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IMO: LEIÐBEINING UM HANDFARING AV LAST, IÐ VERÐUR OYÐILØGD 
 

Sjóvinnustýrið skal gera vart við skrivið MEPC.1/Circ.809 frá umhvørvisnevndini MEPC hjá IMO við 
leiðbeiningum viðvíkjandi handfaring av last, ið verður oyðiløgd. 
 
Undir sigling kann stundum henda, at last oyðilegst, og mugu sjófólk tá finna loysn uppá trupulleikan.  
Við hjálagda skrivi hevur IMO havt í hyggju at veita bæði myndugleikum, lastieigarum, 
móttøkuhavnum, tryggingarfeløgum, skipaeigarum, rakstrarfeløgum og manningini umborð 
leiðbeining viðvíkjandi støðuni. 
 
Skilabesta loysnin at handfara last, ið verður oyðiløgd meðan skipið er á ferð, er at fáa lossað lastina 
uppá land – annað hvørt fyri at selja hana til annað slag av nýtslu, til at endurvinna tilfar, ið kann 
bjargast og endurnýtast, ella at sleppa av við lastina á ein umhvørvisvinarligan hátt.  At søkkja 
oyðilagda last í havið skal einans umhugsast undir umstøðum, har munandi skundur er í myndini og 
móttøkumøguleikar ikki eru á landi, og tá ið lastin ikki er til skaða fyri umhvørvið og heilsuna hjá fólki. 
 
Lóggávugrundarlagið fyri skrivið eru London Convention 72, Protocol 96 (LC/LP) og MARPOL Annex V.  
Føroyar hava samtykt London Convention 72 (LC) og MARPOL Annex V.  Á hetta grundarlagi eigur 
hjálagda leiðbeining at vera í nýtslu, um illa vil til og last oyðilegst meðan skip er í sjónum.  Tó at 
Føroyar ikki hava samtykt London Protocol 96 (LP), er hetta eingin forðing fyri, at flaggstaturin kann 
áleggja feløgum og skipum at leggja hjáløgdu leiðbeining til grund fyri mannagongdum sínum, til tess 
at vísa best møguliga fyrivarni í sambandi við last, ið verður oyðiløgd.  So statt er hjálagda skriv stak 
viðkomandi. 
 
Sjóvinnustýrið mælir rakstrarfeløgum til at hava mannagongdir í sínum SMS, hvussu farast skal fram, 
tá ið last verður oyðiløgd, og at hesar mannagongdir verða gjørdar sambært leiðbeiningini frá IMO.  
Sambært tilmælinum frá IMO fer Sjóvinnustýrið eisini at mæla til, at rakstrarfeløg boða flaggmyndug-
leikanum frá sínum royndum undir slíkum umstøðum.  Á henda hátt kann Sjóvinnustýrið gera landsins 
myndugleika varan við avbjóðingar og eisini vera við til at boða altjóða sjóvinnufelagsskapinum IMO 
frá. 
 
 
Encl.:  MEPC.1/Circ.809. 
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