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Bere;en, 22 .8 .68
AAa/GB
MELDiilG FRA FISKERIDIREKTØREN
J. 121
av 3.7.68

~9E~~E!f!~E~9P_f~E!~~~E!!f!~~!-f2E_f!~~~=-2~-f~~~~!f~E!~~~E~
(Fastsatt av Sjs)fartsdirektoratet den 3. juli 1968 i henhold
til §§ 1, 35 og 41 i lov om statskontroll med skips sjØdyktighet av 9. juni 19 03 med senere endringer, jfr. kongelig
resolusjon av 12. oktober 1962 og 5. april 1963 om bemyndigelse
til SjØfartsdirektoratet til å utferdige forskrifter i medhold
av Sj Ødy!ctighetsloven.) •
§ 1
Definisjoner

I disse forskrifter betyr:
1. Fiske- og fangs tfartØy: FartØy som brukes til å fange fisk,
hval, sel, hvalross eller andre levende ressurser i sjØen.
2. Klassifisert fartØy: Fiske- og fangstfartØy som har klasse i
anerk,j ent besiktelsesins ti tusj on.

3. Anerkjente besiktelsesinstitusjoner:
3.1.
3.2.
3.3.
3 .4.
3.5.

Det Norske Veritas
Lloyd's Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
American Bureau of Shipping.

4, Tonn: Register tonn brutto.
5. Kystfiske: Fis!æ og fanr:st innenfor 12 nautiske wil av den
norske !zyst.
6. Bankfiske: Fiske og fangst innen 90 nautiske mil av den norske
kyst.
7. Havfiske: Fisl{e og rangs t utenfor 9 0 nautiske mil av den
norske l<yst, unntatt fangst i isfarvann.
§ 2
Anvendelse

1. Disse forskrifter gjelder for fiske- og fangs tfartØy på 50 tonn
og derover.
2. Forskriftene gjelder ogs2_ for fartØy under 50 tonn som
anvendes til fangst i isfarvann.
li,

"

?
..)

Fartssertifikat
Fislrn- og fangstfartøy som disse forskrifter p.;jelder for, skal
ha gyldig fartssertifikat for det fartsområde fartØyet anvendes i.
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.Begjær·ing o:n1 besJ.lct;else

'·:.' ',.

1, Per å få fartøy besiletet for fartssertifikat for fiske- og
fangs tfartØy, skal reder eller fp:rer i god tid fØr besiktelse!
skal finne sted underrette Skipskont.rollen 1 dls triktet om
at fartøyet ønskec; besilctet, T:l.d og sted for beslkt.elsen
skal angis. Slik tmderr'etning skal også g;ts fØr periodisk
besiktelse eller besiktelee for opptakelse i klasse .i. henhold til § 6 sl{a1 firme sted.
sJ!.::cift1ig

2. Besiktelsen skal begja,res/på fastciatt skjema som flis ved
henvendelse til Slcipskontrollen.
3, Begjæringen leveres eller sendes til Sltipskontrollen _i
distriktet der b_esiktelsen skal utfØres. Dersom besiktelsen
ønsl<es utført i utlandet, skal begjæringen set1des til norsk
li:o11sul.
§

5

Besiktelser
Fi<ike- og fangstfartøy skal underkastei1 r~llgende besiktelse for
farts-sertifil{at:
·
1. En besil{telse fØr fartøyet settes i fart.
2"1 .• For fartøy som il,ke er klassifisert skal besilctel.sen
omfatte skrog og: rig(S med tilbehør, maskineri, lcjeler
og rØrledninge:r." innrednint: og utrustning m. v, i henhold
til § 36 i S,jØdyktlsbetsloven, og v&re slik at den gir
sil{l<e1"'het for at åX't"ar1t~ernente·r,, 1naterJ'.ale:r· og materi,aJ, ....
dimensjoner er 1 samsvar med rec;lene til Det norsl<e
Veritas og :f"o:rsltrif'ter\, C>g besterr:n1else1"' Som er fastsatt
i

n1edt'1old ctv Sjy)d.;1ktlghetslo"1,ren ø

1.2. For klassifisert fartpy skal bes:l.ktelsen omfatte
innredning· og ut1'us tn:tng m, v, i henhold til § 36 •
punlct 3, _i SJØdyktighetsloven og være slik at den g.i.r
si1{1{erh_et. l"'o:r ett arrar1gerner1ter·lJ rr<ate1~:1.aler og rnaterj,,al,,..
dimensjoner er i samsvar med forskrifter og bestemmelser
som er f2-stsatt i medhold av Sj;6dyktighetsloven.
1.3. Dessuten skal det undersøkes om fartøyet er tilstrekkelig
bemannet ore om besetningen har de foreskrevne kvalifikasjoner,
2, En besiktelse f(;r .for1nyelse av fa'.rtssex•tifikat med mellomrom
som angitt 1 sertifikatet og som ikke skal være over· 4 år,
jfr, § ll, punl't l1.
2, 1. Por fartøy som lklrn er klassifisert skal besiktelsen_
være slik at den gir siltkerhet for at skrog og rigg
med tilbehør, masldneri, kjeler oc rørledninger,
inn:eedning og utrustning i henhold til § 36 i SjØ··
dyktighetsloven er :!. samsvar med reglene til Det nox'ske
Veritas og forskrifter og bestemmelser som er fastsatt
i medhold. av Sjpdyktir:hetsloven.
2 .2. For klassif:!.sert fart,iy skal bes:l.ktelsen være slik at
den gir siki{erhet for at innredning og utrustning m. v,
1 henholt\ til § 36, purikt 3, i SjØdyktighetsloven er i
samsvar med forskrifter or: bestemmelser som er fastsatt
i medhold av SJ Ødyktighetsloven.
2 ,3. Dessuten skal det UhdersØkes om fartøyet er tilstrekkelig
bemannet og om besetningen har de foreskreV11e kwJ_ifikasjoner.

3i

mellomligger1d.e -besilctelse i se:rtiflkatperio(len mecl mel1c1nrom som angitt i fartssertifikatet •
.3 .1. For fartøy som ikke er klassifisert skal bes ikte lsen
være i samsvar med rer;lene til Det norske Veritas med
mindre SjØfartsdirektoratet fastsetter noe annet,
3 .2 •. For klassifisert fart Øy skal besiktelsen være som fast~
satt av SJØ fartsdirektoratet.
3,3, Por fartj!ly som driver fangst i is farvann skal besilctelse
av ytre bunn foretas i samsvar med reglene til Det norske
Veritas for fanestfartøy. For øvr:!g slcal :rr,rtØyet
besiktes i den utstrelm:Lng som Sl;ipskontrollen måt te
finne npdvendj.B;.
4, En besiktelse nar fartpyet har lidt skade eller skal gjennomgå reparasjon som kan medfØre forandringer i dets soliditet
eller utstyrets effektivitet.
4. l. For fartøy som ikke er klassifisert skal besiktelsen v2re
slik a.t den sikrer at fart Øyet fortsatt er i sams ve.r med
de lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for
fartøyet i den fart det skal anvendes i.
4 .2. For klassifisert fartøy skal besiktelsen v2re slik at
den sikrer at innredning og utrustning m.v. i henhold
til § 3D, punkt 3, i Sjpdyktighetsloven fortsatt er i
samsvar med forskrifter· oc bestemmelser sbm gjelder for
fartøyet i den rart det skal c.nvendes i ,
IJ, 3. Besiktelsen behøver ikke å uts trekkes t:tl andre deler
enn dem som kan ha fått sin soliditet eller effektivitet
forandret.

· l.

2.

3,

4,

5.

E11

§ 6
Tilsyn med periodisk besiktelse rn. v,
Fpr fartssertifikat utstedes til klassifisert fartøy som
ikke har hØyeste klasse for vedkommende fartsområde eller
til klassifisert fart Øy som er over 30 år• skal Skipskontrollen røre tilsyn med den periodiske besiktelse.
Tilsyn nevnt i punkt 1 kan også utføres pii klassifisert
fartøy under 30 år og uansett klasse når fartøyet overføres
fra en anerkjent besiktelsesinstitusjon til en annen, og for
Øvrig når det måtte antas å være spesiell grunn til det.
Tilsyn kan også utfØres på fartøy som besiktes for å bli
opptatt i klasse.
Tilsyn med periodisk besiktelse eller opptakelse i klasse·
ved overf>)ring fra en anerkjent besiktelsesinstitusjon til
en annen. kan foretas også når overfØringen skjer samtidig
med at fartøyet innkj >)pes til iforge,
Periodisk besiktelse eller besiktelse for opptakelse i lclass.e
!can ber::ynnes og avsluttes uten at Slcipslwntrollen er til
stede når det er på det rene at den foreskrevne begjæring
om tilsyn med besiktelsen i god tid er sendt til Skipskontrollen, jfr. § 4,
Ved tilsyn med besiktelsen i henhold til denne paragraf
pl:tkter enhver som har med fartøyet ii gjØre etter anmodning
fra SjØfartsdirektoratet eller Skipskontrollen å ~i slil{e
rapporter og opplysninger m, v. som de krever for a kunne
utføre sine gjøremål etter SJØdyktighetslaven,
§

7

Opprettholdelse av tilstanden etter besiktelse
Etter at besiktelse i henho'.ld til disse forskrifter er avsluttet
skal det ikke gjØres noen forandring av det som omfattes av
besil,telsen uten e;odk,jennelse fra SJØf:J.rtsdirektoratet.
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§ 8
Bistand ved besiktelse
Når fiske- og fangstfartøy blir besiktet i samsvar med
disse forskrifter t skal reder eller fØrer sØrge fo1• at
Skipskontrollen far slik b:!.s tand som måtte være påkrevet.
Om nØdvendig kan Skipskontrollen tilkalle a.rbeidshjelp og
utt;iftene t:i.l dette sk,'.11 betales av rederen,
F'Ører • styrmann, bestmann og masidnis t plikter ved besiktelsen
å opplyse om enhver sl,jult eller åpenbar mangel ved fartøyet
eller dets tilbehør som de måtte ha kJ enn skap til.
§ 9
!langler funnet ved besiktelse
Dersom 81-:ipskontrollen ved besiktelse finner mangler, kan
fartssertifjJ,at l:Hcevel utstedes når manglene er av en slik
art at dette finnes forsvarlig.
SjØi'artsdirektoratet skal anfØre eventuelle mangler og en
frist for deres utbedring i fartssertifikatet eller 1 et bilag
t:i.1 dette.
§ 10

Utstedelse av sertif'J.kat
1, Fartssertifikat. for fiske- og fangstfartøy
av SjØfartsdirektoratet. Sertifikatet skal
fastsatt av SJØfartsdirektoratet,
2, Fartssert:if:l.J,at for fiske- og fangstfartøy
fartøy som er blitt besiktet i saÆsvar med

skal utstedes
ha tekst sorr
skal utstedes til.
§

5.

3. For fartøy som ikke er klassifisert, sJ{al fartssertifikat for

4.

5.

6.

7,

8,

fiske·- og fangstfartøy utstedes på grunnlag av rapport fra
Skipskontrollen om besiktelse av skrog og rigg med tilbehør,
maskineri, J{,j eler og rørledninger, innredning og utrustn.ing
m.v. i henhold til § 36 i SjØdyktighetsloven.
For klassifisert f<'crtØy sl,al fartsser'tifikat for fiske- og
fangstfartøy utstedes på grunnlag av bevis fra vedkommende
besiktelsesinsti tusj on om gyldig klasse for så vidt angår
skrog og rigg med tilbehør, maskineri, kjeler og rør•ledn:Lnger
i henhold til § 36, punkt 1 og 2 i SjØdykt:Lghetsloven, samt
rapport fra Ski.pskontrollen om besiktelse av innredriing ·og
1.itrustning m.v. i henhold til § 36, punkt 3 i SJØdylctighetsloven.
For fartpy som ikke er klass:J.fisert skal fartssertif'lkat for
fiske- og fanr;stfartØy utstedes for fy.llgende fartsområder:
5.1. Kystfiske
5 .2 .• Ban!{fisl<e
5.3, Havfiske
5.4. Fangst i nærmere angitte områder
For klassifisert fartØy slca1 fartssertifikat for fiske- og
fangstfart,:!;11 ikke i noe tilfelle utstedes for større fartsområde enn vedJ<ornmende besjJi;telsesinstitusjon har f'astsatt
for far•tØyet.
For fiske- og fangstfartpy kan det utstedes et fartsse:rtiriKat
kombinert med annen anvendelse enn fiske- oe far1gst når
fartØyet er i samsvar med de forskrifter som gjelder ror slik
annen anvendelse.
Partssertifikat som er gyldig når disse forskr•ifter trer i
kraft, skal fortsatt være gyldig inntil det utlØper.

§ 11
Varighet av sertifikat
la. FartsserJcif:llta.t for fis1.;:e- Of:~ fanf~St.f2.:r-tØy sical t1tstedes fo:r· et'
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fartssertl.J':Lkat for f"isl-ce- og fa.ncstfartØy ettel" a·1r- ·
slu.ttet besil{telse n.e1mt i § 5, ptn1kt 1, i;-)g 2, ill:l{e k:an ·bll
utlevert fØr fart95yet settes 1 fart, skal S!dpskontrollen
uts ted.e et n1idlertidl_i3 f8,l:"tsbevis r12lr alt er :eunr1et 1 orden
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14 .2. For klassifisert fartøy kan :S;j 7)fartsdirekto1'atet forlenge

g;:yldigheter:1 av far·tssert.ifilcatet for det samme tidsrorn som
fartøyet er eitt utsettelse med ldassebeslktelse.
J_t"'3~ Før·

f'orler1ge1.se etter J)U11l{tene L!ffl og 4"2 gis:i slcal
det når fartpyet er 1 norsk havn foretas et ettersyn
av de deler av fart1:5yet og dets utstyr som det kreves
bes:tktelse av for 11tsteclelse a·v fartssertifikat" Derson1
fartøyet er 1. utlandet, skal fartøyets fØrer avgi
sl<:rii"'tJ_ig erl<læring o,rn at fartøyet ex~ i for sh:rifts:messig
stand, Erklæringen sende:; til S,)Øfartsdirektoratet
1

gj en11on1 nc:t•sk lcoxis 1J.l.,.

4 ,14. FØr forlengelse av c;yldigheten av fartssertifilcat gis
for klassiflsert fart Øy, slntl det dess uten foreligge
erf{l2r"lng fra vedlcor.nneni:.le besil-::te.lsesins ti tusj on om
tils v·a:r•et1de. fc,:r•lene;else av 1(1 as se terrrd.ne11 ~
§ 12
f:}[~ylt:.1.c~het

l

~

a"v ser'tifil{at nl~~1'1,

Fartsser·tifi.ltø,t ~f'ox~ .fisl{e- t)e f'angstfa.rtØy b.lir ugyldig str·alts
a:v f'Ølter1de orrst~end:i.[~11eter ir1r1·treft'er:
1 ~l. ~Pilst;:.:~.:r1dJ:r1 crv f2.:r·tØ:Jets s1Zl"'OC oe mas1<ineri reduseres J.
sli1{ ;~:rad at far,tØyet 11\J(e er' sj ~jdykt:ig"

derzorn en
1

1 .2

j;

iC.lassi.fis

fe.r'tØ:v

f;lr~ $:!.11

Jclasse ltJent ugyldig av

veC:il<ormner1c1e bes il<:telsesj~nsti ttts,:i on"

l

~

3 ~ Påbti<1t utstyr o.s.: ut rus t-nj_r1r; sorr, er" r1Ødvendig 1°'or
s j Ødy1{ti 131'1et il\:l<e fioldes i

er1 e f'f'el<:ti v stand

f~1r·t~y.et:::

I!

1.4. Besetnine;en reduser·e13 eller dens kvalifikasjoner
f'crr:tnges i s"lik r;rad a.t f·ar·tøy-et i1{h::e er sj~Sdyktig'l
1 $5" Pålegg 0111 rne1lon1lif;[jc11rle be.s:lJcte1se oe; pålegg som er·
:;:itt for at fartøyet skal v~2.re s,)Ø<lyktig lklw etterlcc1nme;:: ir:1r1e11 de fa,s-tsatt.e tids.frister"

1.6. FartØyet for'liser, kondemneres eller selges til utlandet,
2 ~ Fartssertifi.k2,t .son1 er' bl1,tt ~ugyldlt; l l1enhold til l)W1k:t 1&
sl<al ~lr1nsencles til Sj Øf"a1~t~srJi.1»el-:J~oratet, fra. ste der· .i, Norge
gjenr1om Sk:ipslco11tr,01ler1, ot; f:ca~. utJ~n.ndet gjen11on1 norslt h:onsul"
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§ 13

Oppbevaring av sertifikat
1. Fartssertifikat for fisl<e- oc; fanes tfartØy skal oppbevares
om bord.
2. Fartssertif1kat skal til enhver tid være tilgjengelig også for
fprerens stedfortreder slik at det kan forevises norske eller
fremmede lands offentlige tjenes te menn som ex• bemyndiget til
å kontrollere fartØyet.
§ 14
Dispensasjoner
SJØfartsdirektoratet !{an .under særlige forhold tillate avvikelser
fra bestemmelsene i disse forlilkrifter når dette finnes forsvarlig
for sikkerheten.
§ 15
S traf:febes temme Iser

Overtredelse av d1sse forskrifter stra:f.fes med bØter i henhold
til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902,
§ 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff lcommer til anvendelse
i henhold til annen lovbestemmelse.
§ 16
Ikrafttredelse m.v.
1. Disse forskrifter trer i kraft 1. desember 1968.
2. Fra samme tid omfattes iklce fiske- og fangstfartøy av forskrifter for besiktelse m.v. av skip for fartssertifikat og
sikkerhetssertifikat for utstyr av 10. oktober 1952 med senere
endringer.
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