
   

   

   

 

 

 

 

Høring af udkast til tre bekendtgørelser om arbejdsmiljø på 

søfartsstyrelsens område  

 

Søfartsstyrelsen sender hermed i høring udkast til tre bekendtgørelser om 

henholdsvis sikkerhedsarbejde i handelsskibe, sikkerhedsarbejde i 

fiskeskibe og uddannelse i arbejdsmiljø for sikkerhedsorganisationen i 

handelsskibe.  

 

De vedhæftede bekendtgørelser fastsætter bestemmelser om:  

 

‒ sikkerhedsorganisationens opbygning og opgaver i handelsskibe,  

‒ sikkerhedsorganisationens opbygning og opgaver i fiskeskibe og  

‒ godkendelse af udbyder og underviser af uddannelse i 

arbejdsmiljø i handleskibe.  

 

Overordnet lægges der op til, at de to bekendtgørelser om 

sikkerhedsarbejde erstatter hele kapitlet XI i Meddelelser fra 

Søfartsstyrelsen A
1
. Herved tages initiativ til på sigt at omdanne 

Meddelelser A til selvstændige bekendtgørelser bl.a. med det formål at 

forenkle implementering af arbejdsmiljødirektiverne. Bekendtgørelser, 

der erstatter dele af Meddelelser A, vil alle få samme undertitel i parentes 

(Arbejdsmiljø i skibe), således at arbejdsmiljøreglerne for skibe kan 

identificeres. 

 

Blandt væsentligste ændringer kan nævnes: 

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe 

  

 Bestemmelserne om etablering af sikkerhedsorganisationen 

bringes i overensstemmelse med MLC
2
, idet 

sikkerhedsorganisationen fremover kræves på skibe med en 

fastsat besætning på fem eller flere, hvor kravet i dag er skibe med 

en fastsat besætning på fire eller flere om bord. 

 

 Kravene til gennemførelse af §16-kurset ændres, således at 

uddannelse i arbejdsmiljø i lighed med  reglerne i land skal være 

gennemført senest 3 måneder valg af sikkerhedsrepræsentant eller 

udpegning af ledelsesrepræsentant. Samtidigt gøres det muligt at 
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gennemføre §16-kurset som e-uddannelse under tjeneste om bord. 

Indtil godkendt e-uddannelse i arbejdsmiljø udbydes, gælder de 

hidtidige regler som en overgangsordning. 

 

 Det psykiskske arbejdsmiljøs vigtighed i det daglige 

sikkerhedsarbejde er tydeliggjort og indgår nu som et fast 

dagsordenspunkt for sikkerhedsudvalgets møder. 

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejdet i fiskeskibe  

 

 I overensstemmelse med erhvervets ønske er reglerne om 

sikkerhedsarbejde i fiskeskibe nu samlet i én bekendtgørelse for 

alle fiskeskibe, uanset størrelse. Herudover er der sket en 

tilpasning af sikkerhedsorganisationens struktur, ligeledes efter 

erhvervets ønske. 

 

Bekendtgørelse om uddannelse i arbejdsmiljø for handelsskibe 

 

 Der indføres mulighed for at uddannelsen i arbejdsmiljø kan 

udbydes som en e-uddannelse. 

 

 Tilrettelæggelsen af undervisningen i uddannelse i arbejdsmiljø 

gøres mere fleksibel, således at udbyderen selv kan administrere, 

hvordan de anførte uddannelsesdage skal opdeles og 

tilrettelægges. Samtidig er opbygning af selv uddannelsen gjort 

mere fleksibel gennem bl.a. frihed i forhold til opbygning af 

moduler og emner i uddannelsen.  

 

Eventuelle bemærkninger modtages gerne snarest, dog senest den 1. maj 

2017, og bedes, for så vidt angår bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i 

handelsskibe og bekendtgørelse om sikkerhedsarbejdet i fiskeskibe, sendt 

til Philippe Bauchy (pb@dma.dk), og med hensyn til bekendtgørelse om 

uddannelse i arbejdsmiljø for handelsskibe til Malthe Møller Pedersen 

(map@dma.dk).   

 

Modtagne høringssvar vil blive lagt på høringsportalen.  

 


