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Mönnunarnefnd skipa                                                                                     

Samgöngustofa 

Ármúla 2 

108 Reykjavík 

Netfang: samgongustofa@samgongustofa.is  

 

 

UMSÓKN UM FRÁVIK FRÁ LÖGUM UM MÖNNUN SKIPA 
Mönnunarnefnd er skipuð og starfar samkvæmt 12. og 13. gr. laga nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, 

varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa. Mönnunarnefnd er heimilt að ákveða frávik frá ákvæðum þessara laga 

um fjölda skipstjórnarmanna, vélavarða og vélstjóra eftir því sem tilefni gefst til. 

Við meðhöndlun einstakra mála æskir mönnunarnefnd þess að eftirtaldar upplýsingar liggi fyrir um gerð, verkefni, 

tæknibúnað og öryggi skipsins til grundvallar ákvörðun um mönnun viðkomandi fiskiskips.  

 

Afgreiðslugjald vegna erinda mönnunarnefndar skv. 4. tölul. 14. gr. gjaldskrár Samgöngustofu - siglingamál, nr. 

1145/2012, er kr. 22.600. Gjaldið leggist inn á reikning nr. 515-26-210777 í Íslandsbanka. Reikningseigandi er 

Samgöngustofa, kt. 540513-1040. Úrskurðir eru ekki gefnir út nema kvittun fyrir greiðslu liggi fyrir. Greiðslukvittun 

má senda rafrænt á netfangið samgongustofa@samgongustofa.is 

Nafn skips Umdæmisnúmer      

     

Skipaskrárnúmer 

Eigandi skips / heimilisfang / póstnúmer Símanúmer / bréfasími 

 

Tegund skips / þilför / veiðarfæri Smíðaár / efni í bol / flokkur 

 

Skráð lengd / brúttótonn / brúttórúmlestir Aðalvélar (kW) / hjálparvélar (kW) 

 

Hvaða frávikum frá lögunum er óskað eftir og hvers vegna? 

  

 

Liggur fyrir vottorð flokkunarfélags um tímabundið ómannað vélarúm og þá hvaða? 

 

 

Hvert verður farsvið skipsins? 

 

Hver verður útivera skips á hverjum tíma?  Styttri en 14 klst. Lengri en 14 klst.  

   

Hvernig verður vaktstöðu á stjórnpalli háttað? 

 

Hvernig verður vöktun vélarrúms háttað? 

 

Hvaða siglinga- og staðsetningartæki eru á stjórnpalli umfram lögbundinn búnað?  

 

 

 

Hvernig er fyrirkomulagi stjórnunar á framdrifsbúnaði og neyðarstýri háttað? 

 

 

 

Hvert er fyrirkomulag eldskynjunar- og viðvörunarkerfis vélarúms? 

 

 

 

Hvert er fyrirkomulag slökkvibúnaðar vélarúms? 

 

 

 



  

Vélbúnaður/ stjórnun 
og vöktun Í VÉLARRÚMI 

SJÁLF- 
VIRKNI 

Á STJÓRNPALLI 

  

Merkið með kross þar sem við á og 
strikið yfir texta sem ekki á við. MÆLIR 

HLJÓÐ/ 

LJÓS 

Start 

           Stopp 

Start 

         Stopp 
MÆLIR 

HLJÓÐ/ 

LJÓS 

Start 

         Stopp 

A
Ð
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L

V
É

L
 

stjórnun  
             

smurolíuþrýstingur  
             

smurolíuhiti  
             

vara smurolíudæla 
             

kælivatnshiti  
             

þrýstingur á kælivatni 
              

vatnshæð á þenslukeri  
              

snúningshraði  
             

yfirhraði 
              

afgashiti 
              

ræsiloftsþrýstingur 
              

  
              

  
              

  
              

G
ÍR
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 S

K
R
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A
 

olíuþrýstingur  
              

olíuhiti   
              

skurður skrúfu 
              

vara smurolíudæla  
              

  
              

  
              

  
              

S
T
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R
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É
L
A

R
 aflrof 

              

yfirlestun 
              

dæla í gangi 
              

  
              

  
              

                

H
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smurolíuþrýstingur  
              

kælivatnshiti  
              

álag [kW] 
              

  
              

  

              

  

Vélbúnaður/ stjórnun 
og vöktun Í VÉLARÚMI 

SJÁLF- 
VIRKNI 

 
Á STJÓRNPALLI 



  

Merkið með kross þar sem við á og 
strikið yfir texta sem ekki á við. MÆLIR 

HLJÓÐ/ 
LJÓS 

Start 
         Stopp 

Start 
         Stopp 

MÆLIR 
HLJÓÐ/ 

LJÓS 
Start 
         Stopp 

B
R

E
N

N
S

L
U

O
L

ÍU
K

E
R

F
I daggeymar - of lítil olíuhæð 

              

daggeymar - yfirfylling 
              

olíudælur - daghylki 
              

lekaolíugeymar - yfirfylling 
              

olíudælur milli geyma 
              

olíuskilvindur 
              

  
              

  
              

A
N

N
A

Ð
 

brunadæla 
              

austurbrunnar vélarrúmi 
              

austurbrunnar stýrisvél 
              

vélarrúmsblásari 
              

bátar <15 m austur í lest               

bátar <15 m austur í vél 
              

bátar <15 m austur - annað               

skerming á heitum flötum 
              

  
              

 
       

 
       

Önnur atriði sem skipta máli vegna ákvörðunar um frávik frá atvinnuréttindalögunum. 

 

 

 

 

 

Auk þessara upplýsinga leggur Samgöngustofa til eftirtalin 

gögn: 

- Aðalfyrirkomulag skipsins 

- Neyðaráætlun skips 

- Umsögn um öryggi og búnað skips. 

 

Dagsetning 

Undirskrift umsækjanda 

 

 

GSM-sími: 

Netfang:  
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