Kontrollordning for fiskefartøy
10,67 - 15 meter
DNV er godkjent av
Sjøfartsdirektoratet til å
utføre kontroll av norske
fiskefartøy. Vi kjenner
fiskeflåten og har stasjoner
langs hele norskekysten.

DNV (Det Norske Veritas) er en
uavhengig stiftelse som leverer et
bredt spekter av tjenester til den
maritime næringen. Vår
kjernevirksomhet er relatert til rollen
som klasseselskap og omfatter
kontroll og sertifisering av fartøy,
både i henhold til eget regelverk og
på vegne av myndighetene. Vår visjon
er å sikre liv, eiendom og miljø.
DNV kjenner fiskeflåten og har mer
enn 500 fiskefartøy i klasse.

Tjenestene omfatter:

I august 2010 ble Det Norske Veritas
godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å
utføre kontroll av norske fiskefartøy
mellom 10,67 og 15 meter. Som
godkjent foretak kan vi tilby tjenester
via alle våre 18 stasjoner langs
norskekysten.

Les mer om kontrollordningen på
neste side.
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Periodisk-, fullstendig- og annen
kontroll av seilende fartøy,
herunder utstedelse av
fartøysinstruks
Fullstendig kontroll av nybygg,
konverteringer og innkjøp,
inkludert behandling av
dokumentasjon og godkjenning
av stabilitet
Utstedelse av identitetsbevis

Kontakt oss for tilbud på kontroll. Vi
tilbyr fast avtalt pris med tillegg av
faktiske reisekostnader.

DNV-stasjoner
Kontakt din nærmeste
DNV stasjon:

Kontrollordningen
Ordningen ble innført i 2001 og medførte at
kontrollaktivitetene ble overført fra Sjøfartsdirektoratet
til private foretak godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
I henhold til norsk regelverk skal
fiskefartøy, som benyttes i
næringsvirksomhet, fremstilles for
periodisk kontroll ved et godkjent
foretak hver 30 måned. I tillegg skal
fartøy som undergår vesentlige
forandringer, eller har lidt skade, samt
konverteringer og innførsler,
fremstilles for kontroll. Dette for å
sikre at gjeldende forskriftskrav er
ivaretatt.
De periodiske kontrollene er todelte.
Det betyr at en del av kontrollen
gjennomføres under ansvar av reder,
og en del under ansvar av godkjent
foretak.
Når en slik kontroll er gjennomført og
fartøyet er funnet å tilfredsstille
gjeldende krav, vil det bli utstedt en
Fartøyinstruks. Dokumentet gir en
bekreftelse på at kontroll er
gjennomført. Det informerer og om
driftsmessige begrensninger for
fartøyet og tidspunkt for når neste

periodiske kontroll skal være
gjennomført.
En gyldig fartøyinstruks er således en
forutsetning for at fartøyer kan drive i
næringsvirksomhet. Det forutsettes
imidlertid at fartøyet holdes i
forskriftsmessig stand i løpet av
perioden mellom hver kontroll. Dette
krever igjen at fartøyet har gode
vedlikeholdsrutiner ombord. Slike
rutiner vil gi både en sikkerhets- og
økonomigevinst, i form av pålitelig
utstyr og forutsigbare
driftsbetingelser.
Gode vedlikeholdsrutiner vil også
sikre at fartøy og mannskap er godt
forberedt ved kontroller om bord.
Kontrollene kan enten være ved
uanmeldt inspeksjon fra
Sjøfartsdirektoratet, eller ved
periodiske kontroller hos godkjent
foretak.

Det Norske Veritas AS
E-post: e.larsen@dnv.com og steinar.dahl@dnv.com
Internett: http://www.dnv.no/fisk

Tromsø 77 01 65 50
Harstad 77 01 65 50
Bodø 77 01 65 65
Mo i Rana 75 16 01 75
Trondheim 73 90 35 00
Kristiansund N 71 58 50 00
Ulsteinvik 70 01 52 00
Ålesund 70 11 51 10
Måløy 57 74 55 90
Florø 57 74 55 90
Førde 57 74 55 90
Bergen 55 94 36 00
Stord 53 40 29 00
Haugesund 52 70 36 40
Stavanger 51 50 60 00
Kristiansand S 38 10 47 00
Sandefjord 33 48 55 50
Oslo, 67 57 99 00
Fredrikstad 69 35 58 50

