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LOS 09.7 - Begrensninger for farled og havner

1 Hensikt
Sikre lik forståelse og underbygge prosedyre LOS 09 - Operasjonell drift slik at
nødvendige lokale retningslinjer og anbefalinger blir utarbeidet og fulgt.

2 Omfang og gyldighetsområde
Hva
Sette norm for iverksettelse av lokale retningslinjer gjeldende for den operative
lostjenesten som utøves av losoldermannskapene.

Hvem
Losoldermann.

3 Tema og beskrivelse
Hva
Sørge for at det enkelte losoldermannskap har nødvendige lokale retningslinjer som
gir føringer for utførelsen av lostjenesten inkludert grensesettinger i forhold til selve
losingen, herunder men ikke begrenset til:
 Fartøysbegrensninger
 Kaibegrensninger
 Bruk av taubåt
 Vær- og siktbegrensninger

Hvordan
Losoldermannen har ansvaret for at eget losoldermannskap har retningslinjer som
ivaretar lokale forhold innenfor sitt ansvarsområde. På bakgrunn av erfaringer skal
disse retningslinjene sette grenser for bruk av farvann, havner og kaier. Ut i fra
sjøsikkerhetshensyn, avgjør losoldermannen i samråd med sine loser hvilke steder
dette skal gjelde for.
Retningslinjene skal være en del av og implementeres i lostjenestens kvalitets- og
styrings system. De lokale retningslinjene skal nedfelles som spesifikasjoner med
eventuelle tilhørende vedlegg. Retningslinjer som har betydning for næringens
aktører skal publiseres på Kystverket.no
Skulle det oppstå situasjoner der man mener det er forsvarlig å avvike fra
retningslinjene, skal losoldermannen godkjenne dette og oppdraget skal betraktes
som et ”uvanlig losoppdrag”. I slike tilfeller avgjør losoldermannen i samråd med de
aktuelle losene i hvor stor grad instruks LOS 09.6 Uvanlig losoppdrag skal følges.
Dette skal dokumenteres av losoldermannen i kommentarfeltet i Njord.
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4 Ansvar og myndighetsforhold
Losdirektør
- er godkjenner av denne instruksen
- kan gi fravik fra denne instruksen
Stab for økonomi- og virksomhetsstyring
- utøver kontroll på denne instruksen
Nautisk rådgiver for losfaglig koordinering, rekruttering og sertifisering
- er utsteder/eier av denne instruksen

5 Verktøy/hjelpemidler
Havnereglement som gjelder i det enkelte losoldermannskap sitt område.

6 Begreper og forkortelser
Lokale retningslinjer: Retningslinjer som skal være til nytte for los, losformidler,
tilbringertjenesten og andre som er involvert i en losoperasjon eller en
farledsbevisseilas. Retningslinjene skal synliggjøre hvilke begrensninger eller
anbefalinger som de involverte i en losoperasjon eller en farledsbevisseilas skal
forholde seg til. Dette kan være, men ikke begrenset til, fartøysbegrensninger,
kaibegrensninger, bruk av taubåt, vær- og siktbegrensninger og fartsbegrensninger.

7 Referanse og vedlegg






LOV-2014-08-15-61 Lov om losordningen (losloven)
FOR-2015-09-23-1094 Forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes
tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften)
LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Lokale havnereglement som vises til i den enkelte spesifikasjon
Instruks LOS 09.6 Uvanlige losoppdrag

8 Endringslogg
[Endringslogg]
21.06.2016: Organisatoriske endringer gjort gjeldende fra 01.01.14
Oppdatering av regelverk
Inkludert at retningslinjer som har betydning for næringen skal publiseres på
Kystverket.no
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