
 Kommentarer til Udkast til ny bekendtgørelse om teknisk forskrift om 
mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer……”
 
Søfartsstyrelsen har udarbejdet nye regler, der er mere anvendelige 
til forholdene i Danmark, da forslaget kun strammer kravene til kano, 
dragesejlbåde m.m. Til gengæld mener Departementet for Erhverv og 
Arbejdsmarked (Departementet) og Visit Greenland (VG), at kravene til P-både 
under dimensionstal 20 er blevet lempet så meget, at muligheden for farligere 
sejllads er til stede. Dette begrunder vi med, at når de tekniske krav til både 
under dimensionstal under 20 bliver lempet så meget, frygter Departementet 
og VG, at selv både, der er lavet af meget tynd glasfiber m.m., ville blive i stand 
til at transportere betalende gæster. Dette ville medføre, at mange ”redere” 
med uegnede både nu har mulighed for at transportere betalende passagerer, 
heriblandt turister, hvis selskabet har udarbejdet en sikkerhedsinstruks, der er 
godkendt.
 
Derfor mener Departementet og VG med udgangspunkt i de farefulde 
grønlandske farvande, at mindre både i Grønland med dimensionstal under 20 
skal kravene ikke lempes, da risikoen vurderes til at være for stor i forhold til det 
store ansvar, rederne har til turisternes sikkerhed.
 
Departementet og VG anerkender fuldt ud, at forholdene i hinandens farvande er 
forskellige, og vi opfordrer derfor til, at der udarbejdes særskilte regelsæt. 
 
I Kap. 1 – Udkast om teknisk forskrift – § 4 stk. 1: Her mener Departementet 
og VG, at det skal endnu mere tydeliggøres i forskrifterne (eksempelvis hvis 
det ikke sker, skal det ved gentagne tilfælde ende med en bødestraf), at de 
ombordværende personer på båden skal have oplyst sikkerhedsreglementet, 
inden sejladsen påbegyndes. 
 

● Det er vores erfaring, at når man sejler med P-godkendte både langs 
kysten (undtagen kystpassagerskibet), så opleves det sjældent, at 
information om sikkerhedsinstruktionen til passagerne, bliver husket af 
kaptajnen. 
 

I Kap. 2 – Udkast om teknisk forskrift: Her savner Departementet og VG et 
afsnit redernes forpligtelser til at tegne forsikringer. Det skal forstås på den 
måde, at når man har med betalende gæster at gøre, så har rederen i forbindelse 
med P-godkendelse en forpligtelse til at have tegnet en ansvarsforsikring. Det 
er korrekt, at emnet er beskrevet andet sted, men vi vil se positivt på, at det 
ligeledes fremgår under afsnittet ”Kapitel 2 – Krav til konstruktion, udstyr, syn, 
registrering og certifikater”. 
 
I Bilag 1. – Fartøjer med dimensionstal under 20:  når man for de mindste 
fartøjer (dimensionstal under 20) er regler til konstruktion, udstyr og 
uddannelse/bemanding formuleret som FUNKTIONSKRAV  - hvad menes der 
med det?
 
Departementet og VG ønsker en opstramning af regel 1, hvor der står følgende: 



 
”Søfartsstyrelsen KAN kontrollere fartøjer med dimensionstal under 20 og som har 
en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kW…”
 
Efter vores mening er formulering ikke præcis nok i sin ordlyd. Vi mener, at 
der skal stå ”SKAL”. Hvis der står ”KAN”, forudsætter det, at Søfartsstyrelsens 
afdeling i Grønland har tilstrækkelig med ressourcer til at forestå kontrollen på 
P-godkendte både. Vores nuværende erfaring er, at dette ikke i fuldt ud omfang 
er tilfældet. 
 
Hvis man i fremtiden kan ”nøjes” med en godkendt ”Sikkerhedsinstruks” for at 
få P-godkendelse, vil antallet af P-godkendte både med dimensionstal under 20 
antageligvis stige markant – og dermed forøges muligheder for farlig sejlads. 
 
Derfor er det Departementet og VG’s opfattelse, at det er lige så vigtigt, Jvf. 
Regel 2 – 1, at fartøjer med en fremdrivningseffekt på under 100kW også SKAL 
på rederens foranledning anmeldes til Søfartsstyrelsen - og dermed underkastes 
det syn, som der skal ske med både med fremdrivningseffekt med 100 kW eller 
derudover. Risikoen for farlig sejlads er – mere eller mindre – identisk, om det 
er over eller under 100 kW.
 
I Regel 5 om konstruktion mangler der en beskrivelse af bådens robusthed, 
og ikke mindst når båden har dimensionstal under 20, som ikke har plads til 
en redningsflåde. Og dernæst en passus om, hvorvidt passagerne kan sikres 
optimalt (eksempelvis dobbeltskroget og/eller synkefri).
 
I Regel 9 er Departementet og VG ønsker vi at få specificeret som et krav, at 
man også i både med dimensionstal under 20 kræver eks. 406 MHz EPIRB eller 
lignende (som i øvrigt ikke fylder ret meget) samt telt og sovepose. Selvom der 
er et regelsæt, der tilsiger, at både kun må sejle om dagen, kan der stadigvæk 
opstå en eller anden form for uheld, så man bliver forhindret i at sejle tilbage til 
et sted, hvor der er muligheder for at overnatte. 
 
Ingen kommentarer til hverken Bilag 2 eller 3.
 
I Bilag 4 vedr. Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks – 
skal sproget i instrukserne være tilpasset de sprog der eksisterer i landet og 
minimum et fremmedsprog
 
Under pkt. Form
- eksempel fra Grønland, er at nogle af skibenes sikkerhedsudstyr ikke er 
skrevet på Grønlandsk uagtet rigtig mange med ringe evne til fremmedsprog er 
ofte passagerer.
 
Under pkt. Indhold – er der behov for uddybelse/forklaring på følgende: 
Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det”. 

der står godt nok, at sejladserne kan udmærket foregå i lejede eller lånte 
fartøjer. Det afgørende er, om ejeren har ejerskab af sejlaktiviteterne. Skal 
nævnte sætning betyde, at ejeren af både ikke behøver at være rederen – 



men at båden SKAL være godkendt?
 
 
 


