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Høringssvar vedrørende nye regler for fritidssejlerområdet

17.11.2016

Forsikring & Pension har modtaget udkast til to nye bekendtgørelser, som regulerer fritidssejlerområdet, i høring. Henholdsvis Bekendtgørelse om prøver og
beviser for fritidssejlere og Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde.
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Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger.
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Ad. Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere
Generelt finder Forsikring & Pension udkastet til den nye bekendtgørelse udmærket.

Nanna Dalsgaard Wilkens
Chefkonsulent, cand.soc.
Dir.

Vi ser dog med nogen bekymring på det faktum, at der ikke stilles krav om prøveaflæggers viden om navigation i forhold til ikke elektroniske kort (papirkort).
Vi finder, at prøveaflægger bør have kendskab inden for dette felt i tilfælde af
strømsvigt eller teknikfejl.
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Ad. Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt
sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
Forsikring & Pension finder det generelt bekymrende, at man med den nye bekendtgørelse fjerner en række af de eksisterende krav til sikkerhedsudstyr m.v.
Endvidere har en bådejer hidtil haft pligt til at sørge for en ekstra dimension af
sikkerhed, når båden blev lejet/lånt ud. Den praksis fandt vi tilfredsstillende,
idet det til en vis grad må forventes, at mange både lejes/lånes ud til personer,
som ikke nødvendigvis er i besiddelse af de samme færdigheder i forhold til at
føre båd og håndtere eventuelle situationer, hvor sikkerheden er i fare.
Derfor finder vi det naturligvis betænkeligt, at man nu fjerner kravet om en ekstra dimension af sikkerhed ved udlejning/udlån.
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