
Tíðindabræv 10/2012 – Rakstur   

1 
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Paris MoU: “Concentrated Inspection Campaign” (CIC) 
 

Næsta herferðin kunngjørd – sjóneykan á fyribyrging av eldi 
 
 
Endamál: Tryggja, at viðurskifti umborð á skipum eru sambært SOLAS Kap. II-2/ “Construction – fire protection, 

fire detection and fire extinction arrangements on board ships”. 
 
Nýggja herferðin frá Paris MoU hevur við sær, at eftirlit í fremmandari havn fer at hyggja nærri, at 
 

- Øll eldsløkkingarútgerð lýkur altjóða og føroyskari lóggávu og krøvum, 
- Sertifikatir í hesum sambandi eru í lagi, og 
- Annars, at prógvast kann í skjalagoymsluni, at øll viðurskifti eru sambært SOLAS, kap II-2, t.d. eftirlit 

við útgerðini, venjing av manningini, o.s.fr. 
 
Fremmandu eftirlitsfólkini (Port State Control Officers) hava fingið eitt yvirlit/spurnablað yvir 12 punktum, ið skal 
tryggja, at øki umborð, har vandin er størstur fyri eldsbruna verða kannað væl og virðiliga.  Punktini fevna um 
útgerð, skjalfesting og, at manningin dugir at brúka útgerðina og halda hana lýtaleysa. 
 
Nevnda spurnablað er hjálagt. 
 
Verða brek og ávantandi viðurskifti staðfest á útgerð ella í skjølum, kann atgerðin, teir krevja verða alt frá eini 
viðmerking um, at rættandi atgerð má til innan ávíst tíðarskeið, beinanvegin ella, at skipið verður hildið aftur til 
feilurin er rættaður.  Verður skipið hildið aftur, verður hetta – eins og áður – gjørt kent í yvirlitinum um aftur-
hildin á heimasíðuni hjá Paris MoU. 
 
Úrslitini av herferðini skulu viðgerast í stýrinum í Paris MoU, áðrenn tilfarið verður handað IMO. 
 
Gevi gætur: 
 

1) Vit síggja í okkara egna tilfarið frá PSC umborð á føroyskum skipum, at eldsløkkingarútgerð og 
viðurskifti tengd at hesum eru ein avbjóðing! 
 

Vit heita tískil á øll føroysk skip longu nú fara undir ein herferð í felagnum, sum setir sjóneykuna á 
eldsløkking. 
 

Til tess at tryggja, at arbeitt verður eftir sama leisti, sum fremmandu eftirlitsfólkini væntandi fara at 
nýta, mæla vit til, at hjálagda spurnablað frá Paris MoU verður nýtt.  Afturat kekklistum skipið longu 
man hava, kann verða viðkomandi at hyggja at viðurskiftunum við “øðrum eygum”. 
 

2) Mælt verður at tíðarfreist verður sett, nær ávantandi viðurskifti skulu verða bøtt.  Eisini minna vit 
um ófullfíggjað skjalfesting, sum má takast í álvara og rættast. 

 
 
Vit vóna við hesum, at øll føroysk skip eru til reiðar áðrenn 1. september til at fáa alla eldsløkkingarútgerð undir 
sjóneykuna. 
 

Tað snýr seg um trygdina hjá øllum umborð! 
 
 

 

Hjálagt: Paris MoU CIC Checklist 
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