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Rundskriv - Serie R 
 Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F.  

I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og 
konvensjonsendringer. 

 
Mottakere av rundskrivet: (sett kryss)  Nr.: RSR 15-2020 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sdir : 
A: 
U: 
P: 
OFF: 
Hov 
H.i. 
Andre: 

Sjøfartsdirektoratet 
16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer 
Utvalgte utenriksstasjoner 
Produsenter av utstyr evt. undergrupper 
Offshorerederier / plattformsjefer / operatører 
Hovedorganisasjoner 
Høringsinstanser 
      

Dato: 1. desember 2020 

Saksnr.: 2017/75902-125/MTS 

Opphever: - 

Referanse til: Forskrift 23.01.20 nr. 69 om åpne treskip som 
fører flere enn 12 passasjerer 

  Rundskrivet innføres i egen tabell i regelverkssamlingen og 
oppbevares til neste regelverkssamling. 

 

Retting av feil i forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer 
 
Sjøfartsdirektoratet har i dag fastsatt endringer i forskrift 23. januar 2020 nr. 69 om åpne treskip som 
fører flere enn 12 passasjerer. Endringene retter opp feil i § 12 femte ledd om kontroll av redningsmidler 
og § 13 første ledd om krav til kommunikasjonsutstyr.  
 
Da forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer ble fastsatt, ble det bestemt at krav til 
redningsmidler og kommunikasjonsutstyr skulle endres fra rattmerking til CE-merking. Dette er omtalt i 
fastsettelsesrundskrivet RSR 2-2020 på side 10 og 11. Ved en forglemmelse ble imidlertid ikke alle deler 
av forskriftsteksten endret i samsvar med dette, og dagens endring korrigerer feilen. 
 
Paragraf 12 femte ledd erstattes med samme ordlyd som finnes i § 17 fjerde ledd i  forskrift 14. januar 
2020 nr. 63 om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer, og som er tilpasset bruk av CE-
merkede redningsmidler. I § 13 første ledd om kommunikasjonsutstyr erstattes ordet «rattmerket» med 
«CE-merket». 
 
Endringene retter opp i feil i forskriftsteksten som er korrekt omtalt i RSR 2-2020. Direktoratet ser det 
derfor som «åpenbart unødvendig» å sende endringen på offentlig høring, jf. utredningsinstruksen punkt 
3-3 annet ledd. 
 
 
 
Lars Alvestad 
fung. sjøfartsdirektør 

 

       
 Linda Bruås 

fung. avdelingsdirektør 

     
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om endring av forskrift 31. januar 2020 nr. 69 om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer 
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