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Angi Sjøfartsdirektoratet nærmest kontor til stedet der slepet kan inspiseres:       

 

Slep: 
Fra:  
      

Til:  
      

Distanse (nm): 
      

For lengre reise – mulige nødhavner:  
      
 

Tidspunkt for slepet:  Fra dato:       Til dato:       

Slepet kan inspiseres:  Sted:       Fra dato:       

Slepets totale lengde (m):        

Slepebåt: 
IMO nummer: 
      

Kjenningssignal: 
      

Fartøynavn: 
      

Klasseselskap: 
      

Bruttotonnasje (BT): 
      

Sikkerhetstonnasje: 
      

Hjemsted: 
      

Største lengde (m): 
      

Fartssertifikat: 
      Ja/Nei 

Sikkerhetssertifikat: 
      Ja/Nei 

Evt. begrensninger i sertifikatet: 
      

Fartøysinstruks: 
      Ja/Nei 

Slept fartøy eller gjenstand: 

IMO nummer: 
      

Kjenningssignal: 
      

Fartøynavn / byggenummer: 
      

Klasseselskap: 
      

Bruttotonnasje (BT): 
      

Sikkerhetstonnasje: 
      

Hjemsted: 
      

Største lengde (m): 
      

Dypgående (m): 
      

Bredde (m): 
      

Fartøytype / gjenstand:  
      

Last / ballast: 
      

 Forsikringsselskap:  
      

Havarist? 
Ja       Nei  

 

Vind og sjørestriksjoner for slepet:  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruttotonnasje:  
Bruttotonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 1969 slik denne tonnasjen er angitt i 
fartøyets gyldige målebrev. 
 

Sikkerhetstonnasje:  
Nasjonal tonnasje som var gyldig før 1969 målekonvensjonen trådte i kraft og som er innført i anmerkningsrubrikken i 
Målebrev 1969. 
 

Største lengde:  
Den største lengde fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. 
 

Klasseselskap: 
Med klasseselskap menes ett av de anerkjente klasseselskapene: DNV GL, BV, LR, ABS, Class NK eller RINA.  
Skip som ikke har klasse i ett av disse selskapene, benevnes som «uklasset». 
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VEILEDNING OM SLEP OG SLEPETILLATELSE. 
 
Hvilke forskrifter regulerer slep og slepetillatelse? 

 FOR-2014-12-19-1853 Forskrift om bygging mv. av mindre lasteskip. §§ 4; 13 – 20; 27; 29; 31; 34; 38; 85; 88 – 89 og 
89a; samt Vedlegg 1. Virkeområde: fartøy 8 – 24 m (L) 

 FOR-2014-07-01-1072 Forskrift om bygging av skip. §§ 32; 34; 70.  
Virkeområde: fartøy 24 m (L) og over eller 500BT eller mer. 

 FOR-2014-12-22-1893 Forskrift om sertifikat m.m. for norske skip og flyttbare innretninger. §§ 32-34 og 48-56. 
Virkeområde: fartøy 15 m (L) og over. 

 FOR-2015-12-04-1392 Forskrift om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger.  
Virkeområde: Norske flyttbare innretninger.  

Hvem kan slepe? 
Hovedregelen er at kun lasteskip som er bygget og utrustet med tilstrekkelig stabilitet, slepekraft og utrustning, skal 
kunne slepe i næring. Dette gjelder uansett størrelse på fartøyet. 
Passasjerskip og fiskefartøy skal ikke slepe. 
Skip som skal slepe skal ha sikkerhetssertifikater, fartssertifikat eller fartøyinstruks for lasteskip. For fartøy med 
fartssertifikat eller fartøyinstruks skal det fremgå at skipet kan slepe og eventuelle begrensninger. Skip som skal slepe som 
i dag ikke har fartøyinstruks, skal ha fartøyinstruks etter 01.01.2017 eller 01.01.2018 (avhengig av byggetidspunkt, se § 89 
i forskrift 1853). 
Skip som skal slepe skal gjennomgå førstegangstilsyn som viser at kravene til stabilitet, styrke og utrustning er oppfylt før 
skipet tas i bruk til slep (forskrift 1893 §33). 
Det skal i tillegg gjennomføres en risikovurdering av slepet, ref. FOR-2005-01-01-8, § 2-2. 

Hvem trenger slepetillatelse? 

 Kun fartøy uten påtegning om at de kan slepe i fartssertifikat eller fartøyinstruks skal ha slepetillatelse. 

 §§48 – 53 i forskrift 1893 og § 89a i forskrift 1853 angir når og under hvilke betingelser slepetillatelse kan gis. 

 Lasteskip som har fartssertifikat eller fartøyinstruks hvor det fremgår at skipet kan slepe, skal ikke ha slepetillatelse 
jf. § 32 i forskrift 1893 og § 89a i forskrift 1853.  

 Fartøy under 15 meter som skal slepe, som ikke kan dokumentere at de oppfyller kravene i Nordisk Båtstandard eller 
kravene til stabilitet, styrke og utrustning i forskrift 1853 skal ikke slepe og vil ikke få innvilget slepetillatelse.  

 Slepetillatelse er en dispensasjon fra regelverket som gjelder for slepefartøy og skal derfor kun utstedes for en enkelt 
reise, ikke flere slep innenfor et gitt tidsrom.  

 Slepetillatelse kreves ikke ved slep av lekter i beskyttet farvann eller mindre fart. 
Slepetillatelse: 

Forskrift FOR-2014-12-22-1893, § 48 sier følgende: 
Besiktigelse for slepetillatelse skal foregå når sleping skal foregå i liten kystfart eller mindre fart og når minst ett av 
forholdene i henhold til bokstav a til d er aktuelt:  
a) Slepebåt 

i. med en bruttotonnasje på 50 og derover og anvendes til sleping i et større fartsområde enn det fartssertifikatet 
gjelder for 

ii. er mellom 15 m største lengde og med en bruttotonnasje på 50 og anvendes til sleping i større fartsområde enn 
innaskjærs fart 

b) Annet skip enn slepebåt som anvendes til sleping, uansett fartsområde og uansett hvilket sertifikat skipet ellers måtte 
ha. 

c) Slept gjenstand 
i. er lekter som har fartssertifikat, og som slepes i et større fartsområde enn det fartssertifikatet gjelder for 

ii. er lektere med en bruttotonnasje på 50 og derover uten fartssertifikat, og som slepes i et større fartsområde enn 
beskyttet farvann 

iii. er et skip som slepes i et større fartsområde enn beskyttet farvann 
iv. ikke er skip eller lekter og gjenstanden anses å kunne være en fare for den øvrige skipsfart. 

d) Sleping foregår i norsk territorialfarvann og slepebåt/skip og/eller slept lekter/gjenstand ikke er norsk, og ikke har 
godkjennelse fra myndighet i den stat hvor slepebåt/skip og/eller gjenstand er registrert, eller ved slep av større 
konstruksjoner e.l., selv om det foreligger godkjennelse fra en annen stats myndigheter. 

Krav til slepetillatelse for skip under 15 meter største lengde uten fartøyinstruks (FOR-2014-12-19-1853, se § 89a): 
1) Skip under 15 meter største lengde uten fartøyinstruks skal ha slepetillatelse når: 

a) størrelsen på den slepte gjenstanden tilsvarer bruttotonnasje 50 eller mer, og 
b) det slepes i større fartsområde enn beskyttet farvann. 

2) For å få tillatelse til å slepe må skipet ha nok slepekraft til å kunne holde forsvarlig kontroll over slepet og oppfylle 
a) kravene i Nordisk Båt Standard for Yrkesbåter under 15 meter 1990, herunder kapittel Y32, eller 
b) kravene til stabilitet, styrke og utrustning i denne forskrift (FOR-2014-12-19-1853) 

3) Slepeutstyret på skip som er nevnt i første ledd skal kontrolleres årlig i samsvar med kravene i § 85.  
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Følgende skal bekreftes av ansvarshavende for slepet: 
Sleping og slepetillatelse er regulert ved forskriftene FOR-2014-12-22-1893, FOR-2014-12-19-1853 og FOR-2014-07-01-1072 

Følgende punkt under forskrift 1893 § 48(1) eller forskrift 1853 § 89a er relevant for dette slepet:  
      
 

 

Det bekreftes at fartøy som benyttes til slep kan holde forsvarlig fart i smult farvann  

Det bekreftes at slepeforbindelsen er arrangert slik at det er mulig å holde slepet under kontroll også under 
dårlige værforhold. 

 

Det bekreftes at slepeforbindelsen er anordnet slik at den gir beskyttelse mot slitasje.  

Det bekreftes at slepeforbindelsen er av en slik lengde eller slik anordnet at sjokkbelastninger dempes.  

Det bekreftes at en komplett reservesleper er rigget slik at denne hurtig kan tas i bruk under alle 
værforhold. 

 

Sertifikater på alt benyttet slepeutstyr finnes om bord, er kontrollert gyldig av ansvarshavende og vil bli 
forevist ved inspeksjon. 

 

Sikkerhetsfaktor mot brudd på slepeforbindelse(ne) er:       

Slepekraft(tonn):      Kan slepet ankres: Ja    Nei  

Skisse som viser hvordan slepeforbindelsen og reservesleper er rigget, er utarbeidet og ligger vedlagt denne 
søknad. 

 

Det bekreftes at det slepte objektet har tilstrekkelig stabilitet og tåler de påkjenninger som maksimalt kan 
forventes under slepet. 

 

Det foreligger dokumentasjon/sertifikat på slept gjenstands styrke.  

Det bekreftes at slepefestene på slept objekt er minst dimensjonert med en sikkerhetsfaktor på 3 mot 
materialets flytespenning når det tas utgangspunkt i anvendt slepekraft. 

 

Vil slept gjenstand være bemannet? Ja    Nei  Antall:       

Det bekreftes at det slepte objektet blir utstyrt med lanterner og/eller signalfigurer i henhold til de til 
enhver tid gjeldende sjøveisregler og at disse er på plass ved den begjærte inspeksjonen. 

 

Det bekreftes at slepet kan frigjøres med full slepekraft. Dokumentasjon på dette forefinnes ombord.  

For forsyningsskip og slepebåter: Det bekreftes at slepeutstyr og annen dekks- og sikkerhetsutrustning er i 
henhold til forskriftene. 

 

Det bekreftes at slepebåt oppfyller kravene om radiokommunikasjon gitt ved FOR-2014-07-01-955  

Det bekreftes at risikovurdering av slepet er gjennomført. Ref.: FOR-2005-01-01-8 § 2-2  

Skjema KS-0115 Begjæring om inspeksjon er / vil bli innsendt i tillegg til søknad:   

Andre relevante opplysninger kan skrives i feltet nedenfor: 
      
 
 
 
 

Sted:       Dato:       

Skipsfører (ansvarshavende for slepet): 
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Innsending av skjema: 
For å søke om slepetillatelse sendes utfylt skjema «KS-0138B Søknad om slepetillatelse» sammen med «KS-0115 
Begjæring om inspeksjon» til Sjøfartsdirektoratet. Skjemaene finnes på direktoratets nettsider under skjemakatalog.  

Du kan velge elektronisk innsending via Altinn, merket ,  manuell innsending merket,  , som vedlegg til e-post, 
eller innsending som brev. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at du bruker elektronisk innsending da dette vil bidra til 
raskere behandling. 
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. 
 
Adresse hovedkontor: 
Sjøfartsdirektoratet 
Postboks 2222 
5509 Haugesund 

 
E-post: post@sdir.no 
Telefon: 52 74 50 00 
Telefaks 52 74 50 01 
 
Mer hjelp: 
Trenger du mer informasjon ta kontakt med et av Sjøfartsdirektoratets kontorsteder. 
 
Sjøfartsdirektoratets kontoroversikt: 

 

 

Kontorsted Besøksadresse 

Oslo Strandgata 19, 0152 Oslo 

Larvik Storgata 46, 3256 Larvik 

Kristiansand Nodeviga 4, 4610 Kristiansand  

Stavanger Haakon VII’s gate 8, 4005 Stavanger 

Haugesund Smedasundet 50 A, 5528 Haugesund 

Bergen Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen 

Florø Hamnegata 3, 6900 Florø 

Ålesund Kongensgate 25, 6002 Ålesund 

Kristiansund N Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 

Trondheim Kongensgate 60, 7012 Trondheim 

Rørvik Havnegata 6, 7900 Rørvik 

Sandnessjøen Torolv Kveldulvsons gate 7, 8006 Sandnessjøen 

Bodø Sjøgata 21, 8006 Bodø 

Svolvær Torget 4, 8300 Svolvær 

Harstad Torvet 7, 9405 Harstad 

Tromsø Strandveien 106, 9006 Tromsø 

Hammerfest Sjøgata 6, 4. etg., 9600 Hammerfest 

https://portal.sjofartsdir.no/FormsList.aspx
mailto:post@sdir.no
mailto:post@sdir.no
https://portal.sjofartsdir.no/pdf/KS-0115 Begj%c3%a6ring om inspeksjon NOB.pdf
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