsregister er befrakter og/eller 
den som har anmodet om en tjeneste ansvarlig.  

 

§ 9 nytt nr. 1.4 skal lyde: 

1.4 Skip som bareboatregistreres i norsk skipsregister. 

 

§ 10 nytt nr. 1.4 skal lyde: 

1.4 Ved bareboatregistrering er befrakter ansvarlig for førstegangsgebyret. 

 

§ 10 nr. 2 skal lyde:  

2. Årsgebyr  

Eier av skipet pr. 1. mars er ansvarlig for betaling av årsgebyr. Ved bareboatregistrering er befrakter 
ansvarlig på samme vilkår.   

 

§ 13 nytt nr. 2.3 skal lyde:  

2.3 Skip som bareboat-utflagges fra NOR før 1. mars, fritas for årsgebyr.    

 

Nåværende § 13 nr. 2.3 blir 2.4  

 

Nåværende § 13 nr. 2.4 blir 2.5  

 

Nåværende § 13 nr. 2.5 blir 2.6  

 

Nåværende § 13 nr. 2.6 blir 2.7  

 



§ 14 første ledd nytt annet punktum skal lyde: 

Førstegangsgebyr og årsgebyr skal også betales ved bareboatregistrering i norsk skipsregister.  

 

§ 15 nr. 1.2 annet ledd nytt annet punktum skal lyde: 

Ved bareboatregistrering er befrakter ansvarlig. 

 

§ 15 nr. 2 skal lyde:  

2.  Årsgebyr  

Eier av skipet pr. 1. januar er ansvarlig for betaling av årsgebyr. Ved bareboatregistrering i NIS er 
bareboat-befrakter ansvarlig på samme vilkår. Når skipet er registrert i henhold til NIS-loven § 1 nr. 
3, er registrert representant ansvarlig for betaling av gebyret.   

 

§ 18 nytt nr. 2.4 skal lyde:  

2.4 Skip som bareboat-utflagges fra NIS fritas for årsgebyr fra 1. januar påfølgende år. 

 

§ 37 nr. 2.1 skal lyde: 

2.1 Norske flyttbare innretninger og undervannsfartøy.  

Registrert eier er ansvarlig for betaling av gebyret. Ved bareboatregistrering er befrakter 
ansvarlig. 

 

§ 40 skal lyde: 

§ 40 Fritak m.v. for førstegangsgebyr og årsgebyr  

Når flyttbar innretning eller undervannsfartøy går i opplag og Sjøfartsdirektoratet ikke 
utfører tjenester i opplagsperioden, kan Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra eier redusere 
årsgebyret. Dersom innretningen er bareboatregistrert, søker befrakter. 

Flyttbar innretning som bareboat-utflagges fritas for årsgebyr fra 1. januar påfølgende år. 

 

 

V 

 

Denne forskrift trer i kraft dd.mm.åååå 

 

 

 


