Hovedkontoret

Til alle rederi med fartøy i rutefart

Fartøy i rutefart kan få fritak fra å avgi anløpsmelding og melding om farlig og
forurensende last.
Fartøy over 300 BT skal gi melding til Kystverket/havn om anløp til norske havner. I tilegg
skal fartøy med farlig og forurensende last gi en detaljert rapport til Kystverket/havn ved
avgang fra havn. Dette følger av forskrift 17. desember 2009 nr. 1633 om krav til melding
for fartøy på 300 BT eller mer og fartøy som transporterer farlig eller forurensende last §§ 4
og 5. Disse kravene om å gi melding gjelder også for fartøy i rutefart.
Vi ønsker med dette brevet å informere om at fartøy i fast rute kan få fritak fra plikten til å
rapportere om både anløp og eventuell transport av farlig og forurensende last.
For å få fritak for rapporteringsplikten må operatøren oppfylle og etterleve følgende vilkår
som nevnt i forskriften § 7:








fritaket må gjelde en bestemt rute
med rute menes at ruten drives i minst en måned og rutens planlagte varighet
maksimalt er på 12 timer. (Det er avstanden mellom to havner i ruten som ikke må
overstige 12 timer. )
operatøren fører og ajourfører en liste over fartøy som er omfattet av
bestemmelsene og sender denne til Kystverket
de opplysninger som nevnt i denne forskriftens vedlegg I, nr. 1 eller vedlegg I, nr. 2,
til enhver tid kan sendes til Kystverket på forespørsel. Den ansvarlige operatøren
skal opprette et internt system som muliggjør at disse opplysningene kan sendes til
Kystverket i et elektronisk format
ethvert avvik i forhold til forventet ankomsttidspunkt til bestemmelseshavnen på
eller over tre timer skal meddeles Kystverket

Disse bestemmelsene er gjennomført i Norge i tråd med direktiv 2002/59/EF. Etter at ESA
reviderte Norges implementering av direktivet er Kystverket nå bedt om å forbedre
gjennomføringen av regimet for fritak for rutegående fartøy.

På bakgrunn av dette har Kystverket utarbeidet en egen modul i det elektroniske
meldingssystemet SafeSeaNet Norway som skal gjøre det enklere for rutegående fartøy å
få et slikt unntak fra meldeplikten. Fartøy i innenriks rutefart kan registrere seg her. Når det
gjelder fartøy i internasjonal fart ber vi om at det tas kontakt med Kystverket. Unntak er her
betinget av en dialog med de andre landene som er involvert i ruten.
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Se Kystverkets hjemmeside www.kystverket.no under fanen for maritime
tjenester/Meldings- og informasjonstjenester for å få mer informasjon og for å finne
kontaktpersoner i Kystverket.
Til slutt vil vi informere om at Kystverket vil føre kontroll med at meldepliktene blir overholdt.
Med hilsen
Kystverket
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