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MARPOL: Móttøka av ruski í havnum – Leiðbeining frá IMO  
 
Í strevinum við at fyribyrgja dálking av heimsins høvum hevur IMO eina tíð havt sjóneykuna á trupulleikarnar 
hjá londum við at tryggja nøktandi móttøku av ruski í havnum. Í hesum sambandi samtykti MEPC55 “Action 
Plan on Tackling the Inadequacy of Port Reception Facilities” og gav arbeiðsbólki heimild at arbeiða víðari við 
spurninginum.  
 
Arbeiðsbólkurin hevur lagt fram leiðbeining við heitinum “Guide to good practice for port reception facility 
providers and users”.  Leiðbeiningin er praktisk brúkaravegleiðing til skip, sum hava tørv á at sleppa av við so 
nevnt “MARPOL-burturkast”. Eisini er hon hent at hava hjá havnum, sum vilja á nøktandi og tryggan hátt leggja 
til rættis fyri at taka ímóti hesum burturkasti frá skipum.  
 
Hjálagda MEPC.1/Circ.671/Rev.1 inniheldur ymisku broytingarnar í sambandi við nýggju útgávuni av MARPOL 
Annex V, sum kom í gildi 1. januar 2013, tá ið eisini Eystarasalt varð gjørt til Special Area undir MARPOL Annex 
IV og norður-amerikanski parturin av karibiska havinum harumframt varð gjørdur til ECA-øki undir MARPOL 
Annex VI.  
 
Gevið gætur, at hjálagda MEPC.1/Circ.671/Rev.1 setir MEPC.1/Circ.671 úr gildi.  
 
Føroyar hava samtykt MARPOL-sáttmálan og øll fylgiskjølini (Annex). Í sambandi við IMO-góðkenning av 
føroyska sjóvinnumyndugleikanum í 2011 savnaðu vit inn upplýsingar um føroyskar móttøkuhavnir og um 
mongd, ið tær kunnu taka ímót í senn. Upplýsingarnar eru lagdar inn í dátugrunnin GISIS, har IMO vil hava alt 
tilfar um sjóvinnumyndugleikar savnað.  
 
Sambært áheitan frá IMO skal Sjóvinnustýrið gera vart við hjáløgdu leiðbeining. Føroyski sjóvinnumyndigleikin 
setir fyribyrgjandi arbeiði høgt á skrá, tá ið ræður um at forða dálking av sjónum. Vit fara so statt at mæla til, at 
reiðarí/rakstrarfelag áleggur skiparum á FAS-skipum at taka leiðbeiningina við í “Safety & Environment 
Protection”-fundi umborð og at geva Safety Officer í uppgávu at gera seg kunnugan við innihaldið.  
 
Góðir arbeiðshættir og neyvar loggbøkur umborð spara skipum fyri viðmerkingar tengdar at MARPOL og eisini 
frá at verða afturhildin í PSC. Vit fara so statt at biðja um og vænta samstarv hesum viðvíkjandi frá bæði 
feløgum og skipum.  
 
 
 
Hjálagt: MEPC.1/Circ.671/Rev.1 
 

--- 00 --- 
 


