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1 Samgöngustofa
Um Samgöngustofu, sem er stjórnsýslustofnun samgöngumála, gilda lög
nr. 119/2012. Í 9. gr. eru talin verkefni hennar sem lúta að siglingum og voru
áður á hendi Siglingastofnunar.
Meðal verkefna stofnunarinnar er eftirlit með haffæri skipa og skráning
skipa. Um eftirlitið gilda lög nr. 47/2003. Um skráningu skipa gilda lög nr.
115/1985. Hér á eftir verður fjallað um þessi verkefni stofnunarinnar.
Stofnuninni eru falin ýmis önnur mikilvæg verkefni.

Hún annast

framkvæmd flestra laga er varða siglingamálefni. Þar má nefna framkvæmd
hafnalaga, sbr. 1. tl. 3. gr., laga um vitamál, leiðsögu skipa og kafarastörf, sbr.
4. tl. 3. gr.

2 Eftirlit með skipum - Haffæri
Markmiðið með reglubundnu skipaeftirliti er að tryggja öryggi við
siglingar.

Nauðsynlegt er að tryggja að reglum um gerð og búnað skipa sé

fylgt. Tilgangur með þessum reglum er að tryggja öryggi við siglingar, bæði
manna og verðmæta sem bundin eru í skipum og farmi þeirra, svo og að vinna
gegn því að spjöll verði á umhverfi af völdum skipa, sbr. 1. mgr. 12. gr. laga
nr. 47/2003, sbr. einnig 2. mgr. 1. gr. reglugerðar um skoðanir á skipum og
búnaði þeirra nr. 1017/2003. Þessar reglur verða ekki raktar hér, en lítillega
vikið að því hvenær skip teljist vera haffært og síðan fjallað um framkvæmd
eftirlitsins.
Í lögum um eftirlit með skipum nr. 47/2003 eru settar reglur um eftirlit
með ástandi skipa. Skip sæta reglubundnu eftirliti samkvæmt reglum laganna
og eigendur skipa eru skyldugir til að sjá um að lögskipaðar skoðunargerðir
fari fram. Sama skylda er lögð á skipstjóra og yfirvélstjóra, sbr. 1. mgr. 9. gr.
laganna. Vanræksla á þessari skyldu varðar refsingu samkvæmt 29. gr. laganna.
Skoðun lýtur að því hvort skip uppfylli í reynd þær kröfur sem gerðar
eru í lögum og reglugerðum. Er það rakið í 1. mgr. 11. gr. laga nr. 47/2003,
sbr. einnig reglugerð nr. 1017/2003. Í lögunum eru gerðar ákveðnar kröfur til
ástands skipa. Er þeim lýst svo með því að segja að skip skuli vera haffært.
Að ekki sé umtalsvert meiri hætta bundin við siglingu með skipinu en
venjulegt er við siglingar.
Í 17. gr. laga nr. 47/2003 er að finna afmörkun á hugtakinu óhaffært.
Í 1. tl. segir að skip verði að hafa gilt viðeigandi skírteini eða
haffærisskírteini til að teljast haffært. Engu skiptir að þessu leyti þó ástandi
skips sé í engu áfátt, þessi mælikvarði er alfarið formlegur.
2. tl. á við um það að skip ristir dýpra en hleðslumerki þess leyfa. Um
hleðslumerki og hleðslumerkjaskírteini eru ekki ákvæði í lögunum, en einungis
vísað til gildandi alþjóða-samþykktar um hleðslumerki.
Mesta þýðingu hefur 3. tl.

Þar er að finna efnislega skilgreiningu á

haffæri. Hugtakið er svo sem vænta mátti verulega matskennt. Megináherslan
er á það hvort skip sé öruggt.

Það er ekki sett neitt skilyrði um það hvers

vegna það er óöruggt, aðeins eru nefnd helstu atriðin.

Aðalatriðið er hvort

skip sé öruggt til þeirra ferða sem því er ætlað að fara, hvort umtalsvert meiri

hætta sé á ferðum en venjulegt er við siglingar. Þess er ennfremur beinlínis
getið í ákvæðinu að miða beri við hina fyrirhuguðu ferð. Þannig verður matið
að nokkru leyti einnig háð árstíma og fyrirhugaðri siglingaleið.
Varðandi samspil milli 1. og 3. tl. skal að lokum bent á að skip skal
uppfylla öll ákvæði sem sett eru í reglum um gerð og búnað.

Þannig er

hugsanlegt að búnaði skips sé að einhverju leyti áfátt og hann ekki í samræmi
við reglur, þó telja yrði skipið fært til fyrirhugaðrar ferðar í skilningi 3. tl.
Þannig getur formlega verið óheimilt að halda skipi úr höfn, þó ekki sé nein
sérstök hætta því samfara. Á sama hátt segir gilt haffærisskírteini ekki annað
en að skip hafi uppfyllt kröfur er skoðun var gerð.
Á skipstjóra og öðrum skipverjum hvílir sú skylda að tryggja að skip sé
haffært þegar það lætur úr höfn og að því sé haldið haffæru eftir því sem
kostur er allt til ferðarloka.

3 Skoðanir
Fram að gildistöku núgildandi laga fór aðalskoðun á skipi fram árlega.
Með lögum nr. 47/2003 var þessu breytt. Nú skal ákveðið í reglugerð nánar
um tíðni skoðana og hvað skuli skoða hvert sinn, sbr. 1. mgr. 11. gr. Reglugerð
þessi var nefnd hér að framan, nr. 1017/2003.

Í 2. gr. hennar er að finna

skýrgreiningar á mismunandi ítarlegum skoðunum.
upphafsskoðun,

reglubundna

aðalskoðun,

fjórar

fyrsttöldu

Skoðanir skiptast í

milliskoðun,

aukaskoðun

og

skyndiskoðun.
Það

eru

hinar

skoðunarferli hvers skips.

sem

eru

hluti

af

reglubundnu

Skyndiskoðanir eru eins og nafnið bendir til

fyrirvaralausar skoðanir. Um þær er fjallað í 15. gr. laganna og geta ekki aðrir
en Samgöngustofa og Landhelgisgæslan annast þær. Þær lúta raunar einnig að
fleiru en ástandi skipsins. Þannig á að kanna m.a. atvinnuréttindi skipverja,
lögskráningu o.fl.
Samgöngustofa annast skoðanir skipa, en unnt er að veita öðrum aðilum
heimild til að annast skoðanir, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 47/2003.
Fjallað er um aukaskoðanir bæði í 12. gr. laganna og 2. gr.
reglugerðarinnar. Samkvæmt 1. til 3. tl. 12. gr. laganna skal gerð aukaskoðun

er skip hefur verið til viðgerðar eða verið breytt þannig að varði öryggi skips
og/eða áhafnar. Sama á við ef tjón hefur orðið á skipi.
Samkvæmt 4. tl. er skylt að framkvæma aukaskoðun ef eigandi skips,
útgerðarmaður, skipstjóri, yfirvélstjóri, skipverji eða stjórn stéttarfélags þeirra
krefst þess. Fram kemur að gætt skuli nafnleyndar um það hver hefur krafist
aukaskoðunar.

Ef krafa um aukaskoðun hefur reynst ástæðulaus getur

útgerðarmaður fengið uppgefið nafn kæranda. Það hefur þá þýðingu að skv.
63., sbr. 60. gr. sjóml. er sá skaðabótaskyldur gagnvart útgerðarmanni og ber
jafnframt að greiða kostnaðinn af skoðuninni.

Krafa um aukaskoðun er

ástæðulaus ef engir ágallar virðast vera á skipinu eða búnaði þess. Það sker
ekki endanlega úr að þessu leyti hvort skoðunarmenn hafa krafist einhverra
endurbóta eða ekki. Jafnvel þó allt reynist í lagi, kann að hafa verið rökstudd
ástæða til skoðunar. Ef hins vegar einhverjir gallar koma í ljós hefur kæran
yfirleitt ekki verið ástæðulaus.
Í 5. tl. segir að aukaskoðun skuli framkvæmd þegar Samgöngustofa telur
annars ástæðu til.
Aukaskoðun samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 1017/2003 er hluti af hinu
reglubundna skoðunarferli og verður ekki fjallað nánar um hana.
Í 13. gr. er skyndiskoðun skýrgreind m.a. með orðinu fyrirvaralaus.
Útgerðarmanni á ekki að tilkynna fyrir fram um skyndiskoðun. Í framkvæmd
má ætla að lítill munur verði á skyndi- og aukaskoðunum, en að forminu til að
minnsta kosti beinist aukaskoðun að afmörkuðum þætti, en skyndiskoðun lýtur
að öllu er varðar haffæri skipsins.

4 Hafnarríkiseftirlit
Til skamms tíma hafa ríki haft sjálfdæmi um eftirlit með ástandi skipa
sinna.

Þannig sjá íslensk yfirvöld um eftirlit með íslenskum skipum, en

yfirleitt ekki með skipum sem skráð eru í skipaskrár annarra ríkja.
Nokkur breyting er að verða á þessu. Á árinu 2000 gerðist Ísland aðili
að svokölluðu Parísarsamkomulagi um hafnarríkiseftirlit. Var Ísland 19. ríkið
er gerðist aðili. Samkvæmt samkomulaginu skal skoða fjórðung þeirra erlendu
skipa sem koma til hafnar í landinu.
aðbúnaði áhafna og öryggi skipa.

Tilgangurinn er að vinna að bættum

Um eftirlitið eru ekki ítarleg ákvæði í lögum. Í 14. gr. laga nr. 47/2003
er einfaldlega vísað til Parísarsamkomulagsins og segir að erlend skip skuli
skoðuð í samræmi við reglur samkomulagsins.

5 Skráning skipa
Annað af helstu verkefnum Samgöngustofu er að annast skráningu skipa.
Stofnunin annast skráningu allra skipa, hvaðan af landinu sem þau eru gerð út.
Um skráningu skipa gilda nú lög nr. 115/1985.
annars konar skipaskrá.

Hjá sýslumönnum er haldin

Með þinglýsingum er haldin skrá um réttindi yfir

skipum, hver er eigandi skips og hvaða veð og önnur eignabönd hvíla á því.
Um þinglýsingar gilda lög nr. 39/1978.
Skráningarskyld eru öll skip sem eru sex metrar að lengd eða stærri, sbr.
1. gr. laga nr. 115/1985. Í íslensku skipaskrána verða ekki skráð önnur skip en
þau er Íslendingar eða aðilar í ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins og
Fríverslunarsamtaka Evrópu eiga. Aðrir útlendingar geta ekki skráð skip sín
hér á landi.
Nokkur munur er nú gerður á skráningu fiskiskipa og annarra skipa.
Fiskiskip skrá hér ekki aðrir en Íslendingar.

Með lögum nr. 153/2000 var

heimilað að skip er íslenskir aðilar hafa tekið á leigu verði skráð hér á landi.
Er þetta nefnt þurrleiguskráning.

Slík skip verða áfram skráð í annarri

skipaskrá, en sigla undir íslenskum fána meðan þurrleiguskráningin varir. Á
sama hátt er heimilt að skrá íslensk skip í slíkar skipaskrár erlendis. Skilyrði
fyrir þessari skráningu er að skip sé á leigusamningi, stundum nefnt
þurrleigusamningur, demise-charter á ensku.

Ekki dugar að skip sé á

tímabundnum farmsamningi, sem stundum er nefndur tímaleigusamningur.
Þeim Íslendingum sem eiga skip er skylt að skrá þau. Íslenskum aðilum
var til skamms tíma bannað að skrá skip sín undir fána annarra ríkja, en svo er
ekki lengur. Skráningarskyldan er ekki bundin við að skráð sé hér á landi. Ef
skip er skráð, t.d. í Líberíu, er lagaskyldunni fullnægt.
Meginþýðing þess að skip teljist íslenskt er að þá gilda um það íslensk
lög. Þar má t.d. nefna lög um eftirlit með skipum, lögskráningu sjómanna og
atvinnuréttindi skipstjórnarmanna. Þá taka íslensk refsilög að verulegu leyti til

brota sem framin eru um borð í íslenskum skipum. Síðast en ekki síst er réttur
til fiskveiða í íslenskri fiskveiðilögsögu almennt háður því að skip sé íslenskt.

6 Þinglýsingar
Þótt Samgöngustofa annist skráningu skipa þá er einnig haldin skipaskrá
með nokkuð öðrum hætti við öll sýslumannsembætti á landinu. Megintilgangur
þeirrar skráningar er skráning réttinda yfir skipum, sem nefnd er þinglýsing.
Þinglýsingareglurnar varðandi skip eru mismunandi eftir stærð þeirra.
Hér verða reifuð helstu atriði er varða þinglýsingar um skip, sem stærri eru en
5 brúttórúmlestir.
Meginreglan er sú að öllum réttindum yfir skipum, sem eru 5
brúttórúmlestir eða stærri þarf að þinglýsa, til að rétthafi öðlist réttarvernd.
Þinglýsing er í raun skráning réttinda og fer hún fram í því umdæmi þar sem
heimahöfn skipsins er.
varðveitt.

Við þinglýsingu er efni skjals skráð, og afrit af því

Þannig er safnað á einn stað öllu er varðar réttindi yfir tilteknu

skipi. Helstu réttindi sem þarf að þinglýsa eru eignarréttur eiganda skipsins og
veðréttur yfir skipi, að undanskildum sjóveðrétti.
Ef skjali er veitir tiltekin réttindi yfir skipi er ekki þinglýst geyma
þinglýsingabækur ekki heimildir um þau réttindi. Þá getur annar aðili eignast
og fengið þinglýst réttindum, er ekki fást samrýmst hinum óþinglýstu
réttindum, þannig að þau kunna að glatast að hluta eða í heild. Ekki er ástæða
til að lýsa hér nánar skilyrðunum til þess að slíkt gerist.

7 Flokkunarfélög
Flokkunarfélög hafa eftirlit með ástandi og öryggi skipa. Munurinn á
þeim og opinberu eftirlitsaðilunum er sá að flokkunarfélögin eru ekki
opinberar stofnanir heldur einkafyrirtæki, og starf þeirra er fyrst og fremst í
þágu eiganda skips og annarra er eiga hagsmuni tengda því.
Upphaflega

voru

það

vátryggjendur

sem

stóðu

að

stofnun

flokkunarfélaganna. Þeir þurftu að hafa öruggar upplýsingar um þau skip er
þeir vátryggðu. Enn treysta tryggingafélög að miklu leyti á flokkunarfélögin
um skoðun skipa er þau vátryggja. En það eru ekki eingöngu tryggingafélög

sem treysta á eftirlit flokkunarfélaganna, heldur allir sem eiga hagsmuni
tengda því eða hyggjast gera einhvers konar samninga um tiltekið skip, t.d.
kaupsamning, leigusamning, farmsamning o.s.frv.
Yfirleitt fylgja flokkunarfélögin skipum „frá vöggu til grafar“. Þannig
hefjast afskipti þeirra áður en smíði hefst með því að þau yfirfara allar
teikningar af skipinu.

Síðan hafa þau eftirlit með smíði skipsins og athuga

m.a. efni og búnað er fer í það. Eftir að skipið er komið í rekstur fara fram
reglubundnar skoðanir eftir ákveðnu kerfi.
flokkunarfélagi

þó

það

skipti

um

eigendur,

Flokkunarfélögin hafa útibú um allan heim.
umboðsmenn

hér

á

landi,

t.d.

Yfirleitt er skip í sama
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heimsálfa.

Sum þeirra stærstu hafa

Veritas,

Lloyd´s

Register

og

Germanischer Lloyd.
Það má heita regla að skip sem eru í flokkunarfélagi séu ætíð í besta
flokki. Skip eru smíðuð og þeim haldið við í samræmi við kröfur um skip í
besta flokki. Ef einhverjir ágallar koma fram er hindra að skip haldi flokki
sem kallað er, er bætt úr.

Það er nauðsynlegt fyrir flutningaskip að vera í

flokki, því ella fengju þau ekki verkefni, vátryggingaiðgjöld yrðu hærri og
lánakjör lakari. Það er almennt sett að skilyrði í farmsamningum að skip sé í
flokki og haldi honum allan tímann. Því gengur útgerð ekki undir eðlilegum
kringumstæðum nema skip sé í besta flokki.

Flutningaskipin sem íslensku

skipafélögin gera út eru í flokkunarfélagi og allmörg af stærri fiskiskipunum.

Úr lögum um skráningu skipa nr. 115/1985 með síðari breytingum

1. gr. [Skráningarskylt eftir lögum þessum er sérhvert skip sem er 6 metrar á
lengd eða stærra, mælt milli stafna. Rétt er að skrá skip hér á landi þegar íslenskir
ríkisborgarar, sem eiga lögheimili hér á landi eða íslenskir lögaðilar, sem eiga
heimili hér á landi, eiga það. [Þennan rétt hafa einnig ríkisborgarar annarra ríkja
Evrópska efnahagssvæðisins frá og með gildistöku samnings um hið Evrópska
efnahagssvæði samkvæmt nánari ákvæðum sem ráðherra setur með reglugerð.1)]2)
[Hið sama gildir um ríkisborgara aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka
Evrópu [sem og um Færeyinga].3)]4)]5)
[Aðeins má skrá til fiskveiða hér á landi skip sem eru í eigu eftirtalinna aðila:
1. Íslenskra ríkisborgara sem eiga lögheimili hér á landi.
2. Íslenskra lögaðila sem eiga heimili hér á landi og eru að öllu leyti í eigu
íslenskra ríkisborgara, sem eiga lögheimili hér á landi, eða íslenskra lögaðila sem
uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a. Eru undir yfirráðum íslenskra aðila.
b. Eru í eigu erlendra aðila að hámarki 25% sé miðað við hlutafé eða stofnfé. Fari
eignarhlutur íslensks lögaðila í öðrum lögaðila, sem er skráður eigandi skips, ekki
yfir 5% má eignarhlutur erlendra aðila þó vera allt að 33%.]6)
[Heimilt er að skrá kaupskip þurrleiguskráningu þegar aðilar skv. 1. mgr. hafa
aðeins umráð skipsins með samningi og skilyrðum 1. mgr. um eignarhald er ekki
fullnægt. Heimilt er að skrá skip með slíkum hætti til allt að fimm ára og
framlengja skráningu í framhaldi af því um eitt ár í senn. Áður en óskað er slíkrar
skráningar skal leggja fram upplýsingar um skipið, skráðan eiganda í
frumskráningarríki og fulltrúa hans, leigutaka og leigutíma, ásamt upplýsingum
um hvar skipið er frumskráð og kenninúmer skipsins (IMO-númer). Með umsókn
um þurrleiguskráningu skal fylgja afrit þurrleigusamnings á íslensku eða ensku,
staðfesting frá skipaskrá frumskráningarríkis um að skipið megi sigla undir fána
annars ríkis á leigutímanum og útskrift úr skipaskrá frumskráningarríkis sem
sýnir hver er skráður eigandi skipsins. Skip sem skráð er þurrleiguskráningu skal
sigla undir íslenskum fána og skal uppfylla ákvæði íslenskra laga og reglna um
eftirlit með skipum, þ.m.t. ákvæði um búnað skipa og mönnun þeirra. Veðbönd
skips sem skráð er með þessum hætti skulu skráð í frumskráningarríki. Skip skráð
þurrleiguskráningu skal afmáð af skipaskrá þegar:
a. þurrleigusamningur fellur úr gildi;
b. skilyrðum skráningar er ekki lengur fullnægt;
c. leigutaki óskar afskráningar;
d. skip hefur ekki lengur heimild frumskráningarríkis til að sigla undir fána
annars ríkis og

e. 2.–5. tölul. 15. gr. á við um skipið.
Heimilt er að skrá kaupskip sem frumskráð er á íslenska skipaskrá
þurrleiguskráningu á erlenda skipaskrá þegar skilyrðum 1. mgr. um eignarhald er
fullnægt. Samgöngustofu er þó heimilt að ákveða að heimild þessi sé bundin við
skipaskrár tiltekinna ríkja. Heimilt er að skrá skip með slíkum hætti til allt að
fimm ára og framlengja skráningu í framhaldi af því um eitt ár í senn. Áður en
óskað er slíkrar skráningar skal leggja fram upplýsingar um leigutaka og fulltrúa
hans, ásamt upplýsingum um hvar eigi að skrá skipið þurrleiguskráningu. Með
umsókn um slíka skráningu skal fylgja afrit þurrleigusamnings á íslensku eða
ensku, staðfesting frá erlendri skipaskrá um að heimilt sé að skrá skipið þar
þurrleiguskráningu og skriflegt samþykki frá veðhöfum um að skipið megi sigla
undir erlendum fána. Skip, sem frumskráð er á íslenska skipaskrá og
þurrleiguskráð á erlenda skipaskrá, siglir undir fána erlenda ríkisins og skal fylgja
ákvæðum laga og reglna þess ríkis um eftirlit með skipum, þ.m.t. ákvæðum um
búnað skipa og mönnun þeirra. Veðbönd skips sem skráð er með þessum hætti
skulu skráð hjá þinglýsingarstjórum hér á landi.]7)
1)Rg.

698/2006. 2)L. 62/1993, 10. gr. 3)L. 108/2006, 47. gr. 4)L. 76/2002, 35. gr. 5)L. 23/1991, 24. gr. 6)L.
39/1997, 1. gr. 7)L. 153/2000, 1. gr.

[1. gr. a. Samgöngustofa getur heimilað að fiskiskip sem skráð er á íslenska
skipaskrá sé skráð þurrleiguskráningu á erlenda skipaskrá. Þurrleiguskráning er
tímabundin skráning skips, sem leigt hefur verið án áhafnar, á erlenda skipaskrá
án þess að það sé afmáð af íslenskri skipaskrá. Samgöngustofa getur ákveðið að
heimild til þurrleiguskráningar takmarkist við skipaskrár tiltekinna ríkja. Heimilt
er að skrá skip með þessum hætti til allt að fimm ára og framlengja
þurrleiguskráningu í framhaldi af því um allt að eitt ár í senn. Með umsókn um
heimild til þurrleiguskráningar skulu fylgja:
a. upplýsingar um leigutaka skipsins,
b. upplýsingar um hvar óskað er að skrá skipið þurrleiguskráningu,
c. upplýsingar um hvar skipi er ætlað að stunda veiðar og á hvaða tegundum,
d. afrit þurrleigusamnings, auk löggiltrar þýðingar á samningnum ef hann er á
öðru tungumáli en íslensku eða ensku,
e. staðfesting erlendrar skipaskrár á því að heimilt sé að skrá skipið
þurrleiguskráningu þar,
f. staðfesting erlendrar skipaskrár á því að skipið verði tafarlaust afmáð af
skipaskránni ef íslensk stjórnvöld fara fram á það,
g. skriflegt samþykki veðhafa fyrir þurrleiguskráningunni,
h. aðrar upplýsingar sem [ráðherra]1) getur kveðið á um í reglugerð.
Áður en Samgöngustofa veitir heimild til þurrleiguskráningar skips skv. 1. mgr.
skal liggja fyrir staðfesting [þess ráðuneytis er fer með málefni sjávarútvegs]1) á
því að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

a. skip sem sigla undir þjóðfána Íslendinga gætu ekki stundað þær veiðar sem
skipið mun stunda meðan á þurrleiguskráningu stendur,
b. þær veiðar sem skipið mun stunda meðan á þurrleiguskráningu stendur grafa
ekki undan alþjóðlegum stjórnunar- og verndunarráðstöfunum sem ákveðnar eru
og beitt er í samræmi við reglur þjóðaréttar,
c. verndunarsjónarmið mæla ekki gegn þeim veiðum sem skipið mun stunda
meðan á þurrleiguskráningu stendur,
d. þær veiðar sem skipið mun stunda meðan á þurrleiguskráningu stendur eru í
samræmi við þær reglur sem viðeigandi alþjóðasamningar mæla fyrir um,
e. sýnt þykir að ríkið sem skipið mun verða skráð þurrleiguskráningu í muni
virða skyldur sínar sem fánaríki,
f. þær veiðar sem skipið mun stunda meðan á þurrleiguskráningu stendur veiti
ekki því ríki þar sem þurrleiguskráning fer fram veiðireynslu sem gæti nýst því
síðar í samningum við íslenska ríkið um skiptingu aflaheimilda eða gangi að öðru
leyti gegn hagsmunum Íslendinga,
g. önnur skilyrði sem [sá ráðherra er fer með málefni sjávarútvegs]1) getur kveðið
á um í reglugerð.
Skip, sem skráð er á íslenska skipaskrá og skráð þurrleiguskráningu á erlenda
skipaskrá, siglir undir þjóðfána erlenda ríkisins og skal fylgja ákvæðum laga og
reglna þess ríkis, þ.m.t. ákvæðum um eftirlit með skipum, búnað skipa og
mönnun þeirra, meðan á þurrleiguskráningu stendur. Veðbönd skips, sem skráð
er með þessum hætti, skulu skráð hjá hlutaðeigandi þinglýsingarstjóra hér á
landi.
Heimild til þurrleiguskráningar skv. 1. mgr. fellur niður þegar:
a. þurrleigusamningur fellur úr gildi,
b. forsendur heimildar til þurrleiguskráningar skv. 1. mgr. eru brostnar að mati
Samgöngustofu,
c. skilyrði fyrir heimild til þurrleiguskráningar skv. 2. mgr. er ekki lengur uppfyllt
að mati [þess ráðuneytis er fer með málefni sjávarútvegs],1)
d. leigutaki skipsins óskar þess,
e. 1. mgr. 15. gr. á við um skipið.
Þegar heimild skips til þurrleiguskráningar skv. 1. mgr. fellur niður skal
Samgöngustofa fara fram á það við erlendu skipaskrána að skipið verði tafarlaust
afmáð af henni. Uppfylli skipið ekki skilyrði íslenskra laga ber forráðamönnum
þess að sjá til þess að úr því sé bætt innan þriggja sólarhringa frá því að
tilkynning berst um að það hafi verið afmáð af hinni erlendu skipaskrá. Þegar
skilyrði hafa verið uppfyllt skal tilkynna það til Samgöngustofu.
Þurrleiguskráningu skips telst lokið þegar tilkynning berst frá erlendu
skipaskránni um að það hafi verið afmáð af henni.]2)
1)L.

126/2011, 112. gr. 2)L. 10/2003, 1. gr.

2. gr. Skip, sem fullnægja þjóðernisskilyrðum 1. mgr. 1. gr. eða skráð hafa verið
samkvæmt 2. mgr. 1. gr., teljast íslensk skip og hafa rétt til að sigla undir þjóðfána
Íslands. Óheimilt er þeim að sigla undir þjóðfána annars ríkis.
[Skip sem er skráð á íslenska skipaskrá og skráð þurrleiguskráningu á erlenda
skipaskrá telst þó ekki vera íslenskt skip og hefur ekki rétt til að sigla undir
þjóðfána Íslendinga meðan á þurrleiguskráningunni stendur.]1)
1)L.

10/2003, 2. gr.

3. gr. Svifskip teljast til skipa samkvæmt lögum þessum.
Forstjóri Samgöngustofu ákveður að hverju leyti för eða tæki, sem á sjó fljóta, en
eru ekki knúin af hreyfiafli í þeim sjálfum, skuli tekin á skipaskrá.
Bráðabirgðaskráning má fara fram á skipum sem eru í smíðum eða ófullgerð að
öðru leyti eftir reglum sem forstjóri Samgöngustofu setur.
4. gr. Samgöngustofa heldur aðalskipaskrá yfir öll skip sem skráð eru samkvæmt
lögum þessum. Skráin má vera lausblaðabók.
Aðalskipaskrá skal greina um hvert skip sér:
1. Skipaskrárnúmer sem helst óbreytt meðan skipið er skráð á Íslandi.
2. Nafn.
3. Einkennisbókstafi (kallmerki).
4. Umdæmisbókstafi og tölu.
5. Heimilisfang.
6. Gerð og aðalmál.
7. Smíðastöð og hvenær smíðað.
8. Hvenær mælibréf er gefið út.
9. Gerð og stærð aðalvélar.
10. Fullt nafn og heimilisfang eigenda eða leigutaka samkvæmt 1. gr. Nú eru
eigendur skráðir fleiri en einn og skal þá greina hversu mikinn hluta hver þeirra
eigi í skipi. Ef skip er í eign félags eða stofnunar skal greint nafn þess eða hennar,
nöfn og heimili stjórnenda og nafn framkvæmdastjóra eða útgerðarstjóra.
11. Hvar og hvenær eignarskilríki eiganda er út gefið eða eigenda ef fleiri eru en
einn.
12. Skráningardag og ár.
Samgöngustofa gefur árlega út skipaskrá yfir íslensk þilskip.
5. gr. [Heimahöfn skráðs skips skal vera þar sem eigandi eða leigutaki samkvæmt
1. gr. ætlar því heimilisfang.]1)
Forstjóri Samgöngustofu getur veitt eiganda skips einkarétt til nafns á skipi. Sama
gildir um einkarétt til reykháfsmerkja og annarra einkenna á skipinu, þar á meðal
sérfána. Bannað er öðrum að nota skipanöfn eða einkenni sem einkaréttur hefur
verið veittur á eða svo lík nöfn eða einkenni að villu geti valdið, þó má haldast
óbreytt nafn og einkenni skips sem skráð hefur verið fyrir veitingu á einkaleyfi

meðan það helst í eigu sama aðila. Einkaréttur til nafns eða einkennis fellur úr
gildi þrem árum eftir að skip hefur verið afmáð af skipaskrá ef eigandi heitisins
eða einkennisins hefur ekki endurnýjað það á öðru skipi. Samgöngustofa heldur
skrá yfir nöfn og einkenni skipa sem einkaréttur hefur verið veittur á og birtir
jafnóðum í Lögbirtingablaðinu allar einkaleyfisveitingar svo og í árlegri
skipaskrá.
1)L.

153/2000, 3. gr.

6. gr. Um frumskráningu skips fer sem hér segir. Ný skip, sem smíðuð eru hér á
landi, skal tilkynna Samgöngustofu til skráningar áður en þau eru tekin til
notkunar. Önnur skip, sem skrá ber hér á landi, skal tilkynna um leið og þau
komast í eign íslensks aðila samkvæmt 1. gr., enda fari ekki fram
bráðabirgðaskráning samkvæmt 9. gr.
Eigandi skips eða eigendur senda Samgöngustofu beiðni um skráningu, ritaða á
eyðublað frá stofnuninni, eins og getið er í 17. gr.
Forstjóri Samgöngustofu ákveður hvaða upplýsingar um skip, sem getur í 4. gr.,
skuli vera í skráningarbeiðni, enda skal eyðublað fyrir beiðnina bera það með sér.
Fylgja skal skráningarbeiðni skipasmíðaskírteini eða annað eignarheimildarbréf
skráningarbeiðanda. Ef notað skip er flutt hingað til lands frá útlöndum skal
fylgja vottorð hlutaðeigandi erlends skráningaryfirvalds um að skipið hafi
annaðhvort ekki verið skráð þar eða að öðrum kosti afmáð þar af skipaskrá.
Samgöngustofa sendir hlutaðeigandi þinglýsingarstjóra) tilkynningu um
skráningu þegar hún hefur farið fram.
Forstjóri Samgöngustofu getur veitt leyfi og einkarétt til nafns skips og annarra
einkenna þó að skilyrði til skráningar séu ekki enn fyrir hendi.
7. gr. Forstjóri Samgöngustofu gefur út þjóðernis- og skrásetningarskírteini handa
skráðum skipum sem eru stærri en 15 metrar að mestu lengd og
skrásetningarskírteini fyrir skip sem eru minni en 15 metrar að lengd. Fari skip
sem er minna en 15 metrar milli Íslands og annarra landa skal gefið út þjóðernisog skrásetningarskírteini handa því. Í þjóðernis- og skrásetningarskírteini skal
greina aðalmál skips, brúttó- og nettó-rúmlestatölu, gerð, nafn, heimahöfn,
skráningarnúmer, einkennisbókstafi, nafn eiganda eða eigenda og hvenær
eignarskilríki er gefið út, nafn skipstjóra og skipstjórnarheimild, hvenær hún er
dagsett og hvar gefin út, svo og sé um fiskiskip að ræða umdæmisbókstafi og
tölu.
8. gr. Á hvert skráð skip skal marka nafn skips, heimili og einkennisbókstafi
samkvæmt nánari reglum er ráðherra setur.1)
Bannað er að leyna nafni skips eða heimili eða nema brott. Ekki má heldur merkja
skip öðru nafni en það er skráð undir.
1)Rg.

493/1986 (um merkingu skipa).

Úr lögum um eftirlit með skipum nr. 47/2003 með síðari breytingum

I. kafli. Gildissvið og orðskýringar.
1. gr. Gildissvið o.fl.
Lög þessi gilda um öll íslensk skip.
Ráðherra getur ákveðið í reglugerð að lög þessi gildi að hluta eða öllu leyti um
erlend skip þegar þau eru í íslenskum höfnum eða innan íslenskrar lögsögu.
Ráðherra getur ákveðið í reglugerð1) að eftirlit skuli haft með öryggi annarra skipa
á sjó, ám og vötnum og hvernig því eftirliti skuli haga.
Ráðherra er enn fremur heimilt að setja reglugerðir2) um eftirlit með skipum að
því leyti sem það er nauðsynlegt vegna skuldbindinga samkvæmt samningi um
Evrópskt efnahagssvæði, nr. 2/1993, með síðari breytingum.
Farþegaflutningar í atvinnuskyni, þ.m.t. skoðunar- og veiðiferðir ferðamanna,
með skipum sem lög þessi gilda um eru háðir leyfi Samgöngustofu. Skal slíkt leyfi
gefið út þegar leitt er í ljós að fullnægt er ákvæðum laga þessara og reglugerða
settra samkvæmt þeim, svo og ákvæðum annarra laga og reglugerða sem gilda
um skip í farþegaflutningum. Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um útgáfu og
skilyrði leyfis samkvæmt þessari málsgrein, svo og um gjald fyrir útgáfu leyfisins.
Markmið þessara laga er að tryggja öryggi íslenskra skipa, áhafna þeirra og
farþega og efla varnir gegn mengun frá skipum. Þessu markmiði skal náð með
því að gera tilteknar kröfur um gerð og búnað skipa, skoðun skipa og eftirlit með
þeim.
Tilgangur laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim er að laga íslenskan
rétt að þjóðréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt ákvæðum
alþjóðasamninga og samnings um Evrópska efnahagssvæðið.
1)Rg.

1120/2007. 2)Rg. 659/2000, sbr. 597/2004. Rg. 666/2001, sbr. 983/2004. Rg. 743/2001, sbr. 595/2004.
Rg. 122/2004. Rg. 204/2004. Rg. 589/2004, sbr. 779/2010, 862/2010 og 927/2012. Rg. 775/2004. Rg.
698/2006. Rg. 200/2007. Rg. 474/2007, sbr. 104/2008 og 920/2009. Rg. 265/2008. Rg. 652/2009. Rg.
816/2011. Rg. 817/2011. Rg. 314/2012. Rg. 80/2013.

2. gr. Orðskýringar.
Í lögum þessum hafa eftirfarandi orð og orðasambönd þá merkingu sem hér
greinir:
1. Skip er sérhvert fljótandi far nema annars sé getið.
2. Íslenskt skip er hvert það skip sem skráð er hér á landi og rétt hefur til að sigla
undir íslenskum fána.
3. Flokkað skip er hvert það skip sem er flokkað af flokkunarfélagi sem
viðurkennt er af Samgöngustofu.
4. Hafnarríkiseftirlit er eftirlit og skoðun sem Samgöngustofa framkvæmir á
skipum undir erlendum fána í íslenskum höfnum.
5. Viðurkenndur skoðunaraðili er flokkunarfélag eða skoðunarstofa sem hefur
starfsleyfi Samgöngustofu til að annast skoðun og eftirlit með skipum og búnaði
þeirra skv. 10. gr.

II. kafli. Eftirlit með skipum.
3. gr. Smíði, búnaður, mengunarvarnir skipa o.fl.
Hvert skip skal smíðað og búið út á þann hátt að öryggi mannslífa sé tryggt eins
og kostur er og með tilliti til þeirra verkefna sem því er ætlað á hverjum tíma.
Skip skal fullnægja skilyrðum reglna á hverjum tíma um smíði, búnað og örugga
starfsemi skips, þ.m.t. um burðarvirki þess, vatnsþétta niðurhólfun, lagnakerfi,
bol, björgunar- og öryggisbúnað, vélbúnað, fjarskiptabúnað, rafbúnað,
eldvarnabúnað, mengunarvarnabúnað, siglingatæki, merkingar, lyf og
læknisáhöld og annan búnað og mönnun sem varðar öryggi skipsins til að tryggja
öryggi skipverja, farþega, skips og farms og varnir gegn mengun frá skipum.
Vinnusvæði og vistarverur skipverja skal hanna og búa með hliðsjón af öryggi og
velferð skipverja.
Ráðherra ákveður nánar í reglugerð1) um smíði, stöðugleika, hleðslumerki og
búnað skipa.
Ráðherra ákveður í reglum hvaða lög, stjórnvaldsfyrirmæli, skírteini og
skipsbækur skuli vera um borð í skipum.
Skip skulu smíðuð og búin í samræmi við lög og reglur um varnir gegn mengun
sjávar og stranda.
1)Rgl.

189/1994, sbr. rg. 714/1995, augl. 359/1996, rgl. 337/1997, augl. 2/1998, rgl. 314/1998, augl.
522/1999, rgl. 891/1999, rg. 26/2000, rgl. 147/2000, rg. 667/2001, rg. 122/2004, rgl. 603/2004, rg.
377/2007 og rgl. 519/2012. Rg. 53/2000, sbr. 122/2004, 956/2008 og 124/2009. Rg. 666/2001, sbr. 17/2005,
423/2005 og 260/2013. Rg. 122/2004, sbr. 955/2008 og 125/2009. Rg. 589/2004, sbr. 779/2010 og
862/2010. Rg. 677/2004. Rg. 551/2005, sbr. 879/2006. Rg. 520/2006. Rg. 131/2007. Rg. 200/2007. Rg.
377/2007. Rg. 1120/2007. Rg. 1110/2008, sbr. 402/2011.

4. gr. Aðbúnaður og vinnuskilyrði.
Ráðherra setur reglur1) um aðbúnað og vinnuskilyrði skipverja, svo sem hönnun
og merkingar vinnusvæða, öryggisbúnað, notkun og viðhald vinnutækja og
öryggisbúnaðar og heilbrigðis- og hollustuhætti í skipum.
1)Rg.

588/2002. Rg. 200/2007.

5. gr. Gömul skip.
Ráðherra getur ákveðið að nýjar reglugerðir nái ekki til gamalla skipa og skipa
sem kjölur hefur verið lagður að eða eru á hliðstæðu smíðastigi. Þó skal tekið tillit
til varna gegn mengun, öryggis og aðbúnaðar um borð, enn fremur gerðar og
fyrirhugaðrar notkunar skipanna. Sé gert ráð fyrir að ákvæði nýrra reglugerða nái
til gamalla skipa skal þess getið sérstaklega. Þá skal að jafnaði veita eigendum
slíkra skipa hæfilegan frest til að fara að nýjum ákvæðum.
6. gr. Nýsmíði skipa.
Nýsmíði skipa er háð eftirliti Samgöngustofu í samræmi við reglugerð sem
ráðherra setur. Þar sem þær ná ekki til skulu ekki gerðar vægari kröfur en gerðar
eru af viðurkenndum flokkunarfélögum um smíði skipa. Eigandi skips skal
tilkynna Samgöngustofu um smíðina. Áður en smíði hefst skal sá sem tekið hefur
að sér smíði skips senda Samgöngustofu smíðalýsingu, teikningar og önnur þau
gögn sem forstjóri Samgöngustofu telur nauðsynleg vegna eftirlits.

Eiganda skips er heimilt að fela einhverju hinna viðurkenndu flokkunarfélaga
eftirlit með smíði skips, enda sé skipið smíðað eftir reglum sem gilda hér á landi.
7. gr. Breytingar á skipi.
Engar meiri háttar breytingar má gera á skipi, svo sem stækkun farmrýmis eða
yfirbyggingar, aðalvélarskipti eða breytingar sem hafa áhrif á mælingu skips,
sjóhæfni og stöðugleika, öryggi og/eða aðbúnað áhafnar, án þess að fyrir liggi
samþykki Samgöngustofu eða annars aðila sem stofnunin hefur veitt umboð.
Breytingarnar skulu gerðar undir eftirliti Samgöngustofu og gilda þar um sömu
reglur um eftirlit og tilkynningarskyldu og um nýsmíði.
Sömu reglur um tilkynningarskyldu og eftirlit skulu einnig gilda um meiri háttar
viðgerðir sem áhrif geta haft á öryggi skips, sjóhæfni og stöðugleika skips og
aðbúnað áhafnar.
8. gr. Innflutningur skipa.
Skip sem er keypt eða leigt frá útlöndum til skráningar hér á landi skal hafa verið
smíðað í samræmi við reglur viðurkennds flokkunarfélags um flokkuð skip eða
sambærilegar reglur. Einnig skal slíkt skip fullnægja íslenskum lögum og reglum
um styrkleika, búnað og haffæri. Skal skoðun fara fram áður en það er flutt inn.
Innflutningur skipa er háður samþykki Samgöngustofu að öðrum skilyrðum
uppfylltum.
III. kafli. Skoðun skipa og framkvæmd eftirlits.
9. gr. Ábyrgð.
Skipstjóra er skylt að sjá til þess að skip sé haffært þegar það leggur úr höfn og
hafi gild lögboðin skírteini um borð. Eiganda skips, útgerðarmanni, skipstjóra og
yfirvélstjóra er skylt að sjá um að lögskipaðar skoðunargerðir fari fram á skipi
eftir því sem við á.
Um starfsskyldur yfirmanna við skoðunargerð og verkaskiptingu fer skv. III.
kafla sjómannalaga, nr. 35/1985.
10. gr. Viðurkenndir skoðunaraðilar.
Starfsmenn Samgöngustofu annast alla skoðun samkvæmt lögum þessum og
reglum settum samkvæmt þeim eftir nánari ákvörðun forstjóra Samgöngustofu.
Samgöngustofa hefur heimild til að fela öðrum að framkvæma skoðun og gefur út
starfsleyfi þeim til handa. Ráðherra setur reglugerð1) um starfsemi viðurkenndra
skoðunaraðila.
1)Rg.

94/2004, sbr. 1060/2005. Rg. 142/2004. Rg. 1017/2003, sbr. 372/2007.

11. gr. Skoðun skipa.
Öll skip sem notuð eru í atvinnuskyni skulu sæta skoðun Samgöngustofu í
samræmi við ákvæði reglugerða1) sem [ráðherra]2) setur um umfang, tíðni og
framkvæmd skoðana á skipum. Við skoðun á skipum skal ganga úr skugga um að
skip uppfylli ákvæði laga, reglna, alþjóðasamninga og samnings um Evrópska
efnahagssvæðið um smíði, búnað og örugga starfsemi skips, þ.m.t. um
burðarvirki þess, vatnsþétta niðurhólfun, lagnakerfi, bol, björgunar- og

öryggisbúnað, vélbúnað, fjarskiptabúnað, rafbúnað, eldvarnabúnað,
mengunarvarnabúnað, siglingatæki, merkingar, lyf og læknisáhöld og annan
búnað og mönnun sem varðar öryggi skipsins til að tryggja öryggi skipverja,
farþega, skips og farms og varnir gegn mengun frá skipum.
[Ráðherra]3) er heimilt með reglugerð að ákveða að skip sem ekki eru notuð í
atvinnuskyni skuli skoðuð af Samgöngustofu með reglulegu millibili.
Sé skip í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi og gildu flokkunarskírteini er
framvísað skal sú skoðun sem fram fór á því til viðhalds á flokkuninni talin
fullnægjandi um styrkleika bols, eimkatla, vél- og rafbúnaðar, enda fullnægi
skipið jafnframt þeim ákvæðum sem sérstaklega er mælt fyrir um í íslenskum
lögum eða reglum varðandi þau atriði sem flokkunin tekur til, svo og
skuldbindingum samkvæmt ákvæðum samnings um Evrópska efnahagssvæðið
og alþjóðasamningum sem Ísland hefur fullgilt og öðlast hafa gildi.
1)Rg.

1017/2003, sbr. 372/2007. 2)L. 126/2011, 365. gr. 3)L. 162/2010, 236. gr.

12. gr. Framkvæmd skoðunar skipa.
Samgöngustofa annast eftirlit með því að fullnægt sé ákvæðum gildandi laga og
reglna um öryggi skipa og varnir gegn mengun frá skipum.
Þegar starfsmenn Samgöngustofu eða þeir sem hún hefur veitt umboð eru að
starfi hafa þeir rétt til þess að fara um borð í hvert skip sem statt er í íslenskri
höfn, innan íslenskrar landhelgi eða í íslensk skip í erlendri höfn til þess að
rannsaka það sem þeim ber samkvæmt stöðu sinni. Sama gildir um skip í
smíðum.
Komi í ljós að skip, búnaður eða örugg starfsemi þess er ekki í samræmi við lög
þessi, reglur eða önnur fyrirmæli getur Samgöngustofa fyrirskipað að úr því skuli
bætt þegar í stað eða innan ákveðins frests.
Starfsmenn Samgöngustofu skulu gæta þess að valda ekki óþarfa töfum á skipi né
torvelda vinnu umfram nauðsyn.
Starfsmenn Samgöngustofu skulu framvísa starfsskírteinum sé þess óskað.
Eigendur, útgerðarmenn, skipstjórar, vélstjórar og aðrir sem starfa í umboði
þeirra skulu veita Samgöngustofu alla aðstoð og upplýsingar sem óskað er vegna
eftirlits og öryggis skips, svo og upplýsingar um ástand skips, sem varðar lög
þessi og reglur settar samkvæmt þeim. Eigandi eða útgerðarmaður skal sjá til þess
að skip sé aðgengilegt til skoðunar.
13. gr. Aukaskoðun skipa.
Aukaskoðun skal fara fram á skipi sem hér segir:
1. Þegar skip hefur verið til viðgerðar vegna atriða sem varða öryggi skips og/eða
áhafnar.
2. Þegar gerðar hafa verið breytingar eða endurbætur á skipi sem varða eða hafa
áhrif á öryggi skips og áhafnar eða hættu á mengun frá skipi.
3. Þegar skip hefur orðið fyrir tjóni þar sem ætla má að skemmdir kunni að hafa
áhrif á öryggi skips og áhafnar eða hættu á mengun frá skipi.
4. Þegar eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, yfirvélstjóri, skipverji, stjórn
stéttarfélags eða stofnun sem á réttmætra hagsmuna að gæta varðandi örugga
starfsemi skips, aðbúnað og vinnuskilyrði um borð eða mengunarvarnir krefst
skoðunar eða leggur fram kvörtun nema Samgöngustofa telji slíka kröfu eða

kvörtun ekki á rökum reista. Samgöngustofu er óheimilt að veita upplýsingar um
það hver hafi lagt fram slíka kröfu eða kvörtun. Útgerðarmaður á þó rétt á
þessum upplýsingum hafi krafa eða kvörtun reynst ástæðulaus.
5. Þegar Samgöngustofa telur annars ástæðu til að rannsaka öryggi tiltekinna
hluta skips eða búnaðar þess eða atriði sem varða örugga starfsemi skips.
14. gr. Hafnarríkiseftirlit.
Samgöngustofa skal skoða erlend skip sem koma til hafnar á Íslandi í samræmi
við reglur Parísarsamkomulagsins um hafnarríkiseftirlit með skipum og
skuldbindingar samkvæmt ákvæðum samnings um Evrópska efnahagssvæðið.
Ráðherra setur reglur1) um framkvæmd hafnarríkiseftirlits og um hæfniskröfur
þeirra skoðunarmanna Samgöngustofu sem annast hafnarríkiseftirlit.
1)Rg.

816/2011. Rg. 817/2011.

15. gr. Skyndiskoðun skipa.
Skyndiskoðun er fyrirvaralaus skoðun Samgöngustofu eða Landhelgisgæslu
Íslands á haffæri skips.
Samgöngustofa og Landhelgisgæslu Íslands er heimilt að taka skip sem lög þessi
gilda um til skyndiskoðunar án fyrirvara til að ganga úr skugga um hvort ástand
skipsins og búnaður þess sé í samræmi við lög og reglur sem og önnur atriði sem
varða örugga starfsemi skipsins, svo sem hvort gætt sé ákvæða laga og reglna um
fjölda í áhöfn skipsins, skírteini þess, takmarkað farsvið og útivist, atvinnuréttindi
áhafnar, lögskráningu og fjölda farþega á farþegaskipum.
Samgöngustofa og Landhelgisgæsla Íslands annast eftirlit skv. 1. mgr. og gera
með sér samstarfssamning um hvernig því skuli hagað.
16. gr. Skírteini skips.
Að skoðunargerð lokinni úrskurðar Samgöngustofa hvort fullnægt er ákvæðum
laga og reglna um smíði, búnað og örugga starfsemi skips og hvort útgáfa
skírteina, áritun eða endurnýjun skírteina eigi sér stað.
Viðeigandi skírteini skulu gefin út til skipa sem falla undir ákvæði
alþjóðasamninga og samnings um Evrópska efnahagssvæðið í samræmi við
ákvæði þeirra og reglugerðar sem [ráðherra]1) setur.
Haffærisskírteini eða önnur jafngild skírteini skulu gefin út til skipa sem falla ekki
undir alþjóðasamninga og ákvæði samnings um Evrópska efnahagssvæðið í
samræmi við reglugerð sem [ráðherra]1) setur, þar sem m.a. skal kveðið á um form
og gildistíma slíkra skírteina. …2)
1)L.

162/2010, 236. gr. 2)L. 36/2010, 1. gr.

17. gr. Haffæri skips.
Skip skal telja óhaffært:
1. Hafi það ekki gilt viðeigandi skírteini eða haffærisskírteini samkvæmt reglum
settum samkvæmt ákvæðum alþjóðasamþykkta og/eða samnings um Evrópska
efnahagssvæðið.
2. Liggi það dýpra en hleðslumerki þess leyfa samkvæmt alþjóðasamþykktum eða
reglum.
3. Sé bol þess, búnaði, þar á meðal mengunarvarnabúnaði, vélum, tækjum eða

skipshöfn svo áfátt eða skipið er af öðrum ástæðum svo á sig komið með tilliti til
öryggis skipsins og þeirra manna sem skipinu fylgja að telja verður vegna
sjóferðar þeirrar er skipið skal fara að hættulegra sé að vera í förum með það en
venjulegt er.
18. gr. Skemmdir á skipi.
Hafi skip lent í árekstri, tekið grunn eða annað að borið svo að ástæða sé til að
ætla að skip sé óhaffært er skipstjóra skylt að láta skoða skipið á þeim stað er því
verður fyrst við komið. Starfsmenn Samgöngustofu eða aðrir aðilar sem stofnunin
hefur viðurkennt skulu framkvæma þá skoðun.
Þurfi að færa skip sem er óhaffært af slysstað eða úr höfn til viðgerðar eða nánari
skoðunar skal Samgöngustofa eða aðrir aðilar sem stofnunin hefur viðurkennt
ákveða hvaða ráðstafanir skuli gerðar með tilliti til öryggis skipsins, þeirra manna
sem skipinu fylgja og mengunarhættu frá skipinu.
19. gr. Upplýsingaskylda.
Löggæslumenn, hafnaryfirvöld, leiðsögu- og hafnsögumenn, tollgæslumenn,
trúnaðarmenn skipverja, starfsmenn tryggingafélaga eða lögskráningarstjórar,
sem fá vitneskju um að lög þessi eða reglur settar samkvæmt þeim eru brotin eða
telja sig hafa ástæðu til að ætla að skip sé ekki haffært, skulu tafarlaust gera næsta
umdæmisstjóra Samgöngustofu viðvart. Sama gildir um starfsmenn
skipasmíðastöðva og verkstæða er þeir eru að starfi sínu, þó þannig að þeir skulu
gera yfirmanni sínum viðvart sem tilkynnir það tafarlaust til næsta
umdæmisstjóra.
IV. kafli. Farbann.
20. gr. Farbann.
Eigi að leggja skipi úr höfn án þess að það hafi gild viðeigandi skírteini
samkvæmt reglum samkvæmt ákvæðum alþjóðasamþykkta og/eða samnings um
Evrópska efnahagssvæðið eða haffærisskírteini eða skip er annars óhaffært á ferð
skal leggja farbann á það.
Enn fremur skal leggja farbann á skip ef starfsmenn Samgöngustofu eru hindraðir
í störfum við framkvæmd eftirlits samkvæmt lögum þessum.
21. gr. Farbannsheimild.
Forstjóri Samgöngustofu getur lagt farbann á skip. Einnig geta þeir starfsmenn
Samgöngustofu lagt farbann á skip sem forstjóri Samgöngustofu hefur sérstaklega
veitt til þess umboð. Skulu þeir tilkynna forstjóra Samgöngustofu þegar um
farbann sem þeir leggja á.
22. gr. Tilkynning um farbann.
Ákvörðun um farbann skal þegar í stað tilkynna skipstjóra og útgerðarmanni
skriflega. Ástæður fyrir farbanni skulu tilgreindar, svo og skilyrði fyrir því að
banni verði aflétt. Starfsmenn Samgöngustofu geta óskað eftir því ef nauðsyn
krefur að lögreglustjórar og hafnar- og tollyfirvöld á hverjum stað, svo og

starfsmenn Landhelgisgæslu Íslands, veiti þeim fulltingi við framkvæmd
farbanns og ber þeim að verða við þeirri ósk.
23. gr. Brottfall farbanns.
Ef ástæður farbanns eru ekki lengur fyrir hendi skal farbanni aflétt þegar í stað.
Telji forstjóri Samgöngustofu að farbann, sem starfsmenn hans hafa lagt á, sé ekki
á rökum reist skal hann þegar í stað fella það úr gildi.
24. gr. [Útgerðarmaður og skipstjóri geta kært farbann til [ráðherra].1) Telji
ráðherra að sérkunnáttu þurfi til að skera úr um málið getur hann kvatt til einn
eða tvo ráðgjafa sem hafa slíka sérkunnáttu. Um málsmeðferð að öðru leyti fer
samkvæmt stjórnsýslulögum. Málshöfðun til ógildingar á úrskurði ráðuneytis
frestar ekki réttaráhrifum hans.]2)
1)L. 162/2010, 236. gr. 2)L. 139/2008, 2. gr. Þar er ekki kveðið á um að fyrirsögn greinarinnar
„Farbannsnefnd“ falli brott en efnislegar breytingar fela það í sér að hún á ekki lengur við.

...
VII. kafli. Refsingar, svipting réttinda o.fl.
29. gr. Brot.
Brot gegn lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim varða sektum eða
fangelsi allt að tveimur árum …1)
1)L.

88/2008, 234. gr.

30. gr. Hlutdeild.
Um brot skv. 29. gr. skal beitt reglum almennra hegningarlaga um hlutdeild.
Nú er brot framið með verknaði sem refsiverður er samkvæmt almennum
hegningarlögum og skal þá einnig beita viðeigandi ákvæðum þeirra.
31. gr. Svipting réttinda.
Þegar um brot er að ræða og sérstaklega miklar sakir eru má svipta sökunaut rétti
til skipstjórnar, stýrimennsku, vélstjórnar eða fjarskiptastarfa um ákveðinn tíma
er eigi sé skemmri en þrír mánuðir.
Nú er brot að öðru leyti sérstaklega stórfellt eða ítrekað og skal þá beita
réttindasviptingu eigi skemur en sex mánuði og allt að fimm árum eða ævilangt.
32. gr. Svipting réttinda.
Svipting réttinda skv. 31. gr. skal gerð með dómi. Þó má ljúka máli um sviptingu
réttinda með ákvörðun dómara hafi ákærði játað sekt sína og fallist skriflega á slík
málalok enda mótmæli ákærandi þeim ekki.
Ákærandi skal tilkynna öllum lögreglustjórum í landinu um réttindasviptingu og
senda [ráðuneytinu]1) réttindaskírteini.
Þegar tvö ár hið fæsta eru liðin frá því að réttindasvipting var dæmd getur

[ráðherra]1) veitt réttindin á nýjan leik mæli sérstakar ástæður með því, enda þótt
sviptingartími sé ekki liðinn.
1)L.

162/2010, 236. gr.

33. gr. Sektir.
Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Dómara er heimilt að
ákveða að þeim fylgi lögveð í skipi og búnaði þess.
34. gr. Önnur lög.
Lög þessi raska í engu ákvæðum áfengislaga að því er snertir viðurlög ef menn
eru undir áhrifum áfengis við störf sín.

