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Sjøfartsdirektoratet
• Hovedkontor i Haugesund

• Avdeling for skipsregistrene i Bergen

• 17 tilsynskontorer langs kysten

• 330 årsverk
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Sjøfartsdirektoratets rolle

Forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og 

materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann.

– Fører tilsyn med at gjeldende sikkerhetsregler blir fulgt

– Periodiske besiktelser eller stikkprøver

– Gi veiledning
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Når gjelder skipssikkerhetsloven? 

• Gjelder alle skip, unntatt fritidsfartøy under 24 m største lengde

• Hva er «næringsvirksomhet»?

En helhetsvurdering (NOU 2005:14 «På rett kjøl»):

– Et sentralt moment er om det betales vederlag

– Vederlagskravet omfatter også situasjoner der driften av skipet 

finansieres ved offentlige tilskudd, medlemskap i foreninger osv. 

istedenfor ved kontant betaling.

– Ved tvil: kontakt Sjøfartsdirektoratet for avklaring
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1400-forskriften / 12-pax forskriften

• Forskrift 24. nov. 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

• Gjelder for rederier som opererer fartøy som fører 12 eller færre passasjerer i norsk 

territorialfarvann, og på elver og innsjøer. Forskriften gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.

• Gjelder også utenlandske rederier
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Sikkerhetsstyringssystemet 

• Sikkerhetsstyringssystemet skal tilpasses den enkelte virksomhet.

• Rederiet kan utforme systemet slik de ønsker.

• Minimumskrav fremgår av § 4 (2), blant annet:

– Beskrivelse av virksomheten og operasjonsområdet

– Beskrivelse av og tiltak for å redusere risikofaktorer for mannskap og passasjerer

– System for registrering av uønskede hendelser og korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse.

– System for planlegging av operasjoner

– Beskrivelse av fartøy(ene), herunder tekniske spesifikasjoner og utrustning.

– Rutiner for vedlikehold.

– Beredskapsplan, herunder rutiner for øvelse.
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Egenkontroll

• Forskriften legger opp til en drift basert på rederiets egenkontroll

• Ikke nødvendig med forhåndsgodkjenning fra Sjøfartsdirektoratet

– NB: kvalifikasjonskrav til skipsfører og krav kontroll av radioutstyr

• Ved kontroll skal rederiet skal kunne dokumentere at kravene i 

forskriften er oppfylt
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Kontrollskjema for årlig egenkontroll
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• Dokumentere kontroll av 

sikkerhetsstyringssystemet og interne 

rutiner

• Skjemaet skal være tilgjengelig ved 

eventuell kontroll 

• Kontrollskjemaet finnes på www.sdir.no

(Tips: skriv «12 passasjerer» i søkefeltet)

http://www.sdir.no/


Operasjonsbegrensninger

Fartøy uten overbygning som gir beskyttelse mot været for alle passasjerer og som opererer 

med en hastighet over 20 knop er underlagt noen operasjonsbegrensninger. 

– «opererer med en hastighet over 20 knop» reell hastighet, ikke mulig maksfart 
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Konstruksjon

• Fartøyet skal minst være konstruert og bygd for å tåle vindstyrke og bølgehøyde som angitt for 

sin kategori med hensyn til stabilitet, oppdrift og andre relevante grunnleggende krav 

omhandlet i vedlegg 1 i forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy. 

• Fartøy som tilfredsstiller likeverdige eller strengere krav til teknisk sikkerhet enn de som stilles 

i forskriften må kunne dokumentere dette. 
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Radiokommunikasjon

– CE-merket utstyr aksepteres

– Fartøyet skal ha sikkerhetssertifikat for radio utstedt av et godkjent radioinspeksjonsforetak. 
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Elektrisk anlegg

• Fartøyets elektriske anlegg skal til enhver tid tilfredsstille kravene i forskrift om produksjon og 

omsetning av fritidsfartøy vedlegg 1. 

• Det elektriske anlegg skal til enhver tid tilfredsstille krav til maritime elektriske anlegg stilt i 

forskrifter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Navigasjon

Fartøyet skal være utstyrt med:

• kompass 

• topp-, akter- og sidelanterner

• nødvendige og oppdaterte kart og nautiske 

publikasjoner mv. for det aktuelle 

operasjonsområdet. 

04.04.2018



Redningsmidler

• Hovedregel:

– Redningsflåte med kapasitet til alle om bord

– Egnet CE-merket flyteutstyr med minst 100 N oppdrift til alle om bord

– En livbøye med lys

– En flytende kastering med 30 m flytende line

– Tre fallskjermlys og tre håndbluss

– Innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet

• Redningsflåte kan sløyfes når de om bord er iført flytedrakt/-utstyr

• CE-merket utstyr aksepteres

04.04.2018



Utstyr og innredning 

• Fartøyet skal utstyres med nødvendig førstehjelpsutstyr 

som minimum oppfyller de krav som er stilt til fartøygruppe 

C i forskrift om skipsmedisin.

• Faste sitte- eller ståplasser til alle om bord med mulighet for 

å holde seg fast. Sitteplasser og eventuelle ryggstøtter skal 

være forsvarlig innfestet i fartøyet.
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Kvalifikasjonskrav 

• Kvalifikasjonskrav er regulert i to forskrifter: 1400-forskriften & kvalifikasjonsforskriften.

• Minimumskrav for fartøy under 15 m største lengde:

– D5L - fritidsbåtskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat klasse C (120 timer)

– Grunnleggende sikkerhetsopplæring (50 timer)

– Kurs i passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip (16 timer)

– Radio:

• FO 4: SRC - Short Range Certificate (ca 10 timer selvstudium)

• Liten kystfart: ROC - Restricted Operator's Certificate (20 timer)

– Helseerklæring for arbeidstakere på skip
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Forskriften er under revisjon 

• Hovedreglene blir de samme

• Noen justeringer

• Mulig for alle å gi innspill

• Høringer legges ut på www.sdir.no

Fravik om nødvendig…
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Reaksjonsformer dersom reglene ikke blir fulgt

• Forvaltningstiltak

o Tvangsmulkt

o Tilbakehold

• Administrative sanksjoner

o Overtredelsesgebyr

• Straff

o Anmeldelse til politiet
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Lykke til!

www.sdir.no

post@sdir.no

Takk for oppmerksomheten!
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