
D D 

MASKE ER DIN BAD 
. I 

' '  ' 

UKLAR DEFINITION AF HVAD DER ANSES FOR EN SPEEDBÅD, SÅR TVIVL OM KRAVENE

TIL U□□ANNELSE OG FORSIKRING. 

Leif Nielsen I Søren Juul Nerenst 

maj 2018 vedtog Folketinget 
Lov 175, som omhandler ny 
lovpligtig ansvarsforsikring 
baseret på objektivt ansvar til 
alle fritidsfartøjer under 15 
meter, hvortil der kræves et 

speedbådskørekort eller et vands
cooterbevis. Men det viser sig nu, 
at det ikke er helt nemt at finde 
ud af hvilke fartøjer, der kræver et 
speedbådsbevis. 

[ lovteksten henvises der nemlig 
til speedbådsbekendtgørelsen, som 
siger. at din motorbåd er en speed
båd, hvis dens motorkraft målt i 
kW (hk x 0,74 = kW) overstiger 
længde x længde + 3. Desuden ind
går der en definition af et planen
de fartøj. Men denne definition er 
ikke entydig og kan give anledning 
til tvivl. Netop derfor lægger de 
fleste forsikringsselskaber den en
tydige formel til grund for, om der 
kræves et speedbådscertifikat for at 
sejle det pågældende fartøj. 
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Et godt eksempel er Danske Tursej
leres bøjeskib M/S Lone Stein, hvis 
data ser således ud: LOA = 9,80 m. 
HK = 150. kW = 110. Topfart == 7 
knob. 

Anvender vi formlen (kW > (L x L) 
+ 3) ser regnestykket således ud:
110> (9,80 X 9,80) + 3 = 99,04.

Så ud fi:a formlen defineres M/S 

Lone Stein som et fartøj, hvortil 
der kræves et speedbådsbevis. Af 

speedbådsbekendtgørelsen frem
går det endvidere: 

Ved planende fartøjer forstås et far
tøj uden egentlig køl med ren V-for
met bund eller med flad bund i den 
agterste tredjedel, eller fartøjer, 
der er bygget på en sådan måde, 
at skroget ved en vis hastighed løf
tes delvist ud af vandet. I tvivlstil
fælde afgør Søfartsstyrelsen, om 
et fartøj er omfattet af denne be
kendtgørelse. 
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M/S Lone Stein vil af nogle vurderes 
til at have en flad bund, og at skro
get løftes delvist ud afvandet, idet 
stævnen hæver sig. og hækken gra
ver sig ned, når hastigheden øges 
til de maksimale 7 knob. 

Danske Tursejlere finder det uhel
digt, at mange af vore medlemmer 
er i tvivl om kravene til uddannel
se til og forsikring af netop deres 
fartøj. 

Derfor har vi foreslået Søfartssty
relsen en ny formulering og defi
nition, hvor der skelnes mellem 
deplacement-både og planende far
tøjer ud fra følgende definition: 

Ved planende fartøjer forstås et far
tøj, der kan fremføres med en ha
stighed (målt i knob), der er højere 
end fartøjets længde ved vandlinjen 
(målt i meter) (= deplacementsbåd). 

Søfartsstyrelsen har bekræftet mod
tagelsen af vores henvendelse, men 
herudover er der ikke sket yderli
gere. 

Alle ved, hvordan en speedbåd ser ud. Her er endnu �n. Måske? 

• I

35 


