
 

   

   

 

Høring af udkast til tre bekendtgørelser om bevis- og prøvekrav til 

vandscooterførere mv.  

 

Søfartsstyrelsen sender hermed vedlagte udkast til tre bekendtgørelser om 

beviskrav til førere af henholdsvis vandscooter og speedbåd og om bevi-

ser og prøver for fritidssejlere i høring.  

 

De vedhæftede bekendtgørelser fastsætter bestemmelser om: 

‒ beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med skrog-

længde på under 4 meter (Vandscooterbekendtgørelsen), 

‒ om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med 

skroglængde på under 15 meter (Speedbådsbekendtgørelsen) og 

‒ prøver og beviser for fritidssejlere 

 

Overordnet lægges der op til, at der indføres nye krav til vandscooterføre-

re. Kravene indføres i forlængelse af vandscooterulykken i Københavns 

Havn i maj måned, og skal skærpe sikkerheden ved sejlads med vand-

scootere og modvirke lignende ulykker i fremtiden. De nye regler fastsæt-

ter, at alle, der fører en vandscooter, skal have bestået en prøve og være i 

besiddelse af et vandscooterbevis. Der fastsættes en overgangsordning på 

2 år for personer med gyldigt fritidssejlerbevis, som kan opnå det nye 

bevis ved at bestå en praktisk prøve i sejlads med vandscooter.  

Derudover foretages der en konsekvensændring i den gældende bekendt-

gørelse om beviskrav til førere af speedbåde ogi bekendtgørelse om prø-

ver indføres der bl.a. et rotationskrav for udbyderen i forhold til udpeg-

ning af censorer.  

De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor.  

Ad. Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritids-

fartøjer med skroglængde på under 4 meter (Vandscooterbekendtgørel-

sen) 

 

Der er tale om en ny bekendtgørelse på området, som følger systematik-

ken i speedbådsbekendtgørelsen. De væsentligste bestemmelser er be-

skrevet nedenfor.  

 

 Krav til førere af vandscooter om at have vandscooterbevis, og 

under sejlads at kunne fremvise gyldigt bevis til henholdsvis Sø-

fartsstyrelsen og politiet.  

 Overtrædelse af bekendtgørelsens krav om besiddelse af vand-

scooterbevis kan straffes med bøde.  

 Der indføres en overgangsordning for personer, som i dag har ret 

til at føre vandscooter.  
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Ad. Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritids-

fartøjer med skroglængde på under 15 meter (Speedbådsbekendtgørel-

sen) 

Der er tale om ændring af en eksisterende bekendtgørelse. Bekendtgørel-

sen genudstedes i sin helhed af hensyn til læsevenligheden.  

 I den eksisterende § 1, stk. 2, der regulerer fartøjer under 4 meter, 

tilføjes en undtagelse af fartøjer, som omfattes af vandscooterbe-

kendtgørelsen.  

Det er alene høringssvar om ovenstående, der vil blive taget i betragtning.  

Ad. Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere 

Der er tale om ændring af en eksisterende bekendtgørelse. Bekendtgørel-

sen genudstedes i sin helhed af hensyn til læsevenligheden.  

 

 Der indføres prøvekrav til erhvervelse af vandscooterbevis, jf. § 7. 

 Personer med fritidssejlerbevis kan opnå vandscooterbevis ved at 

aflægge praktisk prøve i vandscooter, jf. § 7, stk. 6. 

 Prøvestrukturen for speedbådsprøve præciseres bl.a. ved at prøven 

skal gennemføres i egnet fartøj, jf. § 2. 

 Personer med vandscooterbevis kan opnå speedbådsbevis ved at 

aflægge praktisk prøve i speedbåd, jf. § 2, stk. 6. 

 Krav om påtegning på beviser om, at de er udstedt efter bemyndi-

gelse fra Søfartsstyrelsen, jf. § 23, stk. 2. 

 Pligt til udbyder om at offentliggøre priser på beviser, jf. § 23, stk. 

6. 

 Præcisering af, at udbyder skal sikre, at udvælgelse af censorer 

sker af udbyderne og at den samme censor ikke vælges udeluk-

kende til samme prøveafholder, jf. § 19, stk. 1-2. 

Det er alene høringssvar om ovenstående ændringer, der vil blive taget i 

betragtning.  

Eventuelle bemærkninger modtages gerne snarest, dog senest den 18. 

november 2017 kl. 12.00 til Malthe Møller Pedersen (map@dma.dk). 

Med venlig hilsen 

 

Malthe Møller Pedersen 

Fuldmægtig 

E-post: map@dma.dk 


