Meldingsskjema
Jf. forskrift av 3. oktober 2000 nr. 985 om kontroll av fiske- og
fangstfartøy fra 10,67 og til 15 m største lengde. Skjemaet
sendes Sjøfartsdirektoratet etter avsluttet kontroll.

Reders og førers egenmelding
Generell informasjon
Fartøyets navn i henhold til gyldig ID01
bevis:
02

Fartøyets kjenningssignal i henhold til
gyldig ID-bevis:

03

Fartøyets fiskerimerke i henhold til
Fiskeridirektoratets merkeregister:
Navn:

04

Reders navn og adresse i henhold til
Enhetsregisteret/Folkeregisteret:

Adresse:
Postnr./sted:

05 Reders organisasjonsnr., evt. fødselsnr.:
Navn:

Navn og adresse på person eller foretak
hvor fartøydokumentasjon oppbevares
06
samlet på land dersom denne ikke
oppbevares hos reder:

Adresse:
Postnr./sted:

Utført egenkontroll
Det bekreftes at egenkontroll er utført i henhold til
07
kontrollskjema ved fremstilling for kontroll av fartøyet
Det bekreftes at godkjent kontrollforetak er forelagt all
08 relevant informasjon i forbindelse med fremstilling for
kontroll av fartøyet
Fartøyet har siden forrige fremstilling for kontroll vært utsatt
09
for uhell som brann, sammenstøt, grunnstøting eller lignende
Fartøyet har siden forrige fremstilling for kontroll
gjennomgått ombygging, driftsendring eller andre endringer
10
(f. eks. nytt / endret dekkshus, bytte av motor eller montering
av nytt utstyr)
Dato for utført
egenkontroll:

Dato:

Ja

Nei

Ikke relevant

Ja

Nei

Ja

Nei

Nytt fartøy

Ja

Nei

Nytt fartøy

Underskrift
reder eller fører:

Undertegnede bekrefter med dette at ovennevnte opplysninger medfører riktighet
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Sjøfartsdirektoratet

Meldingsskjema Del 2 - Utfylles av Godkjent kontrollforetak
Organisasjonsnr. Godkjent kontrollforetak:
11 Kontrollforetakets navn og adresse i henhold
til Enhetsregisteret:

Navn:
Adresse:

Fartøydata
Navn:
12

Kjenningssignal:

Type:

Stål

Fartsområde:

Fjordfiske

Bruksområde:

Juksa

Aluminium

Plast/Glassfiber

Kystfiske
Line

Garn

Tre

Bankfiske I

Teine

Trål

Snurrevad

Annet
Bankfiske II
Not

Dorg

Utført kontroll
Type kontroll1):

Fullstendig kontroll (FK)

Periodisk Forenklet kontroll (PFK)

Dato påbegynt:

13

Dato for utført
kontroll:

14

Dato for utført
etterkontroll4):

15

Merknader,
kommentarer:

Antall avdekket:

Mangler av
kategori A2):

Dato avsluttet:

Dato:

Mangler av
kategori A5):

Antall utestående:

Antall utestående:

Annen (AK)
Antall avdekket:

Mangler av
kategori B3):

Mangler av
kategori B5):

Antall utestående:

Antall utestående:

Fartøyinstruks
16 Utløpsdato for forrige fartøyinstruks:
Utløpsdato for midlertidig fartøyinstruks6):
17

Stempel

Signatur/stempel:

Dato:

Dato:

Dato for utstedelse av
fartøysinstruks:

Har ikke fartøyinstruks om bord

Dato:

Dato:

Dato for utstedelse av
midlertidig fartøysinstruks:
Utløpsdato for ny fartøyinstruks7):

18

Dato:

Stempel

Signatur/stempel:

Veiledning:
1)
FK utføres for nye fartøy samt for eksisterende ved utløpt fartøyinstruks. PFK utføres innen gyldighetsperiode til fartøyinstruks. AK spesifiseres i
felt 15 (ombygging, motorskifte, grunnstøting, oppfølging av pålegg gitt av Sjøfartsdirektoratet (uanmeldt tilsyn) etc.). 2) Kopi av påleggsliste
vedlegges dersom A-pålegg avdekkes. Fartøyinstruks utstedes ikke dersom A-pålegg gjenstår etter avsluttet kontroll. 3) Frist på inntil 2 mnd. for
utbedring regnet fra dato for avsluttet kontroll (pkt 13). Midlertidig fartøyinstruks med gyldighet på inntil 2 mnd. kan utstedes. 4) Utføres dersom det
er utestående pålegg etter utført kontroll (pkt 13). 5) Alle feil og mangler skal være utbedret før fartøyinstruks utstedes. 6) 2 mnd. fra avsluttet kontroll
(pkt 13).7) Ved FK er utløpsdato 30 mnd. fra avsluttet kontroll (pkt 13). Ved PFK er utløpsdato 30 mnd. fra utløpsdato for forrige fartøyinstruks.
Feil eller mangler med alvorsgrad A tilsier at fartøyet ikke er sjødyktig, verken midlertidig fartøyinstruks eller fartøyinstruks utstedes.
Feil eller mangel med alvorsgrad B tilsier at fartøyet er sjødyktig, men at de avdekkede feil eller mangler skal etterkontrolleres ved godkjent
kontrollforetak etter utbedring. Dersom fartøyinstruks utstedes etter ordinær kontroll (pkt 13), skal meldingsskjema innsendes senest etter 10 dager.
Ved utstedelse av midlertidig fartøyinstruks skal kopi av delvis utfylt meldingsskjema (alle pkt. ekskl. 14 og 18) sendes Sjøfartsdirektoratet
umiddelbart etter avsluttet kontroll (pkt. 13). Feil eller mangler av alvorsgrad B skal utbedres innen gyldighetsperioden til midlertidig fartøyinstruks.
Komplett del 2 av meldingsskjemaskjema sendes Sjøfartsdirektoratet etter avsluttet etterkontroll (pkt. 14), senest etter 10 dager.
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