
KUNNINGARSKRIV 

Fjarskiftiseftirlitið og Skipaeftirlitið hava gjørt samstarvsavtalu, ið inniber, at endurnýggjanir 

av GOC-radiopróvbrøvum frá 1.september 2009 verða flutt til Skipaeftirlitið at umsita. Hetta 

merkir at endurnýggjanir av GOC-radiopróvbrøvum verður lagt saman við endurnýggjanum 

av GOC-Vinnubrøvum. 

Skipaeftirlitið og Fjarskiftiseftirlitið meta at hetta er ein einfalding í mun til verðandi 

mannagongdir, har ein persónur fyrst skal venda sær til Fjarskiftiseftirlitið at endurnýggja 

GOC-radiopróvbrævið og síðani til Skipaeftirlitið at fáa GOC-Vinnubræv til radiopróvbrævið 

(GOC Vinnubræv við STCW-átekning).  Ístaðin fyri at útskriva tvey ymisk próvbrøv  verður 

hereftir einans  veitt eitt próvbræv framyvir, ið hevur heitið ”Algilt vinnubræv sum 

Radiopasssari innan GMDSS (GOC)”  

Í samband við umrøddu samstarvsavtalu, hevur Fjarskiftiseftirlitið gjørt broyting í 

“Reglugerð nr. 2 frá 16. mai 2004 um treytir at nýta radioútbúnað í radiotænastu á sjónum 

(siglingaradiopróvbrøv)”.  Vinnumálaráðið í samstarvi við Skipaeftirlitið arbeiða við at fremja 

eina broyting í ”Kunngerð nr. 104 frá 5. desember 2008 um gjøld fyri útgávu og 

endurnýggjan av viðurkenningarprógvum”, soleiðis at avgreiðslugjald fyri endurnýggjan av 

vinnubrøvum sum radiopassari innan GMDSS verður kr.250.  Harumframt er gjørd nýggj 

kunngerð ”Kunngerð nr. 108 frá 18. august 2009 um at Skipaeftirlitið útinnir ávísar uppgávur 

fyri Fjarskiftiseftirlitið”, sum kemur í gildi 1. september 2009. 

Reglurnar í hesi kunngerð heimila Skipaeftirlitinum at endurnýggja GOC-radiopróvbrøv, og 

krøv um skjalprógvan verða tey somu sum fyrr, t.e. at persónurin skal hava verið við GMDSS-

skipi sum radiopassari í viðurskiftum, har eitt slíkt radiopróvbræv er kravt, (sjóøki A2, A3 ella 

A4), í minsta lagi 1 ár seinastu 5 árini, ella hava verið við GMDSS-skipi , sum radiopassari í 

viðurskiftum, har eitt slíkt radiopróvbræv er kravt, (sjóøki A2, A3 ella A4) í minsta lagi í 3 

mánaðir seinastu 6 mánaðirnar. Í kunngerðini er harumframt ásett, at avgerðir hjá 

Skipaeftirlitinum um GOC-endurnýggjan kunnu kærast til Vinnukærunevndina. 

 

Umsóknarbløð til endurnýggjan av GOC-radiopróvbrøvum fáast við at venda sær til 

Skipaeftirlitið, Postrúm 26, 375 Miðvágur, Tel. +298 355600, Faks. +298 355601, teldupost: 

fma@fma.fo, umframt at umsóknarskjalið er tókt á heimasíðuni www.fma.fo 

 

Nærri upplýsingar fáast við at venda sær til Skipaeftirlitið ella Fjarskiftiseftirlitið, Tel. +298 

356020, teldupost: kv@fse.fo 

 

 

Fjarskiftiseftirlitið, 27. august 2009 


