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Rederiets egenkontroll 
ved fornyelse av Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart 

Rederiets og skipsførers ansvar 
Rederiet er ansvarlig for å påse at lover og forskrifter etterleves, slik at skip og arbeidsforhold om bord er forsvarlige og forskriftsmessige, jf. 
skipssikkerhetsloven § 6 og skipsarbeidsloven § 2-4. 

Skipsfører skal sørge for at lover og forskrifter etterleves om bord i henhold til skipssikkerhetslovens §§ 6, 19, 29, 37 og 45. 

Rederiets egenkontroll 
Sjøfartsdirektoratet ber rederiet om å utføre egenkontroll på de områdene som er nevnt i listen nedenfor og sende dette til Sjøfartsdirektoratet før en 
fornyelsesinspeksjon for Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart påbegynnes. 

Egenkontrollen utføres ved at rederiets inspektører eller skipets fører med besetning foretar en kontroll av de områdene som er nevnt i listen og bekrefter, 
med underskrift, om forholdene er i orden, ikke relevante, eller under utbedring. 

Dersom rederiets egenkontroll ikke er mottatt før inspeksjonen starter må det beregnes mer tid for å få gjennomført inspeksjonen. 

Sjøfartsdirektoratets myndighet 
Sjøfartsdirektoratet har myndighet til å føre tilsyn med skip og arbeidsforhold om bord for å se om kravene i lover og forskrifter er oppfylt.  
For områdene som er bekreftet i orden av rederiet i henhold til listen nedenfor kan Sjøfartsdirektoratets inspektører velge å akseptere egenkontrollen uten 
ytterligere kontroll, eller de kan ta stikkprøver ved behov. 

Skjemaet kan sendes inn på følgende måter: 

 på e-post til post@sdir.no,
 pr. brev til Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund,

 innleveres til et av Sjøfartsdirektoratets region- eller tilsynskontor.

mailto:post@sdir.no,
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Skipets navn: Kjenningssignal: 

Ref. nr. i Sdir 
sjekkliste, 
KS-0805B 

Status 1) Kontroller og bekreft Kommentar 

Loggføring, prosedyrer o.a. 
1.2.1 Endringer siden siste inspeksjon Skriv kommentar hvis: 

 nytt utstyr er installert, og bekreft at det er godkjent før installasjonen og
at endringen er tatt inn i det aktuelle sertifikatet,

 nye materialer som inneholder asbest er installert om bord,

 skipet har vært utsatt for havari/skade,

 skipet har hatt ombygging/endring siden siste inspeksjon på følgende
områder:
 Skrog, Stabilitet, Lastelinje, Maskineri, Styresystem,

Maskinromsarrangement, Elektriske installasjoner, Brann, Strukturell
brannsikring, Redning, Navigasjon, Innredning.

1.2.5 Operasjonsprosedyrer for stenging av 
vanntette dører til ro-ro områder etc. 

Bekreft om dokumenter som angir framgangsmåter for lukking og sikring av 
alle porter i skipssiden, lasteporter og andre lukkeinnretninger som kan føre 
til fylling av et spesiallasterom eller roro-lasterom dersom de står åpne eller 
ikke sikres forsvarlig, finnes om bord og er oppslått på et egnet sted. 
Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8 og vedlegg 1, kapittel II-1, 
del B regel 20.4. 

Definisjoner: 
Spesiallasterom er de innelukkede kjøretøyrom over eller under skottdekket som 
slike kjøretøyer kan kjøres inn i og ut fra, og som passasjerer har adgang til. 
Spesiallasterom kan innrettes over flere enn ett dekk, forutsatt at den samlede frie 
høyden for kjøretøyer ikke overstiger 10 meter. 
Roro-lasterom er rom som normalt ikke er oppdelt på noen måte og strekker seg i en 
betydelig lengde eller hele lengden av skipet der motorvogner med drivstoff til egen 
framdrift på tanken og/eller gods (pakket eller i bulk, i eller på jernbane- eller 
veitransportvogner (herunder tankvogner), tilhengere, containere, paller, avtakbare 
tanker i eller på lignende lasteenheter eller andre beholdere) kan lastes og losses 
normalt i horisontal retning. 
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Status 1) Kontroller og bekreft Kommentar 

1.2.8 Brann siden siste inspeksjon Skriv kommentar hvis det har vært brann om bord som har medført 
utløsning av det faste brannslukningssystemet, eller bruk av bærbare 
brannslukningsapparater. 

Bekreft om dette i så fall er ført i skipets loggbok. 
1.2.13 Manøvreringsprosedyre Bekreft om manøvreringsprosedyre er lett tilgjengelig og om 

manøvreringsinformasjon er slått opp på broen. 

Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8 og vedlegg 1, kapittel II-1 

del C regel 5. 

1.2.16 Kompass deviasjon, radarens blindsoner Bekreft om følgende er i orden: 
- deviasjonstabell/kurve for magnetkompass er tilgjengelig, 
- diagram av radarens blindsoner er slått opp,  
- det er lys ved kompass(kompasshus), at det lesbart,  
- deviasjonsbok/dekksdagbok for magnetkompass er i bruk og blir korrekt 
ført. 
- det er ikke er plassert utstyr på styrehustaket som påvirker magnetismen. 

1.2.17 Manualer navigasjonsutstyr Bekreft om operasjonsmanualer, og vedlikeholds manualer der det er 
hensiktsmessig, for alt navigasjonsutstyr er tilgjengelig. 

1.2.18 Radiodagbok Bekreft om radiodagbok har blitt ført i perioden fra siste inspeksjon. 

1.2.19 Radio batterikapasitet Bekreft om det foreligger dokumentasjon på at batterikapasitet har blitt 
utprøvd i havn i løpet av de siste 12 månedene. 

Bekreft om blyakkumulator batterier ikke er over 5 år gamle. 

Stabilitet og lastelinje 
1.6.2 Lense- og ballastsystemene Sjekk ballastsystemene. Bekreft  om det er samsvar mellom lastetilstander 

og instruks for bruk av vannballast. Bekreft at det ikke er foretatt endringer 
på dette området. 

Sjekk lensepumpesystemet. Bekreft at lensepumper og lensesystem for 
vanntette avdelinger/rom er testet og fungerer effektivt. 

Noter dato for siste test av 
lensepumpesystemet:    
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1.6.9 Drenering lukkede lasterom på 
fribordsdekket 

Bekreft om drenering fra lukkede lasterom på fribordsdekket fungerer 
effektivt. 

Foreta visuell undersøkelse av dreneringsanlegget for tilstopping eller 
annen skade, og bekreft om det er tiltak for å forhindre tilstopping av 
dreneringsanordninger (rist/sil) fra bildekk, roro- dekk, og spesialkategori 
rom med fast overrislingsanlegg. 

Maskineri 
1.8.3 Opprettholdelse av normal drift Bekreft om normal drift av fremdriftsmaskineri kan opprettholdes eller 

gjenopprettes selv om en av de nødvendige hjelpemotorene blir satt ut av 
funksjon. 

1.8.5 Beskyttelse mot overtrykk Bekreft om innretninger som skal beskytte mot overtrykk i hoved- og 
hjelpemaskineri, trykkbeholdere eller annet maskineri som er utsatt for indre 
trykkdannelse og som derfor kan være utsatt for farlig overtrykk er 
vedlikeholdt og fungerer. 

1.8.6 Sikkerhetsventil for veivrom Bekreft om sikkerhetsventil for veivrom (eksplosjonsluker) på interne 
forbrenningsmotorer er montert og bekreft at de er installert slik at de 
minimerer muligheten for å skade personell. 

Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip, Kapittel 4. Tekniske og 

utstyrsmessige krav§ 8., 1 ledd og vedlegg 1, kapittel II-1 del C regel 2 

1.8.7 Automatisk avstenging Bekreft om hoved- og hjelpemaskineri er utstyrt med automatiske 
avstengingsarrangementer ved svikt av tilførselen av smøreolje og om disse 
er tilfredsstillende vedlikeholdt. 

1.8.8 Omkaste propellenes gangretning Bekreft om maskineriets evne til å omkaste propellenes gangretning 
tilstrekkelig hurtig, inkludert effektiviteten av ethvert hjelpemiddel som 
finnes for manøvrering eller stopping av skipet, fungerer tilfredsstillende. 

Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip, Kapittel 4. Tekniske og 

utstyrsmessige krav§ 8., 1 ledd og vedlegg 1, kapittel II-1 del C regel 5. 

Styremaskin 

1.10.7 Kommunikasjon bro og styremaskinrom Bekreft om kommunikasjonsmidler mellom bro og styremaskinrom fungerer 
tilfredsstillende og at skip med eget sted for nødstyring (f. eks. i 
styremaskinrom), er utstyrt med telefon eller annet kommunikasjonsmiddel 
for å viderebringe kursinformasjon og supplere visuelle kompassavlesninger 
til nødstyringsposisjon. 
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1.10.8 Rorvinkelindikator Bekreft om rorvinkelen vises på broen, uavhengig av kontrollsystemet for 
styremaskinen, og at rorvinkelen gjenkjennes i styremaskinrommet. 

1.10.11 Indikator, alarm for elektrisk styremaskin Besvares for skip utstyrt med elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner: 

Bekreft om bro og kontrollrom er utstyrt med instrumenter som indikerer at 
styremaskiner er i drift og om alarm for overbelastning og alarm for utfall av 
én fase i en tre-faset strømforsyning i kontrollrommet fungerer 
tilfredsstillende. 

Noter dato for siste funksjonstest av 
alarmene:    

Noter dato for siste nødstyringsøvelse: 

Maskinromsarrangement 
1.11.2 Operasjon fra kontrollrom Bekreft om opplegg for å operere hoved- og annet maskineri fra kontrollrom 

er tilfredsstillende. 

1.11.11 Forhindre overtrykk i oljetanker Bekreft om innretninger for å forhindre overtrykk i enhver oljetank eller i 
enhver del av brennoljesystemet, inkludert påfyllingsrør, er i tilfredsstillende 
stand. 
Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8 og vedlegg 1, kapittel II-2 
del A regel 10.2.7. 

Elektriske installasjoner 
1.1.18/ 
1.12.1 

Hovedkraftkilde vedlikehold Bekreft om elektriske installasjoner, inkludert hovedkilden til kraft- og 
lyssystemer, blir vedlikeholdt.  

Noter dato for siste inspeksjon av el anlegget utført av DSB (krav hvert 5. år). 
Bekret om  eventuelle pålegg gitt av DSB er rettet. 

Dato for siste inspeksjon av el anlegget 
utført av DSB:    

1.12.2 Nødkraftkilde Bekreft om uavhengig nødkraftkilde og tilhørende systemer er i 
tilfredsstillende stand og om samtlige forbrukere er intakt og ikke utkoblet. 

Noter dato for siste black out test: 

1.12.4 Ekstra nødlys i roro-lasterom Sjekk plassering og bekreft testing av ekstra nødbelysning for skip med roro-
lasterom eller spesiallasterom. 

Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8 og vedlegg 1, kapittel II-1 
del D regel 4. 
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1.12.5 Ekstra nødlys i lugarer Besvares for skip som er bygget på eller etter 1. januar 2012: 

Bekreft om ekstra nødlys i alle lugarer finnes og at de automatisk tennes og 
lyser i minimum 30 min når strømmen til lyset i lugaren blir borte. 

Bekreft om batteripakker blir skiftet i henhold til tyegodkjenningssertifikater. 

Noter dato for siste test av nødlys i lugarer. 

Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8 og vedlegg 1, kapittel II-1 
del D regel 2.4 

Dato for siste test av nødlys i lugarer: 

Brann 

1.13.2 Brannslokkingsapparater Bekreft om antall på bærbare og ev. ikke-bærbare brannslukningsapparater 
er i henhold til brannplanen og om tilstanden er tilfredsstillende. 
Noter  sist utførte service i forhold til periodisk kontroll, funksjonsprøving og 
trykkprøving. 

Sist utførte service:  

Sist utførte funksjonsprøving: 

Sist utførte trykkprøving:  

1.13.3 Fast brannslokkinganlegg maskinrom Bekreft om fast installert brannslukkingssystem for maskinrommene (gass, 
vann, skum) er i orden og bekreft om bruken av utstyret er tydelig merket. 
Bekreft om service er utført ihh til produsentens kontroll- og 
vedlikeholdsinstruks. 
Noter sist utførte servicer i forhold til periodisk kontroll, funksjonsprøving og 
trykkprøving. 

Sist utførte service:  

Sist utførte funksjonsprøving: 

Sist utførte trykkprøving:  

1.13.14 Test av branndører Bekreft om manuelle og automatiske branndører, inkludert utstyr for 
lukking av åpninger i A og B skott blir testet jevnlig.  

Branndører i A skott skal være selvlukkende og ikke festes åpen med 
krok/tau/kile. 

Noter sist utførte test. 

Siste test av manuelle branndører: 

Siste test av automatiske branndører: 

1.13.15 Test av ventilasjonssystemer Undersøk og test stenging av hovedinntak og -utløpene på alle 
ventilasjonssystemer og bekreft om de fungerere. 
Ref. SM 5 - 2014 

Bekreft at ventilasjonsvifter kan stoppes fra et sted utenfor det området som 
ventileres. 

https://www.sjofartsdir.no/regelverk/rundskriv/utilsiktet-lukking-av-luftspjeld-til-maskinrom/
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Redning 

1.15.1 Typegodkjenning, rattmerking Bekreft om redningsutstyret om bord er typegodkjent og rattmerket. 

Ref. FOR 1998-12-29 nr. 1455 Skipsutstyrsforskriften § 8a.  
Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 10. 

1.15.3 Farge på redningsutstyr Bekreft om redningsustyr er av rødaktig oransje farge, eller en tilsvarende 
klart synlig farge. 

1.15.4 Nødinstruks, alarminstruks Bekreft om instrukser som skal følges i en nødsituasjon er tilgjengelig for 
hver person om bord (mannskap og passasjerer) på relevant språk. 

Bekreft om alarminstruks og nødinstrukser er oppslått på skipets 
arbeidsspråk på lett synlige steder, inkludert bro, maskinrom og 
besetningsinnredning, og at det er skilt eller plakater i nærheten av 
livredningsutstyr og mønstringsstasjoner. 

1.15.5 MES (marint evakueringssystem) Bekreft om hver MES har gjennomført årlig service og en fullskalatest 
innenfor de siste 6 år. 
Noter dato for siste årlig service og fullskalatest. 

RSV 10-2012 Kontroll av marint evakueringssystem (MES) 

Datoer for siste årlige service: 

Datoer for siste fullskalatest: 

1.15.6 Hydrostatiske utløsere, flåter og SART Bekreft om hydrostatiske utløsere (HRU) og oppblåsbare flåter har 
gjennomført årlig service eller utskiftinger. 
Bekreft om flåter med SART/AIS-SART (Search And Rescue Radar 
Transponder) er tydelig merket. 

Datoer for siste service/utskifting av HRU: 

Dato for siste service av flåter:  

Noter navnet på servicestasjonen:  

1.15.16 Radioredningsutstyr Bekreft om operasjon av toveis VHF radiotelefonapparater og 
radartransponder (SART) i styrehus er i orden, inkludert ekstra batteri. 

1.15.17 Linekastende apparat Bekreft tilstand og dato for linekastende apparat (krav for skip med klasse C 
og B). Bekreft om det er mulig å skyte line 4 ganger.  

Dato for linekastende apparat: 

https://www.sjofartsdir.no/regelverk/rundskriv/kontroll-av-marine-evakueringssystemer-mes/
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1.15.19 Redningsvester i 3 størrelser Bekreft om det finnes redningsvester i 3 størrelser (spebarn, barn og voksne) 
og at de er merket med vekt og høyde. 

For passasjerskip med turer på under 24 timer, bekreft at antall spebarn-
redningsvester tilsvarer minimum 2,5 % av antall passasjerer om bord og for 
skip med seilaser på 24 timer og over, bekreft at spebarn-redningsvester 
finnes for alle spebarn ombord. 

Ref. FOR 2000-03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8 og vedlegg 1, kapittel III 
regel 2. 

Sikkerhetskrav for 
bevegelseshemmede personer 

Gjelder for passasjerskip i klasse A, B, C og D som ble kjølstrukket eller som 
var på et tilsvarende byggetrinn på eller etter 1. oktober 2004, ref. FOR 2000-
03-28 nr. 305 Forskrift om innenriks passasjerskip § 8D. 

1.16.1 Atkomst til skipet Bekreft om bevegelseshemmede personer kommer seg om bord og gå i land 
på en enkel og sikker måte, og forflytte seg mellom dekkene, enten på egen 
hånd eller ved hjelp av ramper eller heiser.  

Bekreft om det er satt opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle 
innganger og andre hensiktsmessige steder om bord på hele skipet. 

1.16.2 Skilt Bekreft om skilt, som finnes om bord for hjelp til passasjerene, er 
tilgjengelige og lette å lese for bevegelseshemmede personer (herunder 
personer med sensoriske funksjonshemninger), og er strategisk plassert. 

1.16.3 Kommunikasjon og meldinger Bekreft om fartøyet er utstyrt med midler om bord til å kommunisere 
meldinger visuelt og verbalt, f.eks. om forsinkelser, ruteendringer og 
tjenester om bord, til personer med ulike former for bevegelseshemninger. 

1.16.4 Alarm Bekreft om alarmsystem og -knapper er utformet slik at de lett kan nås av og 
varsle alle bevegelseshemmede personer, herunder personer med 
sensoriske svekkelser og personer med lærevansker. 

1.16.5 Tilleggskrav for å sikre bevegelighet inne i 
skipet 

Bekreft om håndlister, korridorer og ganger, døråpninger og dører er 
tilgjengelige for rullestolbrukere. 

Heiser, bildekk, passasjersalonger, innredning og toaletter skal være 
konstruert slik at de på en rimelig måte og i rimelig omfang er tilgjengelige 
for bevegelseshemmede personer. 



1) Fyll inn følgende koder for status:  X = i orden  – = ikke aktuelt U=under utbedring 

KS-0855B/KOI Rev. 21.10.2015 Side 9 av 11 

Ref. nr. i Sdir 
sjekkliste, 
KS-0805B 

Status 1) Kontroller og bekreft Kommentar 

Navigasjon 
1.17.1 Navigasjonsinstrumenter Bekreft om tilstand og spesifikasjoner for følgende navigasjonsinstrumenter 

er i orden, hvis aktuelt: 

 Dagslys signallampe, 
 Magnetkompass, 
 Gyrokompass, gyrokompass repeatere, 
 Peileskive eller utstyr for kompasspeiling, 
 Utstyr for å vise retning på sender, 
 ECDIS, inkludert backup-løsninger, 
 GNSS mottaker (Global navigation satelitte system receiver), 
 Radarinstallasjon(er), 
 Automatisk sporing eller automatisk radarplotting (ATA/ARPA), 
 Elektronisk plotterutstyr, 
 Farts- og distansemåleranlegg, 
 Ekkolodd, 
 Logg og måleapparater som viser rorvinkel, propellhastighet, 
 fremdriftskraftens styrke og retning, styrke og retning på sideveis 
 skyvekraft, stigning og driftsmodus (inkl. thrustere), 
 Svinghastighetsindikator (ROT - Rate of turn indicator), 
 Retning- eller sporingskontroll system, 
 Brovaktalarmsystem (BNWAS) hvis påkrevd. 

1.17.4 Internasjonal signalbok, IAMSAR-håndbok Bekreft om oppdatert eksemplar av den internasjonal signalboken og Volum 
III IAMSAR-håndboken (International Aeronautical and Maritime Search and 
Rescue) er ombord. 

1.17.5 Lanterner, figurer og lydsignaler Bekreft om påkrevde lanterner, figurer og lydsignalutstyr er om bord og i 
orden. Bekreft om det er hindringer som endrer på lyssektorer. 

1.17.6 Nødsignaler om bord (Phyrotechnics) Bekreft om nødsignaler som skal brukes av skip i nød finnes om bord. 

1.17.10 Gangvei og atkomstleider Bekreft om utstyret for å komme ombord og gå fra borde, slik som 
gangvei/fallrep og atkomstleider, er i tilfredsstillende stand og anvendbart. 

Ref. FOR-1987-06-15 nr. 507 Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på skip, Vedlegg. Bestemmelser 
vedrørende losheiser, fallrepsplattformer, opphengningsarrangement og landganger. 
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1.17.11 Personregistreringssystem Bekreft om: 

 personregistreringssystemet er godkjent av Sjøfartsdirektoratet,

 det er utpekt en registeransvarlig som skal ha ansvar for oppbevaring og
utlevering av registrerte opplysninger dersom det oppstår en
nødsituasjon, eller etter en ulykke,

 antall personer om bord blir meldt til fører eller ansvarshavende
vaktoffiser på bro før avgang og til rederiets registeransvarlige eller
rederiets landbaserte registreringssystem,

 passasjerskip som foretar reiser hvor de enkelte strekningene er på 20
nautiske mil eller mer, registrerer følgende opplysninger om alle
personer om bord: etternavn, fornavn eller initialer, kjønn,
alderskategori (voksen, barn eller spedbarn), alder eller fødselsår.

Ref. FOR 1999-09-06 nr. 1047 Forskrift om passasjerregistrering på skip. 

Miljø 
1.18.5 Søppel og avfall Oppslag 

Bekreft om skipet har oppslag (placards) som informerer besetningen om 
utslippskravene i regel 3, 4 og 6 i MARPOL An. V.  

Avfallshåndteringsplan 
Bekreft om avfallshåndteringsplan (Garbage Management Plan) er om bord. 

Utilsiktet tap 
Bekreft om eventuelle utilsiktede tap eller utslipp (som nevnt i Annex V/7) 
blir registrert i skipets dagbok. (Skip i innenriks fart har ikke krav om egen 
avfallsdagbok). 

Levering av avfall og lasterester til mottaksanlegg 
Bekreft om meldeplikten er fulgt og at påkrevd dokumentasjon finnes om 
bord, i henhold til FOR-2004-06-01-931 Forurensningsforskriften, Del 6 
kapittel 20 § 20.7. 

Ref. FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. §§ 11 og 16.  



1) Fyll inn følgende koder for status:  X = i orden  – = ikke aktuelt U=under utbedring 

KS-0855B/KOI Rev. 21.10.2015 Side 11 av 11 

Ref. nr. i Sdir 
sjekkliste, 
KS-0805B 

Status 1) Kontroller og bekreft Kommentar 

1.18.6 Kloakkarrangement Bekreft om det er tatt forhåndsregler / arrangert slik at skipet ikke slipper ut 
kloakk innenfor 300 m fra land i norske farvann. (Enkelte kommuner kan ha 
strengere / lempeligere krav).   

Ref. FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. § 11.  

Underskrift 

Sted Dato Signatur (rederiets inspektør/skipets fører) 

Andre kommentarer: 
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