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Når selskap eller skip ønsker en revisjon/verifikasjon utført av Sjøfartsdirektoratet skal dette begjæres i god tid før 
revisjonen ønskes avholdt. For ISM revisjoner reguleres dette i egen forskrift, og selskapet eller fører plikter å sende 
inn begjæringen om dette senest tre måneder før ønsket dato for avholdelse av revisjon/verifikasjon. 

IMO-nr.: Kjenningssignal: Selskapets/skipets navn: 

Rederiets navn, adresse og organisasjonsnummer: Har skipet klasse i et anerkjent klasseselskap (om aktuelt)? 
Ja. Skriv hvilket: 
Nei, uklasset 

Begjært revisjon/verifikasjon*: 

ISM, DOC ISM, SMC ISPS SOR GKF MARU RIF 

Type revisjon/verifikasjon begjært*: 

Midlertidig Førstegangs Årlig Mellomliggende Fornyelse Tillegg 

Informasjon om begjært revisjon/verifikasjon: 

Sted for revisjon/verifikasjon: Sjøfartsdirektoratets nærmeste kontor: 

Kontaktperson fra selskapet: Telefonnummer: E-postadresse: 

Ønsket dato for revisjon/verifikasjon: 
Fra: Til: 

Utfyllende opplysninger: 

Endringer i driftsforhold, aktuelle skader/ulykker eller andre relevante opplysninger for revisjonen/verifikasjonen: 

Sikkerhetsstyringssystem/sikringsplaner eller annen dokumentasjon:  
Selskapet/skipet plikter også ved begjæringen å innsende aktuell dokumentasjon for begjært revisjon/verifikasjon. 

For SOR revisjoner må Egenkontrollskjemaet «KS-0114 Servicestasjon for redningsutstyr» innsendes til 
Sjøfartsdirektoratet før revisjonen. 

Vedlagt denne begjæringen Ettersendes på epost Ettersendes med vanlig postgang 

Sted og dato: Underskrift av reder, fører eller den som begjærer på vegne av selskapet: 

*Forkortelser og forklaringer av begrep finnes på side 2
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Hovedkategorier av revisjoner/verifikasjoner utført av Sjøfartsdirektoratet: 

ISM, DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring for rederier 

ISM, SMC Sikkerhetsstyringssertifikat for skip 

ISPS Internasjonalt sikkerhet- og terrorberedskapssertifikat (ISSC) 

SOR Godkjennelse av servicestasjoner for oppblåsbart redningsutstyr 

GKF Revisjon av godkjente kontrollforetak 

MARU Revisjon av utdanningsinstitusjoner 

RIF Godkjennelse av radioinspeksjonsforetak 

CE Dokumentkontroll av CE-merking for fritidsfartøy 

Undergrupper av revisjoner/verifikasjoner utført av Sjøfartsdirektoratet: 

Midlertidig Midlertidige sertifikater som kan utstedes ved innflagging, nyopprettede selskap e.l. 

Førstegangs Fullstendig revisjon/verifikasjon som etterfølger den midlertidige revisjonen/verifikasjonen 

Årlig 

Mellomliggende Revisjon/verifikasjon utført mellom kalenderår to og tre på et fulltidssertifikat (SMC og ISPS) 

Fornyelse Fornyelsesrevisjon av et system som fortsatt er innenfor gyldighetstidsrommet 

Tillegg 

Lov/forskriftshenvisninger: 

 Skipssikkerhetsloven; § 6 Rederiets alminnelige plikter, § 11 Drift og vedlikehold og § 13 Sertifikater

 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger § 2

 Forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare
boreinnretninger, kapittel 2 og 3

 Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14

 Forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip og Forskrift om radiokommunikasjon for passasjerskip

 Lov om fritids- og småbåter

Innsending av skjema:  
Du finner skjemaet på Sjøfartsdirektoratets skjematjenester på www.sdir.no. Du kan sende skjemaet som vedlegg til 
post@sdir.no. Velger du å sende inn begjæringsskjemaet pr. brev skal dette sendes til Sjøfartsdirektoratets hovedkontor. 

For begjæring om inspeksjoner, inkludert MLC inspeksjon, må du bruke skjema KS-0115. 

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

Sjøfartsdirektoratet  
Postboks 2222  
5509 Haugesund  
E-post: post@sdir.no 
Telefon: 52 74 50 00  
Telefaks 52 74 50 01 
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