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Melding om ombygging 
Fiskefartøy, passasjer- og lasteskip 

Opplysninger om fartøyet før ombygging 

Fartøyets navn Kjenningssignal IMO-nummer Materiale i skroget 

Lengde Bruttotonnasje Dypgående Har fartøyet klasse i et anerkjent klasseselskap? 
 Ja. Skriv hvilket:  Nei, uklasset 

Verkstedets navn og adresse Sjøfartsdirektoratets nærmeste kontor 

(se info siste side) 

Fartøyets høyeste hastighet 

Samlet fremdriftseffekt i kW Samlet hjelpemaskineri i kW Samlet ytelse i kVA / spenning 

Opplysninger om fartøyet etter ombygging 

Fartøyets største lengde etter ombygging Ca. bruttotonnasje etter ombygging Ca. dødvekt tonnasje etter ombygging 

Dypgående etter ombygging Fartøyets høyeste hastighet etter ombygging 

Samlet fremdriftseffekt i kW etter ombygging Samlet hjelpemaskineri i kW etter 
ombygging 

Samlet ytelse i kVA / spenning etter ombygging 

Kontraktsdato Planlagt ferdigstillelse dato 

Rederiets kontaktperson Telefon nummer Epost 

Opplysninger om sertifikater 

Før ombygging: Etter ombygging: 

Skipets hovedsertifikat: Nytt hovedsertifikat etter ombygging: 

Skipets fartsområde: Skipets fartsområde etter ombygging: 

Radiodekning for havområde:  A1  A2  A3  A4 Radiodekning for havområde:  A1  A2  A3  A4 

Gi en beskrivelse av ombyggingen 

Spesielle anmerkninger, begrensninger eller forhold 

Sted og dato Underskrift for rederiet / ansvarlig verksted 

KS-0115 Begjæring om inspeksjon må også sendes inn til: post@sdir.no 
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Fiskefartøy, passasjer- og lasteskip 
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Innsending av skjema: 
På Sjøfartsdirektoratets skjematjeneste kan du velge manuell innsending som vedlegg til e-post, eller innsending som 
brev.  

Manuell innsending, med skjemaet vedlagt e-post, sendes til post@sdir.no. 
Velger du å sende inn skjemaet pr. brev skal dette sendes til Sjøfartsdirektoratets hovedkontor. 

Mer hjelp: 
Dersom du trenger mer hjelp, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet. Husk å oppgi hvilket skjema henvendelsen gjelder, 
slik at vi lettere kan finne rett fagpersonell for skjemaet. 

Adresse hovedkontor: 
Sjøfartsdirektoratet 
Postboks 2222 
5509 Haugesund 

E-post: post@sdir.no 
Telefon: 52 74 50 00 
Telefaks 52 74 50 01  

Besøksadresser til Sjøfartsdirektoratets kontorer: 

Kontorsted Besøksadresse 

Oslo Strandgata 19, 0152 Oslo 

Larvik Storgata 46, 3256 Larvik 

Stavanger Haakon VII’s gate 8, 4005 Stavanger 

Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund 

Kristiansand Sjølystveien 1, 4610 Kristiansand 

Bergen Møllendalsveien 6, 5900 Bergen 

Florø Hamnegata 3, 6900 Florø 

Ålesund Kongensgate 25, 6002 Ålesund 

Kristiansund N Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 

Trondheim Kongensgate 60, 7012 Trondheim 

Sandnessjøen Torolv Kveldulvsons gate 7, 8006 Sandnessjøen 

Bodø Sjøgata 21, 8006 Bodø 

Svolvær Torget 4, 8300 Svolvær 

Harstad Torvet 7, 9405 Harstad 

Hammerfest Strandgata 58 A, 9600 Hammerfest 

Tromsø Strandveien 106, 9006 Tromsø 
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