
Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Forslag
til

Lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v.
(Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af

rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende
skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.)

§ 1

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014,
som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 400 af 2. maj 2016 og
senest ved § 10 i lov nr. 670 af 8. juni 2017, foretages
følgende ændringer:

1. § 2. stk. 1, affattes således:
»For handelsskibe, der ikke kan anses for danske, jf. § 1,

kan erhvervsministeren fastsætte regler om betingelserne for
registrering som dansk skib, herunder krav om, hvilke akti-
viteter der skal udføres i Danmark. Erhvervsministeren kan
endvidere fastsætte regler om, at ejeren skal udpege en en-
hed i Danmark, der kan rettes henvendelse til i kontroløje-
med og lignende, og som kan stævnes på ejerens eller rede-
rens vegne.«

2. I § 3, stk. 2, udgår »opbevares om bord og«.

3. I § 10, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Dette gælder dog ikke fritidsfartøjer.«

4. I § 10, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Er skibet under bygning med henblik på brug til fritids-

formål, kan det dog kun optages i skibsbygningsregistret, så-
fremt dets bruttotonnage skønnes at blive målt til mindst
20.«

5. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Skibsregistrator kan træffe afgørelse om, at ski-
be, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, eller som
er ejet af fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af
restriktive foranstaltninger besluttet af De Forenede Natio-
ner eller Den Europæiske Union, ikke kan optages i et dansk
skibsregister.«

6. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 15, stk. 3, og §§ 22-39«
til: »§ 15, stk. 3, 1. pkt., §§ 22-39, §§ 45 og 46«.

7. I § 13, stk. 1, udgår: », bortset fra fritidsfartøjer med en
bruttotonnage mindre end 20,«.

8. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Skibsregistrator kan træffe afgørelse om at ud-
slette et skib af et dansk skibsregister, hvis skibet er omfattet
af restriktive foranstaltninger, eller er ejet af fysiske eller ju-
ridiske personer, der er omfattet af restriktive foranstaltnin-
ger besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske
Union, jf. dog § 20, stk. 1-3. Skibsregistrator kan nægte at
udslette et skib i medfør af § 17, stk. 4, eller stk. 5, 1. pkt.,
såfremt det enten ifølge rederiets oplysninger eller på anden
måde må anses for godtgjort, at skibet skal registreres i et
land omfattet af restriktive foranstaltninger.«

9. § 18 affattes således:

»§ 18. Anmeldes det til skibsregistret, at et fiskeskib eller
handelsskib eller lignende med en bruttotonnage mindre end
20, som er optaget i skibsregistret, ikke længere skal anven-
des til erhvervsmæssige formål, udslettes skibet af registret,
hvis der ikke er registreret pant, brugsrettigheder eller andre
rettigheder i det.

Stk. 2. Er der registreret pant, brugsrettigheder eller andre
rettigheder i skibet, noteres det på skibets blad i skibsregis-
tret, at der ikke kan registreres nye rettigheder eller ændrin-
ger til eksisterende rettigheder i skibet. Dog kan der registre-
res udslettelser, anmeldelser af kreditorskifte, ændret be-
stemmelse om modtageren af retslige meddelelser samt op-
lysning om konkurs eller offentligt eller privat skifte eller
andre forhold, som begrænser den registrerede ejers disposi-
tionsret.
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Stk. 3. Anmelder skibets ejer, at skibet er overdraget til en
anden, noteres det på skibets blad i skibsregistret, at den re-
gistrerede ejer ikke længere er berettiget til at råde over ski-
bet.

Stk. 4. Anmeldes det til skibsregistret, at skibet på ny skal
anvendes erhvervsmæssigt, sidestilles det med en anmeldel-
se om optagelse i skibsregistret. De rettigheder, der er stiftet
før registreringen, bevarer deres gyldighed over for tredje-
mand, såfremt de herom gældende regler er iagttaget.

Stk. 5. Ejeren skal i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, ind-
sende erklæring til skibsregistret om, at kendingsbogstaver-
ne er udhugget af skibet.

Stk. 6. Skibsregistrator kan dispensere fra kravet i stk. 5.«

10. § 19, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Anmeldelsen skal være ledsaget af de fornødne

bevisligheder.«

11. § 20, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

12. § 51, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»2) Offentligretlige og privatretlige havneafgifter, kanal-

og andre vandvejsafgifter samt lodsafgifter.«

13. I § 168, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 175«: », stk. 4«.

14. I § 175 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Ansvarsgrænsen for krav i anledning af et vrags

lokalisering, afmærkning og fjernelse er 2.000.000 SDR for
skibe, som ikke er passagerskibe, der udelukkende sejler i
fast rutefart. For sådanne skibe med en tonnage på mere end
1.000 forhøjes ansvarsgrænsen således
1) for hvert ton fra 1.001 til 2.000 med 2.000 SDR,
2) for hvert ton fra 2.001 til 10.000 med 5.000 SDR, og
3) for hvert ton over 10.001 med 1.000 SDR.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

15. I § 175, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til:
»stk. 1-4«.

16. I § 175, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-3«
til: »stk. 1, 2 og 4«.

17. I § 176, stk. 2, ændres »§ 175, stk. 3« til: »§ 175, stk. 4«.

§ 2

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af
17. januar 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 463 af
15. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 8, ophæves.

§ 3

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og
panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14.
maj 2007, senest ændret ved § 4 i lov nr. 688 af 8. juni 2017,
foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 3, ændres »Skibe med en bruttotonnage på 5
tons eller derunder« til: »Fritidsfartøjer med en bruttotonna-
ge under 20 og andre skibe med en bruttotonnage på højst
5«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk.
2.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 4, 7 og 9, og § 3 træder i kraft den 1.
marts 2018.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til sølovens § 175,
stk. 6, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye
regler.

§ 5

Stk. 1. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5
og mindre end 20, hvori der den 1. marts 2018 ikke er regi-
streret pant, brugsrettigheder eller andre rettigheder, udslet-
tes efter denne dato af skibsregistret.

Stk. 2. Er der registreret pant, brugsrettigheder eller andre
rettigheder i et fritidsfartøj med en bruttotonnage på mindst
5 og mindre end 20, noteres det i skibsregistret, at der ikke
efter den 1. marts 2018 kan ske registrering af nye rettighe-
der eller ændringer til eksisterende rettigheder i fartøjet.
Dog kan der registreres udslettelser, anmeldelser af kreditor-
skifte, ændret bestemmelse om modtagen af retslige medde-
lelser samt oplysning om konkurs eller offentligt eller privat
skifte og andre forhold, som begrænser den registrerede
ejers dispositionsret.

Stk. 3. Anmelder fartøjets ejer efter den 1. marts 2018, at
det er overdraget til en anden, noteres det i skibsregistret, at
den registrerede ejer ikke længere er berettiget til at råde
over skibet.

Stk. 4. Anmeldes det til skibsregistret, at fartøjet skal an-
vendes erhvervsmæssigt, sidestilles dette med en anmeldelse
om optagelse i skibsregistret. De rettigheder, der er stiftet
før registreringen, bevarer deres gyldighed over for tredje-
mand, såfremt de herom gældende regler er iagttaget.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2- 4.

Stk. 2. §§ 1, 2 og 5 kan ved kongelig anordning sættes
helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som
de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Skibe hjemmehørende i Grønland er omfattet af §§
1 og 5, hvis skibet helt eller delvist er eller efter 1. marts
2018 har været ejet af personer, der ikke har bopæl i Grøn-
land, eller af selskaber eller lignende, der ikke har hjemsted
i Grønland.

Stk. 4. § 1, nr. 11-17, kan ved kongelig anordning helt el-
ler delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som
de færøske forhold tilsiger.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2.

2.1. Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag
2.1.1. Gældende ret
2.1.2. Ministeriets overvejelser
2.1.2. Den foreslåede ordning

2.2. Forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer
2.2.1. Gældende ret
2.2.2. Ministeriets overvejelser
2.2.3. Den foreslåede ordning

2.3. Hævelse af ansvarsbegrænsningsbeløbet ved vragfjernelse m.v.
2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Ministeriets overvejelser
2.3.3. Den foreslåede ordning

2.4. Gennemførelse af FN’s og EU’s sanktioner på skibsregistreringsområdet
2.4.1. Gældende ret
2.4.2. Ministeriets overvejelser
2.4.3. Den foreslåede ordning

2.5. Andre justeringer på søfartsområdet
2.5.1. Gældende ret
5.5.2. Ministeriets overvejelser
2.5.3. Den foreslåede ordning

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
5. Administrative konsekvenser for borgerne
6. Miljømæssige konsekvenser
7. Forholdet til EU-retten
8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
9. Sammenfattende skema

1. Indledning
Regeringen ønsker, at Danmark kan fastholde og udbygge

sin globale position som en stor flagstat. Regeringen nedsat-
te således blandt andet i maj 2016 et vækstteam for Det Blå
Danmark, som skulle komme med anbefalinger til tiltag, der
kan fastholde og udbygge Danmarks globale maritime styr-
keposition. Vækstteamet afgav i april 2017 en række anbe-
falinger til regeringen, som bl.a. sigter på at sikre Danmarks
rolle som en førende skibsfartsnation ved at tiltrække nye
rederier samt shipping- og managementvirksomheder til lan-
det gennem fastholdelse og tiltrækning af tonnage under
dansk flag.

Det er en forudsætning for yderligere udbygning af den
maritime klynge og anden styrkelse af Det Blå Danmark, at
det er attraktivt at drive skibe under dansk flag. Regeringen
har derfor fundet det hensigtsmæssigt at se på betingelserne
for at registrere handelsskibe under dansk flag. Det vurde-
res, at det er af stor betydning, at reglerne for skibsregistre-
ring er gennemskuelige, nemme at administrere og letfor-
ståelige for brugerne. Der lægges derfor op til en justering
og klarificering af de gældende regler for, at udenlandske re-
derier kan registrere skibe i de danske skibsregistre, med

henblik på at udbygge væksten og fastholde den danske
styrkeposition. Samtidig skal de danske skibsregistre – det
være sig både det almindelige skibsregister og Dansk Inter-
nationalt Skibsregister – fortsat være kvalitetsregistre kende-
tegnet ved en høj sikkerhed samt overholdelse af de interna-
tionale konventioner om beskyttelse af havmiljøet og sikker-
heden til søs, herunder navnlig konventionen om de søfaren-
des arbejdsforhold, Maritime Labour Convention, som blev
indgået i 2006 af de søfarendes organisationer, skibsredere
og regeringer i regi af International Labour Organisation
(ILO).

Derudover ønsker regeringen at fremme markedet for han-
del med brugte fritidsfartøjer gennem en forenkling af mu-
lighederne for registrering (tinglysning) af pant og andre ret-
tigheder i mellemstore fritidsfartøjer. Der lægges således op
til at flytte denne registrering fra skibsregistret, der føres i
Søfartsstyrelsen, til Personbogen, der føres ved Tingly-
sningsretten. I Personbogen sker registreringen digitalt og
med færre krav til dokumentation m.v. Forenklingen skal
derved gøre det muligt at nedbringe den tid, som ejere af fri-
tidsfartøjer, banker og finansieringsinstitutter skal bruge på
registrering af rettigheder i forbindelse med godkendelse af
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lån til køb af fritidsfartøjer. Den hurtigere og lettere adgang
til registrering af pant forventes at føre til øget omsætning af
fritidsfartøjer og øget brug af lånefinansiering med positive
økonomiske konsekvenser for banker, finansieringsinstitut-
ter og bådforhandlere til følge. Lovforslaget imødekommer
herved en anbefaling fra Virksomhedsforum (rådgivende or-
gan for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukra-
tisering).

Efter gældende lovgivning kan staten kræve, at et vrag
skal fjernes, hvis det er til fare eller væsentlig ulempe for
skibsfart eller fiskeri. Hvis skibets ejer ikke efterkommer
statens krav om at fjerne vraget, kan staten lade vraget fjer-
ne for ejerens regning. Der er dog samtidig i søloven be-
stemmelser, som nærmere præciserer ejerens økonomiske
ansvar og fastsætter, at ansvaret normalt kan begrænses til et
beløb, der er gradueret efter tonnage. Regeringen ønsker
imidlertid at skabe en højere grad af sikkerhed for, at udgif-
ter til fjernelse af vrag efter søulykker m.v. afholdes af rede-
riet og dettes forsikringsselskab og ikke af offentlige myn-
digheder. De danske farvande er således stærkt trafikerede
og gennemsejles årligt af 60.000-70.000 skibe fra mange
lande. Selv om antallet af forlis i danske farvande er yderst
begrænset, har erfaringerne med vragfjernelse i Danmark og
udlandet vist, at de udgifter, der er forbundet med vragfjer-
nelse efter skibsforlis, kan overstige de ansvarsbegræns-
ningsbeløb, der i dag er fastsat i medfør af søloven. Det in-
debærer, at staten kan komme til at afholde betydelige ud-
gifter til vragfjernelse. Uanset at risikoen for forlis ikke er
særlig stor, forekommer det ikke hensigtsmæssigt, at den
økonomiske risiko påhviler staten. Med lovforslaget foreslås
det derfor, at den nuværende ansvarsbegrænsning i forbin-
delse med vragfjernelse forhøjes.

Der indføres derudover de hjemler, der er nødvendige for
at opfylde Danmarks forpligtelser til at gennemføre FN- og
EU-sanktioner på skibsregistreringsområdet.

Med forslaget rettes der tillige op på to mindre uhensigts-
mæssigheder i sølovens § 12, stk. 4. Bestemmelsen regule-
rer, hvilke dele af loven der skal finde anvendelse i forbin-
delse med optagelse i fartøjsfortegnelsen.

Lovforslaget indeholder desuden en ændring af sølovens
regler om søpant, hvorved havneafgifter bliver sikret ved sø-
panteret i skibet, også når havnen er privatejet. I dag har kun
havne med offentligt ejerskab denne beskyttelse, og regerin-
gen ønsker at sikre en ligestilling mellem private havne og
offentlige havne.

Endelig gennemføres mindre tekniske justeringer af søloven
og lov om sikkerhed til søs.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Justering og klarificering af reglerne om udenlandske
ejeres adgang til at få skibe under dansk flag

2.1.1. Gældende ret
I registreringsmæssig henseende sondres der i søloven

mellem på den ene side skibe, der anses for danske i medfør
af sølovens § 1, dvs. typisk skibe ejet af danske statsborgere

eller dansk registrerede aktieselskaber, og på den anden side
skibe ejet af personer eller selskaber, der ikke opfylder sølo-
vens § 1 og dermed ikke anses som danske. Skibe, som er
omfattet af sølovens § 1, kan umiddelbart optages i de dan-
ske skibsregistre.

For handelsskibe, der ejes af udenlandske personer, sel-
skaber eller andre juridiske personer, der ikke opfylder sølo-
vens § 1, kan erhvervsministeren i medfør af sølovens § 2,
stk. 1, fastsætte regler om betingelserne for registrering som
dansk skib, herunder krav om, at skibet skal administreres,
kontrolleres og dirigeres fra Danmark. For handelsskibe,
som tilhører juridiske personer, som ikke er omfattet af Den
Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling
af tjenesteydelser, kan erhvervsministeren fastsætte regler
om, at selskabet skal foretage sekundær etablering i Dan-
mark gennem oprettelse af et datterselskab, en filial eller et
agentur. For handelsskibe, som tilhører personer, selskaber
eller lignende, som er omfattet af Den Europæiske Unions
regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelighed
og udveksling af tjenesteydelser, kan erhvervsministeren i
medfør af sølovens § 2, stk. 2, fastsætte regler om, at ejeren
skal udpege en enhed i Danmark, der kan rettes henvendelse
til i kontroløjemed og lignende, og som kan stævnes på eje-
rens eller rederens vegne.

Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1132 af
25. september 2013 om registrering af skibe, som ikke anses
for at have dansk ejer.

I relation til etableringsbetingelsen følger det af bekendt-
gørelsen, at for handelsskibe, som tilhører personer, selska-
ber eller lignende, som er omfattet af Den Europæiske Uni-
ons regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelig-
hed og udveksling af tjenesteydelser, skal ejeren udpege en
enhed i Danmark, som danske myndigheder kan rette hen-
vendelse til i kontroløjemed og lignende, og som kan stæv-
nes på ejerens eller rederens vegne. For handelsskibe, som
tilhører juridiske personer fra tredjelande, følger det af be-
kendtgørelsen, at ejeren skal foretage sekundær etablering i
Danmark gennem oprettelse af et datterselskab, en filial el-
ler et agentur.

For så vidt angår kravet om aktivitet i Danmark, herunder
økonomisk aktivitet, er der for alle ikke-danske rederier,
dvs. rederier fra både EU-/EØS- og tredjelande, krav om, at
skibet skal administreres, kontrolleres og dirigeres fra Dan-
mark.

For alle udenlandske ejere skal der på samme måde som
for danske personer eller selskaber være den fornødne doku-
mentation for ejerforhold m.v. i forbindelse med registre-
ring.

2.1.2. Ministeriets overvejelser
De danske skibsregistre er i fortsat konkurrence med an-

dre internationale skibsregistre, og en række forhold kan
være udslagsgivende for, om Danmark kan bevare sin status
som stor flagstat. Det drejer sig ikke kun om de økonomiske
rammebetingelser. Også mulighederne for at etablere sig og
drive skibe under dansk flag kan være af betydning for,
hvorvidt et udenlandsk rederi ser Danmark som et reelt al-
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ternativ til andre lande. Kriterierne for registrering af han-
delsskibe under dansk flag bør derfor være klare og konkur-
rencedygtige i forhold til andre internationale registre.

Derfor lægges der op til, at kravene til aktivitet i Danmark
gøres mere gennemskuelige, ligesom det skal være muligt at
opfylde kravene på flere måder. Der lægges dog fortsat vægt
på, at de danske registre ikke bliver åbne registre, hvorfor
der også efter lovændringen vil blive stillet krav om, at rede-
riet udøver aktivitet her i landet, herunder en økonomisk ak-
tivitet. Det vil således ikke være tilstrækkeligt for udenland-
ske rederier alene at have en agent uden opgaver i relation
til skibet eller i yderste konsekvens kun en postboksadresse i
Danmark.

De klare og enklere krav til aktiviteter skal gælde for alle
rederier, der efter sølovens § 1 ikke er at anse for danske,
dvs. både for rederier fra andre EU-/EØS-lande og tredjelan-
de.

Ud over kravet om aktivitet i Danmark skal udenlandske
ejere, der ønsker skib under dansk flag, være repræsenteret i
Danmark. EU-/EØS-ejere kan således i dag registrere et
handelsskib under dansk flag, såfremt de udpeger en fysisk
eller juridisk person i Danmark, som kan kontaktes i kon-
troløjemed, og som kan stævnes på ejerens eller rederens
vegne. I forhold til tredjelandes ejere stilles der et skærpet
krav, idet der er krav om, at ejeren har en primær eller se-
kundær etablering i Danmark. Det vurderes, at det vil kunne
øge væksten under dansk flag, såfremt skibsejere fra tredje-
lande sidestilles med EU-/EØS-ejere, således at der i forhold
til etableringskravet for tredjelandes ejere alene vil blive
stillet krav om, at der er udpeget en fysisk eller juridisk per-
son i Danmark, som kan kontaktes i kontroløjemed, og som
kan stævnes på ejerens eller rederens vegne.

2.1.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at bemyndigelsesbestemmelsen i sølovens §

2, stk. 1, justeres i forhold til betingelserne for at registrere
et handelsskib, der tilhører udenlandske personer eller juri-
diske enheder, under dansk flag. Hermed åbnes der mulig-
hed for at tage højde for de erfaringer, der er opnået med de
nuværende regler, og hvor der fra rederiernes side har været
efterlyst større gennemskuelighed.

Hensigten er ikke, at Danmark skal have et åbent register,
men reglerne skal fortsat sikre aktivitet, herunder økono-
misk aktivitet, i Danmark. Ligeledes skal reglerne være gen-
nemskuelige, nemme at administrere og letforståelige for
brugerne.

Det foreslås derfor, at det såkaldte aktivitetskrav vil kunne
opfyldes på flere måder, men dog således, at der skal kunne
dokumenteres en vis form for økonomisk aktivitet. Det skal
således klart fremgå, hvilken aktivitet her i landet der er tale
om for at sikre en økonomisk aktivitet her. Ligesom det gæl-
der i dag, er det dog ikke tilsigtet med den foreslåede lovæn-
dring, at ejeren skal overdrage sine beføjelser til f.eks. at
pantsætte og sælge skibet til en enhed i Danmark.

Aktivitetskravet kan eksempelvis opfyldes ved, at skibets
ejer erklærer, at skibets tekniske eller kommercielle drift va-
retages fra Danmark, eller ved at det rederi, der driver ski-

bet, opfylder betingelserne for at være omfattet af tonnage-
beskatningsloven. Ligeledes kan aktivitetsbetingelsen opfyl-
des ved, at et rederi, der har etableret sig i Danmark, har el-
ler har søgt om at få skibets ”Document of Compliance”,
dvs. det certifikat, som beviser, at skibet overholder de tek-
niske og operationelle krav til sikkerhed om bord på skibe,
som følger af ”The International Safety Management (ISM)
Code”. Det kan heller ikke udelukkes, at betingelsen kan op-
fyldes, hvis en sammensætning af forskellige aktiviteter og
tiltag dokumenterer, at der er en reel aktivitet i tilknytning
til skibet her i landet, og der er ansat personer til at udføre
denne. Disse krav vil blive udmøntet i bekendtgørelsen om
registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer.

Det såkaldte etableringskrav for tredjelandes ejere foreslås
ændret således, at disse efter lovændringen vil skulle opfyl-
de samme betingelse, som EU-/EØS-ejere skal opfylde i
dag; nemlig at der udpeges en fysisk eller juridisk person i
Danmark, som kan kontaktes i kontroløjemed, og som kan
stævnes på ejerens eller rederens vegne. Der er intet til hin-
der for, at denne enhed kan være et rederi, der i forvejen har
fået overdraget beføjelser af rederiet, f.eks. vedrørende ski-
bets drift.

2.2. Forenklet registrering af pant og andre rettigheder i
mellemstore fritidsfartøjer

2.2.1. Gældende ret
Efter sølovens kapitel 2 kan fritidsfartøjer (dvs. fartøjer

der ikke anvendes erhvervsmæssigt) med en bruttotonnage
på 5 eller derover, men under 20, frivilligt registreres i
skibsregistret. For større fritidsfartøjer med en bruttotonnage
på 20 eller derover er registreringen obligatorisk. De helt
små fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 5 kan ikke
registreres i skibsregistret, men der kan tinglyses løsørepant
i disse fartøjer i Personbogen, hvor også rettigheder over an-
det løsøre kan tinglyses.

For handelsskibe og fiskeskibe er registrering i skibsregis-
tret obligatorisk.

Der er i dag optaget ca. 2.200 mellemstore fritidsfartøjer
med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20 i skibs-
registret. Dette udgør en relativt lille andel af det samlede
antal fritidsfartøjer i Danmark. Bortset fra spørgsmålet om
registreringspligt er der ikke i reglerne om skibsregistrering
knyttet nogen retsvirkninger til sondringen imellem fritids-
fartøjer og handels- og fiskeskibe. Sondringen har dog be-
tydning for den afgift, der skal betales af registreringen i
medfør af tinglysningsafgiftsloven og i relation til anden
lovgivning, herunder navnlig reglerne om det offentlige til-
syn med skibe.

Reglerne om registrering af rettigheder i skibsregistret
svarer i alt væsentligt til reglerne for tinglysning af rettighe-
der i fast ejendom. Med registreringen gives der derfor
samme sikkerhed for panthavere som den, der kendes fra
fast ejendom. Det betyder bl.a., at det er en forudsætning for
registrering af pant, at der bliver registreret ejerskab.

Som for tinglysning på fast ejendom gælder endvidere, at
rettigheder over de fartøjer, der er indført i skibsregistret,
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skal registreres for at opnå beskyttelse over for aftaler om
fartøjet og mod retsforfølgning. Rettigheder i et fartøj med
en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20, der er stif-
tet, før fartøjet blev optaget i skibsregistret, bevarer dog de-
res gyldighed over for godtroende tredjemand efter optagel-
sen af fartøjet i registret, såfremt de regler, der måtte gælde
for sikring af pågældende rettighed, er iagttaget, jf. sølovens
§ 28.

Der kan ikke gøres indsigelse imod et dokuments gyldig-
hed over for en godtroende erhverver ifølge en registreret
aftale, når dokumentet er registreret. Indsigelser om, at do-
kumentet er falsk eller forfalsket, eller at dets udstedelse er
fremkaldt ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse
af sådan, eller om, at udstederen af dokumentet var umyndig
ved udstedelsen, kan dog fortsat gøres gældende. I disse til-
fælde vil statskassen kunne blive erstatningsansvarlig på ob-
jektivt grundlag i forhold til den godtroende erhverver, som
ikke opnår den ret, som den pågældende har fået registreret.
Dette svarer også til reglerne for tinglysning på fast ejen-
dom.

Når et fartøj med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre
end 20 skal optages i registret, kræves der for at sikre regi-
streringens rigtighed en sikker identifikation af fartøjet og
fuld dokumentation for det aktuelle og forudgående ejer-
skab. Som udgangspunkt kræves dels sikkerhed for, hvor
skibet er bygget (værft, byggenummer og byggeår), dels do-
kumentation for en sammenhængende adkomstrække, så re-
gistret kan følge ejerskabet fra værftet til den person, som
angiver at være ejer. Dette sker for at sikre, at det offentlige
ikke efterfølgende vil kunne pådrage sig et ansvar for at ha-
ve overset vanhjemmel m.v. Det kan i visse situationer være
vanskeligt at tilvejebringe den fornødne dokumentation og
entydige identifikation af fartøjet, og ikke mindst når det
drejer sig om brugte og ældre fritidsfartøjer, har det vist sig
vanskeligt at tilvejebringe denne. I sådanne situationer er det
muligt at indsende erklæringer om ejerskab fra tidligere
ejere. I andre tilfælde anvendes præklusion, hvor der via
Statstidende gives fire uger til at gøre sin ret gældende, jf.
sølovens § 41. Derudover eksisterer muligheden for at opnå
en ejendomsdom, hvilket dog kræver særskilt proces herom
ved civilretten.

Dokumenter, der angår en persons rådighed over løsøre,
kan tinglyses i Personbogen. Der kan dog ikke ske tinglys-
ning af rettigheder over skibe, som kan optages i skibsregis-
tret. Det er således alene rettigheder over skibe med en brut-
totonnage på mindre end 5, som kan tinglyses i Personbo-
gen.

Registrering af pant i henholdsvis skibsregistret eller i
Personbogen er en sikringsakt for panthaver. Såfremt et pan-
tebrev, der burde have været registreret i skibsregistret, fordi
det giver pant i et fritidsfartøj med en bruttotonnage på mere
end 5, ved en fejl er blevet registreret i Personbogen, følger
det af Tinglysningsrettens praksis, at sikringsakten ikke an-
ses for at være iagttaget, og at rettigheden derfor ikke kan
gøres gældende over for ejerens kreditorer. Dette gælder og-
så over for indehavere af efterfølgende rettigheder, som er

stiftet ved aftale, såfremt erhververen ifølge aftalen var i god
tro.

Dokumenter, der anmeldes til tinglysning i Personbogen,
skal angå en bestemt person, forening, selskab, selvejende
institution eller lignende. Registreringen i Personbogen
knytter sig til den pågældende person eller virksomhed m.v.
og dermed ikke til den pantsatte genstand. Der kan alene sø-
ges oplysning om, hvilke aktiver en bestemt person eller
virksomhed m.v. har pantsat. Det er således ikke muligt i
Personbogen at søge oplysning om, hvorvidt et bestemt ak-
tiv er pantsat. Da der er tale om løsøre og ikke fast ejendom,
foretages der ved registrering af pant i Personbogen ingen
kontrol af, om pantsætteren er ejer af den pantsatte gen-
stand, eller om der foreligger et samtykke til pantsætningen
fra ejeren. Det offentlige yder ingen erstatning, såfremt det
efterfølgende viser sig, at pantsætteren ikke var berettiget til
at pantsætte genstanden, fordi den tilhørte en anden.

2.2.2. Ministeriets overvejelser
Regeringen ønsker at lette erhvervslivets administrative

byrder, herunder i forbindelse med tinglysning af lån i fri-
tidsfartøjer. En sådan lettelse vil fremme omsætningen af
brugte, mellemstore fritidsfartøjer. For at forenkle de admi-
nistrative krav i forbindelse med registrering af pant til sik-
kerhed for lån i mellemstore fritidsfartøjer lægges der op til
at flytte registreringen af pant i disse fartøjer fra skibsregis-
tret til Personbogen. Herved imødekommer regeringen også
en anbefaling fra Virksomhedsforum (rådgivende organ for
regeringen i forhold til arbejdet med erhvervsrettet afbu-
reaukratisering) om enklere regler.

Tinglysning af pant i Personbogen er således administra-
tivt enklere end registrering i skibsregistret og kan ske digi-
talt.

Som ovenfor nævnt kan staten ifalde et erstatningsansvar,
hvis der er registreret urigtige oplysninger i skibsregistret,
og disse oplysninger har medført et tab for den, som har
handlet i tillid til oplysningerne. Dette svarer til reglerne for
tinglysning af fast ejendom.

Når et brugt fritidsfartøj registreres første gang, kræver
skibsregistret derfor, at fritidsfartøjets ejerrække dokumen-
teres – som udgangspunkt tilbage fra leveringen fra værftet
og frem til købet af den, der skal registreres som ejer. Det er
ofte svært for anmelderen at fremskaffe den fornødne doku-
mentation, særligt hvis fartøjet er af ældre dato og/eller er
købt i udlandet. Det kan derfor opleves som en tung og om-
fattende opgave at indsende fornøden dokumentation, så far-
tøjet kan optages i registret.

Ved en overførsel af registreringen af pant i de mellemsto-
re fritidsfartøjer fra skibsregistret til Personbogen vil der ik-
ke længere blive registreret ejerskab, og der skal derfor ikke
længere fremlægges dokumentation for ejerrækken i forbin-
delse med tinglysningen. Overflytningen vil dermed medfø-
re hurtigere sagsbehandling og administrative lettelser for
erhvervet og ejerne. Derudover kan registreringen i Person-
bogen ske digitalt, og ved at benytte en allerede eksisterende
ordning, nemlig registrering i Personbogen, sikres det, at IT-
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strukturen er på plads og kendt i forvejen af bl.a. finansie-
ringsinstitutterne.

2.2.3. Den foreslåede ordning
Det er vigtigt at sikre et entydigt system, som er let at for-

stå for ejere af fritidsfartøjer, forhandlere og banker og an-
dre finansieringsinstitutter. Det foreslås derfor, at der efter
lovens ikrafttræden ikke længere kan optages flere mellem-
store fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og
mindre end 20 i skibsregistret.

Ubehæftede fritidsfartøjer, dvs. fartøjer, som der ikke er
registreret pant eller udlæg i, slettes af skibsregistret af egen
drift fra den 1. marts 2018. Det vil imidlertid ikke være
praktisk muligt for skibsregistret at have slettet alle ubehæf-
tede fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mellem 5 og 20
ved lovens ikrafttræden. I perioden efter den 1. marts 2018
og indtil sletningen af de ubehæftede fritidsfartøjer er gen-
nemført, lægges der derfor op til, at der ikke længere kan re-
gistreres nye rettigheder vedrørende disse fartøjer.

For at sikre eksisterende rettighedshavere, f.eks. panthave-
re, bedst muligt, vil behæftede fritidsfartøjer med en brutto-
tonnage under 20 forblive optaget i skibsregistret efter lo-
vens ikrafttræden. Der lægges dog op til, at der som ud-
gangspunkt ikke kan registreres nye rettigheder eller æn-
dringer til eksisterende rettigheder over sådanne fritidsfartø-
jer. For rettigheder, der allerede er registreret i skibsregis-
tret, kan der dog registreres rettigheder vedrørende kreditor-
skifte, ændrede bestemmelser om modtager af retslige med-
delelser samt oplysninger om konkurs eller offentligt eller
privat skifte eller andre forhold, som begrænser den registre-
rede ejers dispositionsret. Det vil efter lovens ikrafttræden
blive noteret i skibsregistret, at der ikke kan foretages yder-
ligere registreringer på skibet end de nævnte. Hvis fartøjets
ejer vil have yderligere panterettigheder registreret på fartø-
jet, vil dette skulle ske ved tinglysning af panterettighederne
i Personbogen. Der vil ved tinglysningen i Personbogen bli-
ve givet anmærkning om, at der kan være registreret yderli-
gere rettigheder i fartøjet i skibsregistret.

Sker der ejerskifte af fartøjet, noteres det i skibsregistret,
at den registrerede ejer ikke længere kan råde over skibet,
og der kan ikke i skibsregistret registreres nye ejerrettighe-
der – eller andre rettigheder – for den nye ejer.

Som en konsekvens af, at der fremover vil kunne ske regi-
strering i Personbogen af rettigheder over mellemstore fri-
tidsfartøjer i lighed med, hvad der gælder for fritidsfartøjer
med en bruttotonnage under 5, vil der ved alle registreringer
på erhvervsskibe med en bruttotonnage mindre end 20, som
bliver optaget i skibsregistret efter lovens ikrafttræden, blive
givet oplysende anmærkninger om, at der kan være eksister-
ende rettigheder, som er stiftet før skibets optagelse i regis-
tret. Det vil også gælde for fartøjer, som før lovens ikraft-
træden har været optaget i Fartøjsfortegnelsen, der er et re-
gister for erhvervsfartøjer med en bruttotonnage på op til 20,
idet skibsregistret ikke vil kunne udelukke, at der kunne væ-
re tinglyst pant i de pågældende skibe i Personbogen.

Der er efter § 16 i den gældende sølov pligt til at anmelde
ændringer i allerede registrerede rettigheder til skibsregis-

tret. Hvis et handels- eller fiskeskib ikke længere anvendes
til fiskeri eller andre erhvervsmæssige forhold, vil dette for-
hold skulle anmeldes til skibsregistret. Hvis skibet er behæf-
tet f.eks. med et pantebrev, omregistreres det til et fritidsfar-
tøj. Er det ubehæftet, slettes det. De nærmere regler om an-
meldelse af ændringer vil blive præciseret i en ændring til
den nugældende skibsregistreringsbekendtgørelse.

Hvis det anmeldes til skibsregistret, at fartøjet på ny skal
anvendes til erhvervsmæssige formål, betragtes dette som en
nyoptagelse i registret, og der vil, ligesom det er tilfældet for
skibe, som aldrig har været optaget i registret, blive givet
anmærkning om, at der kan være stiftet rettigheder over far-
tøjet, som ikke fremgår af skibsregistret. En sådan anmærk-
ning vil også blive givet ved efterfølgende registreringer af
rettigheder i fartøjerne.

De almindelige regler om prioritetsvirkning indebærer, at
de rettigheder, der er registreret i skibsregistret, skal respek-
teres af indehaverne af de rettigheder, som efterfølgende re-
gistreres i Personbogen ved Tinglysningsretten. Personbo-
gen vil derfor ved tinglysninger af pant i mellemstore fri-
tidsfartøjer give en orienterende anmærkning om, at der kan
være registreret rettigheder i fartøjet i skibsregistret. Dette
betyder, at en ny panthaver vil have mulighed for at under-
søge, om fartøjet er behæftet med andre rettigheder.

I forbindelse med omlægningen vil bekendtgørelsen om
tinglysning i Personbogen endvidere blive justeret, således
at anmelderen ved registrering af rettigheder i mellemstore
fritidsfartøjer skal afgive en erklæring om, at fartøjet ikke er
optaget i Fartøjsfortegnelsen eller i skibsregistret som et
handels- eller fiskeskib, og at det ikke anvendes til erhvervs-
mæssige formål. Hvis det viser sig, at erklæringen om, at
fartøjet ikke er optaget i Fartøjsfortegnelsen eller i skibsre-
gistret som et handels- eller fiskeskib, var forkert, da der
blev tinglyst pant i det i Personbogen, følger det af de almin-
delige tinglysningsretlige principper om prioritetsstilling, at
også de rettigheder, der efterfølgende registreres i skibsre-
gistret, skal respekteres af indehaverne af de rettigheder, der
er registreret i Personbogen. Hvis den efterfølgende rettig-
hed, der registreres i skibsregistret, er stiftet ved aftale, for-
udsætter dette dog, at erhververen ifølge aftalen er i god tro.

Ved afgrænsningen imellem fritidsfartøjer og handelsski-
be lægges der i skibsregistreringsmæssig henseende vægt
på, hvilken brug ejeren af skibet oplyser skibet skal anven-
des til. Også et skib, som det oplyses, at ejeren benytter til at
bo i, anses som et fritidsfartøj, idet det ikke anvendes til er-
hvervsmæssige formål. Det forhold, at et skib er konstrueret
og mærket i overensstemmelse med reglerne om fritidsfartø-
jer, er heller ikke afgørende, såfremt skibet anvendes til er-
hvervsmæssige formål. Fartøjer med en bruttotonnage på
mindst 5 og mindre end 20, der anvendes til erhvervsmæssig
udlejning, kan således ikke pantsættes i Personbogen, uanset
om det er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20.
november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og
om ophævelse af direktiv 94/25/EF. Såfremt sådanne udlej-
ningsfartøjer ønskes pantsat, vil de skulle optages i skibsre-
gistret.
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I forbindelse med overførslen overvejer Søfartsstyrelsen
udformningen af et alternativ til nationalbeviset, ligesom
styrelsen vil indgå i en nærmere dialog med fritidssejlerne
herom.

2.3. Hævelse af ansvarsbegrænsningsbeløbet ved
vragfjernelse m.v.

2.3.1. Gældende ret
Efter lov om tillæg til strandingsloven fra 1895 kan staten

kræve, at et vrag skal fjernes, hvis det er til fare eller væ-
sentlig ulempe for skibsfart eller fiskeri. Hvis skibets ejer ik-
ke efterkommer statens krav om at fjerne vraget, kan staten
lade vraget fjerne for ejerens regning.

Siden bestemmelsens indføring er der i sølovens kapitel 9
indført bestemmelser, som nærmere præciserer ejerens øko-
nomiske ansvar og fastsætter, at ansvaret normalt kan be-
grænses til et beløb, der er gradueret efter tonnage. Ansvars-
begrænsningen gælder dog ikke, hvis skaden er sket f.eks.
som følge af ejerens egen handling og med forsæt eller grov
uagtsomhed og viden om, at der med sandsynlighed ville
indtræde en skade eller et forlis. Ejerens og forsikringssel-
skabets økonomiske forpligtelser vil derfor i de fleste situa-
tioner være begrænset af de generelle regler om ansvarsbe-
grænsning i sølovens § 175.

Ansvarsreglerne følger af den internationale Globalbe-
grænsningskonvention (Londonkonventionen af 1976, som
ændret ved 1996-protokollen hertil), som Danmark har til-
trådt sammen med 51 andre lande i regi af FN-organisatio-
nen International Maritime Organization. Globalbegræns-
ningskonventionens ansvarsgrænser varierer med skibenes
størrelse. Konventionen åbner mulighed for nationalt at fast-
sætte højere grænser i forbindelse med fjernelse af vrag.
Danmark har indtil nu ikke benyttet denne mulighed.

I forbindelse med vragfjernelse er ansvarsbegrænsnings-
beløbet gradueret i forhold til tonnagen på det skib, der er
forlist. I situationer, hvor også et andet skib end det, der er
forlist, bliver pålagt ansvaret for forliset som følge af en an-
svarspådragende handling eller undladelse, vil begræns-
ningsbeløbet for dette andet skib blive beregnet på baggrund
af dets tonnage. Det gælder også i situationer, hvor et skib
eller en anden genstand forliser under bugsering, og hvor
den, der bugserer, har handlet culpøst ved ikke at påse, at
der er tegnet forsikring eller stillet anden økonomisk sikker-
hed for det, der slæbes, eller i øvrigt har udvist en forsøm-
melse i forbindelse med bugseringen, som vil kunne lægges
den pågældende til last. I sådanne tilfælde vil ansvarsbe-
grænsningsbeløbet blive fastlagt efter tonnagen på det skib,
der udfører bugseringen.

Det er således en konsekvens af reglerne om ansvarsbe-
grænsning i sølovens kapitel 9, at rederen eller rederens for-
sikringsselskab i de fleste situationer kun vil være forpligtet
til at betale det beløb, som følger af ansvarsbegrænsningen,
uanset at omkostningerne for fjernelsen af vraget overstiger
dette beløb. Det kan føre til, at ejeren af skibet ikke fjerner
vraget, men overlader det til staten at gøre det. Staten vil i
disse situationer alene fra rederiet få refunderet en del af si-
ne omkostninger og må betale den del, der overstiger an-

svarsbegrænsningsbeløbet. Globalbegrænsningskonventio-
nen suppleres af Vragfjernelseskonventionen (den internati-
onale Nairobi-konvention af 18. maj 2007 om fjernelse af
vrag, som også er en konvention, der er indgået i regi af
IMO), hvorefter skibe med en tonnage på 300 og derover
skal tegne forsikring på det internationale begrænsningsbe-
løb, som følger af Globalbegrænsningskonventionen. Vrag-
fjernelseskonventionen er gennemført i dansk ret ved lov nr.
1384 af 23. december 2012, som fastsætter et nyt kapitel 8 a
til søloven om ansvar for vragfjernelse efter en søulykke og
pligt til forsikring, der dækker vragfjernelse.

Der er i medfør af § 175, stk. 6, ved bekendtgørelse nr.
1267 af 7. november 2013 om en særlig ansvarsgrænse for
skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af
personskader eller dødsfald, fastsat særligt lave ansvars-
grænser for skibe med en bruttotonnage op til 300, da de la-
vere ansvarsgrænser i praksis har været tilstrækkelige for
disse skibe.

2.3.2. Ministeriets overvejelser
De danske farvande er stærkt trafikerede og gennemsejles

af 60.000-70.000 skibe årligt fra mange lande. Selv om an-
tallet af forlis i danske farvande er yderst begrænset, er der
risiko for, at der kan komme et forlis, hvor omkostningerne
til fjernelse af vraget er større end skibets begrænsningsbe-
løb. Det indebærer en risiko for, at rederiet vil afstå fra at
fjerne vraget. Dermed overlades opgaven til staten, hvis ski-
bet eller resterne heraf udgør en sådan fare for sejladssikker-
heden eller fiskeriet, at det skal fjernes. Dette betyder, at sta-
ten betaler de omkostninger ved vragfjernelsen, der måtte
overstige det ansvarsbegrænsningsbeløb, der følger af sølo-
vens kapitel 9.

Erfaringerne med vragfjernelse i Danmark og udlandet har
vist, at de udgifter, der er forbundet med vragfjernelse efter
skibsforlis, kan overstige de ansvarsbegrænsningsbeløb, der
i dag er fastsat i søloven, på trods af at disse beløb for få år
siden i overensstemmelse med de internationale vedtagelser
blev forhøjet med 51 %, jf. bekendtgørelse nr. 13 af 13. ja-
nuar 2015 om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens §
175, stk. 2 og 3.

Det indebærer, at staten kan komme til at afholde betyde-
lige udgifter til vragfjernelse i situationer, hvor et vrag lig-
ger til fare for sejladssikkerheden eller fiskeriet, og hvor eje-
ren af vraget ikke påtager sig vragfjernelsen. Uanset at risi-
koen for forlis ikke er særlig stor, forekommer det ikke hen-
sigtsmæssigt, at den økonomiske risiko påhviler staten. Det
taler for, at Danmark i lighed med, hvad der er sket i andre
lande, f.eks. Norge, hæver begrænsningsbeløbene. I Norge
har lovgiver ikke fundet behov for, at den del af ansvarsbe-
løbet, der overstiger, hvad der følger af de internationale an-
svarsregler, skal dækkes af ansvarsforsikringen. I mange til-
fælde vil der dog være tegnet en forsikring, der dækker op
til de nationale ansvarsbegrænsningsbeløb. Det gælder f.eks.
for skibe, der opererer internationalt og har tegnet forsikring
gennem de store maritime forsikringsselskaber, der er med-
lem af den internationale gruppe af P&I-forsikringsselskaber
(P&I-forsikringer – Protection & Indemnity – er forsikringer
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på gensidig basis af det erstatningsansvar, der kan opstå i
forbindelse med driften af et skib).

2.3.3. Den foreslåede ordning
Lovforslaget indebærer, at ansvarsbegrænsningsbeløbet

ved fjernelsen af selve det forliste skib, afmærkning af om-
rådet og lignende forhøjes. Der er lagt op til en løsning, der
følger det system, der allerede gælder vedrørende ansvarsbe-
grænsning, således at beløbene gradueres i forhold til ski-
bets tonnage. Det betyder, at store skibe vil have højere an-
svarsgrænser end mindre skibe, da store skibe i almindelig-
hed vil være dyrere at fjerne end små. Dette svarer i store
træk til den ordning, der gælder i Norge, hvor man i en år-
række har haft højere ansvarsbegrænsningsbeløb i forbindel-
se med vragfjernelse, og hvor beløbene afhænger af skibe-
nes størrelse, men er forhøjet med ca. en firedobling i for-
hold til de internationale ansvarsgrænser. Ligesom i den
norske model vil det forhøjede ansvarsbeløb udelukkende
omfatte vragfjernelse af skibe eller dele af skibe, men ikke
last eller andre genstande, der har været om bord på et skib.
Vragfjernelse af last og andre genstande vil derimod fortsat
være omfattet af de almindelige ansvarsgrænser i Globalbe-
grænsningskonventionen. Som i den norske ordning vil der
ikke blive stillet krav om forsikringsdækning for den del af
ansvarsbegrænsningsbeløbet, der overstiger, hvad der følger
af de almindelige ansvarsgrænser i Globalbegrænsningskon-
ventionen. Hermed vil der fortsat være en tvungen ansvars-
forsikring i medfør af kapitel 8 a i søloven, som dog vil væ-
re begrænset til det hidtil gældende begrænsningsbeløb. Af
samme grund er det forudsat i forbindelse med lovændrin-
gen, at den, der bugserer et andet skib, ikke vil kunne gøres
subsidiært ansvarlig for omkostninger, der måtte ligge ud
over, hvad der dækkes af den tvungne ansvarsforsikring, jf.
sølovens § 170a, stk. 3, hvorefter den, der bugserer et skib
m.v. på dansk søterritorium, skal påse, at der er tegnet for-
sikring eller stillet anden tilsvarende økonomisk sikkerhed.

Den foreslåede § 175, stk. 3, ændrer alene på begræns-
ningsbeløbenes størrelse i forbindelse med krav i anledning
af et vrags lokalisering, afmærkning og fjernelse og ikke
måden, hvorpå udgifter opgøres efter sølovens kapitel 9 i
øvrigt.

Erfaringen viser, at der yderst sjældent sker store uheld
med vrag til følge med passagerskibe i fast rutefart, hvilket
muligvis kan tilskrives, at der stilles langt flere sikkerheds-
mæssige krav til passagerskibe, samt det forhold at der net-
op sejles i en fast og dermed kendt rute. Derfor er der i for-
slaget lagt op til, at passagerskibe, der udelukkende sejler i
fast rutefart, ikke får forhøjet ansvarsgrænsen. Dette påvir-
ker ikke passagerernes mulighed for at få erstatning.

Der er ikke lagt op til, at de mindre skibe med en brutto-
tonnage under 300 skal have forhøjede ansvarsgrænser, da
der i praksis ses lavere skadesbeløb for sådanne skibe. Den-
ne gruppe repræsenterer en række mindre erhvervsskibe og
fiskeskibe, der typisk sejler på danske havne eller i danske
farvande.

Disse undtagelser fra forhøjelsen af ansvarsgrænserne vil
ligge inden for rammerne af, hvad der er muligt i medfør af

Globalbegrænsningskonventionen, der ikke indeholder nær-
mere regler for, hvordan en eventuel hævelse af ansvarsbe-
grænsningsbeløbene ved vragfjernelse skal ske.

Det vil generelt gælde, at Søfartsstyrelsen ved at indhente
oplysninger fra de berørte forsikringsselskaber for alle typer
af skibe, både de små skibe med en bruttotonnage under
300, passagerskibe i fast rutefart nationalt og andre skibe,
vil følge udviklingen i antallet af forlis, vragfjernelsesom-
kostninger m.v. for at se, om de foreslåede regler lever op til
hensigten med at sikre, at omkostningerne i forbindelse med
vragfjernelse skal bæres af rederiet og dettes forsikring og
ikke af staten.

2.4. Gennemførelse af FN’s og EU’s sanktioner på
skibsregistreringsområdet

2.4.1. Gældende ret
Danmark er omfattet af sanktionsregimer mod tredjelande

samt konkrete personer og virksomheder, som er fastsat af
FN og EU.

Det folkeretlige grundlag for FN’s vedtagelse af sanktio-
ner findes i FN-pagtens artikel 41. FN’s Sikkerhedsråd kan i
medfør af denne bestemmelse træffe beslutning om for-
holdsregler og foranstaltninger over for trusler mod freden,
fredsbrud og angrebshandlinger. Sikkerhedsrådet beslutter,
hvilke forholdsregler der skal træffes, og pålægger FN᾽s
medlemsstater at gennemføre disse forholdsregler. Ifølge
FN-pagtens artikel 5 har medlemsstaterne forpligtet sig til at
»anerkende og udføre Sikkerhedsrådets beslutninger i over-
ensstemmelse med nærværende pagt«. Det betyder, at Sik-
kerhedsrådets beslutninger (resolutioner) er juridisk binden-
de for medlemsstaterne. Medlemsstaterne er således folke-
retligt forpligtet til at gennemføre og håndhæve de vedtagne
foranstaltninger i deres nationale retssystemer.

FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 30. november 2016 Sik-
kerhedsrådsresolution nr. 2321 (2016) vedrørende foran-
staltninger over for Nordkorea. Resolutionen pålægger bl.a.
FN’s medlemsstater at slette ethvert skib, der ejes, drives el-
ler er bemandet af Nordkorea, fra deres skibsregistre og for-
byder medlemsstaterne at registrere fartøjer, der i henhold til
resolutionen er slettet af andre medlemsstater.

EU vedtager efter fast praksis inden for rammerne af den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) – i medfør af
artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) –
rådsafgørelser til gennemførelse af FN᾽s sikkerhedsråds be-
slutninger (resolutioner) vedrørende foranstaltninger over
for tredjelande, personer og enheder. I det omfang de foran-
staltninger, der er vedtaget i en rådsafgørelse, falder inden
for Unionens kompetence, gennemføres de i medfør af trak-
taten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF),
artikel 215, ved en forordning, der har umiddelbar gyldighed
i medlemsstaterne, herunder Danmark. Følges en rådsafgø-
relse ikke op af en forordning, skal medlemsstaterne drage
omsorg for, at deres politik er i overensstemmelse med råds-
afgørelsen. Det gælder f.eks., hvor en rådsafgørelse fastsæt-
ter foranstaltninger vedrørende skibsregistrering, som ikke
er omfattet af Unionens kompetence.
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EU kan også på eget initiativ fastsætte sanktioner (restrik-
tive foranstaltninger) over for regeringer i tredjelande eller
ikke-statslige enheder og enkeltpersoner (såkaldte autonome
sanktioner). Formålet hermed er at opnå de særlige mål for
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der er fastsat i
TEU, artikel 24. Disse mål er bl.a. beskyttelse af Unionens
fælles værdier m.v., styrkelse af Unionens sikkerhed, beva-
relse af freden, styrkelse af den internationale sikkerhed, ud-
vikling af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt
for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsret-
tigheder.

EU har som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspoli-
tik gennemført foranstaltningerne vedrørende sletning af
skibe og forbud mod registrering af skibe i Sikkerhedsråds-
resolution nr. 2321 (2016) ved rådsafgørelse nr. 849 (FUSP)
af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den
Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af
rådsafgørelse nr. 2013/183/FUSP med senere ændringer.

Søloven indeholder ikke bestemmelser, der giver hjemmel
til at afvise optagelse i skibsregistret eller til at afregistrere
eller udslette skibe på baggrund af vedtagelser i FN eller
EU.

2.4.2. Ministeriets overvejelser
Der har ikke hidtil været eksempler på skibe, der har væ-

ret ejet, bemandet eller drevet af den nordkoreanske stat, i
de danske skibsregistre. På baggrund af FN-sanktionerne er
det heller ikke særligt sandsynligt, at de danske skibsregistre
vil modtage anmodninger om optagelse af skibe, der tilhører
Nordkorea.

Danmark er imidlertid folkeretligt forpligtet til at gennem-
føre og håndhæve FN’s resolutioner, og fremtidige FN-reso-
lutioner kan muligvis fastsætte lignende restriktive foran-
staltninger mod andre lande eller fysiske eller juridiske per-
soner hjemmehørende i andre lande.

Der bør derfor tilvejebringes en hjemmel i søloven, der
sikrer, at Danmark kan håndhæve FN’s og EU’s afgørelser,
der f.eks. indeholder forbud mod registrering eller påbyder
slettelse af skibe i de danske skibsregistre.

2.4.3. Den foreslåede ordning
Lovforslaget indebærer, at skibsregistrator gives bemyndi-

gelse til at træffe afgørelse om udslettelse af skibe, der er
omfattet af restriktive foranstaltninger, eller som er ejet af
fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af restriktive
foranstaltninger, besluttet af FN eller EU. Forslaget vil end-
videre indebære, at skibsregistrator tilsvarende bemyndiges
til at træffe afgørelse om, at sådanne skibe ikke kan optages
i registret, ligesom skibsregistrator vil kunne beslutte, at et
skib ikke kan slettes fra registret, såfremt der herved vil ske
brud på de restriktive foranstaltninger.

2.5. Andre justeringer på søfartsområdet

2.5.1. Gældende ret
Det er i dag et krav i henhold til søloven § 3, stk. 2, at ski-

bes nationalitetsbeviser skal opbevares om bord og på for-
langende forevises myndighederne. Ligeledes skal et skibs

nationalitetsbevis i medfør af sølovens § 19, stk. 2, og § 20,
stk. 3, 4. pkt., afleveres til skibsregistrator i forbindelse med
anmeldelse af forhold, der kan føre til udslettelse af skibet
fra skibsregistret.

Endvidere følger det af sølovens § 51, stk. 1, nr. 2, at hav-
neafgifter er sikret ved søpanteret i skibet. Søpanteretten in-
debærer, at der automatisk opstår pant i skibet for
udestående havneafgifter. Det følger af sølovens forarbejder,
at kun offentlige havneafgifter, dvs. afgifter, der følger af
lov eller offentlige forskrifter, er sikret ved søpant, jf. s. 22 i
3. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven an-
gående I. Partrederi, II. Søpanteret m.v., III. Registrering af
skibe under bygning, jf. betænkning nr. 580, august 1970.
Fordelen for den, der har sin fordring sikret ved søpanteret i
skibet, er, at søpanteret i skibet har fortrinsret frem for andre
hæftelser i skibet. Søpanteret i skib forældes normalt 1 år ef-
ter kravets opståen, hvis der ikke følges op med arrest eller
udlæg i skibet inden fristens udløb, og arresten eller udlæg-
get efterfølges af tvangsauktion.

Endelig følger det af § 21, stk. 8, i lov om sikkerhed til
søs, at Søfartsstyrelsen er sekretariat for Ankenævnet for
Søfartsforhold.

2.5.2. Ministeriets overvejelser
Nationalitetsbeviser udstedes ikke længere som papirdo-

kumenter, men udelukkende elektronisk. De nuværende be-
stemmelser om, at nationalitetsbeviset skal opbevares om
bord eller afleveres til skibsregister, savner derfor selvstæn-
dig mening.

Den danske organisering af havnene er i vidt omgang gået
fra offentlig til privat ejerskab. Det har ikke i forbindelse
med denne organisatoriske ændring været overvejet, om pri-
vate havneafgifter også skulle sikres med søpant. Det vil
dog indebære flere fordele, hvis også havneafgifter til priva-
te havne sikres med søpant. Det vil således indebære, at hav-
nene ikke vil have økonomiske incitamenter til at afvise ski-
be eller til at pålægge skibene garantistillelse eller andet
som betingelse for at kunne få adgang til private havne. Det
vil desuden være en sikkerheds- og miljømæssig fordel, at
skibe, hvor det er muligt, gives adgang til havne og ikke
henvises til at opankre uden for havneområder, hvor de i hø-
jere grad vil være udsat for skiftende vejr- og strømforhold.

Den 1. januar 2017 er sekretariatsbetjeningen af en række
statslige ankenævn, herunder Ankenævnet for Søfartsfor-
hold, blevet samlet i Nævnenes Hus. Bestemmelsen i § 21,
stk. 8, i lov om sikkerhed til søs om, at Søfartsstyrelsen er
sekretariat for ankenævnet, bør derfor af ordensmæssige
hensyn ophæves.

2.5.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at sølovens § 3, stk. 2, ændres således, at det

ikke længere kræves, at skibes nationalitetsbeviser skal op-
bevares om bord i ”fysisk form”. Det elektroniske bevis vil
fortsat skulle forevises på myndighedernes forlangende. Li-
geledes foreslås sølovens § 19, stk. 2, og § 20, stk. 3, 4. pkt.,
ændret således, at det ikke længere kræves, at nationalitets-
beviset skal afleveres til skibsregistrator.
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Det foreslås, at sølovens § 51, stk. 1, nr. 2, om søpanteret
ændres, således at det kommer til at fremgå udtrykkeligt, at
såvel privatretlige som offentligretlige havneafgifter er sik-
ret ved søpant i skibet.

Det foreslås endelig, at bestemmelsen i § 21, stk. 8, i lov
om sikkerhed til søs om, at Søfartsstyrelsen er sekretariat for
ankenævnet, ophæves.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige

Ændringen af reglerne om registrering af pant i mellem-
store fritidsfartøjer forventes at få økonomiske konsekvenser
for staten, idet staten vil få et mindre provenu, dels som føl-
ge af bortfald af registreringsafgifter, dels som følge af bort-
fald af den årlige afgift for at være optaget i skibsregistret.
Det mindre provenu vil blive modsvaret delvist af et gebyr
for tinglysning i Personbogen.

De ca. 900 ubehæftede fartøjer vil blive slettet automatisk
fra skibsregistret efter 1. marts 2018. I tillæg hertil skønnes
det, at ejerne af ca. 260 mellemstore fritidsfartøjer, hvori der
er registreret pant, pr. år frivilligt vil vælge at slette deres
fritidsfartøj fra skibsregistret og få pantet registreret i Per-
sonbogen. Antallet svarer til ca. halvdelen af skibsregistrets
årlige registreringer af pant i perioden 2014-2016.

Det skønnes, at den forenklede mulighed for registrering
af pant vil indebære, at der ud over de 260 registreringer af
pant, der årligt overflyttes fra skibsregistret, vil blive tin-
glyst pant i yderligere ca. 250 fritidsskibe i Personbogen.
Det forventes således, at der vil blive foretaget ca. 500 årlige
panteregistreringer i Personbogen svarende til et provenu på
0,8 mio. kr. årligt. Dette modsvares dog af skønnede merud-
gifter på årsværk på 0,8 mio. kr. årligt.

Der opkræves en årlig afgift på 800 kr. for hvert fritidsfar-
tøj, som er optaget i registret. Når alle ca. 2.200 mellemstore
fritidsfartøjer er slettet, forventet i 2023, vil det medføre, at
det årlige provenu mindskes med ca. 1,8 mio. kr. Dette mod-
svares dog af skønnede mindre udgifter på årsværk på ca.
1,8 mio. kr. Hertil kommer, at da der ikke registreres ejer-
skab i Personbogen, vil bortfaldet af registreringsafgiften
medføre et mindre provenutab på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Af-
giften for registrering af skøder i skibsregistret udgør 4 pro-
mille af skibets værdi. Det gennemsnitlige årlige provenu
fra afgiften for sådanne registreringer for mellemstore fri-
tidsfartøjer i skibsregistret var i perioden 2014-2016 ca. 0,2
mio. kr.

Statens samlede tab af provenu skønnes på denne bag-
grund at kunne opgøres til ca. 0,2 mio. kr. årligt fra 2023,
hvor det forventes, at alle fritidsfartøjer med en bruttotonna-
ge mellem 5 og op til 20 er slettet i skibsregistret. Provenu-
tabet finansieres ved en reduktion af Søfartsstyrelsens drifts-
ramme.

Hævelsen af ansvarsbegrænsningsbeløbet ved vragfjernel-
se indebærer, at offentlige myndigheder får færre udgifter i
forbindelse med vragfjernelse. Besparelsen afhænger af
fremtidige skibsforlis inden for dansk område.

Lovforslaget indebærer ikke konsekvenser for kommuner
og regioner.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet

Forslaget om forenklet registrering af pant i mellemstore
fritidsfartøjer vil indebære, at registrering af pant i mellem-
store fritidsfartøjer vil kunne ske væsentligt hurtigere og let-
tere end i dag. Tinglysning af pant i Personbogen er enklere
end i skibsregistret og kan ske digitalt. Lovforslaget forven-
tes dermed at medføre hurtigere sagsbehandling og admini-
strative lettelser for ejere, banker og andre finansieringsin-
stitutter. Den hurtigere og lettere adgang til registrering af
pant forventes at føre til øget omsætning af fritidsfartøjer og
øget brug af lånefinansiering med positive økonomiske kon-
sekvenser for banker, finansieringsinstitutter og bådforhand-
lere til følge.

Det bemærkes, at tinglysning af pant i Personbogen følger
reglerne om tinglysning af pant i løsøre. Det betyder, at sta-
ten ikke indestår for, om oplysningerne om ejerforhold eller
om pantsætninger ved en tidligere ejer er korrekte, hvilket
eventuelt kan få mindre administrative konsekvenser for
banker og finansieringsinstitutter i form af kontrol af ejer-
forhold. Det gælder imidlertid allerede i dag for mindre fri-
tidsfartøjer, hvor markedet har indrettet sig på ordningen.
Det forventes derfor ikke at få økonomiske konsekvenser for
banker og finansieringsinstitutter, som i prisfastsættelsen for
finansieringen af fritidsfartøjerne kan tage højde herfor.

Forsikringsselskaberne kan få merudgifter i forbindelse
med vragfjernelse. En stor del af rederierhvervet tegner for-
sikringer i de internationale P&I-forsikringsselskaber. Der-
udover vil redere, der ikke forsikrer sig for hele vragfjerne-
lsesansvaret, i enkelttilfælde risikere at få større udgifter til
vragfjernelse af egne vrag. Det vurderes umiddelbart på
baggrund af de udenlandske erfaringer med hævelse af an-
svarsbegrænsningsbeløbene i forbindelse med vragfjernelse,
at der næppe isoleret set på baggrund af en ændring af de
danske ansvarsgrænser vil ske en ændring i forsikringspræ-
mierne for P&I-forsikringer, der fastsættes internationalt.
Ændringen kan dog indebære højere forsikringspræmier for
mindre skibe, som ikke har P&I-forsikringer.

Forslaget om, at havneafgifter på privatretligt grundlag
skal sikres med søpanteret, forventes at indebære mindre-
udgifter for private havne, da søpanteretten giver havnene
bedre mulighed for at få sikret deres tilgodehavende. Der
kan være tilsvarende merudgifter for efterstående panthave-
re, hvor pantets stilling forringes. Der vurderes at være tale
om mer-/mindre-udgifter af marginal betydning.

Forslaget forventes samlet set at få positive konsekvenser
for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgere
Forslaget om forenklet registrering af pant i mellemstore

fritidsfartøjer vil indebære en hurtigere sagsbehandling for
personer, som ønsker at optage lån med pant i mellemstore
fritidsfartøjer. Det vil dog i nogle situationer blive vanskeli-
gere at sikre sig, at fartøjerne ikke er behæftede (skjult
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pant), når der handles fritidsfartøjer. Dette samt det forhold,
at staten ved tinglysning af pant i Personbogen ikke indestår
for, om oplysningerne om ejerforhold er korrekte, kan påvir-
ke långivers kreditvurdering, hvilket kan medføre afslag på
kredit eller kredit på mindre gunstige vilkår. Det gælder
imidlertid allerede i dag for mindre fritidsfartøjer, hvor mar-
kedet har indrettet sig på ordningen.

For ejere af fritidsfartøjer, hvori der registreres pant i Per-
sonbogen, vil registreringen i Personbogen desuden på sigt
kunne have positive økonomiske konsekvenser for skibseje-
ren i form af lavere afgifter.

Forslaget om justering af sølovens registreringsbestem-
melser vurderes at indebære administrative lettelser for bru-
gerne.

Derudover forventes lovforslaget ikke at have administra-
tive konsekvenser for borgere.

6. Miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget forventes ikke at have miljømæssige konse-

kvenser.

7. Forholdet til EU-retten og folkeretten
Forslaget indeholder bestemmelser, der giver skibsregi-

strator hjemmel til træffe afgørelse om, at skibe, der er om-
fattet af restriktive foranstaltninger, der er bindende i med-
før af folkeretten eller af EU-retten, eller som er ejet af fysi-
ske eller juridiske personer, der er omfattet af restriktive for-
anstaltninger besluttet af FN eller EU, ikke kan optages i et
dansk skibsregister. Lovforslaget indebærer endvidere, at
skibsregistrator kan træffe afgørelse om udslettelse af dansk
skibsregister af skibe, der er omfattet af folkeretligt eller
EU-retligt restriktive foranstaltninger, eller som er ejet af fy-
siske eller juridiske personer, der er omfattet af folkeretligt

eller EU-retligt restriktive foranstaltninger besluttet af FN
eller EU, samt nægte at lade et skib udslette, såfremt skibet
oplyses at ville blive registreret i et land omfattet af restrikti-
ve folkeretligt eller EU-retligt foranstaltninger.

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
Et udkast til lovforslag har i perioden 4. juli 2017 til 14.

august 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder
og organisationer m.v.:

Færøernes Hjemmestyre, Grønlands Selvstyre, Advokatrå-
det, Assuranceforeningen SKULD, Bilfærgernes Rederifor-
ening, Brancheforeningen for Dykkermateriel, CO-SEA,
Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danmarks Fiskeriforening,
Danske Rederier, Danmarks Skibskredit A/S, Danske Mari-
time, Dansk Navigatørforening, Dansk Industri, Dansk Me-
tals Maritime Afdeling, Dansk Rib Charterforening, Danske
Advokater, Dansk Sejlunion, Danmarks Fritidssejlerunion,
Danske Havne, Danske Lodser, Danske Regioner, Dykker-
firmaernes Brancheforening, Energi- og Olieforum, Fag og
Arbejde (FOA), Fagligt Fælles Forbund (3F), 3F Sømænde-
ne, Foreningen Danske Olieberedskabslagre, Finansrådet,
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Fiskernes Forbund, Forbrugerrå-
det, Foreningen af Småøernes Færgeselskaber, Forsikring &
Pension, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
Færgesekretariatet, HORESTA, KL, Landsorganisationen i
Danmark, Lønmodtagernes Garantifond, Maskinmestrenes
Forening, Offentligt Ansattes Organisationer, Oil Gas Den-
mark, Radiotelegrafistforeningen af 1917, Rederiforeningen
af 2010, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer,
Skibsmæglerforeningen, Småøernes Færgeselskaber, Stats-
tjenestemændenes Centralorganisation II, Søfartens Ar-
bejdsmiljøråd, Søfartens Ledere, Søværnets Dykkerskole,
Dansk Navigatørforening og Træskibssammenslutningen.

9. Sammenfattende skema

Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget

Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Justering af betingelserne for udenlandske
rederiers adgang til at få skibe under
dansk flag forventes at have positive ef-
fekter, da det bliver lettere at tiltrække
udenlandsk ejede skibe til de danske regi-
stre. Dette forventes at indebære forbedre-
de muligheder for fastholdelse og vækst i
maritime aktiviteter i Danmark. Beskæfti-
gelseseffekten er vanskelig at anslå præ-
cist.

Reglerne om forenklet registrering af pant
i mellemstore fritidsfartøjer forventes at
indebære mindreudgifter til skibsregistre-
ring. Klarere regler for skibsregistrering
vil medføre mindre administrative lettel-
ser for skibsregistret.

Reglerne om forenklet registrering af
pant i mellemstore fritidsfartøjer forven-
tes at medføre et mindre provenutab for
staten.
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Hævelse af ansvarsbegrænsningsbeløbet
ved vragfjernelse indebærer, at statens po-
tentielle udgifter til vragfjernelse bliver
færre. Det er ikke muligt at beregne belø-
bets størrelse, idet det bl.a. vil afhænge af
fremtidige skibsforlis inden for dansk om-
råde, herunder skibenes størrelse og ud-
giften til vragfjernelse i det konkrete til-
fælde.

Administrative konsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

Reglerne om forenklet registrering af pant
i mellemstore fritidsfartøjer forventes
samlet set at have positive konsekvenser
for erhvervslivet.

Hævelse af ansvarsbegrænsningsbeløbet
ved vragfjernelse kan indebære, at for-
sikringsselskaberne kan få merudgifter i
forbindelse med vragfjernelse. Ændrin-
gen kan indebære højere forsikringspræ-
mier for mindre skibe, som ikke har
P&I-forsikringer. Derudover vil redere,
der ikke forsikrer sig for hele vragfjer-
nelsesansvaret, i enkelttilfælde risikere
at få større udgifter til fjernelse af egne
vrag.

Forslaget om, at havneafgifter på privat-
retligt grundlag skal sikres med søpante-
ret, forventes at indebære mindre-udgifter
for private havne, der hermed får bedre
mulighed for at få sikret deres tilgodeha-
vende.

Forslaget om, at havneafgifter på privat-
retligt grundlag skal sikres med søpante-
ret, kan indebære merudgifter for efter-
stående panthavere, hvor pantets stilling
forringes. Der vurderes at være tale om
mer-/mindre-udgifter af marginal betyd-
ning.

Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Forslaget om forenklet registrering af
pant i mellemstore fritidsfartøjer forven-
tes samlet set at have mindre positive ad-
ministrative konsekvenser for erhvervsli-
vet.

Ingen

Administrative konsekvenser for bor-
gerne

Forslaget om forenklet registrering af
pant i mellemstore fritidsfartøjer forven-
tes samlet set at have positive konsekven-
ser for borgerne.

Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder bestemmelser, der giver skibsregistrator hjemmel til at træffe
afgørelse, der gennemfører restriktive foranstaltninger vedtaget af Den Europæiske
Union på skibsregistreringsområdet.

Overimplementering af EU-retlige
minimumsforpligtelser (sæt X)

JA NEJ

X
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Det følger af nugældende § 2, stk. 1, i søloven, at for han-

delsskibe, som ikke kan anses for danske efter sølovens § 1,
kan erhvervsministeren fastsætte regler om betingelserne for
registrering som dansk skib, herunder krav om, at skibet
skal administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark.
For handelsskibe, som tilhører juridiske personer, som ikke
er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etable-
ringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan erhvervsmini-
steren fastsætte regler om, at selskabet skal foretage sekun-
dær etablering i Danmark gennem oprettelse af et dattersel-
skab, en filial eller et agentur. For handelsskibe, som tilhører
personer, selskaber eller lignende, som er omfattet af Den
Europæiske Unions regler om etableringsret, arbejdskraftens
frie bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser, kan er-
hvervsministeren fastsætte regler om, at ejeren skal udpege
en enhed i Danmark, der kan rettes henvendelse til i kontrol-
øjemed og lignende, og som kan stævnes på ejerens eller re-
derens vegne.

Med lovforslaget kan erhvervsministeren for handelsski-
be, der ikke anses for danske, jf. sølovens § 1, fastsætte reg-
ler om betingelserne for registrering som dansk skib, herun-
der krav om, hvilke aktiviteter der skal udføres i Danmark.
Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at
ejeren skal udpege en enhed i Danmark, der kan rettes hen-
vendelse til i kontroløjemed og lignende, og som kan stæv-
nes på ejerens eller rederens vegne.

Den foreslåede ændring af bemyndigelsesbestemmelsen i
sølovens § 2 er en følge af, at der fra rederiernes side har
været efterlyst større gennemskuelighed i forhold til betin-
gelserne for at registrere et handelsskib, der tilhører uden-
landske personer eller juridiske enheder, under dansk flag.

Med ændringen vil det såkaldte ”aktivitetskrav” kunne op-
fyldes på flere måder. Det er imidlertid forudsat med lovæn-
dringen, at registrering fortsat er betinget af, at der kan do-
kumenteres aktivitet i Danmark, herunder økonomisk aktivi-
tet. Dette skal imødegå, at de danske registre bliver ”åbne
registre”.

Lovændringen medfører endvidere, at der ikke længere vil
blive stillet krav om, at tredjelandesejere foretager en pri-
mær eller sekundær etablering i Danmark, hvis de ønsker et
handelsskib optaget i et dansk skibsregister. For skibsejere
fra tredjelande vil der således blive fastsat samme krav, som
der i dag gælder for EU-/EØS-ejere, nemlig at der skal ud-
peges en fysisk eller juridisk person i Danmark, som kan
kontaktes i kontroløjemed, og som kan stævnes på ejerens
eller rederiets vegne.

Som følge af lovændringen vil reglerne i bekendtgørelsen
om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk
ejer, skulle tilpasses, jf. de almindelige bemærkninger pkt.
2.1.2 og 2.1.3.

For udenlandsk ejede fiske- og fritidsskibe sker der ingen
ændringer i forhold til de nugældende regler.

Til nr. 2
Det følger af den gældende bestemmelse i søloven § 3,

stk. 2, at skibes nationalitetsbeviser skal opbevares om bord
og på forlangende forevises myndighederne.

Nationalitetsbeviser udstedes nu ikke længere som papir-
dokumenter, men udelukkende elektronisk. Det nuværende
krav om, at nationalitetsbeviset skal opbevares om bord,
savner derfor selvstændig mening og ophæves.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.5.

Til nr. 3
Det følger af den gældende bestemmelse i sølovens § 10,

stk. 2, at skibe med en bruttotonnage på 5 eller derover, men
under 20, kan registreres i skibsregistret på ejerens begæ-
ring. For større fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 20 el-
ler derover er registreringen obligatorisk. De helt små fri-
tidsfartøjer med en bruttotonnage under 5 kan ikke registre-
res i skibsregistret, men der kan tinglyses løsørepant i disse
fartøjer i Personbogen, hvor også rettigheder over andet løs-
øre kan tinglyses. For handelsskibe og fiskeskibe er registre-
ring i skibsregistret obligatorisk.

Bestemmelsen indebærer, at fritidsfartøjer med en brutto-
tonnage på mindst 5 og mindre end 20 ikke længere kan op-
tages i skibsregistret. Fritidsfartøjer er fartøjer, som ikke an-
vendes til erhvervsmæssige formål. Skibe med en bruttoton-
nage på mindst 5 og mindre end 20, som er konstrueret til
fritidsformål, men som anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til
passagertransport, vil fortsat skulle optages i skibsregistret.

Baggrunden for forslaget er et ønske om at lette erhvervs-
livets administrative byrder, herunder i forbindelse med
tinglysning af lån i fritidsfartøjer. Tinglysning af pant i Per-
sonbogen er således administrativt enklere end registrering i
skibsregistret og kan ske digitalt.

Såfremt ejeren af skibet ved ansøgningen om optagelse i
skibsregistret tilkendegiver, at skibet skal anvendes til er-
hvervsmæssige formål, vil skibsregistret som udgangspunkt
lægge dette uprøvet til grund. Hvis det efterfølgende viser
sig, at skibet alene vil blive anvendt til fritidsformål, vil der
på begæring af ejeren eller en anden dertil berettiget skulle
ske omregistrering af fartøjet, jf. bemærkningerne nedenfor
til § 1, nr. 9.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.2.

Til nr. 4
Efter den nugældende § 10, stk. 3, kan skibe, som er under

bygning her i riget, på ejerens begæring optages i en særlig
afdeling af skibsregistret (skibsbygningsregistret), hvis ski-
bets bygning er så vidt fremskreden, at skibet på betryggen-
de måde kan identificeres, og hvis dets bruttotonnage skøn-
nes at blive målt til mindst 5.

Som følge af forslaget om, at rettigheder vedrørende fri-
tidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end
20, fremadrettet vil skulle registreres i Personbogen, foreslås
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det indsat som et nyt 2. pkt. i § 10, stk. 3, at såfremt skibet
er under bygning med henblik på brug til fritidsformål, kan
det dog kun optages i skibsbygningsregistret, såfremt dets
bruttotonnage skønnes at blive målt til mindst 20.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.2.

Til nr. 5
Der er ikke i loven hjemmel til, at skibsregistrator kan

træffe afgørelse om ikke at optage et skib i et dansk skibsre-
gister med den begrundelse, at dette er omfattet af restriktive
foranstaltninger eller er ejet af fysiske eller juridiske perso-
ner, der er omfattet af restriktive foranstaltninger besluttet af
De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union.

En sådan bestemmelse foreslås derfor indsat som en ny
bestemmelse i lovens § 11 a.

Forslaget fremsættes som følge af Danmarks folkeretlige
pligt til at gennemføre og håndhæve de af FN’s resolutioner
og EU’s afgørelser, som indebærer forbud mod registrering
eller udslettelse af skibe i de danske skibsregistre.

Lovændringen vil indebære, at skibsregistrator gives be-
myndigelse til at træffe afgørelse om ikke at optage skibe,
der er omfattet af restriktive foranstaltninger, eller som er
ejet af fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af re-
striktive foranstaltninger besluttet af FN eller EU.

En sådan afgørelse vil kunne indbringes for Landsretten
efter reglerne i sølovens § 43.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.4.

Til nr. 6
Sølovens § 12, stk. 4, fastsætter, hvilke dele af loven der

skal finde anvendelse i forbindelse med optagelse i fartøjs-
fortegnelsen. Efter ordlyden af sølovens § 15, stk. 3, 2. pkt.,
er skibsregistret afskåret fra at foretage registrering i fartøjs-
fortegnelsen – men ikke i skibsregistret – i alle tilfælde,
hvor et skib bliver indkøbt fra udlandet, uden at der er ind-
hentet en udslettelsesattest fra udenlandske myndigheder.

Forslaget indebærer, at der ved optagelse i fartøjsforteg-
nelsen er samme mulighed for i særlige tilfælde at se bort
fra en manglende udslettelsesattest som ved optagelse i
skibsregistret.

Optagelse i fartøjsfortegnelsen er ikke en rettighedsregi-
strering, som tredjemand kan støtte ret på, eller som kan
danne grundlag for fortrængning af andres rettigheder. Det
må derfor anses som en fejl, når de særlige regler vedrøren-
de erstatning ved fortrængning af rettigheder efter bestem-
melsen i sølovens § 12, stk. 4, skal finde anvendelse ved re-
gistrering i faretøjsfortegnelsen. Derfor foreslås bestemmel-
sen justeret, så ansvarsreglerne i lovens §§ 45-46 ikke finder
anvendelse for optagelse i fartøjsfortegnelsen.

Til nr. 7
Efter den nugældende § 13, stk. 1, skal anmeldelse om op-

tagelse af et skib i skibsregistret, bortset fra fritidsfartøjer

med en bruttotonnage mindre end 20, ske inden 30 dage ef-
ter, at skibet er færdigbygget eller erhvervet.

I medfør af den ovenfor omtalte ændring af sølovens § 10,
stk. 2, hvorefter fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 5 el-
ler derover, men under 20, ikke længere kan registreres i
skibsregistret, foreslås det, at ordene ”med en bruttotonnage
mindre end 20” udgår af bestemmelsen.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.2.

Til nr. 8
Der er ikke i loven hjemmel til, at skibsregistrator kan

træffe afgørelse om at udslette et skib i et dansk skibsregi-
ster, fordi skibet er omfattet af restriktive foranstaltninger,
eller fordi det er ejet af fysiske eller juridiske personer, som
er omfattet af restriktive foranstaltninger besluttet af De For-
enede Nationer eller Den Europæiske Union. Der er endvi-
dere ikke hjemmel til, at skibsregistrator i forbindelse med
anmodninger fremsat i overensstemmelse med sølovens reg-
ler herom i § 17, stk. 4, eller stk. 5, 1. pkt., kan nægte at ud-
slette et skib, såfremt det enten ifølge rederiets oplysninger
eller på anden måde må anses for godtgjort, at skibet skal re-
gistreres i et land omfattet af restriktive foranstaltninger.

Sådanne bestemmelser foreslås derfor indsat som en ny
bestemmelse i lovens § 17 a.

Forslaget til den nye bestemmelse i § 17 a, 1. pkt., inde-
bærer, at skibsregistrator kan træffe afgørelse om slettelse af
skibe, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, eller
som er ejet af fysiske eller juridiske personer, der er omfat-
tet af bindende restriktive foranstaltninger besluttet af FN el-
ler EU.

Grundet hensynet til retsstillingen ved at have registreret
skibe, pant og andre rettigheder i danske skibsregistre og
statens ansvar herved foreslås det, at procedurekravene i sø-
lovens § 20, stk. 1-3, iagttages, førend skibsregistrator træf-
fer afgørelse om at udslette skibet. Det betyder, at skibsregi-
strator skal sende meddelelse om udslettelsen til indehavere
af anmeldte rettigheder, og der skal forløbe en frist på 30
dage, inden selve udslettelsen kan ske, medmindre rettig-
hedshaverne samtykker til udslettelsen, eller det godtgøres,
at rettighederne er bortfaldet. Udslettelse kan ikke finde
sted, hvis det oplyses, at en anmeldt rettighedshaver har
foretaget retslige skridt til gennemførelse af sin ret over ski-
bet, medmindre retsforfølgningen ikke fremmes uden ufor-
nødent ophold.

Det bemærkes, at såfremt en registreret panthaver ikke
samtykker til, at skibet udslettes, kan det efter § 20, stk. 1,
ikke udslettes. I stedet vil skibsregistrator på skibsbladet an-
føre en bemærkning om forholdet, og der kan herefter ikke
registreres rettigheder i skibet, ligesom retten til at lade ski-
bet sejle under dansk flag fortabes. Da skibet ikke er udslet-
tet fra et dansk skibsregister, vil det ikke kunne optages i et
udenlandsk skibsregister. Formålet med de af FN eller EU
vedtagne sanktioner opfyldes således.

For fremover at undgå at et dansk skib registreres i et
sanktionsramt land, lægges der endvidere med den foreslåe-
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de bestemmelse i § 17 a, 2. pkt., op til, at skibsregistrator
kan nægte at lade et skib udslette, såfremt der foreligger op-
lysninger om, at skibet efter udslettelse vil blive registreret i
et sanktionsramt land. Sådanne oplysninger kan fremkomme
på ejerens foranledning, men det kan også på anden måde
anses for godtgjort, at skibet efter slettelsen i det danske re-
gister vil blive registreret i et sanktionsramt land, f.eks. via
det kommercielle oplysningssystem SEAWEB.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.4.

Til nr. 9
Efter den nugældende bestemmelse i sølovens § 18 kan et

fritidsfartøj med en bruttotonnage mindre end 20 udslettes af
skibsregistret på ejerens begæring, såfremt der ikke er regi-
streret pant, brugsrettigheder eller andre rettigheder i skibet
på det tidspunkt, hvor udslettelsen anmeldes. Efter bestem-
melsens stk. 2 er det en betingelse for udslettelsen, at ejeren
har indsendt skibets nationalitetsbevis og dokumentation
for, at kendingsbogstaverne er udhugget på skibet. Skibsre-
gistrator kan, jf. bestemmelsens stk. 3, i særlige tilfælde dis-
pensere fra reglen i stk. 2.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1 udslettes skibet
ex officio af registret, hvis der ikke er registreret pant,
brugsrettigheder eller andre rettigheder i det, såfremt ejeren
af et fiskeskib eller handelsskib eller lignende med en brut-
totonnage mindre end 20 anmelder til skibsregistret, at ski-
bet ikke længere skal anvendes til erhvervsmæssige formål.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 vil det i forhold
til de skibe, der ikke kan udslettes efter stk. 1, fordi der er
registreret pant, brugsrettigheder eller andre rettigheder i
skibet, blive noteret på skibets blad i skibsregistret, at der ik-
ke kan registreres nye rettigheder eller ændringer til eksi-
sterende rettigheder i skibet. Der vil dog fortsat kunne regi-
streres udslettelser, anmeldelser af kreditorskifte, ændret be-
stemmelse om modtagelse af retslige meddelelser samt op-
lysning om konkurs eller offentligt eller privat skifte eller
andre forhold, som begrænser den registrerede ejers disposi-
tionsret.

Såfremt skibet er behæftet, kan det således efter stk. 2
fortsat være optaget i skibsregistret, men der vil efter lovens
ikrafttræden ikke fremover kunne registreres nye rettigheder
i skibet, ligesom der alene kan foretages registrering af de
ændringer til eksisterende rettigheder, som er nødvendige
for, at indehaverne af disse kan varetage deres interesser.
Udvidelser eller ændring af de panterettigheder, som er regi-
streret i skibsregistret, vil således ikke kunne ske, efter at
skibet er omregistreret til et fritidsfartøj. Såfremt ejeren af
fritidsfartøjet ønsker at stifte yderligere panterettigheder i
skibet, vil sådanne skulle tinglyses i Personbogen.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 vil det, såfremt
skibets ejer anmelder, at skibet er overdraget til en anden,
blive noteret på skibets blad i skibsregistret, at den registre-
rede ejer ikke længere er berettiget til at råde over skibet.

Hvis skibet således sælges eller på anden vis overdrages
til en anden, vil det, jf. stk. 3, blive noteret på skibets blad i

skibsregistret, at den hidtidige ejer ikke længere er berettiget
til at råde over skibet. Der kan imidlertid ikke registreres
nye ejerrettigheder i skibsregistret for køberen af skibet.

Skal fartøjet senere anvendes erhvervsmæssigt, vil der
skulle indgives anmeldelse herom til skibsregistret, jf. be-
stemmelsens stk. 4. De rettigheder, som måtte være stiftet
over skibet, bevarer deres gyldighed over for tredjemand,
såfremt de herom gældende regler er iagttaget. Dette gælder
såvel panterettigheder, der er tinglyst i Personbogen, som
ejerrettigheder, for hvilke der ikke er foreskrevet særlige
sikringsakter, og uanset om skibet i den mellemliggende pe-
riode har været optaget i skibsregistret. En anmodning om,
at det registreres, at fartøjet fremover skal anvendes til er-
hvervsmæssige formål, sidestilles således med en anmod-
ning om nyoptagelse i registret. Dette indebærer bl.a., at der
i fartøjets blad i registret vil blive givet anmærkning om, at
der kan være stiftet rettigheder i fartøjet, som ikke fremgår
af skibsregistret.

I det omfang, det anmeldes til skibsregistret, at skibet ikke
længere skal anvendes til erhvervsmæssige formål, jf. den
foreslåede bestemmelses stk. 1, følger det af stk. 5, at ejeren
skal indsende erklæring til skibsregistret om, at kendings-
bogstaverne er udhugget af skibet.

Efter den foreslåede stk. 6 kan skibsregistrator dog dispen-
sere fra kravet i stk. 5.

Bestemmelserne i den foreslåede § 18 skal ses i lyset af
den foreslåede ændring af sølovens § 10, stk. 2, hvorefter
der ikke længere kan registreres fritidsfartøjer med en brut-
totonnage på mindst 5 og mindre end 20. Dette betyder, at i
det omfang, at skibsregistret modtager anmeldelse om, at et
fiskeskib eller handelsskib eller lignende med en bruttoton-
nage mindre end 20 ikke længere skal anvendes til erhvervs-
mæssige formål, vil skibet blive udslettet af skibsregistret i
det omfang, der ikke i øvrigt er registreret rettigheder i far-
tøjet.

Skibets kendingsbogstaver skal udhugges. Anmeldelse om
ændret anvendelse kan indgives af skibets ejere, men også af
andre end ejeren, f.eks. efter fuldmagt, efter de sædvanlige
regler om, hvem der er legitimeret til at råde i forhold til re-
gistret.

Forslaget indebærer tillige, at kravet om, at skibets natio-
nalitetsbevis indsendes i forbindelse med udslettelse af et
skib fra skibsregistret, bortfalder. Forslagene er en konse-
kvens af, at nationalitetsbeviser nu udstedes elektronisk.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.2. og til ovenstående bemærkninger til § 1, nr. 3.

Til nr. 10
Efter sølovens § 19 påhviler det ejeren af skibet at gøre

anmeldelse til skibsregistrator om ethvert forhold, som med-
fører udslettelse af skibet, umiddelbart efter at ejeren er ble-
vet bekendt med forholdet. Er et skib forsvundet, skal an-
meldelse om udslettelse indsendes, når det tidspunkt er
kommet, da forsikringssummen i medfør af forsikringsafta-
lelovens § 71 kan udbetales. Ifølge bestemmelsens stk. 2
skal skibets nationalitetsbevis afleveres til skibsregistrator
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samtidig med anmeldelsen, der skal være ledsaget af de for-
nødne bevisligheder. Hvis ikke skibets nationalitetsbevis af-
leveres til skibsregistrator, skal der afgives en skriftlig rede-
gørelse om årsagen til, at dette ikke kan ske.

Med den foreslåede ændring af § 19, stk. 2, vil der alene
blive stillet krav om, at anmeldelsen skal være ledsaget af de
fornødne bevisligheder.

Ændringen skyldes, at nationalitetsbeviser ikke længere
udstedes som papirdokumenter, men udelukkende elektro-
nisk. Det savner derfor mening at kræve, at skibets nationa-
litetsbevis skal afleveres.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.5.

Til nr. 11
Efter den nugældende § 20, stk. 3, i søloven, kan der ikke

ske udslettelse, hvis der er registreret panterettigheder i ski-
bet, medmindre indehaverne af de registrerede panterettig-
heder giver skriftligt samtykke til udslettelsen. I stedet anfø-
res der på skibsbladet en bemærkning om det forhold, der
skulle give anledning til udslettelse, og der kan herefter ikke
registreres rettigheder i skibet. Retten til at lade skibet sejle
under dansk flag og retten til skibets navn fortabes. Skibets
nationalitetsbevis skal afleveres til skibsregistrator i over-
ensstemmelse med den nugældende § 19, stk. 2.

Ændringen skyldes, at nationalitetsbeviser ikke længere
udstedes som papirdokumenter, men udelukkende elektro-
nisk. Det savner derfor mening at kræve, at skibets nationa-
litetsbevis skal afleveres.

Der henvises i øvrigt til de almindelige særlige bemærk-
ninger til nr. 10 ovenfor.

Til nr. 12
Det følger af den gældende formulering af sølovens § 51,

stk. 1, nr. 2, at havne-, kanal- og andre vandvejsafgifter samt
lodsafgifter er sikret ved søpanteret i skibet. Søpanteretten
indebærer, at der automatisk opstår pant i skibet for
udestående havneafgifter. Det følger af sølovens forarbejder,
at kun offentlige havneafgifter, dvs. afgifter, der følger af
lov eller offentlige forskrifter, er sikret ved søpant, jf. s. 22 i
3. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven an-
gående I. Partrederi, II. Søpanteret m.v., III. Registrering af
skibe under bygning, jf. betænkning nr. 580, august 1970,
betænkning nr. 580/1970.

Forslaget til ny affattelse af sølovens § 51, stk. 1, nr. 2, in-
debærer, at ikke bare havneafgifter på offentligt grundlag,
men også privatretlige havneafgifter er sikret ved søpant i
skibet.

Forslaget indebærer dermed, at udestående havneafgifter
er sikret ved søpant, uanset om havnen er organiseret i of-
fentligretligt eller privatretligt regi. Herved ligestilles havne
organiseret på offentlig- og privatretligt grundlag.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.5.

Til nr. 13
Det følger af den gældende bestemmelse i sølovens § 168,

stk. 1, at den registrerede ejer af et skib, som fører dansk
flag, og som har en bruttotonnage på 20 eller derover, for at
gå i fart skal have en forsikring eller anden garanti, der dæk-
ker ejerens ansvar i forbindelse med vragfjernelse m.v. i
medfør af sølovens kapitel 8 a. Bestemmelsens 2. pkt. giver
ejeren mulighed for at begrænse forsikringssummen for
vragfjernelsesforsikringen til ansvarsbegrænsningsbeløbet i
§ 175.

Lovforslaget indebærer en ændring af sølovens § 175, så-
ledes at der fastsættes højere ansvarsbegrænsningsbeløb ved
vragfjernelse. Det er imidlertid ikke hensigten at stille krav
om, at skibets ejer skal tegne forsikring for den del af an-
svarsbegrænsningsbeløbet, der overstiger det, der er gælden-
de inden lovens ikrafttræden, og som er reguleret i den gæl-
dende § 175, stk. 3, der med lovforslaget bliver stk. 4. Der
henvises i øvrigt til de almindelige bemærkningers afsnit 2.3

Det foreslås, at bestemmelsen i sølovens § 168, stk. 1, 2.
pkt., præciseres således, at det kommer til at fremgå, at for-
sikringssummen for vragfjernelsesforsikringer kan begræn-
ses til ansvarsgrænsen i § 175, stk. 4. Forslaget vil således
indebære, at forsikringssummen ved vragfjernelse, ligesom
inden lovens vedtagelse, kan begrænses til den ansvarsgræn-
se, der følger af Globalbegrænsningskonventionen (London-
konventionen af 1976, som ændret ved 1996-protokollen
hertil).

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.3.

Til nr. 14
Med lovforslaget foreslås indsat en ny § 175, stk. 3, hvor-

efter ansvarsgrænsen for krav i anledning af et vrags lokali-
sering, afmærkning og fjernelse forhøjes i forhold til det, der
følger af Globalbegrænsningskonventionen, der er en kon-
vention indgået i regi af FN’s International Maritime Orga-
nization (IMO), og som danner rammerne for de danske an-
svarsbegrænsningsregler i sølovens kapitel 9. SDR er en
regneenhed, der benyttes af Den Internationale Valutafond.

Den foreslåede bestemmelse i § 175, stk. 3, omfatter ude-
lukkende krav i anledning af lokalisering, afmærkning eller
fjernelse af et skib eller en del heraf. Krav i anledning af lo-
kalisering, afmærkning eller fjernelse af last eller andre gen-
stande, der har været om bord på skibet, vil være omfattet af
ansvarsgrænsen i den gældende § 175, stk. 3, der med lov-
ændringen bliver stk. 4.

Det følger endvidere af bestemmelsen, at passagerskibe,
der udelukkende sejler i fast rutefart, er undtaget fra de for-
højede ansvarskrav. For disse skibe gælder derfor ansvars-
begrænsningsreglen i den gældende § 175, stk. 3, der med
lovændringen bliver stk. 4.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.3.
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Til nr. 15, 16 og 17
I de gældende bestemmelser i sølovens §§ 175, stk. 4,

175, stk. 6, og 176, stk. 2, henvises der til stykkerne i § 175.
Som følge af indsættelsen af et nyt stk. 3, jf. ovenfor, æn-

dres i § 175, stk. 4, der bliver til § 175, stk. 5, »stk. 1-3« til:
»stk. 1-4«.

Endvidere medfører indsættelsen af et nyt stk. 3, jf. oven-
for, at i § 175, stk. 6, 1. pkt., der bliver § 175, stk. 7, ændres
»stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.

Det bemærkes hertil, at der i medfør af den gældende §
175, stk. 6, der med lovændringen bliver til stk. 7, ved be-
kendtgørelse nr. 1267 af 7. november 2013 er fastsat regler
om en særlig ansvarsgrænse for skibe med en bruttotonnage
under 300 tons for andre krav end krav, der følger af person-
skader eller dødsfald. Det er ikke hensigten med lovforsla-
get at ændre de gældende ansvarsgrænser for skibe med en
bruttotonnage under 300 tons.

Endelig foretages der en ændring i § 176, stk. 2, således at
»§ 175, stk. 3« bliver til »§ 175, stk. 4«.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 2.3.

Til § 2

Til nr. 1
Det følger af den nugældende § 21, stk. 8, i lov om sikker-

hed til søs, at Søfartsstyrelsen er sekretariat for Ankenævnet
for Søfartsforhold.

Den 1. januar 2017 er sekretariatsbetjeningen af en række
statslige ankenævn, herunder Ankenævnet for Søfartsfor-
hold, blevet samlet i Nævnenes Hus. Bestemmelsen i § 21,
stk. 8, i lov om sikkerhed til søs om, at Søfartsstyrelsen er
sekretariat for ankenævnet, foreslås derfor af ordenshensyn
ophævet.

Til § 3

Til nr. 1
Skibe med en bruttotonnage på under 5 kan ikke registre-

res i skibsregisteret. Sådanne skibe er derfor, jf. den nugæl-
dende § 12, stk. 3, i tinglysningsafgiftsloven, omfattet af
reglerne for pant i løsøre efter § 5.

Som følge af at fritidsfartøjer med en bruttotonnage på
mindst 5 og mindre end 20 ikke længere kan optages i skibs-
registret, skal panterettigheder m.v. i stedet registreres i Per-
sonbogen. På denne baggrund foreslås tinglysningslovens §
12, stk. 3, ændret således, at det er disse skibe, der er omfat-
tet af reglerne for pant i løsøre efter § 5.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkningers af-
snit 2.2. og til ovenstående bemærkninger til § 1, nr. 3.

Til § 4
Det følger af stk. 1, at loven skal træde i kraft den 1. janu-

ar 2018 med de undtagelser, der følger af stk. 2.

Det følger af stk. 2, at lovforslagets § 1, nr. 3, 4, 7 og 9,
samt lovforslagets § 3 træder i kraft den 1. marts 2018. Be-
stemmelserne vedrører overførslen af registrering af rettig-
heder i mellemstore fritidsfartøjer til Personbogen. Det føl-
ger af sølovens §§ 15 a og b, at skibe, der er optaget i skibs-
registret, skal betale en årlig afgift, som forfalder til betaling
1. marts. Af hensyn til de skibsejere, hvis skibe vil blive
slettet ex officio af skibsregistret, jf. lovforslagets § 5, er det
forudsat med lovforslaget, at ejerne af disse fartøjer ikke
skal betale den årlige afgift for 2018/2019. Lovforslagets
bestemmelser vedrørende overførslen af registrering af ret-
tigheder i mellemstore fritidsfartøjer til Personbogen fore-
slås derfor sat i kraft 1. marts 2018.

Endelig følger det af stk. 3, at regler fastsat i medfør af sø-
lovens § 175, stk. 6, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller
afløses af regler fastsat i medfør af denne lov. Bestemmel-
sen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1267 af 7. november
2013 om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons
for andre krav end krav, der følger af personskade eller
dødsfald.

Til § 5
Bestemmelserne i overgangsbestemmelsen i § 5 skal ses i

lyset af den foreslåede lovændring, hvorefter der ikke læn-
gere kan registreres fritidsfartøjer med en bruttotonnage på
mindst 5 og mindre end 20 i skibsregistret, idet rettigheder i
disse fritidsfartøjer fremadrettet vil skulle registreres i Per-
sonbogen.

Overgangsbestemmelsen fastsætter, hvad der skal ske med
de fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og min-
dre end 20, som er optaget i skibsregistret pr. 1. marts 2018,
hvor de bestemmelser i loven, som vedrører registreringer af
pant m.v. i sådanne fritidsfartøjer, træder i kraft. Bestem-
melsen indebærer, at disse fartøjer undergives en regulering
svarende til den, som gælder for registrerede skibe, der efter
den 1. marts 2018 ændrer status fra at være handels- eller fi-
skeskibe til at være fritidsskibe, jf. bemærkningerne ovenfor
til § 1, nr. 9.

Såfremt der ved bestemmelsernes ikrafttræden ikke er re-
gistreret pant, brugsrettigheder eller andre rettigheder i et re-
gistreret fritidsfartøj med en bruttotonnage på mindst 5 og
mindre end 20, slettes det i henhold til stk. 1 på skibsregist-
rets foranledning ved de nye registreringsbestemmelsers
ikrafttræden den 1. marts 2018. Det er således forudsat i for-
bindelse hermed, at ejerne af disse fartøjer ikke skal betale
den årlige afgift for 2018/2019, som forfalder 1. marts 2018,
jf. sølovens §§ 15 a og 15 b.

Er der imidlertid registreret pant, brugsrettigheder eller
andre rettigheder i et fritidsfartøj med en bruttotonnage på
mindst 5 og mindre end 20 efter den 1. marts 2018, følger
det af bestemmelsens stk. 2, at det vil blive noteret i skibsre-
gistret, at der ikke kan ske registrering af nye rettigheder el-
ler ændringer til eksisterende rettigheder i fartøjet med und-
tagelse af udslettelser, anmeldelser af kreditorskifte, ændret
bestemmelse om modtageren af retslige meddelelser samt
oplysning om konkurs eller offentligt eller privat skifte og
andre forhold, som begrænser den registrerede ejers disposi-
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tionsret. Såfremt fritidsfartøjet er behæftet pr. 1. marts 2018,
kan det således fortsat være optaget i registret, men der vil
fremover ikke kunne registreres yderligere rettigheder eller
ændring til eksisterende rettigheder, bortset fra de nævnte
rettigheder, som er nødvendige for, at indehaverne af disse
kan varetage deres interesser.

Efter bestemmelsens stk. 3 vil det blive noteret i skibsre-
gistret, at den registrerede ejer ikke længere er berettiget til
at råde over fartøjet, såfremt det efter den 1. marts 2018 an-
meldes af fritidsfartøjets ejer, at fartøjet er overdraget til en
anden.

Efter bestemmelsens stk. 4. vil en anmeldelse om, at fartø-
jet skal anvendes erhvervsmæssigt blive sidestillestillet med
en anmeldelse om optagelse i skibsregistret. De rettigheder,
der er stiftet før registreringen, bevarer deres gyldighed over
for tredjemand, såfremt de herom gældende regler er iagtta-
get. Dette gælder såvel panterettigheder, der er tinglyst i
Personbogen, som ejerrettigheder, for hvilke der ikke er
foreskrevet særlige sikringsakter, og uanset om skibet i den
mellemliggende periode har været optaget i skibsregistret.
En anmodning om, at det registreres, at fartøjet fremover
skal anvendes til erhvervsmæssige formål, sidestilles således
med en anmodning om nyoptagelse i registret. Dette inde-
bærer bl.a., at der vil blive givet anmærkning om, at der kan
være stiftet rettigheder i fartøjet, som ikke fremgår af skibs-
registret.

Til § 6
Efter § 6, stk. 1, gælder lovforslaget ikke for Færøerne og

Grønland, jf. dog stk. 2-4.
Efter stk. 2 kan lovforslagets §§ 1, 2 og 5 sættes helt eller

delvis i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de
ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger, og såfremt

Grønlands Selvstyre ønsker dette. Bestemmelserne vedrører
registreringen af rettigheder i fritidsfartøjer med en brutto-
tonnage på mindst 5 og mindre end 20, som med lovændrin-
gen fremadrettet vil skulle ske i Personbogen. Reglerne kan
sættes i kraft ad flere omgange.

Det bemærkes, at skibsregistrering er i Grønland et rigsan-
liggende. Efter en ikrafttræden af loven vil pant i grønlands-
kejede fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og
mindre end 20 endvidere skulle ske i overensstemmelse med
lov for Grønland om pant. Der vil således samtidig med æn-
dringslovens ikrafttræden i Grønland skulle ske justering af
de administrativt fastsatte regler, som er udstedt i medfør af
loven for Grønland om pant, svarende til de justeringer af
bekendtgørelsen om tinglysning i Personbogen, som er be-
skrevet ovenfor i afsnit 2.2.3.

Det følger af stk. 3, at skibe, som er hjemmehørende i
Grønland er omfattet af lovforslagets §§ 1 og 5, hvis skibet
helt eller delvist er eller efter 1. marts 2018 har været ejet af
personer, der ikke har bopæl i Grønland, eller af selskaber
eller lignende, der ikke har hjemsted i Grønland. Der vil
imidlertid kunne ske registrering i Personbogen af rettighe-
der i skibe, der er hjemhørende i Grønland også forud for 1.
marts 2018 for Grønland. Dette kan f.eks. ske, hvis ejeren af
skibet er dansk, eller hvis et grønlandsk ejet skib pantsættes
af en person med dansk CPR/NEM ID med ejerens samtyk-
ke.

Efter bestemmelsens stk. 4 kan de dele af lovforslagets § 1
(nr. 11-17), som ikke vedrører skibsregistrering, sættes helt
eller delvist i kraft for Færøerne ved kongelig anordning
med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Reglerne
kan sættes i kraft ad flere omgange. Det bemærkes, at reg-
lerne om skibsregistrering, herunder reglerne om registre-
ring af panterettighederne, er færøske særanliggender.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende lov Lovforslaget

§ 1

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. ja-
nuar 2014, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 400
af 2. maj 2016 og senest ved § 10 i lov nr. 670 af
8. juni 2017 foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:
§ 2. For handelsskibe, der ikke kan anses for dan-

ske, jf. § 1, kan erhvervs- og vækstministeren fast-
sætte regler om betingelserne for registrering som
dansk skib, herunder krav om, at skibet skal admini-
streres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark. For
handelsskibe, som tilhører juridiske personer, som
ikke er omfattet af Den Europæiske Unions regler
om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser,
kan erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler
om, at selskabet skal foretage sekundær etablering i
Danmark gennem oprettelse af et datterselskab, en
filial eller et agentur. For handelsskibe, som tilhører
personer, selskaber el.lign., som er omfattet af Den
Europæiske Unions regler om etableringsret, ar-
bejdskraftens frie bevægelighed og udveksling af
tjenesteydelser, kan erhvervs- og vækstministeren
fastsætte regler om, at ejeren skal udpege en enhed i
Danmark, der kan rettes henvendelse til i kontroløje-
med og lign., og som kan stævnes på ejerens eller re-
derens vegne.

»For handelsskibe, der ikke kan anses for dan-
ske, jf. § 1, kan erhvervsministeren fastsætte reg-
ler om betingelserne for registrering som dansk
skib, herunder krav om, hvilke aktiviteter der skal
udføres i Danmark. Erhvervsministeren kan end-
videre fastsætte regler om, at ejeren skal udpege
en enhed i Danmark, der kan rettes henvendelse
til i kontroløjemed og lignende, og som kan stæv-
nes på ejerens eller rederens vegne.«

§ 3. - - -
Stk. 2. Nationalitetsbeviser skal opbevares om bord

og på forlangende forevises myndighederne.
2. I § 3, stk. 2, udgår »opbevares om bord og«.

§ 10. - - -
Stk. 2. Skibe med en bruttotonnage på 5 eller dero-

ver, men under 20, kan på ejerens begæring registre-
res i skibsregistret.

3. I § 10, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Dette gælder dog ikke fritidsfartøjer.«

Stk. 3. Skibe, som er under bygning her i riget, kan
på ejerens begæring optages i en særlig afdeling af
skibsregistret (skibsbygningsregistret), hvis skibets
bygning er så vidt fremskreden, at skibet på betryg-

4. I § 10, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Er skibet under bygning med henblik på brug

til fritidsformål, kan det dog kun optages i skibs-
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gende måde kan identificeres, og hvis dets bruttoton-
nage skønnes at blive målt til mindst 5.

bygningsregistret, såfremt dets bruttotonnage
skønnes at blive målt til mindst 20.«

5. Efter § 11 indsættes:
»§ 11 a. Skibsregistrator kan træffe afgørelse

om, at skibe, der er omfattet af restriktive foran-
staltninger, eller som er ejet af fysiske eller juridi-
ske personer, der er omfattet af restriktive foran-
staltninger besluttet af De Forenede Nationer eller
Den Europæiske Union, ikke kan optages i et
dansk skibsregister.«

§ 12. - - -
Stk. 4. Med undtagelse af § 10, stk. 3, § 15, stk. 3,

og §§ 22-39 finder bestemmelserne i dette kapitel,
med de fornødne lempelser, tilsvarende anvendelse
ved registrering i fartøjsfortegnelsen. § 7 finder ikke
anvendelse for skibe optaget i fartøjsfortegnelsen.
Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere
regler herom.

6. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 15, stk. 3, og §§
22-39« til: »§ 15, stk. 3, 1. pkt., §§ 22-39, §§ 45
og 46«.

§ 13. Anmeldelse om optagelse af skib i skibsre-
gistret, bortset fra fritidsfartøjer med en bruttotonna-
ge mindre end 20, skal ske inden 30 dage efter, at
skibet er færdigbygget eller erhvervet.

Stk. 2. - - -

7. I § 13, stk. 1, udgår: », bortset fra fritidsfartøjer
med en bruttotonnage mindre end 20,«.

8. Efter § 17 indsættes:
»§ 17 a. Skibsregistrator kan træffe afgørelse

om at udslette et skib af et dansk skibsregister,
hvis skibet er omfattet af restriktive foranstaltnin-
ger eller er ejet af fysiske eller juridiske personer,
der er omfattet af restriktive foranstaltninger be-
sluttet af De Forenede Nationer eller Den Euro-
pæiske Union, jf. dog § 20, stk. 1-3. Skibsregi-
strator kan nægte at udslette et skib i medfør af §
17, stk. 4, eller stk. 5, 1. pkt., såfremt det enten
ifølge rederiets oplysninger eller på anden måde
må anses for godtgjort, at skibet skal registreres i
et land omfattet af restriktive foranstaltninger.«

9. § 18 affattes således:
§ 18. Et fritidsfartøj med en bruttotonnage mindre

end 20 kan slettes af skibsregistret på ejerens begæ-
ring, såfremt der ikke er registreret pant, brugsrettig-
heder eller andre rettigheder i skibet på det tids-
punkt, hvor udslettelsen anmeldes.

»§ 18. Anmeldes det til skibsregistret, at et fi-
skeskib eller handelsskib eller lignende med en
bruttotonnage mindre end 20, som er optaget i
skibsregistret, ikke længere skal anvendes til er-
hvervsmæssige formål, udslettes skibet af regis-
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tret, hvis der ikke er registreret pant, brugsrettig-
heder eller andre rettigheder i det.

Stk. 2. Det er en betingelse for udslettelsen, at eje-
ren har indsendt skibets nationalitetsbevis og doku-
mentation for, at kendingsbogstaverne er udhugget
på skibet.

Stk. 2. Er der registreret pant, brugsrettigheder
eller andre rettigheder i skibet, noteres det på ski-
bets blad i skibsregistret, at der ikke kan registre-
res nye rettigheder eller ændringer til eksisterende
rettigheder i skibet. Dog kan der registreres ud-
slettelser, anmeldelser af kreditorskifte, ændret
bestemmelse om modtageren af retslige meddelel-
ser samt oplysning om konkurs eller offentligt el-
ler privat skifte eller andre forhold, som begræn-
ser den registrerede ejers dispositionsret.

Stk. 3. Skibsregistrator kan i særlige tilfælde dis-
pensere fra reglen i stk. 2.

Stk. 3. Anmelder skibets ejer, at skibet er over-
draget til en anden, noteres det på skibets blad i
skibsregistret, at den registrerede ejer ikke længe-
re er berettiget til at råde over skibet.

Stk. 4. Anmeldes det til skibsregistret, at skibet
på ny skal anvendes erhvervsmæssigt, sidestilles
det med en anmeldelse om optagelse i skibsregis-
tret. De rettigheder, der er stiftet før registrerin-
gen, bevarer deres gyldighed over for tredjemand,
såfremt de herom gældende regler er iagttaget.

Stk. 5. Ejeren skal i de tilfælde, der er nævnt i
stk. 1, indsende erklæring til skibsregistret om, at
kendingsbogstaverne er udhugget af skibet.

Stk. 6. Skibsregistrator kan dispensere fra kravet
i stk. 5.«

§ 19. - - - 10. § 19, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Samtidig med anmeldelsen, der skal være

ledsaget af de fornødne bevisligheder, afleveres ski-
bets nationalitetsbevis til skibsregistrator, eller
skriftlig redegørelse afgives om årsagen til, at dette
ikke kan ske.

»Stk. 2. Anmeldelsen skal være ledsaget af de
fornødne bevisligheder.«

§ 20. - - - 11. § 20, stk. 3, 4. pkt., ophæves.
Stk. 3. Udslettelse kan heller ikke finde sted, hvis

der er registreret panterettigheder i skibet, medmin-
dre indehaverne af de registrerede panterettigheder
giver skriftligt samtykke til udslettelsen. I stedet an-
føres der på skibsbladet en bemærkning om det for-
hold, der skulle give anledning til udslettelse, og der
kan herefter ikke registreres rettigheder i skibet. Ret-
ten til at lade skibet sejle under dansk flag og retten
til skibets navn fortabes. Skibets nationalitetsbevis
skal afleveres til skibsregistrator i overensstemmelse
med § 19, stk. 2.
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§ 51. Følgende fordringer er sikret ved søpanteret i
skibet:

- - -
2) Havne-, kanal- og andre vandvejsafgifter samt

lodsafgifter.
12. § 51, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Offentligretlige og privatretlige havneafgif-
ter, kanal- og andre vandvejsafgifter samt lodsaf-
gifter.«

§ 168. Den registrerede ejer af et skib, som fører
dansk flag, og som har en bruttotonnage på 20 eller
derover, skal for at gå i fart have en godkendt forsik-
ring eller anden garanti, der dækker ejerens ansvar i
medfør af dette kapitel, og et certifikat, hvis skibet
har en bruttotonnage på 300 og derover, jf. § 170.
Forsikringssummen kan begrænses til ansvarsgræn-
sen i § 175.

13. I § 168, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 175«:
», stk. 4«.

§ 175. - - - 14. I § 175 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
Stk. 3. Ansvarsgrænsen for alle andre krav samt en

eventuel udækket del af krav som nævnt i stk. 2 er 1
mio. SDR for skibe med en tonnage på 2.000 og der-
under. For et skib med en større tonnage forhøjes an-
svarsgrænsen således:

»Stk. 3. Ansvarsgrænsen for krav i anledning af
et vrags lokalisering, afmærkning og fjernelse er
2.000.000 SDR for skibe, som ikke er passagers-
kibe, der udelukkende sejler i fast rutefart. For så-
danne skibe med en tonnage på mere end 1.000
forhøjes ansvarsgrænsen således:

1) For hvert ton fra 2.001 til 30.000 tons med 400
SDR,

1) for hvert ton fra 1.001 til 2.000 med 2.000
SDR,

2) for hvert ton fra 30.001 til 70.000 tons med 300
SDR og

2) for hvert ton fra 2.001 til 10.000 med 5.000
SDR, og

3) for hvert ton over 70.000 tons med 200 SDR. 3) for hvert ton over 10.001 med 1.000 SDR.«
Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

Stk. 4. Ansvarsgrænserne i stk. 1-3 gælder summen
af alle krav, som opstår ved en og samme hændelse,
mod rederen, ejeren, brugeren, befragteren og dispo-
nenten samt de personer, som de svarer for.

15. I § 175, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk.
1-3« til: »stk. 1-4«.

Stk. 5. Hvis bjærgere ikke opererer fra skib eller
kun opererer fra det skib, som bjærgningen gælder,
beregnes ansvarsgrænserne efter en tonnage på
2.000 tons. Ansvarsgrænserne gælder summen af al-
le krav, som opstår ved en og samme hændelse, mod
bjærgerne og de personer, de svarer for.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan ændre
ansvarsgrænserne i stk. 1-3 i overensstemmelse med
vedtagelser truffet i henhold til artikel 8 i 1996-pro-
tokollen. Erhvervs- og vækstministeren kan endvide-

16. I § 175, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk.
1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.
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re fastsætte særlige ansvarsgrænser for skibe under
300 tons.

(Grænserne nævnt oven for er ændret ved bekendt-
gørelse nr. 13 af 13. januar 2015 om ændring af an-
svarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3.)

§ 176. - - -
Stk. 2. Såfremt beløbet i medfør af § 175, stk. 2,

ikke er tilstrækkeligt til at dække de der nævnte for-
dringer, dækkes den udækkede del i lige forhold
med andre krav af det i § 175, stk. 3, nævnte be-
grænsningsbeløb.

17. I § 176, stk. 2, ændres »§ 175, stk. 3« til: »§
175, stk. 4«.

§ 2

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse
nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret senest ved §
3 i lov nr. 463 af 15. maj 2017, foretages følgende
ændring:

§ 21. - - -
Stk. 8. Søfartsstyrelsen er sekretariat for Ankenæv-

net for Søfartsforhold.
1. § 21, stk. 8, ophæves.

§ 3

I lov om afgift af tinglysning og registrering af
ejer- og panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 462 af 14. maj 2007, senest ændret ved §
4 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende
ændring:

§ 12. - - -
Stk. 3. Skibe med en bruttotonnage på 5 tons eller

derunder er omfattet af reglerne for pant i løsøre ef-
ter § 5.

1. I § 12, stk. 3, ændres »Skibe med en bruttoton-
nage på 5 tons eller derunder« til: »Fritidsfartøjer
med en bruttotonnage under 20 og andre skibe
med en bruttotonnage på højst 5 «.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018,
jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 4, 7 og 9, og § 3 træder i kraft
den 1. marts 2018.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til sølo-
vens § 175, stk. 6, forbliver i kraft, indtil de op-
hæves eller afløses af nye regler.
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§ 5

Stk. 1. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage på
mindst 5 og mindre end 20, hvori der den 1. marts
2018 ikke er registreret pant, brugsrettigheder el-
ler andre rettigheder, udslettes efter denne dato af
skibsregistret.

Stk. 2. Er der registreret pant, brugsrettigheder
eller andre rettigheder i et fritidsfartøj med en
bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20, no-
teres det i skibsregistret, at der ikke efter den 1.
marts 2018 kan ske registrering af nye rettigheder
eller ændringer til eksisterende rettigheder i fartø-
jet. Dog kan der registreres udslettelser, anmeldel-
ser af kreditorskifte, ændret bestemmelse om
modtageren af retslige meddelelser samt oplys-
ning om konkurs eller offentligt eller privat skifte
og andre forhold, som begrænser den registrerede
ejers dispositionsret.

Stk. 3. Anmelder fartøjets ejer efter den 1. marts
2018, at det er overdraget til en anden, noteres det
i skibsregistret, at den registrerede ejer ikke læn-
gere er berettiget til at råde over skibet.

Stk. 4. Anmeldes det til skibsregistret, at fartøjet
skal anvendes erhvervsmæssigt, sidestilles dette
med en anmeldelse om optagelse i skibsregistret.
De rettigheder, der er stiftet før registreringen, be-
varer deres gyldighed over for tredjemand, så-
fremt de herom gældende regler er iagttaget.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. §§ 1, 2 og 5 kan ved kongelig anordning
sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de
ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Skibe hjemmehørende i Grønland er om-
fattet af §§ 1 og 5, hvis skibet helt eller delvist er
eller efter 1. marts 2018 har været ejet af perso-
ner, der ikke har bopæl i Grønland, eller af selska-
ber eller lignende, der ikke har hjemsted i Grøn-
land.

Stk. 4. § 1, nr. 11-17, kan ved kongelig anord-
ning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne
med de ændringer, som de færøske forhold tilsi-
ger.
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