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Struer Ingen

Evaluering

Årlig ISM-DOC VENØ FÆRGEFART / STRUER KOMMUNE  (VENØ FÆRGEN + 
MARILYN ANNE) 2017
Søfartsstyrelsen har 30-01-2017 afholdt verifikation, som anført ovenfor.

Formål:
Formålet med denne verifikation er at verificere, hvorvidt rederiet opfylder, Den Internationale Kode for Sikker Drift 
af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden))

Omfang:
Auditeringen skal dokumentere, at rederiets SMS er kendt af alle medarbejdere, der er involveret i systemet, at det 
anvendes og er effektivt.
Gennemgangen vil fortrinsvis hvile på en stikprøvekontrol af enkelt-områder i de respektive afsnit af systemet.

Auditplan:
I forbindelse med ovennævnte audit, er en række personale i følgende afdelinger/områder blevet auditeret:

Søren Adsersen, Rederi Ansvarlig
Toke Aagaard, Designeret Person, MARILYN ANNE

Bemærkninger til rederiets sikkerhedssystem:
Der blev forevist godt gennemarbejdet nærved indrapporteringer.
Vedligeholdelses planer for skibëne  og personale kartotek blev gennemgået.

Det er observeret at rederiets og skibenes ledelse er aktivt involveret i skibenes drift bla. ifm. afholdelse af auditter 
og vedligeholdelse af skibene, samt styring af besætningernes kompetencer.

Det er observeret at der er en tydelig og klar ansvarsfordeling i rederiet.

Øvrige bemærkninger:
Interne auditter afholdt hhv
- VENØ FÆRGEN 14-07-2016
- Rederi 14-07-2016
- MARILYN ANNE 06-2016

VENØ FÆRGEN har afholdt årlig øvelse med lokal brandvæsen/beredskab 2016

Rederi har gennemgået SMS på ledelsesmøde10-2016, (company review)
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Medarbejdere har gennemgået SMS på medarbejder møder 10-2016, (Masters review)

Der har ikke været nogen arbejdsulykker siden sidste eksterne audit.

VENØ FÆRGEN har indført et alkohol meter til kontrol af besætningen ifm., nærved hændelser, ulykker, havari, 
uanmeldt kontrol, mm.

Konklusion:
Ingen afvigelsesrapport
Ud fra den foreviste dokumentation og resultatet af auditeringen kan det konstateres, at ISM kodens krav er opfyldt.
Overensstemmelsescertifikat (ISM-DOC) blev påtegnet.

Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, at rapporten afspejler et øjebliksbillede. Dermed kan det ikke udelukkes, at der 
senere konstateres fejl eller mangler på de synede eller verificerede områder.

Indholdet af denne rapport bør informeres til besætningen eller involveret personale.

Bo Berggreen Larsen
Seniorskibsinspektør
Tlf.: +45 72 19 62 49
E-post: bbl@dma.dk

Certifikater

Certifikat Udstedt Lokation Udløbsdato Status
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