
                       

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelser som opfølgning på lov nr. 400 

af 2. maj 2016 om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold 

mv. 

 

Vedlagt fremsendes i høring udkast til seks bekendtgørelser som 

opfølgning på lov nr. 400 af 2. maj 2016 om ændring bl.a. af lov om 

søfarendes ansættelsesforhold mv.. 

 

Ændringsloven gennemfører bl.a. ændringer til konventionen om 

søfarendes ansættelsesvilkår (MLC). Ændringerne til konventionen 

styrker den økonomiske sikkerhed for søfarende i situationer, hvor 

rederiet væsentligt har misligholdt ansættelseskontrakten. I sådanne 

situationer skal den søfarendes løn og andet vederlag i medfør af 

kontrakten, sikres i op til 4 måneder.  

 

Ændringsloven indebærer, at den økonomiske sikkerhed opnås via den 

eksisterende ordning i Lønmodtagernes Garantifond, og i situationer, 

hvor denne dækning ikke er tilstrækkelig, skal de søfarende sikres 

gennem en forsikring eller anden sikkerhedsstillelse, som rederiet skal 

tegne.  

 

Det vedhæftede udkast til Bekendtgørelse om forsikring eller anden 

garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og 

skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet udmønter 

ændringslovens krav til de nævnte forsikringer mv..  

 

Konventionsændringerne indebærer endvidere, at der på skibene skal 

foreligge dokumentation for, at de søfarende er omfattet af en 

arbejdsskadeordning. De nærmere krav herom er indeholdt i det 

vedhæftede udkast til Bekendtgørelse om opslag af erklæring vedr. 

beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om 

arbejdsskadesikring. 

 

Det følger endvidere af ændringerne til konventionen, at Søfartsstyrelsens 

syn og MLC-certifikaterne skal afspejle de nye krav. De vedlagte udkast 

til  

 bekendtgørelse om ændring af teknisk forskrift om skibe til 

særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.). 

28. september 2016 

Vores reference: 

Sag nr. 2016021170 

 

Søfartspolitik, Jura og 

Søfartssociale forhold 

/Silje Juel Rubæk 
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 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra 

Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers 

bygning og udstyr m.v. 

 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra 

Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr 

m.v., passagerskibe i national fart. 

 

indarbejder kravene i de eksisterende regler for MLC – certifikater og 

syn. Tilsvarende justeringer vil blive indarbejdet i Søfartsstyrelsens 

bekendtgørelse om Meddelelser B, teknisk forskrift om skibes bygning 

og udstyr m.v. 

 

Endeligt fremsendes udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold 

m.v. for fiskeskibe. Bekendtgørelsen vil indebære, at de nye regler der er 

en opfølgning på ændringerne af MLC, ikke finder anvendelse for 

fiskeskibe.  

 

Udkastene til bekendtgørelser har været forelagt Erhvervsstyrelsens Team 

Effektiv Regulering (TER) der har vurderet, at bekendtgørelsesudkastene 

medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt og de bliver 

derfor ikke kvantificeret yderligere.  

 

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

 

Bemærkningerne bedes sendt til sjr@dma.dk og være Søfartsstyrelsen i 

hænde senest den 2. november 2016 kl. 12. 

 

Søfartsstyrelsen henleder opmærksomheden på, at dette brev og de 

modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på ministeriernes fælles hø- 

ringsportal på www.borger.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Silje Juel Rubæk 

Fuldmægtig 
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