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Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
I medfør af § 40, stk. 21), i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 618 af 12. juni 2013, bestemmes, at
lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 478 af 30. maj 2012 om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning), § 64 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.),
§ 4 i lov nr. 618 af 12. juni 2013 om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i
arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af
konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet) og § 16 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot, skal gælde for Grønland i følgende affattelse:
Kapitel 1

Kapitel 4

Lovens anvendelsesområde

Tilladelse til lodsning

(Sættes ikke i kraft for Grønland)
Kapitel 2
Definitioner
(Sættes ikke i kraft for Grønland)
Kapitel 3
Anvendelse af lods
§§ 4-7. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
§ 8. I forbindelse med lodsning har lodsen pligt til uden
beregning at medtage og sidemandsoplære en lodsaspirant
eller at medtage en anden lods til vedligeholdelse af dennes
kendskab til farvandet, uanset om lodsaspiranten eller den
anden lods måtte komme fra et konkurrerende lodseri.
Stk. 2. Lodsen har endvidere pligt til at deltage i prøveaflæggelse for lodsaspiranter eller andre lodser, som lodsen
har haft med på lodsning.
Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler vedrørende
stk. 1 og 2, herunder om vilkår for medtagelse af anden lods
eller lodsaspirant, varsel samt dækning af udgifter og tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse med afholdelse af egnethedsprøver.
§ 9. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om informationsudveksling mellem skibets fører og lodsen om relevante forhold samt bespisning og indkvartering af lodsen.
§ 10. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

§ 11. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 3. Det er forbudt at betegne sig som lods, medmindre
man er i besiddelse af gyldigt lodscertifikat.
§ 12. Søfartsstyrelsen meddeler efter ansøgning lodscertifikat, hvis ansøgeren
1) er uddannet på et niveau, så ansøgeren må føre skibe
uanset disses størrelse,
2) har flerårig erfaring som skibsfører eller overstyrmand
fra relevant sejlads,
3) er helbredsmæssigt egnet,
4) har særlig indsigt og erfaring i lodsningsområdet,
5) har gennemført såvel teoretisk uddannelse som sidemandsoplæring,
6) har gennemført uddannelse i lodsning ved særlige manøvrer,
7) har bestået en fastsat egnethedsprøve,
8) er tilknyttet et lodseri og
9) er uden betydelig forfalden gæld til det offentlige,
hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og
derover.
Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
ovenstående krav og om eventuelle supplerende, nødvendige krav.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan Søfartsstyrelsen dispensere
fra de i stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte betingelser. Der kan dog
aldrig udstedes lodscertifikat til lodsning af skibe, som lodsen ikke selv er uddannet til at føre.
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Stk. 4. Indehaveren af et højsøcertifikat udstedt af en
udenlandsk myndighed kan få ombyttet certifikatet med et
tilsvarende dansk certifikat.
Stk. 5. Indehaveren af et lodscertifikat skal indlevere certifikatet til Søfartsstyrelsen, når indehaveren ikke længere
opfylder betingelserne for at kunne få udstedt certifikatet.
§ 13. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Kapitel 5
Lodsfritagelse
§ 14. Navigatører, der har indgående kendskab til såvel
farvandsområdet som skib eller skibstype, kan af Søfartsstyrelsen få udstedt et lodsfritagelsesbevis, som giver adgang
til at føre skib uden at benytte lods, selv om der er lodspligt.
Stk. 2. Lodsfritagelsesbeviset udstedes for en begrænset
periode og kan kun fornys efter Søfartsstyrelsens nærmere
bestemmelse.
Stk. 3. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler for opnåelse af lodsfritagelsesbevis, herunder om krav, dokumentation for erfaring og aflæggelse af prøve.
Stk. 4. Indehaveren af et lodsfritagelsesbevis skal indlevere fritagelsesbeviset til Søfartsstyrelsen, når indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne få udstedt
beviset.
Kapitel 6
Landbaseret lodsning
(Sættes ikke i kraft for Grønland)
Kapitel 7
Lodsers pligter ud over lodsning
§ 16. Lodser skal informere skibe om forhold, som har
betydning for sejladssikkerhed, miljø eller andre samfundsmæssige hensyn.
Stk. 2. Lodser skal indberette til relevant myndighed observerede forhold, som har betydning for sejladssikkerhed,
miljø eller andre samfundsmæssige hensyn.
Stk. 3. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om lodsers pligter i henhold til stk. 1 og 2.
Kapitel 8
Arbejdsmiljø under lodsning
§ 17. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om skærpede
arbejdsmiljø- og hviletidsregler m.v., som arbejdets særlige
forhold tilsiger.
Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om, at selvstændige lodser skal følge de for ansatte lodser gældende
regler om arbejdsmiljø m.v.
Stk. 3. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om kontrolforanstaltninger vedrørende arbejdsmiljø, hviletid m.v.
Kapitel 9
Lodserier
§ 18. Lodserierne skal være hjemmehørende i et EU/
EØS-land.
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Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at lodsning kan udføres af lodserier, der er hjemmehørende i et land uden for EU/EØS.
§ 19. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter varsler for
og nærmere regler om, hvordan lods bestilles.
Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om betaling for lodsning foretaget af Danpilot, herunder bestemmelser om maksimale takster.
Stk. 5. Danpilot kan indgå samarbejdsaftaler med private
om opfyldelse af den i stk. 1 nævnte pligt.
§ 20. Danpilot videresender mod betaling bestillinger om
lods, som er adresseret til private lodserier.
Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
§ 21. (Ophævet)
§ 22. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Kapitel 10
Økonomi
(Sættes ikke i kraft for Grønland)
Kapitel 11
Registrering, tilsyn m.v.
§ 24. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med lodsning, lodser og
lodserier.
Stk. 2. Søfartsstyrelsen fører et register over de virksomheder, som udøver lodsvirksomhed her i landet.
Stk. 3. Før registrering er sket i henhold til stk. 2, må lodsvirksomhed ikke udøves.
Stk. 4. En virksomhed har krav på registrering som lodseri, hvis virksomheden
1) opfylder den i § 18 nævnte betingelse,
2) har tegnet forsikring i overensstemmelse med de regler,
der er fastsat i medfør af stk. 6, og
3) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige,
hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og
derover, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Hvis direktøren og alle bestyrelsesmedlemmerne i
et lodseri drevet i selskabsform m.v. ikke opfylder den i
§ 12, stk. 1, nr. 9, nævnte betingelse, skal optagelse i det af
Søfartsstyrelsen førte register nægtes.
Stk. 6. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler for lodseriernes virksomhed, herunder pligt til at holde lodserne
forsikrede, udformning af regnskaber, egenkontrol, bestilte
eller gennemførte lodsninger og pligt til løbende at give oplysninger til tilsynet m.v., herunder indsendelsesform.
§ 25. Medarbejdere, der er beskæftiget med tilsyn med
lodser, må ikke have interesser i lodserier, der udfører regionallodsninger, eller i disses virksomhed.
Stk. 2. Nærtstående personer til medarbejdere, der er beskæftiget med tilsyn med lodser, skal orientere den pågældende medarbejder om interesser i lodserierne eller disses
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virksomhed. Orienteringen skal gives inden 1 uge efter, at
interesseforholdet er opstået. Medarbejderen videregiver orienteringen til Søfartsstyrelsen inden 1 uge efter, at
vedkommende selv har modtaget orienteringen.
Stk. 3. Ved nærtstående personer til en medarbejder forstås følgende fysiske og juridiske personer med relation til
den i stk. 1 nævnte personkreds:
1) Ægtefælle eller samlever.
2) Mindreårige børn, hvor den i stk. 1 nævnte person er
indehaver af forældremyndigheden.
3) Andre slægtninge, der i en periode på mindst 1 år har
tilhørt den i stk. 1 nævnte persons husstand.
4) Juridiske personer, såfremt
a) en fysisk person omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3
har det ledelsesmæssige ansvar i den juridiske person,
b) fysiske personer omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3
alene eller tilsammen besidder flertallet af stemmerettigheder i selskabet, har ret til at udnævne eller
afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer, har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller
aftale med dette i øvrigt, på grundlag af aftale med
aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller kan udøve bestemmende indflydelse over selskabet og besidder mere end en
tredjedel af stemmerettighederne,
c) den juridiske person er etableret med henblik på at
tilgodese økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3 eller
d) den juridiske person i øvrigt har økonomiske interesser, der er væsentligt sammenfaldende med de
økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3.
§ 26. Søfartsstyrelsen fastsætter takster for brugerbetaling
for tilsyn, afholdelse af egnethedsprøver, udstedelse af certifikater og fritagelsesbeviser, fornyelser m.v. vedrørende tilsynet med lodser.
§ 26 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.
§ 26 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at myndighederne kan udstede afgørelser 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. Sådanne afgørelser og
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dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med
personlig underskrift.
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.
Kapitel 12
Inddragelse af lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser m.v.
§ 27. Søfartsstyrelsen kan inddrage et lodscertifikat eller
et lodsfritagelsesbevis og slette en registrering som lodseri i
registeret, hvis betingelserne i loven for opnåelse af lodscertifikat, lodsfritagelsesbevis eller registrering ikke længere er
opfyldt.
Stk. 2. Et lodscertifikat kan dog ikke inddrages i medfør
af stk. 1, hvis det alene er betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 9, der
ikke længere er opfyldt, jf. § 29, stk. 1.
Stk. 3. Et lodseri kan dog ikke slettes fra registeret i medfør af stk. 1, hvis det alene er betingelsen i § 24, stk. 4, nr. 3,
der ikke længere er opfyldt, jf. § 31, stk. 2 og 3.
§ 28. Et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis kan
inddrages, hvis
1) Indehaveren har gjort sig skyldig i overtrædelse af vilkår for lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis, af bestemmelser i loven eller af bestemmelser udstedt i medfør af loven eller
2) der i øvrigt er forhold, som gør det betænkeligt, at indehaveren vedbliver at lodse eller at være fritaget for at
benytte lods.
Stk. 2. Afgørelse i sager om frakendelse efter stk. 1, nr. 1,
træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse
efter stk. 1, nr. 2, træffes af Søfartsstyrelsen, og afgørelsen
kan af indehaveren kræves indbragt for domstolene. Søfartsstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen
til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.
Stk. 3. Indehaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Søfartsstyrelsen senest 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt indehaveren. Søfartsstyrelsen oversender sagen til den stedlige politimester, der
indbringer sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens
kapitel 81.
Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende
virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at
udøve sit erhverv som lods eller være fritaget for at benytte
lods. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes
lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret,
hvortil den er indbragt, bestemme, at den pågældende under
ankesagen ikke må udøve sit erhverv som lods eller være
fritaget for at benytte lods.
§ 29. Et lodscertifikat kan inddrages af Søfartsstyrelsen,
hvis indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr.
og derover. Certifikatet kan fratages for et tidsrum af 1 til 5
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år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning
om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor.
Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget hos Søfartsstyrelsen senest 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Søfartsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige
retsplejes former.
Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af Søfartsstyrelsen. Hvis en ansøgning
herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved
domstolene, hvis fratagelsen er sket indtil videre og der er
forløbet mindst 5 år efter fratagelsen og mindst 2 år efter, at
ophævelsen senest er nægtet ved dom.
§ 30. Et lodseri kan slettes fra registeret, hvis
lodseriet har gjort sig skyldig i overtrædelse af vilkår
for registrering, af bestemmelser i loven eller af bestemmelser udstedt i medfør af loven eller
2) det har tilsidesat § 13, stk. 2, eller har undladt at efterleve bestemmelser udstedt i medfør af § 15, § 17,
stk. 3, og § 24, stk. 6.
Stk. 2. Afgørelse i sager om sletning fra registeret efter
stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om
sletning fra registeret efter stk. 1, nr. 2, træffes af Søfartsstyrelsen, og afgørelsen kan af lodseriet kræves indbragt for
domstolene. Søfartsstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om
fristen herfor.
Stk. 3. Lodseriets begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Søfartsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt indehaveren. Søfartsstyrelsen
oversender sagen til den stedlige politimester, der indbringer
sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.
Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende
virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at lodseriet skal have adgang til at udøve lodsvirksomhed under sagens behandling.
1)

§ 31. Et lodseri, der ikke længere har lodser i sin tjeneste,
slettes fra registeret.
Stk. 2. Et lodseri, som indehaveren hæfter personligt for,
kan slettes fra registeret, hvis lodseriet eller indehaveren har
betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås
beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.
Stk. 3. Et lodseri, der drives i selskabsform, kan slettes fra
registeret, hvis én eller flere af direktørerne eller bestyrelsesmedlemmerne i selskabet har betydelig forfalden gæld til
det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen
100.000 kr. og derover.
Stk. 4. Er fratagelse sket efter stk. 2 eller 3, finder § 29,
stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.
§ 32. Såfremt det skønnes at indebære en væsentlig risiko
for sejladssikkerheden at lade indehaveren af et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller at lade et lodseri fortsætte
sin virksomhed, kan Søfartsstyrelsen træffe afgørelse om
midlertidig inddragelse i de i § 28, stk. 1, nr. 1, nævnte til-
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fælde, eller om midlertidig sletning i de i § 30, stk. 1, nr. 1,
nævnte tilfælde, indtil domstolen har truffet afgørelse.
Kapitel 13
Delegation
§ 33. (Ophævet)
Kapitel 13 a
Klage
§ 33 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om klageadgang, herunder at Søfartsstyrelsens afgørelser
truffet i medfør af loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Søfartsstyrelsens afgørelser om afslag på lodscertifikat efter § 12, afslag på lodsfritagelsesbevis efter § 14, afslag på registrering efter § 24, stk. 4 og 5, inddragelse af
lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller sletning af en
registrering som lodseri efter § 27, stk. 1, og midlertidig inddragelse eller midlertidig sletning efter § 32 kan påklages til
Ankenævnet for Søfartsforhold, jf. lov om sikkerhed til søs.
Kapitel 13 b
Lodsning i grønlandske farvande
§ 33 b. Lodsning i grønlandske farvande, som er foreskrevet i medfør af § 3, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs, må kun
udføres af en lods, som i henhold til § 12 er certificeret til at
foretage lodsning i det pågældende område.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan indgå aftaler
med lodserier om, at de inden for et fastsat varsel skal stille
lods til rådighed for skibe, som er omfattet af lodspligten,
der er foreskrevet i medfør af § 3, stk. 3, i lov om sikkerhed
til søs.
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at statsligt ejede lodserier inden for et fastsat varsel skal
stille lods til rådighed for skibe, som er omfattet af lodspligten, der er foreskrevet i medfør af § 3, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs.
Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 8 og 9, § 11, stk. 3, §§ 12, 14
og 16-18, § 19, stk. 3-5, § 20, stk. 1, §§ 24-33 a og § 34, stk.
1, 4 og 5, finder anvendelse for lodsning, som er omfattet af
stk. 1.
Kapitel 14
Foranstaltninger m.v.
§ 34. Foranstaltninger efter kriminalloven kan idømmes
den, der overtræder § 8, § 11, stk. 3, § 12, stk. 5, § 14, stk. 4,
§ 24, stk. 3, og § 25, stk. 1 og 2.
Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
Stk. 4. For overtrædelse af bestemmelser, der er udstedt i
medfør af loven, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminalloven.
Stk. 5. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som
sådan bødeansvar.
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Stk. 6. Såfremt en straffesag pådømmes uden for Grønland, eller vedrører en person eller virksomhed, jf. stk. 5, der
har bopæl eller er etableret uden for Grønland, kan der i stedet for foranstaltninger idømmes straf af bøde eller fængsel.
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Kapitel 15
Ikrafttræden
§ 35. Anordningen træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. august 2015
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
I DRONNINGENS NAVN:
FREDERIK
KRONPRINS
/ Troels Lund Poulsen
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Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. 2. § 8, § 9, § 11, stk. 3, § 12, § 14, §§ 16-18, § 19, stk. 3-5, § 20, stk. 1, §§ 24-33 b og § 34, stk. 1, 4 og 5, kan
ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.«

