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Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om regler for sejlads 
m.v. i visse danske farvande 
 
Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om regler for sejlads 
m.v. i visse danske farvande. 
 
Der er helt overordnet tale om en opdatering samt en gennemgående revi-
sion af den nuværende bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om reg-
ler for sejlads m.m. i visse danske farvande. 
 
Med ændringen får offentlige myndigheder mulighed for at anvende et 
blåt blinkende lys i forbindelse med udøvelse af tilsyns- og kontrolopga-
ver til søs. Den nye § 7 er således tilpasset den tilsvarende regulering i 
land (udrykningsbekendtgørelsen). 
 
Endvidere har gennemgangen af den eksisterende bekendtgørelse væsent-
ligst givet anledning til følgende yderligere ændringer: 

• Regler om snævre løb ophæves, da det er en vurdering, der ikke 
(længere) forekommer egnet til generalisering. Med skibenes ud-
vikling i størrelse må det således antages, at området for snævre 
løb er noget bredere end i den eksisterende bekendtgørelse. Til-
svarende er der tale om en samlet overvejelse af de fysiske besej-
lingsforhold, vejrforholdene og det berørte skib. En vurdering 
som mere hensigtsmæssigt kan foretages i det enkelte skib.  

• En række referencer til havnereglementet ophæves, da henvisnin-
gen alene tjener som information.  

• Vejledende bestemmelser fjernes da de ikke hører hjemme i en 
bekendtgørelse.  

 
Herudover er indholdet tilpasset rent sprogligt ligesom der er indarbejdet 
en mere konsekvent struktur. 
 
Grundet antallet af ændringer vurderes det hensigtsmæssigt, at udstede en 
ny bekendtgørelse frem for en (længere) ændringsbekendtgørelse. Der 
vedhæftes en udgave, hvor de foretagne ændringer i størst muligt omfang 
er markeret. 
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Der vurderes ikke at være (nye) erhvervsøkonomiske konsekvenser ved 
den således reviderede regulering. Den forekommer heller ikke egnet til 
en vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 
    
Såfremt udkastet giver anledning til eventuelle bemærkninger bedes disse 
sendt til Søfartsstyrelsen, Steen Nielsen via mail til sn@dma.dk senest 
onsdag den 29. april 2020. 
 
Udkastet vil blive lagt på den offentlige høringsportal, hvor tillige even-
tuelle kommentarer vil blive indarbejdet. 
 
 
Venlig hilsen  
 

 
Steen Nielsen 
Dir. tlf.: 72 19 63 76 
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