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Efni: Frumvarp til skipalaga - 208. mál

Umhverfisstofnun vill hér með koma á framfæri athugasemd við frumvarp til skipalaga, 
208. mál, sem er til umfjöllunar hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.

Í 2. mgr. 37. gr. frumvarpsins segir:
„ Þurfi að færa skip sem er óhaffært a f 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.“

Greinin er óbreytt frá 18. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 47/2003 og tekur því ekki 
tillit til ákvæða laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, en IV. kafli 
þeirra laga fjallar um aðgerðir vegna bráðamengunar á hafi og við strendur.

Eins og fram kemur í framangreindri 37. gr. frumvarpsins getur því fylgt mengunarhætta 
að færa skip sem er óhaffært af slysstað eða úr höfn til viðgerðar eða nánari skoðunar. 
Samkvæmt lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda ber 
Umhverfisstofnun ábyrgð á aðgerðum vegna bráðamengunar og hættu á bráðamengun 
utan hafnarsvæða, sbr. 14. gr. Landhelgisgæsla Íslands hefur einnig íhlutunarrétt til að 
gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að koma í veg fyrir eða draga úr 
mengunaráhættu hafs og stranda sbr. 15. gr. laganna. Innan hafnarsvæða ber viðkomandi 
hafnarstjóri ábyrgð á aðgerðum vegna bráðamengunar, sbr. 14. gr. laga nr. 33/2004. Í 
samræmi við markmið laganna miða slíkar aðgerðir að því að vernda hafið og strendur 
landsins gegn mengun sem getur stofnað „heilbrigði manna í hættu, skaðað lifandi 
auðlindir hafsins og raskað lífríki þess, spillt umhverfinu eða hindrað lögmæta nýtingu 
hafs og stranda“.
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Umhverfisstofnun telur því rétt að í 2. mgr. 37. gr. frumvarpsins verði vísað til þess að 
hafa beri samráð við þar til bær stjórnvöld þegar skip sem er óhaffært er fært af slysstað 
eða úr höfn til viðgerðar eða nánari skoðunar. Stofnunin leggur til að 2. mgr. 37. gr. 
frumvarpsins orðist svo:
„Þurfi að færa skip sem er óhaffært a f 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. Hafa skal samráð eftir atvikum við Landhelgisgæslu 
Islands, Umhverfisstofnun og hafnarstjóra og önnur þar til bær stjórnvöld, um hvaða 
ráðstafanir skulu gerðar.

Virðingarfyllst,

Sigurrós Friðriksdóttir 
teymisstjóri

Lilja Ólafsdóttir 
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