Melding om ombygging / endring
Fiskefartøy, passasjer- og lasteskip
Dette skjemaet skal sendes inn til Sjøfartsdirektoratet før en ombygging starter. Skjemaet skal også sendes inn ved andre endringer som kan
påvirke tidligere godkjenninger av fartøyet, f.eks. endring av fartsområde / passasjerantall / sertifikattype, eller bytte av motor.

Opplysninger om fartøyet
Fartøyets navn

Kjenningssignal

IMO-nummer

Materiale i skroget

Har fartøyet klasse i et anerkjent klasseselskap?
Ja. Skriv hvilket:
Verkstedets navn og adresse

Nei, uklasset
Sjøfartsdirektoratets nærmeste kontor

Kontraktsdato

Planlagt oppstart dato

Planlagt ferdigstillelse dato

Rederiets kontaktperson

Telefon nummer

E-post

Før ombygging / endring

Etter ombygging / endring

Uendret

Fartøyets største lengde (m)
Lengde (L) (m)
Bruttotonnasje
Ca. dødvekt (tonn)
Dypgående (m)
Fartøyets høyeste hastighet
Samlet fremdriftseffekt (kW)
Samlet hjelpemaskineri (kW)
Samlet ytelse (kVA/spenning)
Sertifikater
Før ombygging / endring

Etter ombygging / endring

Uendret

Fartøyets hovedsertifikat
Fartsområde
Radiodekningsområde

A1

A2

A3

A4

A1

A2

A3

A4

Gi en beskrivelse av ombyggingen / endringen
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Sjøfartsdirektoratet
Spesielle anmerkninger, begrensninger eller forhold

Sted og dato

Underskrift for rederiet / ansvarlig verksted

Skjema KS-0115 Begjæring om tilsyn av fartøy må også sendes inn, se https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/tilsyn/begjaring-om-tilsyn/

Innsending av skjema:
I Sjøfartsdirektoratets skjemakatalog kan du velge manuell innsending som vedlegg til e-post, eller innsending som brev.
Manuell innsending, med skjemaet vedlagt e-post, sendes til post@sdir.no.
Velger du å sende inn skjemaet pr. brev skal dette sendes til Sjøfartsdirektoratets hovedkontor.
Mer hjelp:
Dersom du trenger mer hjelp, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet. Husk å oppgi hvilket skjema henvendelsen gjelder,
slik at vi lettere kan finne rett fagpersonell for skjemaet.
Adresse hovedkontor:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund
E-post: post@sdir.no
Telefon: 52 74 50 00
Sjøfartsdirektoratets kontorer:
Kontorsted
Oslo
Larvik
Stavanger
Haugesund
Kristiansand
Bergen
Florø
Ålesund
Kristiansund N
Trondheim
Sandnessjøen
Bodø
Svolvær
Harstad
Hammerfest
Tromsø
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