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Terje Hernes Pettersen 
er seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, og 
har tidligere arbeidet i Sjøfartsdirektoratet. Han var medlem 
av Skipssikkerhetslovutvalget, oppnevnt av direktoratet, og 
hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelsen av 
lovproposisjonen.

Hans Jacob Bull 
er professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet 
i Oslo, og var leder av Skipssikkerhetslovutvalget. Han er 
forfatter av en rekke bøker, først og fremst innenfor sjørett, 
forsikringsrett og sjøforsikringsrett.
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Terje Hernes Pettersen og Hans Jacob Bull

skipssikkeRhetsloven
- med kommentAReR
 
Skipssikkerhetsloven av 2007 omhandler de sikkerhets-
messige krav som stilles til et skip. Disse kravene gjelder 
forhold knyttet til skipets tekniske og operative sikkerhet, 
personlige sikkerhet for dem som har sitt arbeid om bord, 
miljømessige sikkerhet for å hindre og begrense forurens-
ning fra skipet, samt skipets sikkerhets- og terrorberedskap. 
Krav til sikkerhetsstyringssystemer utgjør et viktig virke-
middel i sikkerhetsarbeidet. Rederiet er det sentrale plikt-
subjekt etter loven, men også skipsføreren og andre som 
har sitt arbeid om bord er pålagt plikter. 

Loven innholder i tillegg regler om det offentliges tilsyn 
med skip og om tiltak forvaltningen kan iverksette for å 
sikre at skipets sikkerhet opprettholdes. Loven gir dessuten 
mulighet for bruk av administrative sanksjoner og straff 
ved brudd på lovens  pliktbestemmelser. 

Boken inneholder grundige kommentarer til loven med 
senere endringer, først og fremst bygget på forarbeidene og 
praksis. Fordi loven på mange måter fremstår som en ram-
melov, har boken også en gjennomgang av det omfattende 
og komplekse forskriftsverket som er hjemlet i loven.  Siden 
loven har sin bakgrunn i et bredt internasjonalt regelverk, 
fastsatt av IMO, ILO og EU, redegjør boken dessuten  
detaljert for dette.
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