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Tíðindabræv 01/2011 – Rakstur 

 
 

Port State Control – Almenn kunning frá FMA 
 

PSC Mannagongdir 
 

Vitjan um borð 
Frá 1. januar 2011 hevur Paris MoU sett í verk nýggja eftirlitsskipan .  Skipanin lítur havna-

myndugleikum upp í hendi at hava strangari eftirlit yvir eitt trý ára tíðarskeið við øllum skipum, sum 

vitja havnir og akkerspláss innan samstarvsøkið hjá Paris MoU.  Skip í bólkinum “High Risk Ship” 

(HRS) eru tey, sum serstakliga koma í sjóneykuna, og fara hesi skip at koma undir víðkað eftirlit 

hvønn sætta mánaðin.  Skip, sum hava verið hildin aftur í havn í Paris MoU-økinum meira enn tríggjar 

ferðir fara at verða bannað í øllum økinum.  Hin vegin, undir nýggju skipanini fara eisini væl rikin 

skip, við góðum avrikum undir skipanini at verða samsýna við longri tíðarskeiðum ímillum hvørja 

PSC-vitjan um borð. 
 

Flestu rakstrarfeløgini hava longu verið í kasti við nýggja skipanina, og so statt havt ófráboðaða vitjan 

um borð.  Royndir eru helst gjørdar viðvíkjandi fyrsta endamálinum, sum er at kanna, at øll 

viðkomandi skjøl eru um borð, og at tey eru løggild (Initial Inspection/Fyrsta eftirlit). 
 

PSC-eftirlitsmaðurin er heimilaður til at gera víðkað eftirlit, er orsøk til iva um, hvussu stendur til um 

borð við atliti til altjóða krøv.  Hetta merkir, at hann fer at hyggja at øðrum skjølum, trygdarútgerðini, 

hvussu fólk hava skil fyri uppgávum sínum, o.s.fr. (Extended Inspection/Víðkað eftirlit).  Saman av 

tveimum oyðubløðum, A og B, fær skiparin endaligu niðurstøðuna, sum eftirlitsmaðurin ger sær.  

Oyðublað A er yvirlit yvir útgerðina og løggilding av viðkomandi skjølum.  Oyðublað B er yvirlit yvir 

brek/skaðar , sum hvørt sær verða merkt við eini gerðakotu.  Gerðakotan gevur skiparanum/felagnum 

tíðarfreist fyri nær brekið/skaðin skal verða bøtt uppá/umvældur. 
 

Harafturat, verða haldgóð prógv funnin fyri at skipið er ein hóttan fyri trygd ella umhvørvi, hevur 

eftirlitsmaðurin heimildir at halda skipinum aftur til vístu brekini/skaðarnir eru bøtt/ir, og nýtt eftirlit er 

gjørt.  Havnarmyndugleikin vil antin sjálvur gera eftirlit umaftur, ella teir biðja avvarðandi klassafelag 

um at gera eftirlit og vátta umvælingina. 
 

Tá ið skip er hildið aftur hevur havnarmyndugleikin heimild at leggja rokning eftir seg frá arbeiðinum, 

teir hava gjørt.  Frá tílíkum afturhaldi skal skjótast gjørligt skrivlig frásøgn sendast avvarðandi 

flaggmyndugleikum, klassafelagnum og IMO.  Upplýsingar frá eftirlitinum og tíðarfreistir fyri 

umvælingararbeiðið verða settar inn í eina telduskipan, sum allir limir í Paris MoU-sáttmálanum hava 

atgongd til. 

 

Gerðakotur 

Tíðarfreistirnar, sum verða givnar fyri hvørt slagi av breki/skaða verða vanliga nevndar “gerðakotur”.  

Tær mest nýttu koturnar eru hesar: 
 

30 = Orsøk(ir) til afturhald 

17 = Skiparin hevur fingið boð um at rætta brekið / umvæla skaðan, áðrenn farið verður avstað aftur 

16 = Skal rættast innan 14 dagar 

15 = Skal rættast áðrenn komu í næstu havn 

19 = Týðandi frávik, sum skal rættast áðrenn siglt verður avstað 

18 = Frávik, sum skal rættast innan 3 mánaðir  

10 = Frávikið er rættað 

40 = Næsta havn er kunnað 

47 = Sambært treytum frá klassafelagnum 

50 = Flaggmyndugleiki / aðalsendifólk kunnað 

70 = Klassafelag kunnað 

80 = Bráðfeingis / fyribils umvæling 
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Serstøk átøk innan eftirlit av skipum 

Myndugleikin fyri Paris MoU-økið fer stundum at seta í verk átøk, ið ganga yvir eitt tríggjar mánaðir 

tíðarskeið.  Í hesum tíðarskeiðinum verða ávísir trupulleikar settir í sjóneykuna, og hugt verður neyvari 

at ávísum økjum, tá ið eftirlit verða framd.  Higartil hava hesi øki fingið serstakt eftiransni: 
 

 Eftirlit av øllum búrúmum um borð sambært ILO sáttmála Nr. 147 

 Eftirlit av lýdni sambært ISM-kotuni 

 Eftirlit av GMDSS-útgerðini, og at fólkini duga at brúka útgerðina 

 Eftirlit av trygdini um borð á ferðamannaskipum 

 Eftirlit av lýdni sambært ISPS-kotuni 

 Eftirlit av lýdni sambært MARPOL Annex I-krøvunum 
 

Boðað verður frá um átøk í lýsingum frá PSC-skrivstovunum, áðrenn tílík átøk verða sett í verk.  

 

PSC við atliti til ISM: 

Felags reglur eru ásettar sambært leiðreglum frá IMO, hvussu eftirlit skal gerast við atliti til ISM.  

IMO-skriv MEPC/Circ. 354, dagfest 18.12.1998, ásetur hesar leiðreglur: 
 

 Eftirlitsmaðurin skal ikki gera grannskoðan.  Hann skal gera eftirlit sambært viðkomandi ISM-

váttan. 

 Víðkað eftirlit skal gerast, um prógv eru fyri, at IMS-krøvini eru ikki sett í verk, ella at umstøðurnar 

eru av tílíkum slagi, at orsøk er til at halda skipinum aftur. 

 Í neyvari eftirliti hevur eftirlitsmaðurin skrá frá IMO við 11 spurningum at ganga eftir til at vátta 

lýdni sambært ISM-kotuni. 
 

Finnur eftirlitsmaðurin brek ella skaða, skal hann sambært heimildum sínum frá havnar-

myndugleikunum áleggja eigaranum at gera bøtandi ágerðir í samstarvi við stovn, sum hevur útvegað 

ISM-góðkenningina. 
 

Serstakar banningarreglur í Paris MoU: 

Í samstarvi við ES hevur Paris MoU givið út reglugerð, sum er galdandi í ES farvatni síðani 

01.07.2003 viðvíkjandi banni av skipum: 
 

Grundað á ES-skriv 2001/106/EC skal eitthvørt skip bannast, sum: 
 

• Siglir undir flaggi, sum er mett at vera “very high risk” sambært svarta listanum hjá Paris MoU, og 

sum hevur verið hildið aftur tvær ferðir seinastu trý árini, ella 

• Siglir undir flaggi, sum er mett at vera “medium risk” sambært svarta listanum hjá Paris MoU, og 

sum hevur verið hildið aftur tríggjar ferðir seinastu tvey árini. 
 

Bannið verður lyft einans eftir almennum boðum frá klassafelagi og flaggmyndugleika, at skipið 

sambært nágreiniligum eftirliti nú lýkur øll krøv.  Hetta eftirlitið skal verða framt av PSC. 

 

Serstakar reglur fyri víðkað eftirlit undir Paris MoU: 

Síðani juli 2003 hava hesi skipasløg verið undirløgd krav um árligt víðkað eftirlit: 
 

• Skip, sum flyta olju, sum eru yvir 3000 GRT, og eru meira enn 15 ára gomul, 

• Skip, sum flyta evnavørur (chemicals) og gass, og sum eru yvir 10 ára gomul, 

• Skip, sum flyta turra last, og sum eru yvir 15 ára gomul, og 

• Ferðamannaskip, sum eru yvir 15 ára gomul. 
 

Undan komu í havn eiga skiparar at melda frá til havnarmyndugleikan, tá ið tíðin aftur er búgvin fyri 

nýggjum eftirliti.  Meira um hetta er at finna á heimasíðuni hjá Paris Mou “MEI Information”). 
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Fyribyrgjandi arbeiði 
 

Fyribyrgjandi atgerðir: 

At fyribyrgja trupulleikar undir PSC-eftirliti mugu eigarar at tryggja seg um, at skipini eru nóg væl 

hildin, og at øll krøv verða lýdd um borð.  Niðanfyri standandi punkt eiga at verða eygleidd: 
 

• Áhaldandi viðlíkahald um borð 

• Reglulig venjing um borð at tryggja tilbúgving í neyðstøðu 

• Regluligt eftirlit við útgerðaváttanum og løggildi teirra 

• Regluligt eftirlit við nær tíðin er búgvin til nýtt sýn av útgerðini 

• Reinføri á dekkinum (fyrsta myndin!) 

• Forðing av fríari atgongd um borð 

• Røtt og vinaligt samstarv við PSC-eftirlitsmaðurin; onkur eigur at fylgja honum og vera til reiðar at 

svara spurningum beinanvegin, lata stongdar hurðar upp, o.s.fr. 

 

Avbjóðandi øki: 

Hagtøl vísa, at meginparturin av brekum/skaðum, sum verða avdúkað/ir undir PSC hava við 

MARPOL-útgerðina at gera.  Mest avbjóðandi økini tykjast vera:   
 

• Ófullkomin útgerð og/ella vantandi lutir, sum hoyra til neyðugu útgerðina 

• Siglingartíðindi, sum ikki eru dagførd 

• Kravdar vikufráboðanir um sigling, sum ikki eru dagførdar 

• Handbøkur ikki at finna / leiðbeiningar ikki sligin upp sambært krøvum 

• Feilur við útgerðini at skilja olju frá vatni (OWS – sambært Fráboðan B, XXI, Partur IV, Lutur B, 

Regla 32, stykki 2, 6, 7 og 8)  

• Feilir í, ella vantandi upplýsingar í oljudagbókini (Oil Record Book) 

• Feilir í, ella vantandi upplýsingar í øðrum dagbókum. 

 

FMA virksemi í Paris MoU høpi 
 

Hagtøl og kunning: 

FMA miðar eftir at greina hvørt afturhald av FAS-skipi fyri at meta um dygdina av eftirlitinum, sum 

sjófólkini sjálvi eiga at gera um borð.  Ein eftirmeting av hvørjum breki/skaða, sum verður dagført, 

verður gjørd til at veita øðrum skipum undir FAS yvirlit yvir eyðkendar trupulleikar.  Yvirlitið skal 

brúkast til at byrgja fyri somu umstøðunum um borð á øðrum skipum.  Eisini skal yvirlitið kunna FMA 

um feilir kunnu vísast aftur til vantandi dygd í tænastum okkara til kundan.  Rættandi og fyribyrgjandi 

atgerðir skulu gerast, tá ið sovorðin brek verða avdúkað. 
 

Harafturat verður fylgt við brekum/veikleikum, sum PSC eftirlitsfólkini leggja inn í Paris MoU 

dátugrunnin.  Eisini hetta verður gjørt við sama í hyggju:  At veita øðrum FAS-skipum kunning til at 

fyribyrgja somu umstøðum um borð.   
 

Dentur skal leggjast á, at arbeiðið verður gjørt við atliti til navnloysi.  Men vónin er, at arbeiðið skal 

støðugt menna dygdina í tænastum okkara til FAS-flotan sum heild. 
 

Aðrar tænastur: 

FMA miðar eftir at veita rakstrarfeløgunum við skipum undir FAS rætta kunning viðvíkjandi Paris 

MoU. Harumframt verður miðað eftir at hjálpa til við fyrireikingum, verður hetta umbiðið. Av tí sama 

er annað tíðindaskriv beint nú í gerð (“Vegleiðing um fyrireikingar undan komu í havn”) . Hetta verður 

sent út um stutta tíð saman við uppskoti til egna eftirlitsskrá um borð. 
 

NB! Nevnda skrá skal kortini ikki koma afturat eftirlitsamboðum, sum skip longu hava í nýtslu.  Hon er 

bara ein hjálp til at fara um egnu skjøl at tryggja, at tey eru so nágreinilig sum gjørligt. 
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