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Høring vedrørende nye regler for fritidssejlerområdet 
 
Hermed sendes udkast til to nye bekendtgørelser der regulerer fritidssej-
lerområdet i høring. Det drejer sig dels om bekendtgørelse om prøver og 
beviser for fritidssejlere og dels bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads 
med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i 
længde. 
 
Med de ændrede regler sigtes der mod en generel modernisering af fri-
tidssejlerområdet, samtidig med at det nuværende sikkerhedsniveau til 
søs opretholdes. Den generelle modernisering af fritidssejlerområdet sker 
både i forhold til afholdelse af prøver og i forhold til at gøre det lettere for 
private at udleje deres fritidsfartøjer    
 
De væsentligste ændringer i bekendtgørelserne: 
 
ad. bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere 

• Bekendtgørelsen omstrukturerer området for afholdelse af prøver 
for fritidssejlere så det gøres mere brugervenligt. Dette gøres ved 
at øge brugerinddragelsen og forankre ansvaret hos de relevante 
fritidssejlerorganisationer.  

• Med den nye model kan søfartsstyrelsen godkende udbydere til at 
afholde prøver for fritidssejlere, udpege censorer og udstede prø-
vebeviser. Fritidssejlerorganisationerne får dermed mulighed for 
at ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse til at afholde prøver, 
udstede prøvebeviser samt bemyndige censorer for fritidssejler-
prøverne. Afholdte prøver vil fortsat skulle indberettes til Søfarts-
styrelsen.  

• For at blive godkendt som udbyder skal man opfylde visse kvali-
tetskriterier. Censorer som allerede er godkendt af søfartsstyrelsen 
vil fortsat være censorer indtil deres godkendelse udløber. Heref-
ter skal censorer søge om fornyet godkendelse hos de udbydere, 
som søfartsstyrelsen har godkendt. 

• Søfartsstyrelsen vil føre tilsyn med prøverne og udbydere, herun-
der at fritidssejlerorganisationens retningslinjer overholdes.  
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• Den nye ordning ændrer ikke på det generelle indhold til prøver 
for fritidssejlere, men udbyderne får bedre mulighed end i dag til 
at tilpasse prøverne efter f.eks. udviklingen inden for navigations-
udstyr. 

• Samtidig er der indført en overgangsordning således at udbydere 
det første år (2017) kan godkendes til at afholde prøver for due-
lighedsbevis i sejlads og for speedbådsprøven. Fra 2018 kan ud-
bydere søge om godkendelse afholdelse af alle prøver omfattet af 
bekendtgørelsen. Herved ønskes det at sikre en trinvis overgang 
til de nye regler af hensyn til de mange aktører indenfor fritidssej-
lerområdet. 

 
ad. bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sik-
kerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde  

• Bekendtgørelsen forenkler reglerne for fritidsfartøjer, herunder 
ved deling og udlejning, så der stilles samme sikkerhedskrav uan-
set, om et fartøj anvendes til privat sejlads eller udlejes. F.eks. 
fjernes den nuværende særregulering for udlejningsfartøjer i for-
hold til hvilket fartsområde (farvand) fartøjet sejler i. 

• De ændrede regler vil medføre, at det bliver lettere for private fri-
tidssejlere at dele eller leje deres båd ud, forudsat det er selve bå-
den der udlejeres, og ikke båden med en fører. (Regler for passa-
gersejlads med fritidsfartøjer berøres ikke af denne regelændring)   

• De eksisterende regler er derudover blevet mere enkle, præcise og 
brugervenlige i deres ordlyd og indhold, så det er lettere at gøre 
sig bekendt med hvilke regler der gælder.  

 
 
Høringsfrist 
Såfremt ovennævnte udkast giver anledning til kommentarer, bedes dette 
meddeles Søfartsstyrelsen ved specialkonsulent Jesper Jarl Fanø-
Fredeløkke via e-mail: jjf@dma.dk senest fredag den 25. november 
2016, kl. 12.00. 


