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Høringssvar - Udkast til ændret bekendtgørelse om ansvars-

forsikring af speedbåde m.m. 

Forsikring & Pension har følgende bemærkninger til udkast til ændret bekendtgø-

relse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, 

vandscootere og lignende fartøjer: 

Forlængelse af overgangsordning ift. certifikater 

Med indførelsen af den lovpligtige ansvarsforsikring for speedbåde, vandscootere 

og lignende fartøjer, blev der også indført et krav om dokumentation for, at for-

sikringen var tegnet og i kraft. Dokumentationen skulle være i form af et certifikat 

– enten fysisk eller digitalt.  

 

Da oprettelse, udstedelse og administration af certifikater er en større IT-mæssig 

udviklingsopgave for forsikringsselskaberne på et meget begrænset forretnings-

område, indsattes der en overgangsordning, hvori dokumentationen - i stedet for 

et certifikat - kunne bestå af forsikringspolicen sammen med dokumentation for, 

at forsikringspræmien er betalt.  

 

Erfaringerne med ordningen, siden bekendtgørelsen trådte i kraft 15. maj 2018 

har været, at det for forsikringsselskaber og forsikringskunder har været uden 

større vanskeligheder at benytte enten en fysisk, printet forsikringspolice eller en 

digital adgang til forsikringspolicen på mobil eller tablet som dokumentation for 

forsikring.  

 

Forsikring & Pension er derfor positiv over for, at overgangsordningen forlænges, 

således at forsikringspolicen – i fysisk eller digital version – fortsat kan udgøre 

dokumentation for tegnet forsikring.  

Kontrolmuligheder i forhold til, om en forsikring er i kraft 

Formålet med kravet om dokumentation er at sikre kontrolmyndigheder nem og 

hurtig adgang til at kontrollere, at et fartøj har tegnet den lovpligtige ansvarsfor-

sikring. 

  

Forsikring & Pension mener ikke, at et egentligt certifikat er den bedste løsning til 

at opfylde dette formål. Der er nogle udfordringer og uhensigtsmæssigheder i 

forhold til et certifikat;  
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Side 2 

Et trykt certifikat er en forældet og meget usikker metode til kontrol af forsik-

ringsforhold. Det er ikke muligt at påføre certifikatet en udløbsdato, da danske 

forsikringskunder har ret til at opsige deres forsikring med 30 dages varsel. En 

kunde kan derfor opsige eller flytte sin forsikring kort efter certifikatet er udstedt.  

 

Forsikringsselskaberne udsteder ikke i dag certifikater til deres kunder. Da over-

gangsløsningen med fremvisning af forsikringspolice i praksis ser ud til at fungere 

uden større vanskeligheder for forsikringsselskaber og forsikringskunder, mener 

Forsikring & Pension ikke, det vil være proportionalt at pålægge forsikringsselska-

berne at skulle udvikle og administrere fysiske certifikater, der ikke ser ud til at 

tilføre mere værdi til ordningen.   

 

Forsikring & Pension peger fortsat på, at den mest effektive kontrol fås ved, at de 

forsikrede speedbåde og vandscootere på helt samme måde som landbaserede 

motorkøretøjer registreres i et centralt, offentligt register, hvor politi og andre 

myndigheder kan kontrollere ejer- og forsikringsforhold. Forsikring & Pension fo-

reslår, at overgangsordningen – hvor forsikringspolicen kan anvendes som certi-

fikat – fortsættes, indtil et register kan oprettes.  

Med venlig hilsen 

Marlene Lisa Eriksen 

 


