
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Reykjavík 3. febrúar 2022

Umsögn um frumvarp til laga um áhafnir skipa, 185. mál.

Það er skoðun Landssambands smábátaeigenda (LS) að verði frumvarpið óbreytt að 
lögum muni það hafa gríðarleg áhrif á starfsumhverfi dagróðrabáta til hins verra.

Í 1. gr. frumvarpsins segir eftirfarandi um markmið þess:

„Markmið þessara laga er að tryggja öryggi áhafna, farþega og skipa 
og efla varnir gegn mengun sjávar. Þessu markmiði skal náð með því 
að gera tilteknar kröfur um menntun ogþjálfun, aldur, siglingatíma, 
heilbrigði, sjón og heyrn þeirra sem starfa um borð og tryggja með því 
faglega hæfni áhafna miðað við stærð skips, verkefni og farsvið. Enn 
fremur skalþvi markmiði náð með því að kveða meðal annars á um 
skilyrði fyrir útgáfu skírteina, öryggismönnun eða lágmarksmönnun 
skipa, vaktstöður áhafnar, vinnu- og hvildartíma, öryggisstjórnunar- 
kerfi, vinnuskilyrði, ábyrgð útgerðar og skipstjóra og lögskráningu 
áhafnar. Loks er þessum lögum ætlað að stuðla að jöfnu aðgengi 
kynjanna að menntun, þjálfun og störfum um borð í islenskum skipum.

LS telur að flest þeirra markmiða sem þarna koma fram hafi nú þegar náðst. Aftur á móti 
verður því ekki á mótimælt að alltaf er hægt að gera betur. Það gríðarlega átak sem 
staðið hefur yfir undanfarin áratug er varða slysavarnir og menntun hefur skilað sér svo 
ekki verður umdeilt.

Athugasemdir við einstaka greinar
2. gr.
18. tl.
í stað „kröfur um lágmarksmönnun skipa"
komi: „kröfur um lágmarksmönnun skipa sbr. lög um áhafnir skipa".
Í nóvember 2020 ákvað Samgöngustofa að setja sem skilyrði við lögskráningu á bátum að 
í áhöfn væri stýrimaður ef útivist færi umfram 14 klst. Að mati LS hefur skilyrðið enga 
lagastoð. Tillaga að breyttu orðalagi komið til vegna þessa.
Sjá nánar umsögn LS til Umhverfis og samgöngunefndar 29. apríl 2021
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Útdráttur úr umsögn LS 29. apríl 2021:
Íáratugi hafa eigendur smábáta styttri en 12 metra skipulagt útgerðina á þann 
hátt að ekki væri skylt að lögskrá stýrimann í áhöfn. Engar athugasemdir hafa 
verið gerðar af hálfu Samgöngustofu. Að bera því við að skort hafi á framfylgd 
reglu, er útúrsnúningur, enda skorti stofuna lagastoð fyrir reglunum. Hana ætlar 
Samgöngustofa nú að sækja í gegnum Alþingi. Frumhlaup stofunnar hófst hins 
vegar í byrjun nóvember sl. þegar stofan breytti skilyrðum til lögskráningar. Sett 
var inn ákvæði um að skylt væri að skrá stýrimann ef útivist færi umfram 14 
klukkustundir. Þráttfyrirfjölda funda og bréfasknfta hefur Samgöngustofa ekki 
fallist á að verða við kröfu LS um að færa lögskráninguna til fyrra horfs.

LS vekur jafnframt athygli á að „Regla þessi er í gildi í dag og leiðir af reglum um 
hvíldartíma". Ákvæði fyrir báta styttri en 15 metrar er byggt á ákvæðum 64. gr. 
sjómannalaga þar sem hvergi er getið um útivist. Það orð er í lögum um áhafnir skipa og 
á við báta 15 metra og lengri.

Það er mat LS að ekki leikur nokkur vafi á að innleiðing breyttra skilyrða um lögskráningu 
hjá Samgöngustofu var vanhugsað og vart hægt að ímynda sér að stofan hafi leitt hug að 
því hversu inngripið hafi haft víðfeðm áhrif.

Að lokum skal bent á að í desember 2019 voru gerðar breytingar á áhafnalögunum 
þannig að réttindi og skyldur að 12 metra löngum bátum voru færð að 15 metrum. Þar 
meðvar ekki lengur krafa umstýrimann í áhöfn. Það var staðfest í II. viðauka reglugerðar 
nr. 944/14. september 2020.

Um lágmarksfjölda skipstjómaimaiina á fiskiskipum og öðrum skipum gilda eftirfarandi reglur

Lengd skips - 
skráningarlengd

Skipstjórn

<15 metrar Skipstjóri (SS/SS15), sem má vera hmn sami og smáskipavélavörður 
(SSV) sé hann eim réttindamaðunnn í áhöfh og hafi bæði atvinnu- 
skírteinin. Skipstjóri (SS) gildir aö < 12 metrum

15-24 metrar Skipstjóri (AD) og stýrimaður (AC). Heimilt er að vera án stýnmanns að 
fenginni heimild mönnunarnefndar ef útivistartími er styttri en 14 klst.
sTM ■ . - r • fT\ . r ■ k zts a v.

30. tl.
Í stað: Smáskip eru skip sem eru 15 metrar að skráningarlengd eða styttri.
komi: Smáskip eru skip styttri en 15 metrar að skráningarlengd

4. gr. Útgáfa skírteina
1. ml. orðist svo (viðbót undirstrikuð): „Samgöngustofa gefur út skírteini og áritanir 
samkvæmt lögum þessum og skal útgáfa þeirra vera aðgengileg á rafrænu formi og 
fara eftir viðurkenndu gæðastjórnunarkerfi".
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7. gr.
1. ml. 2. mgr. kveður á um endurnýjun skírteina.
LS leggur til að endurnýjun verði til 10 ára í stað fimm ára.

1. töluliður kveður á um að endurnýjun skírteina sé háð því að siglingatími viðkomandi sé 
eigi skemmri en 12 mánuðir á sl. fimm árum. LS leggur til að takmörkin miðist við 3 
mánuði á bátum styttri en 15 metrar og við endurnýjun verði sá tími óbreyttur á 
gildistíma skírteinisins - 10 ár - sbr. tillöguna hér að framan.

14. gr. Lögskráningarskylda
LS leggur til að heiti greinarinnar verði:
Lögskráningarskylda skipverja á skipum 15 metrar og lengri.
Það er mat LS að skylda til lögskráningar á bátum minni en 15 metrar sé með öllu óþörf,

Inn komi ný 15. grein og aðrar greinar fái ný númer til og með 21. gr.

LS leggur til að greinin orðist svo:
„ Óheimilt er skipstjóra smáskipa að halda úr höfn nema réttindamenn séu með gilt 

atvinnuskírteini, smáskipið sé með gilt hajfærisskírteini og sé mannað miðað við stærð 
þess, vélarafl, farsvið og útivist og með gilda áhafnartryggingu fyrir alla um borð. Þetta 
gildir þó ekki í neyðartilvikum.

Ef útgerð vanrækir að hafa líf- og slysatryggingu í gildi er hún ábyrg fyrir viðkomandi 
bótagreiðslum. Reynist útgerð eigi fær um greiðslu slíkra bóta ber ríkissjóður fulla ábyrgð 
á greiðslu þeirra.

16. gr.
Inn í greinina komi orðið dagróðrasmáskip.
Samkvæmt lögum nr. 166/2006 um stjórn fiskveiða telst dagróðrabátur (smáskip) sá 
bátur sem kemur til hafnar til löndunar innan 24 klukkustunda frá því að hann heldur til 
veiða.
LS leggur til að stafliður a) orðist svo:

Á dagróðrasmáskipi má skipstjóri vera hinn sami og smáskipavélavörður sé hann eini 
réttindamaðurinn í áhöfn.

Á smáskipi má skipstjóri vera hinn sami og smáskipavélavörður sé hann eini 
réttindamaðurinn í áhöfn þegar útivist er styttri en 24 klst. Fari útivist skipsins yfir 24 klst. 
skal auk þess vera stýrimaður sem má jafnframt gegna stöifum smáskipavélavarðar. 
Skulu skipstjóri og stýrimaður þá hafa tilskilin réttindi til að gegna stöðu smáskipavéla- 
varðar.

Þegar eigandi smáskips samkvæmt skipaskrá er einn um borð þarf ekki stýrimann þótt 
útivistfari yfir 24 klst.

17. gr.
1. töluliður breytist á sama hátt og lagt er til í sama tölulið 16. greinar.
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Smáskipavélavörður á dagróðrasmáskipi má vera hinn sami og skipstjóri sé hann eini 
réttindamaðurinn í áhöfn.

Smáskipavélavörður má vera hinn sami og skipstjóri sé hann eini réttindamaðurinn í 
áhöfn enda sé útivist skipsins styttri 24 klst. Fari útivist yfir 24 klst. skal vera annar 
smáskipavélavörður sem má jafnframt vera stýrimaður.

Þegar eigandi smáskips samkvæmt skipaskrá er með réttindi sem smáskipavélavörður 
er einn um borð þarf ekki annan smáskipavélavörð þótt útivist fari yfir 24 klst.

21. gr.
LS leggur til að greinin falli brott enda er hún samhljóða 64. gr. sjómannalaga sem þegar 
hefur verið vitnað til í frumvarpinu.

VI. og VII. kaflar
LS telur að láðst hafi að taka fram að kaflarnir eigi eingöngu við áhafnir farþega- og 
flutningaskipa.

Útgerð smábáta er viðkvæm fyrir öllum kostnaðarhækkunum. Um þær er tekist á í 
kjarasamningum LS og sjómannasamtakanna (Sjómannasambands Íslands, Félag 
skipstjórnarmanna og Félag vélstjóra og málmtæknimanna), en gildandi kjarasamningur 
var undirritaður árið 2012. Í honum er hvergi getið um stýrimann í áhöfn smábáta.

Breytingar sem óbreytt frumvarp leiðir af sér

Í stað þess að miða við vinnu- og hvíldartíma skv. sjómannalögum verður 
miðað við útivist eða útiveru. Ef útivist fer umfram 14 klst. er gerð krafa um 
annan skipstjórnarmann og vélavörð.

Með þessu breytist krafa um mönnun smábáta úr því að vera 1-2 réttindamenn 
(skipstjóri / vélavörður) í 2-4 réttindamenn (skipstjóri, stýrimaður, 
vélavörður 1 og vélavörður 2) réttindamenn fari útivist yfir 14 klst.

Starfsumhverfi smábátaútgerðarinnar rúmar ekki þá réttindamenn sem farið er fram á 
þar sem ekki er lengur pláss fyrir háseta. LS gagnrýnir að í frumvarpinu hafi ekki verið 
tekið tillit til gríðarlegra tækniframfara á sl. árum m.t.t. mönnunar skipa.

4

Landssamband smábátaeigenda | Hverfisgötu 105 | 101 Reykjavík | Sími 552 7922 | ls@smabatar.is | smabatar.is

mailto:ls@smabatar.is
http://www.smabatar.is/


LANDSSAMBAND
smábátaeigenda ^3

Lokaorð - grundvöllurinn árið 2002.

I. Frumvarp 128. löggjafarþing 2002-2003. Þskj. 451 — 390. mál. breytingar á 
sjómannalögum á lagaákvæðum er varða vinnutíma sjómanna. Í athugasemdum 
segir m.a.: „Meðfrumvarpiþessu er lagt til að gerðar verði nauðsynlegar 
breytingar á sjómannalögum, nr. 35/1985, og lögum um áhafnir íslenskra 
farþegaskipa ogflutningaskipa, nr. 76/2001, vegna innleiðingar tiltekinna 
EES-gerða sem varða vinnutíma sjómanna. Gengið hefur verið út frá því að 
innleiðing gerðanna skapi ekki vandamálfyrir íslenskan sjávarútveg og 
rúmast ákvæði gildandi kjarasamninga milli útgerðar og stéttarfélaga innan 
ákvæða þeirra hvort sem litið er til hámarksvinnutíma eða lágmarkshvíldar- 
tíma. Ljóst er að nýta þarf fráviksheimild 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins við 
tilteknar veiðar.“

Á þessum tíma voru ekki til sérstakir kjarasamningar fyrir smábáta.

I. KAFLI
Breytingar á sjómannalögum, nr. 35/1985, með síðari 
breytingum.

Neðanritað klippt úr athugasemdum við 2. gr.

í 1. tölul. 17. gr. b er kveðið á um að tilteknar greinar almennu 
vinnutímatilskipunarinnar eigi ekki við um fiskiskip, þ.e. 3. gr. 
sem fjallar um daglega hvfld, 4. gr. um hlé, 5. gr. um vikulegan 
hvíldartíma, 6. gr. um vikulegan hámarksvinnutíma og 8. gr. um 
lengd næturvinnutíma. Hins vegar eiga við ákvæði 7. gr. um 
árlegt orlof, 9. gr. um heilbrigðiseftirlit og tilfærslu 
næturvinnustarfsmanna yfir í dagvinnu, 10. gr. um tryggingar 
vegna næturvinnu, 11. gr. um tilkynningu um reglubundna 
ráðningu næturvinnustarfsmanna, 12. gr. um öryggis- og 
heilsuvemd og 13. gr. um vinnumynstur.

Virðingarfyllst,

framkvæmdastjóri
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