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HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM MELDE- OG RAPPORTERINGSPLIKT VED 
SJØULYKKER OG ANDRE HENDELSERE TIL SJØS. 

Fiskebåtredernes Forbund viser til utkast til forskrift vedrørende overnevnte. Slik vi 
oppfatter forslaget, vil en rekke hendelser som ikke karakteriseres som sjøulykker 
med dette forslaget nå være meldingspliktige. I tillegg ønsker en å forenkle 
meldingsrutinene slik at enhver meldepliktig hendelse kun skal rapporteres til en 
mottaker i en standardisert melding. For flåten vil kystradiostasjon eller 
hovedredningssentral være mottaker av meldingene, mens det senest etter 3 døgn 
skal sendes en rapport til Sjøfartsdirektoratet om hendelsen. Unntaket er 
rapportering av utslipp av olje eller forurensende last som skal sendes 
kystradiostasjon eller hovedredningssentral. 

Forbundet viser til at skipper/styrmann om bord i et fiskefartøy skal sende en rekke 
meldinger som gjelder utøvelsen av fisket og i tillegg har mange andre lovpålagte 
oppgaver. Forbundet er derfor generelt positiv til forslaget om enklere 
meldingsrutiner og standardiserte rapporter. Dette vil gjøre det lettere for skipper å 
melde de hendelsene som omfattes av forskriften. Mulighet til å sende meldinger og 
rapporter på elektroniske skjema, kan ytterligere forenkles slik at all lovpålagt 
fartøyinformasjon genereres automatisk. Mottakeradresse (epost) kan da ligge inne i 
systemet og fartøyet må da få tilsendt en kvittering på at innsendte melding er 
mottatt. Rapportering til Sjøfartsdirektoratet må kunne skje på samme måte. 

Forbundet mener de foreslåtte endringene stiller store krav til rask og effektiv 
informasjonsutveksling mellom relevante myndigheter og at den største utfordringen 
med en slik omlegging vil ligge her. Forbundet forutsetter at det settes av 
tilstrekkelige ressurser til at dette lar seg gjennomføre på en smidig måte. Likeledes 
må meldingene og rapportene også benyttes til å forbedre statistikken over ulykker 
og hendelser til sjøs. 

Det hersker noe uklarhet om hva som skal rapporteres i henhold til forskriften. En 
grunnstøtning kan for eksempel være en lett bunnberøring som ikke antas å ha 
skadet skipet. Slike hendelser skjer relativt ofte. I mange havner vil i realiteten fartøy 
som ligger ved kai, ha bunnberøring to ganger i døgnet (lavvann). Forbundet mener 
det er nødvendig å gjøre det klarere i forskriften, eller i en veiledning til forskriften 
hvilke typer hendelser som skal rapporteres. 

Fiskebåtredernes Forbund viser til at endringen er foreslått og tre i kraft allerede 1. 
juli d.å. Forbundet mener dette er en for kort frist og foreslår at forskriften gjøres 
gjeldende fra 1. januar 2009. Subsidiært må departementet i løpet av kort tid sende 
ut god og detaljert informasjon til rederiene og til næringsorganisasjonene om hvilke 
hendelser som skal meldes, samt kontaktinformasjon og ferdig utarbeide elektroniske 
skjema. Forbundet mener en uansett må tillate en viss overgangsperiode.  
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