
SKIPAN

Nefndin er skipu› af samgöngurá›herra til fjögurra ára
í senn. Í henni eiga sæti fimm a›al- og fimm varamenn.
Allir nefndarmenn skulu hafa menntun og starfsreynslu
á fleim svi›um sem n‡tast vi› sjóslysarannsóknir. Tveir
starfsmenn eru í fullu starfi hjá RNS.

TILGANGUR RNS

Tilgangur me› rannsóknum sjóslysa er a› koma í
veg fyrir slys um bor› í skipum og ennfremur a›
auka og efla öryggi til sjós. Tilgangurinn er ekki a›
skipta sök e›a ábyrg›. Ekki er heimilt a› nota gögn
e›a sk‡rslur nefndarinnar sem sönnunargagn í
opinberum málum.

LAGAUMHVERFI

Um rannsóknir sjóslysa er fjalla› í lögum nr. 68/2000
sem tóku gildi 1. sept. 2000 me› breytingum frá 2003.
Regluger› um sama efni er nr. 133/2001.

Lögin taka til sjóslysa, köfunarslysa og annarra atvika
á vötnum auk leitar- og björgunara›ger›a flegar vi› á.

RNS starfar sjálfstætt og óhá› stjórnvöldum, ö›rum
rannsóknara›ilum, ákæruvaldi og dómstólum. Nefndin
ákve›ur sjálf hvenær efni eru til rannsóknar slysa og
annarra atvika umfram fla› sem skylt er skv. lögunum.
Kostna›ur vegna starfsemi RNS er greiddur úr ríkissjó›i.

RANNSÓKNIR RNS ná til:

• Allra íslenskra skipa og erlendra skipa í siglingum
a› og frá landinu flegar sjóslys var›ar íslenska
hagsmuni.

• Erlendra skipa sem koma til landsins e›a í íslenska
lögsögu ef tilefni er til e›a ef fless er óska› af
fánaríki skipsins.

HVERS VEGNA OG Á HVA‹A GRUNNI ERU
SLYS RANNSÖKU‹?

Í rannsóknarvinnu RNS er leita› svara vi› flremur
grundvallar spurningum: hva› ger›ist, af hverju ger›ist
fla› og hva› er hægt a› gera til a› koma í veg fyrir
svipa› atvik gerist aftur.

STARFSEMI RNS?
Hægt er a› hafa samband vi› RNS allan sólarhringinn.
fiegar tilkynning berst til RNS um sjóslys e›a alvarleg
atvik um bor› í skipum er vi›eigandi uppl‡singum safna›
saman og ef tali› er nau›synlegt er máli› sett í rannsókn.

fia› sem hefur áhrif á hva›a mál eru rannsöku› er:

• Ákvör›un og frumkvæ›i RNS.

• Tilkynningar um slys og óhöpp.

• Bei›ni a›ila sem telja flörf á og leggja fram gögn
sem uppfylla skilyr›i laga til a› ver›a tekin til
rannsóknar.

Mál sem ekki er talin ástæ›a til a› rannsaka sérstaklega
eru skrá› og flokku›.

Hægt er a› endurupptaka mál ef fram koma n‡ og
mikilvæg gögn a› mati RNS.

MÁLSME‹FER‹

Öll mál sem berast RNS eru sko›u› me› fla› í huga
a› í fleim geti falist lærdómur sem geti komi› í veg fyrir
a› sambærilegt atvik endurtaki sig.

Afgrei›sla mála er bygg› á rannsóknargögnum sem
fyrir liggja svo sem vettvangsrannsókn og frambur›i
a›ila t.a.m. stjórnenda, slasa›ra og vitna.  Nefndin
felur vi›eigandi og hlutlausum sérfræ›ingum hluta
rannsóknar flegar og ef efni standa til.

Fyrsta afgrei›sla mála eru drög a› sk‡rslu sem send eru
a›ilum máls til umsagnar svo og Siglingastofnun Íslands.
Lokask‡rsla tekur mi› af athugasemdum ef nefndin tekur
tillit til fleirra. Lokask‡rslur eru sendar a›ilum máls,
Siglingastofnun Íslands og Siglingará›i.

RNS getur í lokask‡rslu sett fram tillögur í öryggisátt fl.e.
um úrbætur í öryggismálum til sjós ef rannsókn gefur
tilefni til fless.  fiessum tillögum er beint til Siglingastofnunar
sem ber a› sjá til fless a› flær séu teknar til formlegrar
afgrei›slu hverju sinni. Siglingastofnun skal senda RNS
ni›urstö›ur slíkrar afgrei›slu.

MARKMI‹ RNS ER A‹:

• Hra›a afgrei›slu mála til a› orsök óhappa skili sér
sem fyrst til annarra.

• Vera gó›ur tengili›ur á milli sjómanna og
hluta›eigandi a›ila og auka uppl‡singastreymi.

• Vera í huga umbjó›enda RNS vettvangur sem vert
er a› styrkja og treysta.

Rannsóknarnefnd sjóslysa
Nefndin heitir rannsóknarnefnd sjóslysa (RNS) og á ensku, Icelandic Marine Accident Investigation Board (IMAIB).



Útgefandi:

Rannsóknarnefnd sjóslysa

Flugstö›in

340 Stykkishólmi

Sími: 552 5105

Símbréf: 551 5152

Netfang: rannsjo@skyrr.is

Veffang: www.rns.is

SK†RSLUR RNS

Á vef RNS, rns.is er hægt finna strax öll mál sem berast
nefndinni og lokask‡rslu fleirra um lei› og afgrei›slu er
loki›.  Mörg flessara mála gefa ekki tilefni til sérstakra
rannsókna en eru skrá› og ver›a hluti af tölulegum
uppl‡singum í framtí›inni.  Vefurinn er me› öfluga
leitarmöguleika og óhöpp eru flokku› eftir sta›setningu,
svæ›um, tíma, tegund skipa, tegund óhappa, ve›ri
o.s.fr.v.

RNS gefur einnig út prenta›ar sk‡rslur fyrir hvert ár.
Í hana eru valin mál sem nefndin telur a› eigi sérstakt
erindi til fleirra sem hagsmuna eiga a› gæta.  Hægt er
a› nálgast sk‡rslurnar í heild sinni á vef RNS á PDF formi.

Á vefnum er hægt a› ná í  tilkynningarey›ublö› fyrir
ykkur, handa okkur.

OKKAR RANNSÓKNIR
YKKAR HAGSMUNIR

www.rns.is

HVA‹ BER SKIPSTJÓRNENDUM A‹ GERA?

Skipstjóra, útger›armanni og ö›rum fleim sem ver›a fless
áskynja a› sjóslys hafi or›i› ber a› tilkynna fla› til RNS.

Skipstjórnendum ber samkv. lögum a›:

• Skrá atbur›inn í dag- e›a lei›arbók.

• Kalla til lögreglu til a› taka sk‡rslur af skipstjóra, vitnum
og hinum slasa›a ef um meiriháttar líkamstjón er a›
ræ›a e›a mannslát.

• Tilkynna sjóslys og önnur atvik til RNS.

• Gera ítarlega sk‡rslu um atvik. s.s. slys á fólki, ef fla›
gerist utan hafnar.

• Sjá um a› taka til var›veislu sönnunargögn.

• Afhenda sk‡rslur og hluti til RNS vi› komu til hafnar.

• Tilkynna slys á fólki til Tryggingastofnunar ríkisins.

HVA‹ VILL RNS EINNIG VITA?

Auk greinargó›rar uppl‡singa um óhapp óskar RNS m.a.
a› fá uppl‡singar um:

• Tegund vinnu t.d. vei›ar, lestun og/e›a losun o.s.fr.v.

• Sta›setning skips og ve›url‡singu

• Hvenær og hvar í skipinu óhappi› átti sér sta›

• Uppl‡singar um verklagsreglur

• Reynslu slasa›a og starfstími á skipinu

• Vinnutími slasa›a og hvíldartími

• Öryggisatri›i

• Fjöldi í áhöfn

RANNSÓKNARNEFND
SJÓSLYSA

Uppl‡singarit

1. útgáfa, júní 2005
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