
 

  
 
 
 
 

 ERHVERVSMINISTEREN 

 

7. november 2017 

 

  

 

Besvarelse af spørgsmål 4 ad L 7 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksport-
udvalget den 13 oktober 2017 efter ønske fra Henning Hyllested (EL). 
 
Spørgsmål: 
Vil ministeren stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget i to de-
le: En del omfattende forslagene om hævelse af ansvarsbegrænsningsbe-
løbet ved vragfjernelse, gennemførelse af FN’s og EU’s sanktioner på 
skibsregistreringsområdet samt andre justeringer på søfartsområdet (pkt. 
2.5 i lovforslaget). En anden del omfattende de øvrige elementer i lov-
forslaget. I benægtende fald bedes ministeren yde teknisk bistand til ud-
formning af et ændringsforslag herom. 
 
Svar: 
Jeg finder ikke, at lovforslaget bør opdeles. 
 
I forhold til ønsket om teknisk bistand til udformning af et ændringsfor-
slag, har jeg forstået ønsket således at forslaget dele om justering og kla-
rificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under 
dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfar-
tøjer udskilles fra resten af lovforslaget. På den baggrundkunne den øn-
skede opdeling af lovforslaget gennemføres således: 
 

”Ændringsforslag om deling af lovforslaget 
  
1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold: 
A. »Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs 
(Ansvarsbegrænsningsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af interna-
tionale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgif-
ter m.v.)« omfattende § 1, nr. 2, 5, 6, 8 og 10-17, § 2, § 4, stk. 1 og 3, og 
§ 6.  
B. »Forslag til lov om ændring af søloven og lov om afgift af tinglysning 
og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (Justering og klarificering 
af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag 
og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer)« om-
fattende § 1, nr. 1, 3, 4, 7 og 9, § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5 og § 6, stk. 1-3. 
[Forslag om deling af lovforslaget] 
  

Ændringsforslag til det under A nævnte forslag 
 

Til § 4 
  
2) I § 4, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«. 
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] 
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Til § 6 

  
3) I § 6, stk. 2, ændres »§§ 1, 2 og 5« til: »§§ 1 og 2«. 
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] 
  
4) I § 6, stk. 3, ændres »§§ 1 og 5« til: »§ 1«. 
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] 
  

Ændringsforslag til det under B nævnte forslag 
 

Til § 6 
  
5) I § 6, stk. 1, ændres »2-4« til: »2 og 3«. 
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] 
  
6) I § 6, stk. 2, udgår », 2«.  
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] 
  
  

Bemærkninger 
  

Til nr. 1-6 
Det foreslås at dele lovforslaget i to forslag (A og B), således at forslage-
ne om justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres ad-
gang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettighe-
der i mellemstore fritidsfartøjer udskilles til forslaget nævnt under B.” 
  

-- 0 -- 
 
Jeg kan dog som nævnt ikke støtte en sådan deling af lovforslaget, da de 
foreslåede regler om justering og klarificering af reglerne om udenland-
ske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag skal være med til at ud-
bygge den maritime klynge og styrke det blå Danmark. Reglerne om for-
enklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer foreslås med 
henblik på at fremme markedet for handel med brugte fritidsfartøjer.  
 
Begge elementer udgør væsentlige dele af lovforslaget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 

 
 


