KONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG
FISKEFARTØY UNDER 15 METER
Fartøy med største lengde over 6 meter, bygget etter 1967, har krav til installasjonsbevis for det elektriske anlegget.
Installasjonsbeviset må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget. Kontrollen skal utføres av
elektroinstallatør (minimum gruppe L), og det utstedes installasjonsbevis fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.
Fartøy fra 8 til 10,67 meter som ikke har gyldig installasjonsbevis ved tidspunkt for førstegangskontroll av fartøyet hos
Godkjent foretak må gjennomgå kontroll ved elektroforetak akseptert av DSB. Det utstedes da et kontrollskjema som
må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget.
Etter 1. juli 2014 skal fiskefartøy med største lengde 9 meter og derover (før 10,67 meter), uavhengig av byggeår, ha
periodisk kontroll av det elektriske anlegget etter at fartøyet er faset inn i kontrollordningen (kontroll ved Godkjent
foretak). Det vil si at dersom fartøyets installasjonsbevis er gyldig når fartøyet fremstilles for førstegangskontroll, skal
første periodiske kontroll av elektrisk anlegg utføres innenfor en periode på 5 år.
Kontroll av det elektriske anlegget skal utføres av elektroforetak akseptert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB), og det utstedes kontrollskjema fastsatt av DSB. Oversikt over aksepterte elektroforetak finnes på
nettsidene til DSB på https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/kontroll-av-elanlegg-pamindre-fiskefartoy-og-lasteskip/

Kontroll av fartøy og elektrisk anlegg
Fartøygruppe

Kontroll hos
Godkjent foretak

Egenkontroll

Periodisk kontroll
hos Godkjent
foretak

<8 meter

8–9 meter

Førstegangskontroll
ved Godkjent
foretak.

Skal utføres ved
hver 30 md. etter
dato for utstedt
fartøyinstruks +/– 6
mnd.) Skjema for
egenkontroll skal
oppbevares om
bord

9–10,67
meter

Fullstendig kontroll
dersom fartøyet ikke
har vært fremstilt for
fullstendig eller
periodisk kontroll
ved Godkjent foretak
i løpet av de siste 5
år

Egenkontroll av
reder (reders
egenkontroll).
Kontrollen utføres
ved 30 mnd. etter
dato for utstedt
fartøyinstruks +/– 6
mnd.

Periodisk kontroll
ved Godkjent
foretak innenfor en
periode på 5 år.
(med forutgående
forberedende
egenkontroll).
Kontrollen utføres
ved 30 md. etter
dato for utstedt
fartøyinstruks – 6
mnd.

Kontroll av
elektrisk anlegg
Fartøy med største
lengde over 6
meter, bygget etter
1967, har krav til
installasjonsbevis.
Fartøy som ikke har
gyldig
installasjonsbevis
ved tidspunkt for
førstegangskontroll
må gjennomgå
kontroll ved
elektroforetak
akseptert av DSB.
Fartøy som ikke har
gyldig
installasjonsbevis
ved tidspunkt for
førstegangskontroll
må gjennomgå
kontroll ved
elektroforetak
akseptert av DSB

Periodisk kontroll
av
elektrisk anlegg

Periodisk forenklet
kontroll ved
akseptert
elektroforetak.
Kontrollen utføres
innenfor en
periode på 5 år.

Fartøygruppe

Kontroll hos
Godkjent foretak

Egenkontroll

10,67–15
meter

Fullstendig kontroll
dersom fartøyet ikke
har vært fremstilt for
fullstendig eller
periodisk kontroll i
løpet av de siste 30
mnd.

Periodisk kontroll
hos Godkjent
foretak
Periodisk kontroll
(med forutgående
forberedende
egenkontroll).
Kontrollen utføres
ved 30 mnd. etter
dato for utstedt
fartøyinstruks - 6
mnd.

Kontroll av
elektrisk anlegg
Fullstendig kontroll
ved akseptert
elektroforetak

Periodisk kontroll
av
elektrisk anlegg
Periodisk forenklet
kontroll ved
akseptert
elektroforetak.
Kontrollen utføres
innenfor en
periode på 5 år.

Krav om kontroll hos Godkjent foretak for fartøy med største lengde mellom 8 og 10,67
meter
Kravet blir innfaset over tid. I tabellen under kan du se når ditt fartøy må ha gjennomført kontrollen.

Bygget etter
1.7.2014

Bygget i
perioden 1.1.
1998 til
1.7.2014

Bygget i
perioden 1.1.
1992 til
31.12.1997

Bygget i
perioden
1.1.1983 til
31.12.1991

Bygget i
perioden
1.1.1970 til
31.12.1982

Bygget før
1970

Bankfiske

Før fart

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

Kystfiske

Før fart

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

Fjordfiske

Før fart

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2021

Fartsområde

