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ERHVERVSMINISTERIET

Offentlig høring

Høring over udkast til bekendtgørelse r om ferie for søf a-
rende

Søfartsstyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse r om ferie for søfarende i

høring

Der er udarbejdet 2 bekendtgørelser , da det er hensigten, at de skal være gældende

i forlængelse af hinanden , og dermed i forskellige perioder :

1.

Bekendtgørelse om ferie for søfarende, der regulere r overgangsperioden til den

nye ferielov :

Ferielovens nye ferieordning medfører en overgangsperiode, der løber fra 1. se p-

tember 2019 til 31. august 2020. Efter ferieloven vil ferie optjent i denne periode

blive overført til en feriefond og blive indefrosset, indtil arbejdstager forlader a r-

bejdsma rkedet for at undgå opsparet ferie i over skud.

Bekendtgørelsen muliggør i § 6 , at der kan træffes aftale om afvikling eller udb et a-

ling af ferie optjent i peri oden, så den ikke indefryses.

Bekendtgørelsen forventes at træ de i kraft den 1 5 . august 2019 , og vil blive o p-

hævet efter overgangsperiodens udløb den 31. august 2020.

2.

Bekendtgørelse om ferie for søfarende, der regulerer perioden efter, at den nye

ferielov er trådt i kraft :

Bekendtgørelsen muliggør , at arbejdsgiveren og den ansatte som hidtil kan aftale,

hvornår og hvorledes ferien afholdes . F erieplanlægning en kan således mål rettes de

søfarendes arbejdstilrettelæggelse, fx ud fra deres hjemmeperiode fra skibene og

under hensyn til en evt. turnusordning.

Der er derudover foretaget sproglige og lovtekniske justeringer, og henvisninger til

ferieloven er opdateret.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft samtidig med den nye ferielov den 1.

september 2020 .

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


 

 

2 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at partsfiskere ikke er omfattet af be-

kendtgørelserne, da de ikke er omfattet af beføjelsen til at fastsætte andre regler 

om ferie for søfarende. 

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes sendt til Søfartsstyrelsen pr. 

e-mail til neb@dma.dk senest mandag den 5. august 2019 kl. 16.00. 

 

Søfartsstyrelsen henleder opmærksomheden på, at de modtagne høringssvar vil 

blive offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb, for så 

vidt disse ikke stammer fra ministerielle myndigheder.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Neriman Balikci 
Specialkonsulent 
 
Direkte telefon: +45 72 19 62 15  
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