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 Sept. 2014 
 

 
IMSBC: Gildiskoma og broytingar í reglugerðini 

 
Víst verður til Tíðindabræv 01/2013 – tekniskt viðvíkjandi IMSBC-reglugerðini og sjálvbodnu gildiskomu hennara 
frá 1. januar 2014.   
 
Gevið gætur I: Frá 1. januar 2015 verður IMSBC-reglugerðin gjørt til krav undir MARPOL Annex V. 
 
Avleiðingarnar av reglugerðini eru í fyrstu atløgu, at eftir 1. januar 2014 kundu leivdir frá farmi, ið eru av slagi, 
sum skilmarkað í reglunum, ikki tveitast fyri borð.  Turrur farmur og/ella vaskivatn skulu nú setast í land í  
“høviligari móttøkuhavn” (adequate port reception facilities).  Um so er, at eingin slíkur ílandsetingarmøguleiki 
er, kann skiparin nokta at taka farmin umborð. 
 
Tó so, MEPC-fundirnir í IMO í mai í fjør gjørdu niðurstøðu, at fram til 31. desember 2015 kann  vaskivatn úr 
lastirúmum, sum hava havt fastan farm, flokkaður sum HME – t.e. Harmful to the Marine Environment – koyrast 
fyri borð uttanfyri IMO Special Areas, tá ið hesar treytir eru til staðar: 

 Skiparin er komin at, at hvørki móttøka ella móttøkuterminalur eru í næstu havn; 

 Skipið er ávegis og so langt sum gjørligt av landi, og aldrin nærri enn 12 sjómíl; 

 Áðrenn vasking skulu leivdir av føstum farmi verða tiknar burtur (og pakkaðar fyri at setast í land), og 
lastirúmið skal vera sópað; 

 Filtur skal hava verið í nýtslu at savna saman bitlar í øllum soguvatni, til tess at forða fyri/minka um 
fastar leivdir í slíkum vatni;  

 Slagið og mongd av tí, sum skal fyri borð skal skjalfestast við at føra í Garbage Record Book; 

 Boðast skal frá eisini til flaggmyndugleikan, tá ið skipið sendir tilhoyrandi fráboðan til IMO í Revised 
Consolidated Format for Reporting Alleged Inadequacies of Port Reception Facilities 

 
Gevið gætur II:  

1. Hjálagt fylgir MEPC.1/Circ.469/Rev.2 við dagførdari útgávu av nevnda “Revised Consolidated Format for 
Reporting Alleged Inadequacies of Port Reception Facilities” frá IMO. 

 

2. Heitt verður á DPA um at veita skiparum hetta skjali og nøktandi kunning, og eggja til at boðað verður 
frá til IMO, tá ið móttøkuumstøður í havn ikki eru sambært reglunum. 

 

Víðari í hesum sambandi skal Sjóvinnustýrið gera vart við hjáløgdu samtykt MSC.354(92).  Við henni hevur IMO 

samtykt fleiri broytingar í IMSBC-reglugerðini, t.d.:  

− Nýggj/endurskoðað skilmarkan av GHS, hondbók viðv. royndum/testum og metingarstøði, sannlíkar 
orsøkir til eldkveiking, hitagerð (at farmur hitnar) og um ábyrgdarmyndugleikar 

− Last og roykreinskan undir sigling;  
− Sýnistøkur og sertifikat ella váttan av vætuinnihaldi viðv. last/farmi, sum kann gerast flótandi undir 

flutningi; 
− Mannagongdir til tess at verja lastina ímóti øllum, ið kann renna niður í lastirúmið og annars ímóti vatni, 

ið kann treingja seg inn, tá ið lastin verður flutt yvir í skipið frá prámum; 
− Stakroyndir av stúgvaðum farmi (sí dømi her fyri kol,  koks & flogøsku og steinevni / mineral)  
− Vandum tengdir at farmi, ið gerst flótandi; 
− Mannagongd fyri eyka meting av vandanum fyri evnabroyting til vætu; 
− Heilt umskrivað er kap. 9.2.3, sum snýr seg um farm/evni, har vandin er vaksandi við vavi av lastini, t.e. 

MHB (Materials Hazardous only in Bulk). 
 
Harafturat er yvirlitið yvir eftirfylgjandi føst evni broytt: 

- Ammoniumnitrat UN 1942 

- Ammoniumnitratbaserað handilstøð/taðingarevni UN 2067, 

 

http://www.intertek.com/coal/
http://www.intertek.com/petroleum/testing/coke-fly-ash/
http://www.intertek.com/minerals/inspection/


Tíðindabræv 10/2014  – Tekniskt   

2 
 

 

- Ammoniumnitratbaserað handilstøð/taðingarevni UN 2071, 

- Ammoniumnitratbaserað handilstøð/taðingarevni (meinaleysur) 

- Kalsiumnitrat UN 1454,  

- Kalsiumnitrat handilstøð/taðingarevni,  

- Viðarkol,  

- Jarnmetallsleivdir UN 2793 (sí dømi og leiðbeining um vandar, o.s.fr.), ,  

- Metallsulfid / svávulvetnissalt (sí kanning hjá British Ship Research Association) 

- Mómýri,  

- Sandur,  

- Frærestir (sí her um seedcake) , 

- Frærestir (meinaleyst),  

- Silikomangan (lágt kolevni) og svávul (fast evni) 

 

Harafturat eru eftirfylgjandi evni løgd afturat:  

- Aluminiumhydrat,  

- Aluminiumssmelt, leivdir frá framleiðslu, viðgjørt,  

- Hartbrend øska, vát,  

- Koltjøra (sí myndir),  

- Rátt jarn og stálrusk og bland av hesum,  

- Morlaðar kolevnisanodur,  

- Kúlur/pellets til kornfræiskanningar,  

- Granulerað/kornut nikkul (lægri enn 2 % vætuinnihald),  

- Granulera/kornut gips,  

- Ilmenitt (í minirallíki),  

- Ilmenitt (viðgjørt), 

- Nikkulmálmur,  

- Sandur, tungminiral,  

- Silikonrusk,  

- Storknað brennievni endurvunnið pappíri, plastikki og  

- Turkaður viður.  

 
Gevið gætur III: 

 Sambært áheitan frá IMO til limalond, biðja vit um, at skiparar og DPA kunna seg um tær broytingar, 
sum eru komnar í IMSBC-reglugerðini og harumframt seta fráboðanarmannagongdir í gildi mótvegis 
IMO. 

 
 
 
 
Hjálagt: Resolution MSC.354(92) 
 MEPC.1/Circ.469/Rev.2 
 

 
--- 00 --- 

http://imsbc.wordpress.com/2013/06/23/ferrous-metal-borings-shavings-turnings-or-cuttings-un-2793/
http://trid.trb.org/view.aspx?id=154480
http://www.standard-club.com/media/23994/StandardSafetySeedcake-final-2.pdf
https://www.google.com/search?q=coal+tar+pitch&espv=2&biw=1920&bih=932&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dmUpVLKILIPj7Qam5oHIAQ&sqi=2&ved=0CD8QsAQ

