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Godkjenning som sakkyndig virksomhet type A-1

Vi viser til søknad fra dere datert 24.04.2018, hvor dere søker om å bli godkjent som sakkyndig virksomhet type
A-1 etter vilkårene i forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare innretninger § 3 første
ledd.
Konklusjon
West Inspection AS godkjennes som sakkyndig virksomhet type A-1.
Vilkår for godkjenningen:
Virksomheten skal
 til enhver tid oppfylle kravene i forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare
innretninger eller forskrift som erstatter denne,
 gjennom interne rutiner og kvalitetssystemer sikre at kontrollen utføres på forsvarlig måte,
 ha relevant ansvarsforsikring,
 umiddelbart varsle Sjøfartsdirektoratet om alvorlige avvik på norskflaggede flyttbare innretninger,
 levere alle rapporter fra årlige, femårlig og førstegangskontroller av kraner på norskflaggede flyttbare
innretninger til Sjøfartsdirektoratet innen 31. desember hvert år, og
 avklare med Sjøfartsdirektoratet forståelsen av kravene i forskriften dersom tvil.
Begrunnelse
På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, og gjennomgangen vi har hatt av deres styringssystem, ser vi at West
Inspection AS oppfyller kravene i § 3 første ledd.
Tilbaketrekking av godkjenningen
Dersom Sjøfartsdirektoratet ved tilsyn, eller på annen måte, blir kjent med at vilkårene for godkjenningen ikke
er oppfylt, kan direktoratet trekke tilbake godkjenningen.
Annet
Den godkjente sakkyndige virksomheten type A-1 har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften, og
eventuelle dispensasjonssøknader skal sendes av rederiet til Sjøfartsdirektoratet for behandling.
Saken er behandlet etter
- forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare innretninger § 3 første ledd.
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Rett til å klage
Vedtak om godkjenning som sakkyndig virksomhet type A-1 er enkeltvedtak som kan påklages til Nærings- og
fiskeridepartementet etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er kommet frem.
Klagen skal sendes til Sjøfartsdirektoratet. Vi gjør oppmerksom på at retten til å se sakens dokumenter følger
av forvaltningsloven § 18, jf § 19.
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