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Høring over udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af 
visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang 
m.v. 
 
Søfartsstyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse i høring. 
 
Udkastet til bekendtgørelse er en opdatering af gældende bekendtgørelse nr. 
744 af 24. juni 2013. Der er tale om, at afgørelser efter sølovens § 170, stk. 4, 
hvorefter skibe uden et gyldigt certifikat eller ansvarsforsikring kan nægtes 
adgang til eller forbydes at forlade dansk havn eller offshoreinstallation eller 
andet laste- og lossested i Danmark eller på dansk søterritorium, tilføjes som 
afgørelser, der kan påklages til Ankenævnet for Søfartsforhold. Forslaget skyl-
des, at lignende afgørelser i forvejen kan påklages til Ankenævnet for Søfarts-
forhold. 
 
Samtidig foretages konsekvensændringer pga. efterfølgende lovændringer 
m.v., således at allerede gældende lov- og EU-hjemlede klageadgange til An-
kenævnet for Søfartsforhold opdateres. Der er tale om følgende: 
- Lov om forhyring af skibsmandskab er ophævet. Som følge af dette vil der 

ikke længere kunne træffes afgørelser efter loven, og klageadgangen efter 
denne er derfor også slettet. 

- Afgørelser om forbud mod sejlads til et ro-ro-passagerskib eller højha-
stighedspassagerfartøj tilføjes som afgørelser, der kan indbringes for An-
kenævnet for Søfartsforhold. Dette fremgår allerede af bekendtgørelse om 
en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe 
og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart, der gennemfører EU-
regulering. 

- Afgørelser om afslag på gennemsejlingslodsning efter lodslovens § 13 og 
afgørelser om tilbagekaldelse af en tilladelse til gennemsejlingslodsning 
efter lodslovens § 13 a er tilføjet som afgørelser, der kan påklages til An-
kenævnet for Søfartsforhold. Dette fremgår allerede af lodsloven. 

Herudover er henvisningen til sølovens § 153 som en afgørelse, der kan påkla-
ges til Ankenævnet for Søfartsforhold, rettet, da bestemmelsen ikke indehol-
der hjemmel til at træffe afgørelse om bortvisning, anløbsforbud eller tilbage-
holdelse. Det foreslås derfor at henvise til § 154, stk. 1, i stedet. 
 
Endelig opdateres beføjelser, som er delegeret fra erhvervsministeren til Sø-
fartsstyrelsen. 
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2020. 
 
Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes sendt til Søfartsstyrelsen 
pr. e-mail til neb@dma.dk med kopi til mrj@dma.dk senest onsdag den 12. 
februar 2020 kl. 12.00. 
 
Søfartsstyrelsen henleder opmærksomheden på, at de modtagne høringssvar 
vil blive offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk.  
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Vores reference: 

Sag nr. 2019 - 53594 
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Med venlig hilsen  
 
 
Neriman Balikci 
Specialkonsulent 
 
Direkte telefon: +45 72 19 62 15  


