
 

 

NOTAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høring af udkast til bekendtgørelse om kursus og genopfrisknings-
kursus i brandledelse i skibe 
 
Vedlagt er udkast til ny bekendtgørelse om kursus og genopfrisknings-
kursus i brandledelse i skibe. 
 
Bekendtgørelsen indfører nye krav omkring vedligeholdelse af kvalifika-
tioner i brandledelse i skibe, som en følge af revision af den internationa-
le konvention for minimumsuddannelsesniveauet for søfarende, STCW-
konventionen. 
 
Det medfører, at søfarende som fremover udfører funktioner som brand-
leder i henhold til skibets mønstringsruller, skal genopfriske deres kvali-
fikationer med højst fem års interval. 
 
Bekendtgørelsen giver mulighed for at genopfriske disse kvalifikationer 
som en kombination af træning om bord kombineret med kursus i land. 
 
Bekendtgørelsen indarbejder samtidig eksisterende uddannelsesplan for 
brandbekæmpelse for skibsofficerer, som ophæves.  
Den nye bekendtgørelse overfører uddannelsesplanens minimumskrav for 
kursets indhold uændret, men ophæver de specifikke krav til afviklingen 
af kurset. Indarbejdelsen giver således større fleksibilitet for kursusudby-
dere, og sikrer samme krav til kursisters udbytte. 
 
Derudover indeholder bekendtgørelsen en overgangsbestemmelse, der 
skal sikre, at søfarende kan opfylde STCW-konventionens krav omkring 
dokumentation for gennemført uddannelse og genopfriskning i brandle-
delse forud for ikrafttrædelse af disse krav pr. 1. januar 2017. 
 
Bekendtgørelsen har været i såkaldt præhøring i Erhvervsstyrelsens Team 
Effektiv Regulering med henblik på at vurdere bekendtgørelsens admini-
strative konsekvenser for erhvervet. 
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Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekv enser: 
 

 Positive konsekvenser/mindre udgifter  
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter  
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske konse-
kvenser for er-
hvervslivet 

Øget behov for kursusafholdelse for 
godkendte udbydere, 
svarende til DKK 910.000,- 

tilmelding at søfarende på kursus, 
samlet DKK 910.000,- 
svarende til DKK 455.000,- for hhv. re-
derier og private søfarende 

Administrative kon-
sekvenser for er-
hvervslivet 

 digital indberetning til Søfartsstyrelsen 
af gennemførte kurser for søfarende.  
Svarer til ca. 5% øget rapportering, da 
godkendte kursusudbydere i forvejen 
foretager digitale indberetninger. 

 
 
 
Eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast bedes sendt til Torsten Ma-
thias Augustsen (tau@dma.dk) senest den 2. december 2015. 
 
Søfartsstyrelsen skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at såvel dette 
brev som de eventuelle bemærkninger styrelsen modtager, vil blive of-
fentligt tilgængelige på ministeriernes fælles høringsportal på 
www.hoeringsportalen.dk. 
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