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Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og 

tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for 

liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med 

norsk flagg og utenlandske fartøy i norske 

farvann.

Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern

for norskregistrerte skip og rettigheter i disse.

Direktoratet er underlagt Nærings- og 

fiskeridepartementet og Klima- og 

miljødepartementet. Aktivitetene til 

Sjøfartsdirektoratet blir bestemt av nasjonalt og

internasjonalt regelverk, avtaler og politiske 

beslutninger.

Introduksjon

Sjøfartsdirektoratet



Nullvisjonen

• Sjøfartsdirektoratet er bedt om å utarbeide et 

faglig grunnlag for en Nullvisjon i sjøfarten, 

basert på et enstemmig Stortingsvedtak.

• Til grunn ligger formuleringen som er 

gjenkjennelig fra veitrafikken, hvor visjonen 

er at ingen skal omkomme eller bli hardt 

skadet.

• Arbeidet skal forankres i en handlingsplan, 

med både eksisterende og nye tiltak. Denne 

skal utvikles i tett samarbeid med næringen 

og andre aktører.



NIS/NOR er 

konkurranseutsatt

4 største 

skipsfartsnasjonen

Vår rolle:
• Trygghet på sjøen

• Tilrettelegge og fasilitere

• Internasjonalt arbeid

• Service og tjenester

40 % 
reduksjon i 

utslippene 

innen 2030

Norge i front

350 ansatte

fordelt på 

15 kontorer i Norge 

Tilsynsmyndighet

5385 tilsyn i 2021

Underlagt NFD og KLD

Legge til rette for 

en grønnere og 

tryggere framtid 

for den maritime 

sektoren.

9 % av Norges 

utslipp kommer fra 

skip



Sjøfartsdirektoratet

Organisasjon

Bergen

Avdeling for skipsregistre:

15
Regions-og tilsynskontorer:

7
Regioner:

Haugesund

Bergen

Florø

Ålesund

Kristiansund

Sandnessjøen

Oslo

Larvik

Kristiansand

350
Årsverk:

Haugesund

Hovedkontor:

I dag

Stavanger

Trondheim

Bodø

Svolvær

Harstad

Tromsø

Hammerfest



Vår rolle
Sjøfartsdirektoratet

Trygghet på sjøen Tilrettelegge og fasilitere Jobbe for internasjonal

Aksept/regulering
Service og tjenester

• Trygghet

• Tilsyn

• Sikkerhet

• Support og service

• Sertifisering

• Registrering

• Tilskuddsordninger

• Samarbeidspartner

• Rådgiver

• Ny teknologi og grønne løsninger
• Forvalte og utvikle regelverk

• Ny teknologi blir internasjonalt 

akseptert og standardisert



Styrende regelverk for tilsynsaktiviteter

• Skipssikkerhetsloven med underliggende forskrifter

• Skipsarbeiderloven med underliggende forskrifter

• Internasjonalt:
• SOLAS

• MARPOL

• STCW

• ILO/MLC/WFC

• Miljøregelverk

• Skoler og utdanning

• Direktiver (f.eks Produktsikkerhetsdirektivet MED)



Tilsyn og tilsynsresurser

• På region- og tilsynskontorene har vi ca. 100 inspektører 

som utfører rundt 6500 tilsyn i året:

• Sertifikat tilsyn - periodiske

• Tilsyn med nybygg og ombygginger

• Uanmeldt tilsyn

• Havnestatskontroller av utenlandske skip i Norge



Sikkerhet og arbeidstakers rett til vern

• Alle arbeidstakere har rett på et vern:
• Skipsarbeiderloven med underliggende forskrifter, eller

• Arbeidsmiljøloven mm.

• Ansvar for og sikkerheten til skip – skipssikkerhetsloven
• Bygging og konstruksjon

• Ansvar og plikter

• Sikker drift

• Sikkerhetsstyring og ISM

• Tilsyn og sertifisering

• m.fl



Regelverk for skip hvor det drives dykkeoperasjoner

• På et skip gjelder skipssikkerhetsloven med underliggende forskrifter.

• Arbeidstaker sitt vern sikres av:
• Arbeidsmiljøloven eller

• Skipsarbeiderloven

• Dykking styres av AML kap 25 og 26 i Norge og på et norsk skip i utlandet.

• Dykking ifm petroleumsvirksomhet i Norge følges opp av Ptil.

• Sjøfolk som dykker fra et norsk skip i utlandet forholder seg til 

Skipsarbeiderloven med Sdir som tilsynsmyndighet.

Kilde: TV2



Tilsyn – hvem?

• Tilsyn og sertifisering av skip etter 

skipssikkerhetsloven utføres av 

Sjøfartsdirektoratet.

• Rederi og skipsarbeidstaker må forholde 

seg til Sjøfartsdirektoratet.

• Rederi og arbeidstaker/dykker må 

forholde seg til Sjøfartsdirektoratet og 

Arbeidstilsynet.



Beredskapsvakt

Operativ tilsynsavdeling har 

ansvar for Sjøfartsdirektoratets 

beredskapsvakt

24-7-365

52 74 50 00


