
Forslag til forskrift om endring av forskrift til gjennomføring av forskrift om utvidet 

fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister 

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet dd.mm.2015 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk 

internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 27. mars 2015 nr. 310.  

 

Forskrift av 16. august 1989 nr. 818 til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for 

lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister endres slik: 

 

I 

 

§ 1 skal lyde: 

 

§ 1. Innledning 

Skip som går inn under forskrift av 11. august 1989 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert 

i norsk internasjonalt skipsregister, kan på de vilkår som er fastsatt i forskriften, frakte last mellom 

norske havner. Sjøfartsdirektoratet skal i medhold av forskriftens § 4 føre liste over spesielle 

lasteskip. 

 

 

§ 2 skal lyde 

 

§ 2. Melding til Sjøfartsdirektoratet 

1) Melding fra rederiet om skip som skal føre last mellom norske havner, skal inneholde: 

a. opplysninger om 

− skipets navn, 

− skipets kjenningssignal, 

− skipets bruttotonnasje, 

− type skip, 

− hvilken type last skipet er spesielt bygget eller utrustet for å føre, 

− hvilken type last som skal føres, 

b. bekreftelse om at skipsfører er norsk statsborger eller statsborger fra land som omfattes 

av EØS-avtalen, samt at frakten ikke er ledd i et fast ruteopplegg, samt 

c. opplysning om anvendelse av tilgjengelig tonnasje i markedet og om 

konkurranseforholdet til skip registrert i det ordinære registeret. 

 

2) Meldingen bør gis på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 

 
3) Rederiet gir straks melding til Sjøfartsdirektoratet ved endringer av opplysninger angående 

skipet. Ved andre endringer innsendes ny melding med de samme opplysninger og med 

samme fremgangsmåte som for første gangs melding. 

 

§ 3 skal lyde 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1989-08-16-818/§3


 

§ 3. Uttalelse fra skipsfartsnæringens organisasjoner 

1. Sjøfartsdirektoratet skal straks sende kopi av meldingen til følgende organisasjoner: Norges 

Rederiforbund, Rederienes landsforening, Fraktefartøyenes rederiforening, Redernes 

landsforening, Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund og Det norske 

maskinistforbund (heretter kalt organisasjonene). Eventuell uttalelse fra organisasjonene må 

avgis til direktoratet innen to uker fra utsendelsen. 

 
2. I særlige tilfelle, hvor det av hensyn til fraktoppdraget er viktig for rederiet at saken behandles 

raskt, kan rederiet selv sende kopi av meldingen direkte til organisasjonene. Det skal da i 

meldingen til Sjøfartsdirektoratet bekrefte at kopi er sendt de navngitte organisasjoner. I disse 

tilfellene kan direktoratet sette en kortere frist enn to uker og skal straks underrette 

organisasjonene om fristen. 

 

 

§ 10 skal lyde 

 

§ 10. Unntak fra andre forskrifter 

Sjøfartsdirektoratets forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for 

sjøfolk § 87 (3) kan ikke gis anvendelse på stilling som skipsfører på skip som er oppført på listen. 

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft xx.xx.2016 

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1987-07-01-581

