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Høring om forslag til endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og 
flyttbare innretninger 
 
Sjøfartsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 
1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (1893-forskriften). 
 
Høringsfristen er 6. oktober 2022, og høringsuttalelser sendes til post@sdir.no 
 
Spørsmål om høringen kan rettes til  
Leiv Andreas Austreid LAA@sdir.no 
Nina Hanssen Åse NHA@sdir.no 
 
Nærmere om forslaget 
Fram til utgangen av 2014 var krav om årlig tilsyn med norske flyttbare innretninger fastsatt i forskrift 
4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare 
innretninger § 5. Kravet om årlig tilsyn ble ikke videreført i 1893-forskriften. Når det gjelder 
internasjonale krav om mellomliggende tilsyn for flyttbare innretninger, er disse ivaretatt gjennom 
andre forskrifter. 
 
I praksis gjennomføres det alltid årlig tilsyn om bord på norske flyttbare innretninger. Som følge av 
dette er det Sjøfartsdirektoratets vurdering at det er behov for å hjemle fast og langvarig 
forvaltningspraksis ved å føye til et nytt punkt og et nytt andre ledd i 1893-forskriften § 13.  
 
Omfanget av Sjøfartsdirektoratets årlige tilsyn vil blant annet basere seg på tidligere erfaringer 
Sjøfartsdirektoratet har hatt med for eksempel en aktuell flyttbar innretning.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
På bakgrunn av nåsituasjonen som viser at det gjennomføres årlige tilsyn på norske flyttbare 
innretninger, legger direktoratet til grunn at forslaget ikke fører til økte investerings- eller 
driftskostnader for næringen utover at rederiet må avsette tid til at årlig tilsyn skal gjennomføres. De 
økonomiske konsekvensene for det offentlig vil være små, ettersom det gjennomføres årlige tilsyn på 
norske flyttbare innretninger i dag. 
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Med hilsen 
 

 

Knut Arild Hareide  
sjøfartsdirektør 
 

 

  
 Linda Bruås 

avdelingsdirektør  
Regelverk og internasjonalt arbeid 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
Vedlegg: Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og 

flyttbare innretninger. 
  Høringsinstanser. 
 
Kopi til: Nærings- og fiskeridepartementet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske 
skip og flyttbare innretninger   
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.2022 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 
(skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 6, § 9 § 13, § 41, § 42, § 43, og § 47 jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 
og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.  
 

I 

I forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger 
gjøres følgende endringer:  

§ 13 skal lyde: 

§ 13 Tilsyn for sertifikater for flyttbar innretning 

   (1) Flyttbare innretninger som skal ha farts- og driftssertifikat skal gjennomgå følgende tilsyn for å 
vise at den flyttbare innretningen oppfyller kravene til konstruksjon, utstyr og drift for flyttbare 
innretninger: 
      a. førstegangstilsyn før den flyttbare innretningen tas i bruk  
      b. årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på 
sertifikatet   
      c. fornyelsestilsyn hvert femte år. Tilsynet kan starte inntil seks måneder før sertifikatenes 
utløpsdato.  
   (2) Gjennomførte årlige tilsyn dokumenteres ved at det aktuelle sertifikatet påtegnes av 
Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet. 
 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 
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