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HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM MELDE- OG
RAPPORTERINGSPLIKT VED SJØULYKKER OG ANDRE HENDELSER
TIL SJØS

Vi viser til Deres brev av 14. april 2008 vedlagt utkast til ny forskrift om melde- og
rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs.

Statens havarikommisjon  for transport  har følgende  kommentarer:

§ I Virkeområde
Med foreslått formulering kan det synes som om forskriften ikke  får anvendelse for utenlandske
skip innenfor grunnlinjen, jf lov 27.  juni 2003 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone, § 1
Territorialfarvannet og grunnlinjene og § 2 Sjøterritoriet.

§ 5 Meldingens innhold.
Opplysninger om antall personer om bord er svært viktig i forhold til en eventuell redningsaksjon,
og bør derfor inkluderes.

§ 10 Rapporteringsprosedyrer ved utslipp eller fare for utslipp
"Rederiet  eller skipsfører"  foreslås endret til "Skipsføreren  eller rederiet"  slik at det blir samsvar
med de andre  paragrafene.

Det foreliggende utkastet til ny forskrift synes for øvrig å ivareta alle relevante behov for varsling
og rapportering i forbindelse med sjøulykker og andre hendelser til sjøs. SHT er derfor av den
oppfatning at forskrift 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt
forurensning burde kunne oppheves for så vidt gjelder akutt forurensing til sjøs, og at det i stedet
inntas en  henvisning til den nye forskriften.
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Av samme grunn bør forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for
arbeidstakere på skip, § 2-8 om varsel og meldeplikt ved personskade, oppheves eller endres.
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