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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.

Er du ejer af en båd, hvortil der kræves speedbådskørekort, skal 
du have en ny ansvarsforsikring til din båd. Det er konsekvenser-
ne af et lovforslag, som blev fremsat i Folketinget torsdag den 
15. marts 2018 til ikrafttræden den 15. maj 2018.

Den nye lovpligtige ansvarsforsikring dækker ved personskader 
efter princippet om objektivt ansvar. Tingskader dækkes af reg-
len om culpa-ansvar, (som vi kender  det i dag fra DTs kollektive  
ansvarsforsikring). Samtidig er erstatningssummerne forhøjet 
til  27 mio. kr. ved personskade og 13 mio. kr. ved tingskade.

De nye forsikringsregler indføres på baggrund af den tragiske 
vandscooterulykke i sommeren 2017 i København. Den nye lov 
sikrer erstatning for personer, der kommer til skade i forbindelse 
med en ulykke forvoldt af en speedbåd eller en vandscooter. 

Samtidig har politikerne besluttet, at der skal etableres en ”offer-
fond”, som kan træde til, hvis der er sejlere, som ikke har fulgt 
lovens krav om forsikring og forvolder personskade. Hvilket 
bidrag, der skal indbetales til sådan en fond, kendes endnu ikke.

Når vi kender den endelige beslutning om finansiering af 
”offerfonden”, kan vi vurdere, om der bliver behov for at 
opkræve ekstra bidrag til denne.

Vil du høre mere om den nye lovpligtige forsikring, er du velkom-
men til at kontakte sekretariatet på tlf. 70 21 42 42.

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


