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Innrapportering av fartøyinstruks 
Skjemaet sendes Sjøfartsdirektoratet etter avsluttet kontroll 

 
 
 

Fartøydata 
Type Fiskefartøy Lasteskip 

Navn  

Kjenningssignal  

Største fartsområde sommer  For perioden f.o.m. 15.05. t.o.m. 30.09 

Største fartsområde vinter  For perioden f.o.m. 01.10 t.o.m. 14.05 

Største lengde  m 

Byggeverft  

Byggenr.  Byggeår  

Byggemateriale Stål Aluminium Plast Tre Annet 
 

Reders navn og adresse 
Navn  

Adresse  

Postnr./sted  

Organisasjonsnr. evt. fødselsnr.  
 

 
Reders egenerklæring til godkjent foretak 

 
Har fartøyet siden forrige kontroll vært utsatt for uhell som brann, sammenstøt, 
grunnstøting e.l.? 

Ja Nei 

Har fartøyet siden forrige kontroll gjennomgått ombygging, driftsendring eller 
andre endringer? 

Ja Nei 

 
Dato Underskrift reder eller fører    
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Sjøfartsdirektoratet Innrapportering av fartøyinstruks 

Kontrollopplysninger – Fylles ut av godkjent foretak 

Navn på godkjent foretak 

Navn på godkjent kontrollør 

Utført kontroll 
Er fartøyinstruksen gyldig ved påbegynt kontroll? Ja Nei 

Type kontroll Periodisk forenklet kontroll Fullstendig kontroll Annen kontroll1) 

Utført kontroll Avvik kategori A Avvik kategori B 

Dato påbegynt Ant. avdekket Ant. avdekket 

Dato avsluttet Ant. utestående Ant. utestående 

Etterkontroll av avvik2) Er alle avvik lukket? 

Dato 

Kommentarer 

Fartøyinstruks 
Utgående fartøyinstruks 

Utløpsdato 

Midlertidig fartøyinstruks (2 mnd. gyldighet) 

Utstedt dato 

Utløpsdato 

Utstedt sted 

Ny fartøyinstruks 

Utstedt dato 

Utløpsdato 

Utstedt sted 

Signatur og stempel godkjent foretak 
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Sjøfartsdirektoratet Innrapportering av fartøyinstruks 

Veiledning til innrapportering og utfylling 

Dette innrapporteringsskjemaet og kopi av fartøyinstruks skal sendes til Sjøfartsdirektoratet innen ti 
virkedager. 

Fotnoter 
1) Annen kontroll: Skriv i kommentarfelt hva som er gjort med fartøyet og som er bakgrunnen for

kontrollen. 
2) Etterkontroll: Dette feltet skal fylles ut dersom Fartøyinstruks har vært inndratt på grunn av A-avvik,

eller når fartøyet har hatt midlertidig fartøyinstruks pga. B-avvik. Dette feltet skal brukes når 
Godkjent foretak har kontrollert at avvikene er utbedret. Dato for utført kontroll skal være lik dato 
da avvikene var gitt. 
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