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Efni: Umsögn um frumvarp til Iaga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2003, 
með síðari breytingum (rikisstyrkir o.fl.), 234. mál.

Samgöngustofa vísar til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, frá 7. 
febrúar 2014, þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um 
breytingu á hafnalögum nr. 61/2003, með síðari breytingum, (ríkisstyrkir o.fl.) 234. 
mál.

Samgöngustofa telur mikilvægt að gæta samræmis í lagasetningu og telur því ástæðu 
til að koma með eftirfarandi athugasemd varðandi hugtakið neyðarhöfn.

Lagt er til að í stað hugtakins neyðarhöfn verði notað hugtakið skipaafdrep.

Hugtakið neyðarhöfn:

I 1. gr. frumvarpsins er lagt til að bætt verði við 3. gr. laganna nýjum tölulið sem 
skilgreinir hugtakið neyðarhöfn og orðist svo: Neyðarhöfn merkir í lögum þessum  
höfn eða hluti hafnar eða öruggt skipalægi eða akkerislœgi eða annað skýlt svœði sem 
Samgöngustofa auðkennir til að taka á móti nauðstöddum skipum.

I athugasemdum með 1. gr. frumvarpsins segir:

„ Með greininni er lagt til að nýjum tölulið verði bætt við 3. gr. hafhalaga, um 
neyðarhafnir, en nánar er fjallað um slíkar hafnir í 21. gr. laganna. 
Skilgreiningin á neyðarhöfnum byggist á m-lið 3. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB frá  27. jú n í 2002, um stofnun eftirlits- 
og upplýsingakerfis bandalagsins fyrir umferð á sjó og um niðurfellingu á 
tilskipun ráðsins 93/75/EBE. (...)

Sé litið til tilskipunar 2002/59/EB þá segir þar í m-lið 3. gr.:

„place o f  refuge. means a port, the part o f  a port or another protective berth 
or anchorage or any other sheltered area identified by a Member State fo r  
accommodating ships in distress; “
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Er ákvæðið skýrt með eftirfarandi hætti á íslensku:
„s k i p a a f d r e p höfn, hluti hafnar eða annars öruggs skipalægis eða 
akkerislægis eða annað skýlt svæði sem aðildarríki auðkennir til að taka á 
móti nauðstöddum skipum; “

Hugtakið neyðarhöfn kemur fyrir í núverandi hafnalögum nr. 61/2003 en þar segir í 
21. gr.:

„Skylt er að taka á móti skipum í höfh eftir þv í sem rými og aðstaða leyfir. 
Hafnarstjórn er þó heimilt að synja skipi um aðgang að höfn e f  mönnum og 
umhverfi er talin stafa hœtta a f  komu þess til hafnar. Höfn, sem telst 
neyðarhöfn í samræmi við áœtlun um að liðsinna nauðstöddum skipum á 
hafsvæðum í lögsögu Islands, sem Samgöngustofa gerir að höfðu samráði við 
viðkomandi höfn, Landhelgisgæslu Islands og Umhverfisstofnun, er skylt að 
taka á móti skipum í sjávarháska eftir þv í sem nánar er kveðið á um í 
áætluninni. Ráðherra getur sett nánari ákvœði um áætlunina og neyðarhafnir í 
reglugerð. “

I samræmi við 21. gr. hafnalaganna hefur verið sett reglugerð um vaktstöð siglinga og 
eftirlit með umferð skipa nr. 80/2013 og sem innleiðir m.a. í íslenskan rétt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/59/EB.

I m-lið 3. gr. reglugerðarinnar er eina núverandi skilgreining á neyðarhöfnum eða 
skipaafdrepum í íslenskum lögum og reglugerðum og hljóðar hún svo:

„neyðarhöfn eða skipaafdrep": höfn, hluti hafnar eða annars öruggs 
skipalægis eða akkerislægis eða annað skýlt svœði sem Siglingastofnun 
íslands auðkennir til að taka á móti nauðstöddum skipum;

Þegar nánar er að gáð þá eru allar ofangreindar skilgreiningar samhljóða hvort sem er 
verið að skilgreina neyðarhöfn, skipaafdrep eðahvortveggja.

Aðgreiningin á neyðarhöfnum eða skipaafdrepum er ekki tiltekin með ótvíræðum 
hætti en ef horft er til skilgreiningar á hugtakinu höfn samkvæmt hafnalögum þá 
myndi neyðarhöfn vera aðstaða innan hafnar eða hluta hennar til að aðstoða skip í 
neyð en skipaafdrep vera önnur örugg skipalægi, akkerislægi eða svæði sem geta veitt 
þeim skipum skjól sem þurfa á aðstoð að halda.

Hugtakið skipaafdrep

Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) hefur sett leiðbeiningar um skipaafdrep, 
Resolution A. 949(23), Guidelines on Places o f Refuge for Ships in Need of 
Assistance þar sem á ensku er jafnan notað hugtakið „place o f  refuge“. í grein 1.19 í 
leiðbeiningunum er merking þess skýrð með eftirfarandi hætti:
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„Place o f  refuge means a place where a ship in need o f  assistance can take 
action to enable it to stabilize its condition and reduce the hazards to 
navigation, and to protect human life and the environment. “

Alþjóðasiglingamálastofnunin kaus að nota hugtakið place o f  refuge (skipaafdrep) í 
stað hugtaksins port o f  refuge (neyðarhöfn). Astæðan var einna helst sú að þrátt fyrir 
að hugtakið port of refuge væri víða notað þá var það hvergi að finna í alþjóðlegum 
hafréttarsamningum og var ákveðið að nota hugtakið í víðari merkingu þar sem ekki 
væri alltaf um að ræða að skipum í neyð væri vísað til hafnar heldur gætu aðrir 
skjólsælir staðir hentað jafnvel eða betur.' í áðumefndri tilskipun 2002/59/EB er 
hugtakið place o f  refuge notað samkvæmt leiðbeiningum 
Alþjóðasiglingamálastofnunar og er hugtakið skipaafdrep jafnan notað til þýðingar á 
enska hugtakinu.

Sambærilega orðnotkun má finna í öðrum ríkjum Evrópu:

Danska:
m) »mdomráde«: en havn, del a f  en havn eller en anden beskyttende kajplads eller 
ankerplads eller ethvert lukket farvand, som en medlemsstat har udpeget fo r  nodstedte 
skibe

Þýska:
m) Notliegeplatz: einen Hafen, den Teil eines Hafens, einen anderen geschútzten
Liege- oder Ankerplatz oder jeden anderen geschútzten Bereich, der von einem 
Mitgliedstaat fu r  den Aufenthalt von sich in Seenot befindenden Schiffen bestimmt 
wurde;

Sænska:
m) skyddad plats: hamn, del av hamn eller annan skyddande kaj eller ankarplats eller 
annat skyddat omráde som en medlemsstat anger fö r  att ta emot fartyg i en 
nödsituation.

Franska:
m) «lieu de refuge», un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage 
de protection ou toute autre zone abritée, désigné par un État membre pour accueillir 
des navires en détresse;

Gerð viðbragðsáætlana
Skv. 20. gr. reglugerðar um vaktstöð siglinga nr. 672/2006 skal Samgöngustofa að 
höfðu samráði við Landhelgisgæslu Islands og Umhverfísstofnun gera áætlun með 
hliðsjón af viðeigandi leiðbeiningum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, um að 
liðsinna nauðstöddum skipum á hafsvæðum í lögsögu íslands. í 21. gr. hafnalaga nr. 
61/2003 er ijallað um móttökuskyldu hafna og þar kemur m.a. fram sú skylda sem 
hvílir á höfnum, sem teljast neyðarhafnir, að taka á móti skipum í sjávarháska.
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Vegna þessara ákvæða var sérstakur starfshópur skipaður af þáverandi 
samgönguráðherra til að skipuleggja neyðarhafnir og skipaafdrep á íslandi og skilaði 
sá hópur af sér greinargerð og tillögum í apríl 2008. í niðurstöðunum koma m.a. fram 
tillögur um hvaða hafnir verði neyðarhafnir, hvar skipaafdrep verði, aðgerðaáætlun 
um neyðarhafnir og skipaafdrep, sértækan mengunarvamabúnað vegna neyðarhafna 
og skipaafdrepa og kostnað vegna mengunarvarna sem hlýst af notkun hafnar sem 
neyðarhafnar. I greinagerðinni var tekin sú ákvörðun að notast við bæði hugtökin 
neyðarhöfn og skipaafdrep þar sem neyðarhöfn var skilgreind sem bjargráðastaður 
skipa innan hafnar í skilningi hafnalaga en skipaafdrep ætti við um slíka staði utan 
hafna.

Umræddar tillögur urðu þó aldrei að veruleika og hefur því nú verið stofnaður nýr 
starfshópur sérfræðinga þessara sömu stofnana, Samgöngustofu, Umhverfisstofnunar 
og Landhelgisgæslu Islands til að halda vinnunni áfram og endurskoða hana eftir 
þörfum með tilliti til atburða sem gerst hafa síðan tillögumar voru lagðar fram. Er gert 
ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki 1. maí nk. Er þó ekki með öllu ljóst hvaða 
hugtakanotkun henti með þeirri vinnu verði frumvarpið að veruleika.

Eins og áður segir þá telur Samgöngustofa mikilvægt að gæta samræmis í 
hugtakanotkun við laga- og reglugerðarsetningu. Þykir því ástæða til að skoða hvort 
hugtakið „place o f refuge“ verði skýrt sem skipaafdrep í íslenskum lögum og 
reglugerðum. Skilgreiningin yrði sú sama og áður:„ höfn eða hluti hafnar eða öruggt 
skipalægi eða akkerislœgi eða annað skýlt svæði sem Samgöngustofa auðkennir til að 
taka á móti nauðstöddum skipum “■ Hugtakið skipaafdrep yrði þá notað í þeirri rúmu 
merkingu að það nái jafnt yfir neyðarhafnir sem og aðra nánar tilgreinda staði sem 
mætti nota sem skjól fyrir skip í neyð. Þannig yrði notkun hugtaksins í fullu samræmi 
við skilgreininguna í tilskipun 2002/59/EB og þjónaði um leið þeim tilgangi að 
samræma hugtakanotkunina í íslenskum lögum og reglugerðum auk þess að 
samrýmast skýringu annarra ríkja á sama hugtaki.

Virðingarfyllst,
F.h. Samgöngustofu
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Eva Sigrún Óskarsdóttir

'  Greinargerð og tillögur starfshóps um neyðarhafnir og skipaafdrep á Islandi. Tillögur til samgönguráðherra að 
skipulagi neyðarhafna og skipaafdrepa á Islandi. Apríl 2008. úr Roman, Rosa Mari Darbra: „ Port Perspective 
and Environmental Management Considerations", bls. 121-22.
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