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Reykjavík, 20. febrúar 2003

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um rannsókn sjóslysa, nr./$.55Z
mál, starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl..

Visað er til bréfs dags. 6. febrúar 2003 þar sem okkur er sent til umsagnar frumvarp til laga um 
breyting á lögum um rannsókn sjóslysa nr. 68/2000 -S í& m ál.

Við teljum mikilvægt til að fulltrúi Siglingastofnunar íslands eigi þess kost að vera við og taka þátt 
í frumrannsóknum sjóslysa, þ.m.t. á vettvangi og fá aðgang að öllum gögnum sem rannsóknarnefnd 
sjóslysa aflar við rannsókn sjóslyss eða upplýsingar um þau. í 5. gr. frumvarpsins er lagt til að í stað 
2. mgr. 12. gr. lagannna komi fjórar málsgreinar sem verði 2. 3. og 4. mgr. 12 gr. laganna. Gert er 
ráð fyrir að í 2. mgr. 12. gr. verði kveðið á um að óheimilt sé að veita aðgang að tilteknum gögnum 
sem rannsóknarnefnd sjóslysa aflar við rannsókns sjóslyss eða upplýsingar um þau. Þó er heimilt að 
veita umsagnaraðilum skv. 13. gr. aðgang gögnum skv. 2 mgr. að því marki sem rannsóknamefnd 
ætlar að sé nauðsynlegt til að þeir geti veitt umsögn. Siglingastofnun íslands er einn þeirra aðila 
sem taldir eru i 13. gr. sem umsagnaraðilar. Við teljum að Siglingastofnun Islands eigi að eiga 
skilyrðislausan aðgang að öllum gögnum sem rannsóknarnefndin aflar, að sjálfsögðu undir sömu 
skilyrðum um þagnarskyldu og nefndarmenn og starfsmenn nefndarinnar.

Astæða framangreinds er sú að við rannsókn sjóslysa kemur oft strax i ljós hver er orsök þeirra og 
þá er mikilvægt að sú þekking komist strax til Siglingastofnunar íslands þannig að stofnunin geti 
gripið til þeirra úrræða sem á hennar valdi er til að koma í veg fyrir að samskonar atburðir verði. í 
mörgum tilvikum er of seint að biða lokaskýrslu rannsóknarnefndarinnar. Þá hafa starfsmenn 
Siglingastofnunar Islands sérþekkingu sem getur nýst rannsóknarnefndinni strax í upphafi 
rannsóknar.

Við teljum að i stað þess að aðilar sem taldir eru í 13 gr. eigi það alfarið undir mati 
rannsóknarnefndar sjóslysa hvernig þeir fá að tjá sig um drög að lokaskýrslu nefndarinnar sbr. 
ákvæði 13 gr. og hvaða gögn þeir eiga kost á að kynna sér sbr. drög að nýrri 3. mgr. 12. gr. þá geti 
þeir ef ágreiningur er uppi skotið þeim ágreiningi til óháðs aðila.

Virðingarfyllst,

f.h. Landssambands islenskra útvegsmanna

Friðrik J. Arngrímsson framkvæmdastjóri

mailto:nefndasvid@althingi.is
http://www.liu.is

