
12-08-2014 EM 2014/25
 
 

______________________ 
EM 2014/25 
PAN – Sags nr.: 2014-101929 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut: 
  
 
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig 
anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af lov om sikkerhed til 
søs.  
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur) 
 
 
1. Anordningens indhold 
 
Rigsombuddet har på vegne af Søfartsstyrelsen fremsendt kongelig anordning om ikrafttræden for 
Grønland af love om ændringer af lov om sikkerhed til søs. Anordningen, der sætter, eller giver 
hjemmel til i senere bekendtgørelser at sætte, en række bestemmelser i kraft om øget sejladssikkerhed 
med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.  
 
Anordningen, vedhæftet som bilag, indeholder følgende ændringsforslag:  

 § 3, nr. 1, i lov nr. 618 af 12. juni 2013 om ændring af søloven og forskellige andre love 
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande). 

 Lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om 
obligatorisk digital kommunikation m.v. 

 Lov nr. 1384 af 23. december 2012 om ændring af lov om søloven, lov om tillæg til 
strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt 
ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer. 

 
Med den nye § 3, stk. 3, indsat ved ændringslovens § 3, nr. 1, udbygges Erhvervs- og 
vækstministerens adgang til at fastsætte skærpede sikkerhedskrav for skibe, hvis sejlads udgør en 
særlig risiko. 
 
Konkret er det planen, at der gennem bekendtgørelser skal indføres følgende skærpelser for 
passagerskibe over 250 passagerer ved etablering af sejladszoner, krav om isklasse, skærpede krav til 
sejladsplanlægning og beredskabsplaner, skærpede krav til uddannelse og træning af besætningen, 
krav om koordineret sejlads samt indførelse af lodspligt. Der kan senere fastsættes skærpede krav til 
eksempelvis skibe med farlig last, hvis sejlads udgør en særlig risiko for det arktiske miljø. 
 

Anordningen giver endvidere mulighed for strafsanktionering af skibsføreren, hvis han/hun, efter 
skibet er kommet i havsnød, ikke lever op til sine forpligtigelser ved redning af de ombordværende. 
Bestemmelsen indebærer en stramning af skibsførerens ansvar og gennemføres i lyset af ulykken med 
krydstogtskibet Costa Concordia ved den italienske kyst i januar 2012.  

 

Bestemmelsen i udkastet til kongelig anordning er tilpasset de grønlandske forhold således, at 
skibsføreren kan idømmes foranstaltninger efter den grønlandske kriminallov. 
 
Anordningen har været i høring hos interessenter på søfartsområdet. Dette medfører ingen ændringer. 
 
Naalakkersuisut skal på denne baggrund indstille, at det meddeles Søfartsstyrelsen, at Grønlands 
Selvstyre vælger at tiltræde kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af 
lov om sikkerhed til søs. 
 
 
 
 





Anordning om ikrafttræden for Grønland af 
love om ændringer af lov om sikkerhed til 
søs 


 


VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 


I medfør af § 70, stk. 4, jf. § 59, nr. 1-2, i lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af for-
skellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v., § 10, stk. 2, jf. § 5, nr. 1-4, i 
lov nr. 1384 af 23. december 2012 om ændring af lov om søloven, lov om tillæg til strandingsloven 
af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om regi-
streringsafgift for fritidsfartøjer og § 12, stk. 2, jf. § 3, nr. 1, i lov nr. 618 af 12. juni 2013 om æn-
dring af søloven og forskellige andre love bestemmes:  


§ 1 


I lov om sikkerhed til søs, der er sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 31. januar 
2013, foretages følgende ændringer: 


1. I § 3 indsættes som stk. 3: 
»Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om skærpede sikkerhedskrav for skibe, 


hvis sejlads i arktiske farvande udgør en særlig risiko for ombordværende på skibet eller det arkti-
ske miljø, herunder regler om brug af lods, der er certificeret til sejlads i det pågældende område.« 


2. § 17, stk. 7 og 8, ophæves. 
Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 7 og 8. 


3. Efter § 17 indsættes: 


 »§ 17 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og 
fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne 
lov, skal foregå digitalt. 


Stk. 2.  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, 
herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur 
el.lign. 


Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten 
for meddelelsen. 


§ 17 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede af-
gørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden 
underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af 
en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Så-
danne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig under-
skrift. 







Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, 
der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes 
alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.« 
 
4. Efter § 20 indsættes: 


»§ 20 a. Søfartsstyrelsen kan som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tillige føre tilsyn med 
overholdelsen af lov om skibes besætning, lov om skibsmåling og §§ 153, 186, 197, 198 og 471 i 
søloven og regler udstedt i medfør heraf. Søfartsstyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod de 
nævnte love eller regler, der er udstedt i medfør heraf, bringes i orden straks eller inden en nærmere 
angiven frist. 
Stk. 2. § 16, stk. 2, § 17, stk. 9 og 10, § 19, § 22 og § 24 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, 
samt § 25 finder tilsvarende anvendelse på tilsynsvirksomheden efter stk. 1. 


Stk. 3. Erhvervs og vækstministeren kan fastsætte regler om det tilsyn, som udføres efter denne 
lov, og om behandling af klager fra søfarende m.fl., herunder at det ikke må oplyses, at tilsynsbesøg 
foretages som følge af en klage. « 


5. I § 29 indsættes som stk. 3: 
»Stk. 3. Den skibsfører, der forsømmer sine forpligtelser efter sølovens § 135 vedrørende redning 


af de ombordværende, efter at skibet er kommet i havsnød, idømmes foranstaltninger efter kriminal-
loven.« 


§ 2 


Anordningen træder i kraft den 1. juli 2014. 
 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





