
Vedlegg 2: 

 

Forslag til lovendringer 

 

I 

Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 ny § 54 C skal lyde: 

 

§ 55 C Straff 

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som forsettlig eller grovt 

uaktsomt vesentlig lar en sjømann være ansatt på andre vilkår enn de som fremgår av 

loven, forskrifter gitt i medhold av loven eller tariffavtale som gjelder for sjømannen.  

      Ved vurderingen av om en overtredelse av første ledd er vesentlig, skal det særlig legges 

vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld. 

 

II 

Lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 11 skal lyde: 

 

§ 11 Straff  

       Den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer bestemmelsene i § 4 eller 

forskrifter gitt i medhold av bestemmelsene, eller plikten til å framlegge dokumentasjon 

som nevnt i § 9 annet ledd straffes med bøter.  

Ved vurderingen av om en overtredelse av første ledd er vesentlig, skal det særlig 

legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld. 

 

III 

I lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) foretas følgende endringer: 

 

§ 143 fjerde ledd annet punktum oppheves. 

§ 144 tredje ledd annet punktum oppheves. 

 

Nytt avsnitt II skal lyde: 

Avsnitt II Straff 

 

§ 506 skal lyde: 

§ 506 Straff 

       Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt  

a) vesentlig overtrer forskrifter gitt i medhold av § 9 om kjenningssignal og merking  



b) vesentlig overtrer bestemmelser i kapittel 2 om registrering eller forskrifter gitt i medhold 

av kapitlet. 

c) uberettiget fører et norsk flagg eller på annen måte utgir skipet for å være norsk, eller i 

norsk farvann uberettiget fører noe flagg eller på annen måte utgir skipet for å ha en 

annen enn sin virkelige nasjonalitet.  

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes en skipsfører som vesentlig overtrer plikten i 

§ 135 første eller annet ledd om å iverksette alle nødvendige tiltak ved havsnød og ikke 

forlate eller oppgi skipet så lenge det er rimelig utsikter til berging, med mindre det er 

betydelig fare for skipsførerens eget liv. 

      Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes andre som har sitt arbeid om bord 

såfremt de uten tillatelse av skipsføreren på vesentlig måte forlater skipet i havsnød eller 

annen fare så lenge skipsføreren er ombord. 

      Med bøter eller fengsel inntil 3 år straffes en skipsfører eller vakthavende styrmann som 

forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer plikten i § 164 første punktum til å yte 

nødvendig hjelp når det kan skje uten særlig fare for eget skip eller personer om bord der. 

     Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt 

overtrer plikten i §§ 186 eller 197 eller forskrifter gitt i medhold av bestemmelsene, om å 

ha forsikring eller annen sikkerhet samt gyldig sertifikat. 

     Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som på vesentlig måte unnlater å 

oppfylle meldeplikten i § 475 første ledd eller forskrifter gitt i medhold av bestemmelsen. På 

samme måte straffes den som på vesentlig måte unnlater å fremlegge dokumentasjon i 

samsvar med § 477 annet ledd, eller å etterkomme krav fra undersøkelsesmyndigheten 

etter § 479 første ledd, eller som fjerner gjenstander i strid med § 478. 

    Ved vurderingen av om en overtredelse av første til sjette ledd er vesentlig, skal det særlig 

legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld.  
 

IV 

I lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet gjøres følgende endringer: 

 

§ 55 annet og tredje ledd skal lyde: 

        Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr til en skipsfører som, i strid 

med sine plikter etter §§ 19, 20, 29 og 37, forsettlig eller uaktsomt overtrer 

bestemmelser gitt i eller i medhold av § 12, § 14, § 15 annet ledd, § 16, §§ 22, 24 eller 

§§ 32 til 35. 

       Tilsynsmyndigheten kan dessuten ilegge overtredelsesgebyr til andre som har sitt 

arbeid om bord som, i strid med sine plikter etter bestemmelser gitt i eller i medhold av 

§ 20 første ledd bokstav c, d og e samt § 38, forsettlig eller uaktsomt overtrer 

bestemmelser gitt i eller i medhold av § 14, § 15 annet ledd, § 16 eller § 33.  

 

§ 59 bokstav e skal lyde: 

e) vesentlig overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av § 16, jf. § 6 med krav om å 

påse og sørge for at de som har sitt arbeid om bord har de nødvendige 

kvalifikasjoner og sertifikater.  



§ 68 skal lyde: 

§ 68 Straffansvar for den som ikke er offentlig tjenestemann  

       Benyttes under utøvelsen av tilsynet personer som ikke er offentlige tjenestemenn, 

gjelder for disse samme strafferettslige ansvar som for offentlige tjenestemenn i 

henhold til straffeloven.  

 

§ 70 første ledd skal lyde: 

      For å sikre betaling av bot etter dette kapitlet eller foretaksstraff etter straffeloven § 

27 som rederiet, skipsføreren eller andre som har sitt arbeid om bord er eller antas å 

ville bli ilagt, kan retten etter begjæring fra påtalemyndigheten beslutte å forby skipet å 

forlate havn, pålegge det å gå til havn eller fastsette andre nødvendige tiltak, inntil 

boten eller foretaksstraffen er betalt eller det er stilt tilstrekkelig sikkerhet for beløpet.  

 


