
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Høringsskrivelse vedr. udkast til en række 
oprydningsbekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område.  
 
Hermed fremsendes følgende udkast til bekendtgørelser i høring:  
 

• Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser på 
Søfartsstyrelsens område 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk 
forskrift om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om 
sikkerhed til søs på vegner af Søfartsstyrelse m.v. 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om installation og 
afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske 
luftarter i motorrum i skibe 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser 
fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og 
udstyr. 

 
Ad. bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser  
Ved en gennemgang af de gældende regler er der identificeret 11 
bekendtgørelser, som kan ophæves, fordi de er forældede eller erstattet af 
ny regulering. Det vurderes at ophævelsen af disse bekendtgørelser ikke 
vil få nogen juridisk eller praktisk betydning for området.  
 
Det vedrører fire bekendtgørelser og en teknisk forskrift om kravene til 
fritidsfartøjer, der er erstattet af ny regulering i forbindelse med 
indførelsen af den anvendelsesområde nu er implementeret i 
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1687 af 12/12/2016 om sikkerhed 
ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 
24 meter i længde. Bekendtgørelsen har samlet og forenklet reglerne for 
fritidsbåde, herunder ved udlejning, særligt fra Medl. L hvorfor der nu er 
behov for at ophæve disse.  
 
Derudover er der identificeret yderligere 6 tekniske forskrifter om 
udstedelse af prøvetursbeviser, om uddannelsesbeviser for sejlads ved 
transport til søs af farligt gods i ro/ro-skibe, beskyttelse af arbejdstagerne 
mod farerne ved biologiske agenser under arbejdet, lodsfartøjer, og 
administrationen af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning for 
olietankskibe med enkeltskrog, alle disse er erstattet af ny regulering. 
 

28. marts 2017 

Vores reference: 

Sag nr. 2017009288 

 

Maritim regulering og jura 

/Malthe Møller Pedersen 

 

 

 

 

SØFARTSSTYRELSEN 

Carl Jacobsens Vej 31 

2500 Valby 

 

Tlf. +45 72196000 

Fax +45 72196001 

CVR-nr. 29 83 16 10 

EAN-nr.   5798000023000 

sfs@dma.dk  

www.soefartsstyrelsen.dk  

 

ERHVERVSMINISTERIET 

mailto:sfs@dma.dk
http://www.soefartsstyrelsen.dk/


ad. Ændring af 3 bekendtgørelse om fjernelse af autorisationskrav 
De tre bekendtgørelser ændres med henblik på at fjerne Søfartsstyrelsens 
autorisationskrav for punkterne 1,2,6,7,16 og 17 i bekendtgørelse nr. 
1359 af 15. december 2009 om tekniske forskrifter om udførelse af visse 
opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af 
Søfartsstyrelsen.  
 
Med ændringerne gøres det nemmere for erhvervet at få udført de 
krævede eftersyn og kontrol. Virksomheder der er fortrolige med 
opgaven og har kendskab til de forskrifter der findes på området, vil 
kunne varetage opgaver, som førhen var forbeholdt virksomheder der var 
autoriseret af Søfartsstyrelsen. Det vil være rederiet og skibsføres, der 
vurderer om eftersyn og kontrol bliver behørigt udført.  
 
 
Ovenstående bekendtgørelser har været i præhøring hos 
Erhvervsstyrelsen, og det vurderes på den baggrund, at det ikke har nogen 
erhvervsmæssige konsekvenser at ophæve og ændre de ovennævnte 
bekendtgørelser.  
 
Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelses udkastene bede fremsendes 
til HED@dma.dk senest den 30. april. 2017. 
 
Spørgsmål vedrørende ophævelse af en række bekendtgørelser kan 
sendes til Malthe Møller Pedersen på e-mail: map@dma.dk 
 
Spørgsmål til ændring af 3 bekendtgørelse om fjernelse af 
autorisationskrav kan sendes til Anders Viborg Kristensen på e-mail: 
avk@dma.dk 
 
 


