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Regulering av ballastvann - historikk
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01.01.1988
08.09.2024

1988
Australia og Canada rapporter 

om problemer til IMO

1991
IMO godkjenner retningslinjer for forhindring
av introduksjon av fremmede organsimer via 

ballastvann

1993
IMO blir enig om å lage bindende regelverk 

basert på retningslinjene

2004
IMO vedtar Ballastvanns-

konvensjonen 
8 september, 2017

Ballastvannskonvesjonen trer i kraft

2024
Ballastvannskonvensjonen 

er fullstending implementert



Virkeområde
• Forskriften gjelder for:

– Passasjer- og lasteskip i utenriksfart
– Fiskefartøy med fartsområde Bankfisk I eller større
– Flyttbare innretninger og lektere i utenriksfart

• Forskriften gjelder ikke for:
– Skip som utelukkende er sertifisert for nasjonal fart

• Dispensasjon kan gis til:
– Skip i fast rute mellom spesifiserte havner eller steder
– Utenlandske skip og flyttbare innretninger som utelukkende opererer i 

norsk farvann
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Hovedtrekk i forskriften
• Ballastvannplan

– Godkjent iht IMOs retninglinjer (G4)
• Flaggstat
• Klasseselskap

• Ballastvanndagbok
– Alle skip som faller inn under Konvensjonen

• Krav til håndtering av ballastvann
– Rensing
– Utskifting (inntil krav om rensing)
– Levering til mottaksanlegg (sedimenter)
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Slik blir innfasingen av rensekravene
• Hovedregel – bruk av renseteknologi (Regel D-2)

– For nye skip:
• Fra og med 8/9- 2017

– Eksisterende skip:
• Knyttet opp til fornyelsen av IOPP-sertifikatet
• Fra og med 8/9- 2019 og frem til 08/9- 2024

– Skip uten IOPP sertifikat:
• Innen 8/9- 2024
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Utskifting av urenset ballastvann (inntil krav om rensing)
• Ved utskifting skal minst 95 prosent av volumet i samtlige ballastvanntanker skiftes ut. 

Gjennompumping av tre ganger volumet i hver ballastvanntank er likestilt med dette kravet.
– Utskiftingen skal skje på havdyp på over 200 meter, minst 200 nautiske mil fra nærmeste land. 
– Hvis dette ikke er mulig, skal utskiftingen skje på havdyp over 200 meter minst 50 nautiske mil fra 

nærmeste land.
– Bestemmelser er inkludert der avstand fra land eller havdybde ikke oppfyller kriteriene

• Kravene gjelder ikke dersom skipsføreren med rimelig grunn mener at utskiftingen vil sette 
sikkerheten eller stabiliteten til skipet eller den flyttbare innretningen, mannskapet eller 
passasjerene i fare på grunn av dårlig vær etc.
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Mer detaljerte spørmål knyttet til Ballastvannskonvensjonen?

• Geir Høvik Hansen er tilgjengelig på rom 366
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