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HVILKE FARTØJER SKAL HAVE 
DEN NYE FORSIKRING?
Er dit fartøj (vandscooter eller 
speedbåd) omfattet af speedbåds-
bekendtgørelsen, så skal du have 
den nye obligatoriske ansvarsforsik-
ring. 

HVORNÅR ER EN BÅD 
EN SPEEDBÅD?
Din motorbåd er en speedbåd, 
hvis dens motorkraft målt i kW 
(hk x 0,74 = kW) overstiger 
længde x længde + 3.

EKSEMPEL
En syv meter lang båd med en 
100 hk motor – (100 x 0,74 = 74 > 
7 x 7 + 3 = 52).

Motorkraften er det højeste tal, 
dermed er det en speedbåd, 
hvortil der kræves speedbådskø-
rekort. Båden vil være omfattet af 
de nye forsikringskrav.

Danmark har netop indført nye krav om ansvarsforsikring
af alle fartøjer, hvortil der efter danske regler kræves et certi-
fikat (vandscootere og speedbåde) for at sejle disse. Reglerne 
gælder for visse planende og halvplanende både (se faktaboks).

Den nye lovpligtige ansvarsforsikring dækker objektivt ansvar 
ved personskader med en erstatning op til ca. 27 mio. DKK.

Tingskader dækkes fortsat efter culpa princippet og med en 
erstatningssum på op til ca. 13,5 mio. DKK.

Det er føreren af fartøjets ansvar, at der er tegnet den lovplig-
tige forsikring, og føreren skal have et forsikringsbevis  fra et 
forsikringsselskab, som er medlem af den danske sammenslut-
ning af forsikringsselskaber. Forsikringsbeviset skal indeholde 
information om ejeren af fartøjet, fartøjets skrognummer samt 
oplysning om forsikringens udløbsdato.

Forsikringsbeviset skal på forlangende fremvises til de danske 
kontrolmyndigheder, der ved grove lovovertrædelser, kan konfi-
skere fartøjet.

Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere kan hjælpe dig med at 
få tegnet den nødvendige ansvarsforsikring, som tillader dig at 
sejle i de danske farvande.

OBJEKTIVT ANSVAR
Personskade og tab af for-
sørger omfattes af såkaldt 
objektivt ansvar, som vi 
kender det f. eks. fra Færd-
selsloven

 
CULPAANSVAR
Skade på ting er omfattet af 
Culpaansvar, hvor der lægges 
vægt på følgende handlinger 
fra fartøjets fører:
• Simpel uagtsomhed
• Grov uagtsomhed
• Forsætlig handling
• Hændeligt uheld


