Hva brukes opplysningene til?
Opplysningene i rapportskjemaet benyttes av
Sjøfartsdirektoratet i vår ulykkesdatabase
slik at direktoratet kan føre statistikk og
analysere trender i ulykkessituasjonen.
Rapportene brukes også for å vurdere opp
følgingstiltak i forhold til regelverk og tilsyns
aktiviteter. Tiltak i forhold til rederiet eller
fartøyet kan også være aktuelt, eksempelvis
overtredelsesgebyr ved brudd på regelverk.

Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund
Informasjon om melding og
rapportering av ulykker:
www.sdir.no/sikkerhet
E-post: postmottak@sdir.no
www.sjofartsdir.no

Rapportering av
ulykker!

Hvor finner du mer informasjon?
Mer utfyllende informasjon om varsling og
rapportering og rapporteringsskjemaet finner
du på våre nettsider. www.sjofartsdir.no

HUSK! alvorlig
personskade skal
også varsles til
hovedredningssentralen.
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For sjøsikKerhet i et rent miljø

Hvorfor varsle om ulykker?

Hvilke ulykker skal rapporteres?

Når det har skjedd en ulykke er det viktig at du
så raskt som mulig får varslet til myndig
hetene. Dette fordi at man kan forberede
beredskap i forhold til evakuering, forurensing
og berging av fartøyet. Det er viktig at dette
arbeidet kommer i gang hurtig for å redusere
konsekvensene av ulykker. I tillegg vil myndig
hetene ha behov for varsling om ulykken for å
kunne iverksette andre tiltak som eksempelvis
inspeksjoner.

Alle varslingspliktige ulykker som er beskre
vet skal også rapporteres skriftlig innen
fristen på 72 timer. I tillegg skal en del ulyk
ker som ikke er varslingspliktige rapporteres,
nærmere beskrivelse av dette finner du på
våre nettsider.

HUSK! å rappor
tere til Sjøfartsdirektoratet på
skjema innen 72
timer.

Hvem skal du varsle til?
Når ulykken har skjedd skal du snarest mulig
varsle til Hovedredningssentral (HRS) eller
kystradio. HRS sørger for at andre berørte
myndigheter også blir varslet om hendelsen.

HUSK! å varsle
hovedredningssentralen så
snart som mulig
etter en ulykke.

Hvilke ulykker skal varsles?

Nestenulykker
Hendelser som har medført umiddelbar fare
for (nestenulykker) tap av liv, betydelig skade
på person, skip, last, eiendom utenfor skipet
eller miljø skal også rapporteres innen 72
timer etter hendelsen.

I utgangspunktet skal alle alvorlige ulykker
varsles til HRS. Dette vil i praksis si ulykker
med:
• Tap av skip
• Tap av liv
• Grunnstøting, kollisjon, kontaktskade
• Betydelig skade på:
		 o person, skip, last,
		 o eiendom utenfor skipet,
		 o miljø,
	Samt alle arbeidsulykker der det kreves
evakuering av den skadde (uavhengig av om
det er betydelig skade eller ikke)

Skriftlig rapport om ulykke.
For at Sjøfartsdirektoratet skal kunne ha en
god oversikt over ulykker og årsaker til ulykker
er det viktig at direktoratet får inn mer opplys
ninger om ulykkene enn det som kommer frem i
den umiddelbare varslingen til HRS. Rapport
om sjøulykke må derfor fylles ut og sendes til
Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer etter
ulykken.

HUSK! nesten
ulykker skal også
rapporteres til
Sjøfartsdirektoratet.

