
 

 

NOTAT 

 
 

 

 

 

Høringsbrev vedr. udkast til ny bekendtgørelse om ophævelse af en række be-

kendtgørelse på Søfartsstyrelsens område samt bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse på skibe. 

 

Hermed fremsendes følgende udkast i høring. 

 

 Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelse på Søfartsstyrelsens 

område 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring 

i skibe.  

 

Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser på søfartsstyrelsens område  

Ved en gennemgang af de gældende regler, er der identificeret 4 bekendtgørelser, som 

kan ophæves, fordi de er forældede eller erstattet af nyere internationale regler. Det vur-

deres, at en ophævelse af disse bekendtgørelser ikke vil få nogen juridisk eller praktisk 

betydning på området.  

 

ad. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring i 

skibe 

De ændringer til STCW-konventionen som trådte i kraft den 1. januar 2012 

(STCW2010) indeholdt en overgangsordning som ophører den 1. januar 2017. Som føl-

ge heraf skal § 8 i bekendtgørelsen ophæves. Det betyder at man fra den 1. januar 2017 

ikke længere kan udstede bevis på baggrund af overgangsordningen. 

 

 I praksis er søfarende med bevis som sikringsofficer udstedt før 2013 stadig omfattet af 

bekendtgørelsens § 3, stk. 6. Ophævelsen sker derfor udelukkende som led i en præcise-

ring af bekendtgørelsens anvendelse.  

 

Bekendtgørelserne har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, og det vurderes på den 

baggrund, at det ikke har nogen erhvervsmæssige konsekvenser at ophæve de nævnte 

bekendtgørelser.  

 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft 1. januar 2017.  

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes fremsendt til Malthe Møller 

Pedersen MAP@dma.dk senest onsdag den 30. november 2016. 

 

Bilag:  

Udkast til bekendtgørelse  
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