
 

NOTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hørings vedrørende digital indberetning af fartstid og om søfartsbø-
ger 
 
Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om søfartsbøger, udkast 
til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav 
til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser og ud-
kast til bekendtgørelse om indberetning af søfarende om bord på skibe 
registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. 
 
De vedhæftede bekendtgørelser fastsætter bestemmelser om:  
 

• Hvilke krav der stilles til udstedelse af søfartsbøger og påtegning 
af disse.  

• Krav til indberetning af digital faststid samt verificering og opbe-
varing af fartstidsoplysninger.  

• Hvordan og hvornår der skal foretages årlig indberetning af søfa-
rende, der arbejder på skibe registret i Dansk Internationalt Skibs-
register 

 
Formålet med udkastene til bekendtgørelser er at give de søfarende mu-
lighed for at indberette fartstid digitalt og give de søfarende adgang til 
oplysninger om fartstid via Søfartsstyrelsens ekstranet. Samtidig gennem-
føres konsekvensændringer til reglerne om søfartsbøgers samt rederiernes 
pligt til at indberette fartstidsoplysninger. 
 
De væsentligste ændringer i bekendtgørelsernes:  
 
ad. bekendtgørelse om søfartsbøger 
 

• For at fjerne danske særregler, fjernes en række bestemmelser i 
forhold til den gældende bekendtgørelse om søfartsbøger. Kravet 
om søfartsbøger fjernes herefter, hvorfor søfarende kan sejle uden 
søfartsbog. Søfartsbøger udstedes herefter i henhold til ILO-
konvention nr. 108 af 1958. 
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• Bestemmelser om påtegning i søfartsbogen ændres, således at den 
søfarende fremadrettet skal anmode skibsføren om påtegning jf. § 
4.  

• Indførelsen af indberetning af fartstid digitalt, fjerner grundlaget 
for indberetning af på- og afmønstring.  

 
ad. bekendtgørelse om indberetning af personer der arbejder på skibe re-
gistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 
 

• Der indføres et krav om årlig indberetning for skibe i DIS. Det 
sker som et led i mønstringskontrollen af udenlandske søfolk på 
danske skibe.  

• Indberetningen administreres af Danmarks Rederiforening, som 
anvender indberetningsskemaet som anført i bilaget.  

 
ad. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifika-
tionskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbevi-
ser 
 

• Den nuværende bekendtgørelses § 59, udvides, således at der 
fremadrettet er krav om indberetning af den søfarende selv, i for-
bindelse med ansøgning af sønæringsbevis.  

• Af hensyn til at adgang til besætningskontrol samt lette de søfa-
rende adgang til at få oplysning om fartstid indføres bestemmelse, 
om at oplysninger om de søfarendes fartstid skal opbevares i en 
periode på minimum ti år. 

 
Høringsfrist 
Såfremt ovennævnte udkast giver anledning til kommentarer, bedes dette 
meddelt Malthe Møller Pedersen hos Søfartsstyrelsen via email: 
map@dma.dk senest 20. oktober 2016. 
 
 
 


