
Bekendtgørelse for Grønland om registrering af skibe, herunder bareboat-
registrering, og rettigheder over skibe i Dansk Skibsregister og optagelse i 

Fartøjsfortegnelsen af skibe med hjemsted i Grønland

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 3, § 12, stk. 2 og 
4, § 14, stk. 2, § 15, stk. 2 og 4, § 24, stk. 5, § 27, § 33, 
§ 36, stk. 2, § 39, stk. 3 og 4, § 39 d, stk. 3, § 40, § 46 a, 
stk. 1, § 46 b, stk. 1, § 46 c, § 46 d, stk. 1, og § 514 a, stk. 
1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven, jf. 
anordningsbekendtgørelse nr. 827 af 15. august 2019, som 
ændret ved anordning nr. 30 af 13. januar 2023, og efter 
høring af Skibstilsynsrådet, fastsættes efter bemyndigelse i 
henhold til § 1, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 279 af 23. 
marts 2020 for Grønland om henlæggelse af visse beføjelser 
til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde, definitioner og 

grønlandsk flag

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører skibsregistrering i Det Di-
gitale Skibsregister, herunder bareboat-registrering og regi-
strering af skibe, hvis ejer ikke anses for dansk i medfør af § 
1 i søloven, som sat i kraft ved kongelig anordning.

Stk. 2. Det Digitale Skibsregister består af en Selvbetje-
ningsløsning og et Skibsblad. Selvbetjeningsløsningen kan 
tilgås via www.shipregistration.dma.dk, mens Skibsbladet 
kan tilgås via www.shipregister.dma.dk.

Stk. 3. Skibsregistrator forestår førelsen af Det Digitale 
Skibsregister. Søfartsstyrelsen fungerer som sekretariat for 
skibsregistrator i forhold til skibsregistrering.

§ 2. I Det Digitale Skibsregister føres Dansk Skibsregi-
ster, herunder Skibsbygningsregistret og Dansk Internatio-
nalt Skibsregister.

Stk. 2. I Det Digitale Skibsregister føres en offentligretlig 
Fartøjsfortegnelse, hvori der ikke kan registreres rettigheder.

Stk. 3. I Det Digitale Skibsregister føres en fortegnelse 
over skibe, som erhvervsmæssigt anvendes til fiskeri.

Stk. 4. I Det Digitale Skibsregister føres en fortegnelse 
over fuldmagter til brug for skibsregistrering.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) DSRG: Det Digitale Skibsregister.
2) Skibsbladet: Den del af DSRG, hvor anmeldte og re-

gistrerede oplysninger, herunder historiske oplysnin-

ger om anmeldte og registrerede skibe er offentligt 
tilgængelige.

3) Selvbetjeningsløsningen: Den del af DSRG, hvor en-
hver med brug af digital signatur digitalt kan anmelde 
og anmode om registrering af oplysninger og rettighe-
der over skibe og underpant i ejerpantebreve i skibe.

4) DAS: Dansk Skibsregister.
5) SKBR: Skibsbygningsregistret.
6) DIS: Dansk Internationalt Skibsregister.
7) FTJ: Fartøjsfortegnelsen.
8) Grønlandsk skib: Et skib, som er registreret i dansk 

register med hjemsted i Grønland, og som er forpligtet 
til at føre Grønlandsk flag, jf. § 4.

9) Document of Compliance: Et sikkerhedscertifikat 
for et handelsskib. Dokumentet udstedes af en aner-
kendt organisation (klasseselskab), der er godkendt 
af Søfartsstyrelsen, til et rederi eller management sel-
skab. Udstedelse sker i henhold til den Internationale 
kode for sikker skibsdrift og forebyggelse af forure-
ning (ISM-koden).

10) Digitalt dokument: Information vedrørende et skib el-
ler om en rettighed, som enten digitalt anmeldes, eller 
som digitalt registreres i DSRG.

11) Originalt dokument: Information vedrørende et skib 
eller om en rettighed skrevet på et fysisk papirdoku-
ment, hvorpå alle underskrifter fra udsteder og an-
dre, som i medfør af dokumentets indhold skal un-
derskrive det, er afgivet som en fysisk eller våd un-
derskrift. Som originale dokumenter anses endvidere 
dokumenter udstedt digitalt af myndigheder, når do-
kumentet er digitalt verificerbart, som udstedt af den 
angivne udsteder.

12) Påtegning: En påtegning er en tilføjelse til et originalt 
underskrevet dokument, som er anmeldt til registre-
ring eller til brug for en registrering.

13) Original underskrift: En fysisk eller våd underskrift 
afgivet af udsteder, vidner, notar m.v. på et fysisk do-
kument. En underskrift på et elektronisk eller digitalt 
dokument, som er afgivet i DSRG eller underskrifter 
afgivet af myndigheder og som på anden måde er 
digitalt verificerbare er originale.
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14) Godkendt oversætter: En person som opfylder krave-
ne for legalisering som oversætter i Udenrigsministe-
riet. For ikke-danske oversættere beror kravene på den 
pågældende oversætters arbejdsland. Den pågældende 
må kunne opnå apostille eller legalisering.

15) Dematerialisering: Skibsregistrators overførelse af op-
lysninger fra et fysisk dokument til DSRG.

16) Blanketter og formularer: Blanketter og formularer, 
der er udgivet af skibsregistrator. Blanketter og for-
mularer der er udformet til brug for anmeldelse til 
DSRG, når digital anmeldelse med digital signatur 
ikke er mulig enten på grund af, at underskriver ikke 
har digital signatur, eller fordi anmeldelsen ikke kan 
ske i DSRG.

17) Matrikulering af et skib: Tildeling af kendingsbogsta-
ver til et skib med henblik på identifikation af skibet, 
så det kan optages i DSRG i et dansk register.

18) Handelsskib: Ethvert skib med undtagelse af fiskeski-
be og fritidsfartøjer.

19) Passagerskib: Et skib, der befordrer flere end 12 pas-
sagerer.

20) Lastskib: Et handelsskib, der ikke er et passager-
skib. Skibe med anvendelsen ”Flydende bolig, er-
hverv”, som anvendes til erhvervsmæssige formål, 
anses som lastskibe.

21) Fiskeskib: Et skib, hvis nationalitetsbevis er forsynet 
med havnekendingsnummer.

22) Fritidsfartøj: Et skib, der ikke anvendes til erhvervs-
mæssige formål. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrel-
sen, om et skib kan anses for et fritidsfartøj. Skibe 
med anvendelsen ”Flydende bolig, privat”, som an-
vendes til privat beboelse, anses som et fritidsfartøj.

23) BT: Bruttotonnage. Bruttotonnagen for et skib er den 
til enhver tid i skibets målebrev angivne BT, nedrun-
det uden decimaler.

24) Målebrev og autoriseret skibsmåler: Målebrev udstedt 
af en af Søfartsstyrelsen autoriseret skibsmåler i hen-
hold til de til enhver tid i Danmark gældende målereg-
ler med entydig angivelse af skibets mål og identitet, 
jf. lov om skibsmåling og bestemmelser fastsat i med-
før heraf.

25) Færdigbygget skib: Et skib, som ifølge bilbrev udstedt 
af byggeværftet, er færdigbygget.

26) Nybygget skib: Et færdigbygget skib, som ikke tid-
ligere har været optaget som færdigbygget i noget 
skibsregister, og som er overdraget og leveret af vær-
ftet til den anmeldte ejer.

27) Et brugt skib: Et færdigbygget skib, som overdrages 
fra andre end seneste byggeværft til den ejer, der un-
derskriver anmeldelse om registrering af skibet.

§ 4. Skibe med hjemsted i Grønland er forpligtede til at 
føre grønlandsk flag, jf. § 4, stk. 1 og 2, i Landstingslov nr. 
6 af 11. juni 1985 om Grønlands flag.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke skibe tilhørende rigsmyn-
dighederne, jf. § 4, stk. 3, i Landstingslov nr. 6 af 11. juni 
1985 om Grønlands flag.

Anmeldelse til og registrering i DSRG

§ 5. Enhver kan foretage digitale anmeldelser i Selvbetje-
ningsløsningen ved brug af digital signatur til login.

Stk. 2. Login i selvbetjeningsløsningen sker med MitID, 
medmindre skibsregistrator bestemmer andet.

§ 6. Anmeldelser i DSRG skal foretages digitalt via Selv-
betjeningsløsningen, medmindre andet fremgår af søloven 
eller denne bekendtgørelse, jf. § 7, stk. 2, § 17 og § 18, stk. 
4.

Stk. 2. Kravet om digital anmeldelse ved brug af Selvbe-
tjeningsløsningen gælder ikke, hvis en af parterne, der skal 
underskrive anmeldelsen, ikke kan få en digital signatur. I 
de situationer kan anmeldelse og originalt underskrevet do-
kument til registrering i DSRG ske på grundlag af papirdo-
kumenter, jf. stk. 3.

Stk. 3. Anmeldelser, der indgives på papir, skal indeholde 
tilsvarende oplysninger og dokumentation, som kræves ved 
digitale anmeldelser, samt opfylde de betingelser der følger 
af denne bekendtgørelses kapitel 7.

Stk. 4. Anmeldelser indleveret på papir, registreres digitalt 
af skibsregistrator i DSRG. Originale indleverede fysiske 
dokumenter, der indeholder en rettighed til registrering, re-
turneres til anmelder med påtegning om, at dokumentet er 
registreret digitalt. Når rettigheden er digitalt registreret i 
DSRG, har det fysiske dokument ikke selvstændig retsvirk-
ning i relation til DSRG.

Stk. 5. Dokumenter, som ikke skal registreres, men som 
dog skal fremlægges som dokumentation, til brug for en an-
meldelse, kan uploades i forbindelse med anmeldelsen. Så-
fremt der er krav om, at det pågældende dokument skal 
fremlægges i original, skal det eftersendes.

Kapitel 2
Optagelse af skib, matrikulering, registrering af 

ejerrettigheder, registerskift og udslettelse af skibe

Anmeldelse om optagelse af nybyggede skibe til DAS

§ 7. Anmeldelse som ejer af nybygget skib skal ske senest 
30 dage efter levering fra værftet er sket.

Stk. 2. Ved anmeldelse om optagelse af et nybygget skib i 
DAS, skal anmelder oplyse eller fremlægge følgende:
1) Skibets navn, hjemsted, bruttotonnage, nettotonnage, 

anvendelsestype, byggeværft, herunder om skibet er 
bygget på mere end ét værft, byggeår, byggenummer, 
og om skibet er indført fra udlandet, herunder hvilket 
land, samt skibets udenlandske navn og hjemsted.

2) Oplysninger om ejerforholdet, herunder om ejerrettig-
heder overdrages i forbindelse med optagelsen, oplys-
ninger om identiteten af køber eller ejer af skibet, da-
toen for overtagelse, samt om overdragelsen er endelig 
eller betinget.

3) Digitalt målebrev udstedt af en af Søfartsstyrelsen 
autoriseret skibsmåler eller klassifikationsselskab, eller 
kopi af målebrev godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. For skibe, som indføres fra udlandet, skal end-
videre fremlægges original udslettelsesattest eller ikke-re-
gistreringsattest fra en udenlandsk registreringsmyndighed 
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udstedt tidligst 3 måneder før anmeldelsen, såfremt skibet 
er færdigbygget eller har været under bygning på et uden-
landsk værft, jf. dog § 15, stk. 3, i søloven, som sat i kraft 
for Grønland ved kongelig anordning.

Stk. 4. Ved digital anmeldelse med digital signatur skal 
anmeldelsen underskrives digitalt af køber eller ejer og
værftet, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Er en underskriver ikke forpligtet til at foretage 
digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelder indlevere 
blanket nr. 1, 2, eller 4, jf. bilag 1, afsnit II, om anmeldelse 
af skib til registrering, der er underskrevet af køber eller 
ejer, og som indeholder de oplysninger, der er angivet i stk. 
2, nr. 1-2, til Søfartsstyrelsen. Sammen med anmeldelsen af 
skibet skal der indleveres et originalt dokument med over-
dragelse af ejendomsretten til skibet fra værftet til ejer. Do-
kumentet, som kan være et skøde eller et bilbrev, skal være 
underskrevet af byggeværftet. Skøde, Bill of Sale eller bil-
brev kan udformes på formular nr. 1 – 3, jf. bilag 1, afsnit I.

Stk. 6. Værftet bekræfter ved sin underskrift, at skibet 
er færdigbygget, og at ejendomsretten er overdraget til 
vedkommende ejer.

Stk. 7. Anmeldelser, som indeholder udpegning af besty-
rende reder, eller korresponderende reder, skal også under-
skrives af den eller de udpegede.

Stk. 8. Anmeldelser, som indeholder udpegning af den 
eller de, som opfylder aktivitets- og kontaktbetingelsen, jf. 
kapitel 12, eller opfylder krav om, at et fiskeskib effektivt 
administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark, jf. ka-
pitel 12, skal også underskrives af den eller de udpegede.

Anmeldelse om optagelse af brugte skibe til DAS

§ 8. Anmeldelse af ethvert skib, som anmeldes til regi-
strering mere end 30 dage efter levering fra værftet, skal ske 
som anmeldelse af et brugt skib.

Stk. 2. Ved anmeldelse om optagelse af et brugt skib i 
DAS, skal anmelder oplyse eller fremlægge følgende:
1) Skibets navn, hjemsted, BT, nettotonnage, anvendelses-

type, byggeværft, byggeår, byggenummer, om skibet 
tidligere har været optaget i DAS eller FTJ og om ski-
bet er indført fra udlandet, herunder hvilket land, samt 
skibets udenlandske navn og hjemsted.

2) Oplysninger om ejerforholdet, herunder om ejerrettig-
heder overdrages i forbindelse med optagelsen, oplys-
ninger om identiteten af køber eller ejer af skibet, da-
toen for overtagelse, samt om overdragelsen er endelig 
eller betinget.

3) Digitalt målebrev, der er udstedt af en skibsmåler, som 
er autoriseret af Søfartsstyrelsen, eller en anerkendt 
organisation, eller kopi af målebrev, der godkendt af 
Søfartsstyrelsen.

4) Dokumentation i kopi for alle tidligere overdragelser af 
skibet fra det tidspunkt skibet blev færdigbygget. Den-
ne dokumentation kræves dog ikke, hvis skibet er ind-
ført fra udlandet, og der fremlægges original udslettel-
sesattest eller ikke-registreringsattest fra den udenland-
ske registreringsmyndighed, jf. stk. 3. Dokumentation 
for tidligere overdragelser kræves ligeledes ikke for 

overdragelser forud for seneste registrering i dansk 
skibsregister.

Stk. 3. For skibe, som indføres fra udlandet, skal endvide-
re fremlægges original udslettelsesattest eller ikke-registre-
ringsattest, fra en udenlandsk registreringsmyndighed, der er 
udstedt tidligst 3 måneder før anmeldelsen, såfremt skibet 
er færdigbygget eller har været under bygning på et uden-
landsk værft, jf. dog § 15, stk. 3, i søloven, som sat i kraft 
for Grønland ved kongelig anordning.

Stk. 4. Anmeldes skibet indenfor 30 dage fra det tids-
punkt, hvor ejeren har erhvervet skibet, skal anmeldelsen 
ske digitalt i DSRG og underskrives af ejer og overdra-
ger. Anmeldes skibet mere end 30 dage efter det tidspunkt, 
hvor ejeren har erhvervet skibet, kan anmeldelsen i stedet 
ske ved indlevering til skibsregistrator af originalt adkomst-
dokument underskrevet af overdrager.

Stk. 5. Er en underskriver ikke forpligtet til at foretage 
digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelder til Søfarts-
styrelsen indlevere blanket nr. 1, 2, 4, 5 eller 6 og blanket nr. 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 eller 20, jf. bilag 1, afsnit II, der 
er underskrevet af erhverver eller overdrager, samt ejers ori-
ginale adkomstdokument, der er underskrevet af overdrager.

Stk. 6. Anmeldelser, som indeholder udpegning af besty-
rende reder eller korresponderende reder, skal også under-
skrives af den eller de udpegede.

Stk. 7. Anmeldelser, som indeholder udpegning af den 
eller de, som opfylder aktivitets- og kontaktbetingelsen, jf. 
kapitel 12, eller opfylder krav om, at et fiskeskib effektivt 
administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark, jf. ka-
pitel 12, skal også underskrives af den eller de udpegede.

Anmeldelse om optagelse af skib under bygning til SKBR

§ 9. Ved anmeldelse om optagelse af skib under bygning 
på dansk værft, skal anmelder oplyse eller fremlægge føl-
gende:
1) Byggeværft, byggenummer og om skibet er indført fra 

udlandet, herunder hvilket land, samt det udenlandske 
navn og hjemsted.

2) Om bygherre eller værft skal registreres som ejer, samt 
identifikationsoplysninger på bygherre.

3) Bekræftelse fra en skibsmåler, der er autoriseret af Sø-
fartsstyrelsen eller en anerkendt organisation på, at ski-
bets bygning er så langt, at det kan identificeres, og at 
dets endelige BT skønnes at ville blive målt til mindst 
5 for erhvervsfartøjer og mindst 20 for fritidsfartøjer, jf. 
§ 10, stk. 3, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved 
kongelig anordning.

4) Dokumentation i kopi for alle tidligere overdragelser 
af skibet under bygning før overdragelsen til nuværen-
de ejer. Denne dokumentation kræves dog ikke, hvis 
skibet er indført fra udlandet, hvor der i stedet skal 
vedlægges original udslettelsesattest eller ikke-registre-
ringsattest fra den udenlandske registreringsmyndig-
hed. Original udslettelsesattest eller ikke-registrerings-
attest fra udenlandsk registreringsmyndighed skal være 
udstedt tidligst 3 måneder før anmeldelsen, såfremt ski-
bet er indført fra udlandet.
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Stk. 2. Ved digital anmeldelse med digital signatur skal 
anmeldelsen underskrives digitalt af bygherre og værftet.

Stk. 3. Er en underskriver ikke forpligtet til at foretage 
digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelder til Søfarts-
styrelsen indlevere en blanket for skib under bygning, som 
er underskrevet af bygherre og værft, og som indeholder de 
oplysninger, der er angivet i stk. 1, nr. 1-2. Blanketten skal 
attesteres af en skibsmåler, der er autoriseret af Søfartssty-
relsen, eller en anerkendt organisation til bekræftelse af stk. 
1, nr. 3. Der skal anvendes blanket nr. 6 om anmeldelse af 
skib til SKBR og blanketter om anmeldelse af dansk eller 
udenlandsk rederi som ejer af skib, jf. bilag 1, afsnit II.

Stk. 4. Anmeldelser, som indeholder udpegning af besty-
rende reder eller korresponderende reder, skal også under-
skrives af den udpegede.

Ændringer i oplysninger om et registreret skib eller om 
ejeren af et registreret skib

§ 10. Enhver ændring i de oplysninger, som er meddelt 
skibsregistrator, skal anmeldes inden 30 dage efter, at æn-
dringen er indtrådt. Skibsregistrator kan forlænge denne 
frist.

Stk. 2. Anmeldelsespligten påhviler ejeren. Ved ejerskifte 
eller overdragelse af andele i skibet, påhviler pligten både 
overdrageren og erhververen.

Stk. 3. Oplysninger, som er omfattet af stk. 1, er:
1) Ændringer af ejerforholdet til skibet, herunder ejerskif-

te og overdragelse af andel i skibet m.v.
2) Navneskifte, adresseskifte, valg af ny bestyrende reder, 

ny korresponderende reder, ændringer vedrørende op-
fylderen af aktivitets- og etableringsbetingelsen eller 
vedrørende opfylderen af krav om at et fiskeskib ef-
fektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Dan-
mark.

3) Ændringer vedrørende skibet, herunder ændret anven-
delse, hjemsted, navn, tonnage og registerskifte.

4) Forhold, der kan medføre udslettelse af skibet, herun-
der salg til udenlandsk ejer, optagelse i et udenlandsk 
register, ophør med erhvervsmæssig drift for skibe 
under 20 BT, forlis, ophugning eller kondemnation.

§ 11. Ved udlæg, bortset fra udlæg på grundlag af pante-
brev med pant i det udlagte, arrest i skib og et skibs salg 
eller overtagelse ved endelig tvangsauktion, skal fogeden 
snarest muligt anmelde dette i DSRG. I tilfælde af konkurs 
og behandling af dødsbo ved bobestyrer skal skifteretten an-
melde dette i DSRG, når kurator eller bobestyrer meddeler 
skifteretten, at boet omfatter et registreret skib.

Stk. 2. Såfremt en person, der ejer et skib eller en andel i 
et skib, er forhindret i, at råde over sin formue og forpligte 
sig ved retshandler i forbindelse med at være sat under lav-
værgemål, jf. § 54 i anordning nr. 306 af 14. maj 1993 om 
ikrafttræden for Grønland af myndighedsloven, skal værgen 
anmelde afgørelsen til registrering, for at afgørelsen får gyl-
dighed over for tredjemand, der i god tro indgår en aftale 
med den person, der er sat under lavværgemål.

Stk. 3. De nævnte meddelelser registreres og vil fremgå af 
skibsbladet.

§ 12. Anmeldelse om ændring af ejer, herunder efterle-
vende ægtefælles overtagelse af skibet i forbindelse med 
uskiftet bo, overdragelse af andel i skibet, samt anmeldelser 
om fusion og fission anmeldes med digital signatur i DSRG.

Stk. 2. Alle ændringer af ejerforholdet, jf. § 10, stk. 3, 
nr. 1 og 4, skal underskrives digitalt af overdrager af ski-
bet. Anmeldelse om udpegning af ny bestyrende reder, ny 
korresponderende reder, samt ny opfylder af aktivitets- og 
etableringsbetingelsen, jf. § 10, stk. 3, nr. 2, skal også under-
skrives af den eller de udpegede.

Stk. 3. Overtages skibet af den efterlevende ægtefælle 
i forbindelse med uskiftet bo, anmeldes dette med digital 
signatur i DSRG af efterlevende ægtefælle. Der bilægges 
original skifteretsattest.

Stk. 4. Overtages skibet ved fusion, skal overtagelsen an-
meldes med digital signatur af ny ejer. Fusionen skal være 
registreret i CVR med angivelse på hidtidigt ejerselskab og 
nyt ejerselskab om, at fusion har fundet sted, og ny ejer er 
det fortsættende selskab.

Stk. 5. Overtages skibet ved fission, skal overtagelsen 
anmeldes med digital signatur af ny ejer. Der bilægges fissi-
onsplan eller anden lignende dokumentation for fissionens 
gennemførelse og ejerskab til skibet.

Stk. 6. Udlæg, arrest i skib, salg eller overtagelse af skib 
på endelig tvangsauktion, konkurs og behandling af dødsbo 
ved bobestyrer skal anmeldes, jf. § 31, stk. 2, i søloven, som 
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Stk. 7. Er ejer ikke forpligtet til at foretage digital anmel-
delse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelder af ændringer af ejerfor-
holdet, jf. stk. 1, indlevere erhververs originale dokumenta-
tion for sin adkomst til Søfartsstyrelsen.

§ 13. Anmeldelse om ændringer til skibet, herunder ænd-
ret anvendelse, hjemsted, navn og registerskifte med digital 
signatur, skal digitalt underskrives af ejer af skibet, jf. § 11, 
stk. 3.

Stk. 2. Anmeldelse om ændring af skibets mål skal ske 
ved digital anmeldelse af nyt digitalt målebrev, der er ud-
stedt af en skibsmåler, der er godkendt af Søfartsstyrelsen, 
eller en anerkendt organisation. Kan udsteder af målebrev 
ikke få digital signatur, jf. § 6, stk. 2, fremsendes kopi af 
målebrevet til Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Er ejer ikke forpligtet til at foretage digital anmel-
delse, jf. § 6, stk. 2, kan ændring af skibets hjemsted, skibets 
navn eller skibets register ske på e-mail eller ved indleve-
ring til skibsregistrator af anmeldelse af originalt underskre-
vet blanket nr. 1 - 2 eller 4 - 6, jf. bilag 1, afsnit II. Ændring 
af navn eller adresse på ejer, på korresponderende reder eller 
på bestyrende reder kan ske på en originalt underskrevet 
blanket nr. 13 - 20, jf. bilag 1, afsnit II. Vedrører ændringen 
nye mål, skal der indleveres kopi af målebrev, som kan 
godkendes af Søfartsstyrelsen.

§ 14. Ved registrering af udlæg, dom og anden offent-
lig retshandling skal vedkommende myndighed anmelde 
forholdet digitalt i DSRG, og til anmeldelsen uploade er-
klæring, bekræftet udskrift af rettens bøger eller tilsvarende 
digital meddelelse. Retshandlingen skal angå en person, der 
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ifølge DSRG er beføjet til at råde over skibet eller skibspar-
ten.

Stk. 2. Ved ægtefælles hensidden i uskiftet bo, skal skifte-
retten i DSRG anmelde udleveringen af boet til ægtefællen.

Stk. 3. Ved privat skifte skal hver enkelt arving anmelde 
sit ejerskab digitalt i DSRG med digital underskrift og frem-
lægge original skifteudskrift eller tilsvarende original med-
delelse fra retten. Med anmeldelsen skal endvidere fremlæg-
ges original boopgørelse eller anden lignende dokumenta-
tion for arvtagers adkomst til skibet. Ønskes en eller flere 
af arvingerne registreret som ejer, eller ønsker arvingerne 
at overtage skibet eller skibsparten som partredere, kræves 
enten arveudlægsskøde eller tilsvarende digital meddelelse 
fra retten til skibsregistret, eller et skifteudskrift eller tilsva-
rende digital meddelelse fra retten til skibsregistret forsynet 
med arvingernes påtegnede erklæring om overtagelsen af 
skibet eller skibsparten, og om i hvilket forhold de skal være 
lodtagne.

Stk. 4. Er en arving ikke forpligtet til at foretage digital 
anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal ændringen af ejer anmeldes 
ved indlevering af blanket nr. 13 - 20, jf. bilag 1, afsnit II, 
der er underskrevet af arvingen. Endvidere skal fremlægges 
den samme dokumentation som krævet, jf. stk. 1, 2 eller 3.

Stk. 5. I retssager om skib eller skibspart kan sagsøgeren, 
når den ret, for hvilken sagen er tingfæstet, har truffet be-
slutning derom, begære en af retten bekræftet genpart af 
stævningen eller tilsvarende digital meddelelse fra retten, 
registreret. Bortfalder sagen uden dom, eller går dommen 
sagsøgeren imod, og ankefristen udløber uden påanke, skal 
sagsøgte begære stævningen udslettet af registret. Begærin-
gen kan fremsendes på e-mail, med digital post eller med 
originalt brev.

Betinget adkomst

§ 15. Adkomst til et skib kan anmeldes og registreres, 
som enten betinget eller endelig.

Stk. 2. Et adkomstdokument, der er betinget, kan kun re-
gistreres som betinget adkomst, når betingelserne er knyttet 
til bestemte begivenheders eller kendsgerningers indtræden 
eller til udløbet af en nærmere angivet tidsfrist.

Stk. 3. Er det ved anmeldelsen ikke oplyst, at en adkomst 
er betinget, betragtes den som endelig.

Stk. 4. En betinget adkomst skal anmeldes som endelig, 
når betingelsen, jf. stk. 2, er opfyldt.

Udslettelse af skibe fra DAS og SKBR, herunder 
overflytning af færdigbygget skib fra SKBR til andet 

dansk register, og undladelse af at lade skibet anmelde til 
registrering

§ 16. Ved anmeldelse om udslettelse af et skib, skal an-
melder oplyse følgende:
1) Skibets og ejers identitet.
2) Årsagen til udslettelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af skibets 
ejer.

Stk. 3. Er ejer ikke forpligtet til at foretage digital anmel-
delse, jf. § 6, stk. 2, skal der indleveres blanket nr. 7, 8, 9 

eller 10, jf. bilag 1, afsnit II, som er originalt underskrevet af 
ejer, samt vedlagt den krævede dokumentation.

Stk. 4. Hvis udslettelse af et skib beror på, at det ikke læn-
gere bruges erhvervsmæssigt, og derfor skal udslettes, jf. § 
18, stk. 1, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved konge-
lig anordning, kan anmeldelsen foretages ved ejers skriftlige 
bekræftelse i et brev eller en e-mail til skibsregistrator af, at 
skibet ikke længere anvendes erhvervsmæssigt.

Stk. 5. Ved anmeldelse, som indebærer udslettelse, jf. § 
17, stk. 1, bekræfter ejer samtidig, at skibets danske ken-
dingsbogstaver er eller vil blive fjernet snarest, dog senest 
30 dage efter anmeldelsen.

§ 17. Ved anmeldelse om udslettelse af et skib som følge 
af overdragelse til udenlandsk ejer, skal anmelder som doku-
mentation for overdragelsen fremlægge en kopi af et skøde, 
Bill of Sale eller lignende, som er underskrevet af overdra-
ger. Oplysning om erhververs navn, adresse og nationalitet 
skal fremgå af dokumentet. Datoen for overdragelse af ejen-
domsretten skal fremgå enten af overdragelsesdokumentet 
eller af en overdragelses- og modtagelsesprotokol, der er 
underskrevet af overdrager og erhverver.

Stk. 2. I tilfælde af et salg af et færdigbygget skib, der er 
optaget i SKBR, skal anmeldelsen underskrives digitalt af 
værftet, der bekræfter, at skibet er færdigbygget.

§ 18. Ved anmeldelse om udslettelse af et skib, som følge 
af en dansk ejers registrering af skibet i fremmed register, 
skal ejer ved sin underskrift på anmeldelsen, bekræfte at 
mindst én af følgende betingelser er opfyldt, før udslettelse 
kan ske:
1) At der i tilknytning til skibet udøves økonomisk aktivi-

tet i Danmark svarende til kravene i bekendtgørelsens § 
94 for handelsskibe og § 98 for fiskeskibe, og at skibet 
således vil blive administreret, kontrolleret og dirigeret 
effektivt fra Danmark.

2) At skibet drives fra et andet EU/EØS land, hvor skibet 
er eller vil blive registreret.

3) At rederiet har anden reel tilknytning til det andet 
EU/EØS land, hvor skibet er eller vil blive registreret.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan ikke foretages digitalt 
i DSRG. Sådan anmeldelse skal indgives på blanket nr. 22, 
jf. bilag 1, afsnit II. Blanketten skal underskrives originalt af 
ejer.

Stk. 3. Tilsvarende anmeldelse skal ske, hvis en dansk 
ejer erhverver et skib, som i henhold til søloven, som sat i 
kraft ved kongelig anordning, skal anmeldes til registrering 
i dansk skibsregister, men hvor ejer i medfør af § 17, stk. 
5, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig 
anordning, lader skibet registrere i et udenlandsk register.

§ 19. Ved anmeldelse om udslettelse af et skib som følge 
af skibets forlis eller forsvinden, skal anmelder ud over de 
oplysninger, der fremgår af § 16 i muligt omfang afgive:
1) Oplysninger om forliset, herunder tidspunkt for forlis, 

lokalitet for forlis, hvis muligt herunder oplysning om 
koordinater, beskrivelse af hvordan forliset skete, samt 
afgangstid, afgangssted og bestemmelsessted.

13. januar 2023. 5 Nr. 36.



2) Dokumentation for hændelsesforløbet i form af avis-
artikler, politirapporter, søforklaringer, erklæringer fra 
havnefoged eller anden myndighed, fotos m.v., som 
klart identificerer skibet og hændelsesforløbet.

§ 20. Ved anmeldelse om udslettelse som følge af ophug-
ning, skal anmelder ud over de oplysninger, der fremgår 
af § 16 oplyse dato for ophugning, ophugningssted, samt 
ophuggers navn og adresse.

Stk. 2. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af én af 
følgende:
1) Søfartsstyrelsen.
2) Skibsmålere autoriseret af Søfartsstyrelsen.
3) En havnemyndighed.
4) Politiet.
5) Ophugningsfirma, som er registreret i Det Centrale 

Virksomhedsregister eller et tilsvarende udenlandsk 
virksomhedsregister, der bekræfter at skibet er ophug-
get.

Stk. 3. Denne bestemmelse omfatter også skibe, der går 
tabt under bygning.

§ 21. Ved anmeldelse om udslettelse som følge af at ski-
bet er beskadiget i sådan en grad, at det ikke kan sættes i 
stand, skal anmelder ud over de oplysninger, der fremgår af 
§ 16, oplyse, om der har været foretaget syns- og skønsfor-
retning, samt oplyse om dato herfor og navn og adresse på 
den, der har foretaget forretningen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af én af 
følgende:
1) Søfartsstyrelsen.
2) Skibsmålere autoriseret af Søfartsstyrelsen.
3) En havnemyndighed.
4) Politiet.
5) En virksomhed registreret i Det Centrale Virksomheds-

register eller et tilsvarende udenlandsk virksomhedsre-
gister, der bekræfter at det ikke er muligt at sætte skibet 
i stand.

§ 22. Overflytning af et skib fra SKBR i forbindelse med 
skibets færdigbygning til DAS eller FTJ skal anmeldes som 
en ændring til skibet, jf. § 10, stk. 3, nr. 3. Det skal angives, 
om skibet skal registreres i DAS eller optages i FTJ.

Stk. 2. Der skal yderligere fremlægges digitalt målebrev, 
der er udstedt af en skibsmåler, der er autoriseret af Søfarts-
styrelsen, eller en anerkendt organisation, eller kopi af måle-
brev, som kan godkendes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af værftet, 
der bekræfter, at skibet er færdigbygget samt af bygherre 
eller køber, hvis der sker overdragelse af skibet eller andele i 
skibet i forbindelse med overflytningen.

Kapitel 3
Bareboatregistrering af handelsskibe i DAS

Bareboat-ind registrering til dansk register

§ 23. Ved anmeldelse om bareboat-ind registrering skal 
anmelder oplyse følgende:

1) Skibets identitet, herunder byggeår, byggenummer og 
byggeværft, kopi af målebrev samt i hvilket udenlandsk 
register, skibet er optaget.

2) Oplysninger om identitet af den i det udenlandske re-
gister registrerede ejer eller ejere, herunder oplysning 
om nationalitet.

3) Oplysninger om befragters identitet.
4) Den ønskede registreringsperiodes begyndelsesdato og 

varighed.
Stk. 2. Anmeldes bareboat-ind registrering digitalt ved 

brug af Selvbetjeningsløsningen skal anmeldelsen under-
skrives digitalt af befragteren.

Stk. 3. Er befragteren ikke forpligtet til at foretage digital 
anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelderen indlevere blanket 
nr. 11, jf. bilag 1, afsnit II, der er underskrevet originalt af 
befragteren.

Stk. 4. Herudover skal der fremlægges følgende til brug 
for registreringen:
1) Den originale bareboat-aftale eller en original ekstrakt 

af bareboat-aftalen. Bareboat-aftale eller ekstrakt, skal 
være underskrevet af parterne.

2) Dokumentation for bareboat-periodens begyndelsesda-
to skal, hvis den ikke entydigt fremgår af bareboat-
aftalen eller ekstrakten, fremlægges som kopi af en 
leverings- og modtagelsesprotokol af skibet under ba-
reboat-aftalen. Kopi af leverings- og modtagelsesproto-
kol skal være underskrevet af repræsentanter for ejer og 
befragter.

3) Original attest fra den udenlandske registreringsmyn-
dighed om, at skibet har ret til at føre et andet flag i 
befragtningsperioden.

4) Udskrift fra det udenlandske register, som viser, hvem 
der er registreret ejer af skibet, medmindre det fremgår 
af attesten, der er nævnt i stk. 4, nr. 3.

5) Hvis befragteren ikke er dansk, jf. § 1, i søloven, som 
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal 
der fremlægges dokumentation for, at befragteren op-
fylder bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 12.

Stk. 5. Skibsregistrator kan kræve yderligere eller anden 
dokumentation til brug for afgørelsen af, om betingelserne 
i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord-
ning, for bareboat-ind registrering er opfyldt.

Bareboat-ud registrering til fremmed register

§ 24. Et skib, der er registreret i DAS, og som bareboatbe-
fragtes til en ikke-dansk befragter med henblik på flagskifte, 
kan alene skifte til et register i et andet land, som er optaget 
på listen, der er nævnt i § 25.

§ 25. På listen over lande, til hvilke bareboat-ud registre-
ring kan ske, kan optages lande, som opfylder følgende 
betingelser:
1) Landet skal have ratificeret

a) SOLAS (Konventionen om sikkerhed for mennes-
keliv til søs), 1974,

b) MARPOL (Konventionen om forebyggelse af foru-
rening fra skibe) med tilhørende protokol, 1973/78,
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c) STCW (Konventionen om uddannelse af søfarende, 
om sønæring og om vagthold), 1978,

d) Lastelinjekonventionen, 1966,
e) ILO-konventionerne nr. 87 om foreningsfrihed og 

beskyttelse af retten til at organisere sig og nr. 98 
om retten til at organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger eller ILO-konvention af 23. februar 
2006 om Søfarendes arbejdsforhold (MLC), 2006 
og

f) ILO-konvention nr. 147 om minimumsnormer i 
handelsskibe eller ILO-konvention af 23. februar 
2006 om Søfarendes arbejdsforhold (MLC), 2006.

2) Landets skibsregister skal kunne anses for at være et 
kvalitetsregister og skal være optaget på hvidliste i re-
levante havnestatskontrolsamarbejder.

Stk. 2. Skibsregistrator kan ud fra en konkret vurdering 
optage et land på listen uanset, at ikke alle de krav, der er 
nævnt i stk. 1, er opfyldt.

Stk. 3. Den, som har interesse i, at et yderligere land 
optages på listen, kan skriftligt anmode skibsregistrator om 
at afgøre om landet kan optages på listen.

Stk. 4. Skibsregistrator afgør, jf. stk. 1 og 2, og efter 
høring af Skibstilsynsrådet om landet kan optages på listen.

Stk. 5. Skibsregistrator offentliggør listen over acceptere-
de lande med bemærkning om eventuelle begrænsninger på 
Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse, hvis skibet skal 
optages i et skibsregister i en EU-medlemsstat eller i et land, 
der er omfattet af EØS-aftalen. Sådanne lande anføres dog 
på listen og anses for umiddelbart godkendte.

§ 26. Ved anmeldelse om bareboat-ud registrering skal 
anmelder oplyse følgende:
1) Skibets identitet.
2) Oplysninger om befragters identitet.
3) Den ønskede registreringsperiodes begyndelsesdato og 

varighed.
4) I hvilket lands register skibet skal optages og under 

hvilke kendingsbogstaver.
Stk. 2. Anmeldes bareboat-ud registreringen digitalt ved 

brug af Selvbetjeningsløsningen, skal anmeldelsen under-
skrives digitalt af skibets ejer. Hvis der er anmeldte eller 
registrerede rettigheder over skibet, skal rettighedshaverne 
også underskrive anmeldelsen om bareboat-ud registrering 
digitalt.

Stk. 3. Er en underskriver ikke forpligtet til at foretage 
digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelder indlevere 
blanket nr. 12, jf. bilag 1, afsnit II, der er underskrevet origi-
nalt af ejer. Eventuelle indehavere af anmeldte eller registre-
rede rettigheder over skibet skal samtykke til bareboat-ud 
registrering af skibet på en originalt underskrevet erklæring.

Stk. 4. Herudover skal der fremlægges følgende til brug 
for registreringen:
1) Den originale bareboat-aftale eller en original ekstrakt 

af bareboat-aftalen. Bareboat-aftale eller ekstrakt skal 
være underskrevet af parterne.

2) Dokumentation for befragterens nationalitet. Som for 
selskaber kan være en udskrift fra det nationale selska-
bsregister, hvori befragteren er registreret.

3) Dokumentation for bareboat-periodens begyndelsesda-
to skal, hvis den ikke entydigt fremgår af bareboat-
aftalen eller ekstrakten, fremlægges som kopi af en 
leverings- og modtagelsesprotokol af skibet under bare-
boat-aftalen underskrevet af repræsentanter for ejer og 
befragter.

4) Original attest fra skibets udenlandske registrerings-
myndighed om, at skibet kan optages der.

5) Dokumentation for, at skibets ejer ikke indgår en ba-
reboat-aftale med et fremmed selskab eller lignende, 
hvor skibets ejer har en direkte eller indirekte kapita-
linteresse på 20 pct. eller derover og endvidere har 
indflydelse på selskabets drift, jf. § 24, stk. 4, 1. pkt., 
i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig an-
ordning. Det gælder dog ikke, hvis det over for skibsre-
gistret dokumenteres, at flagskifte er nødvendigt for at 
opfylde et udenlandsk myndighedskrav om anvendelse 
af et bestemt flag som betingelse for markedsadgang, 
jf. § 24, stk. 4, 2. pkt., i søloven, som sat i kraft for 
Grønland ved kongelig anordning.

6) Dokumentation for, at kravet om økonomisk aktivitet 
i Danmark løbende opfyldes efter skibets bortchartring 
til en udenlandsk befragter og overførsel til fremmed 
flag, når skibets ejer anses for dansk, jf. § 2 i søloven, 
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Stk. 5. Skibsregistrator kan kræve yderligere eller anden 
dokumentation til brug for afgørelsen af, om betingelserne 
i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord-
ning, for bareboat-ud registrering er opfyldt.

Forlængelse af bareboat-ind registrering og bareboat-ud 
registrering.

§ 27. Anmeldelse om forlængelse af bareboat-registrering 
skal indgives inden den registrering, som anmodes forlæn-
get, udløber. Anmodning indgives tidligst to måneder før 
udløb af den eksisterende registrering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan skibsregistrator acceptere an-
meldelse om anmodning, jf. stk. 1, tidligere end to måneder 
før udløb af den eksisterende registrering.

Stk. 3. Til brug for registrering af forlængelse af en ba-
reboat-registrering skal der indsendes ny eller supplerende 
dokumentation vedrørende de forhold, som er nævnt i § 
23, stk. 4, nr. 1-3, for bareboat-ind registrering og § 26, 
stk. 4, nr. 1-3, for bareboat-ud registrering, medmindre den 
allerede indsendte dokumentation tidsmæssigt også dækker 
forlængelsesperioden.

§ 28. Anmeldes forlængelsen digitalt ved brug af Selvbe-
tjeningsløsningen skal anmeldelsen underskrives digitalt af 
befragteren.

Stk. 2. Er befragter ikke forpligtet til at foretage digital 
anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmelder indlevere dokument 
med anmodning om forlængelsen, der er underskrevet origi-
nalt af befragteren. Anmodning om forlængelse kan indgi-
ves ved brug af blanket nr. 11 eller 12, jf. bilag 1, afsnit II.
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Stk. 3. Anmodning om forlængelse af bareboat-ud regi-
strering skal tiltrædes af eventuelle rettighedshavere, med-
mindre tidligere afgivet samtykke tidsmæssigt også dækker 
forlængelsesperioden, jf. § 27, stk. 3.

Kapitel 4
Anmeldelse og registrering af pantstiftende rettigheder og 

konvertering af papirbaserede rettigheder.

Generelle bestemmelser

§ 29. Registrering af panterettigheder, herunder underpant 
i ejerpantebreve, rådighedsindskrænkninger, udlæg og arrest 
i DSRG, kan ske i skibe optaget i DAS og SKBR, jf. § 6.

Stk. 2. Anmeldelse om udlæg og arrest i skibe skal foreta-
ges af fogeden, jf. § 31, stk. 2, i søloven, som sat i kraft for 
Grønland ved kongelig anordning.

Stk. 3. For skibe, som anmeldes uden brug af Selvbetje-
ningsløsningen, skal det originale adkomstdokument til ski-
bet være modtaget af skibsregistrator, førend rettigheder, jf. 
stk. 1, kan anmeldes.

Stk. 4. Rettigheder, som nævnt i stk. 1, kan også regi-
streres i skibe, der er registreret med en betinget ejer, 
jf. § 15. Registrering af ejerpantebrev, pantebrev, eller 
skadesløsbrev kan dog kun ske, hvis også betinget sælger 
tiltræder anmeldelsen.

Stk. 5. Ved registrering af et pantedokument på et skib, 
hæfter pantet på hele den pågældende ejers andel i ski-
bet. Ejes et skib af flere i forening, kan hver part behæfte 
sin ejerandel.

Stk. 6. Agenter og repræsentanter for den eller de regi-
strerede kreditorer på skadesløsbreve og pantebreve kan ud-
peges og registreres i DSRG. De vilkår, som gælder for 
den udpegede må angives i de særlige vilkår til pantedoku-
mentet. Hvis der til et skadesløsbrev eller et pantebrev an-
meldes en repræsentant for kreditorerne, registreres repræ-
sentanten som eneste kreditor på dokumentet. Hvis der til 
et skadesløsbrev eller et pantebrev anmeldes en agent, skal 
der også anmeldes en eller flere kreditorer. En agent kan 
samtidigt anmeldes som kreditor.

Stk. 7. For ejerpantebreve kan udpeges en person eller 
juridisk person som modtager af retlige meddelelser, jf. 
§ 660 og § 671 i retsplejelov for Grønland, der samtidig 
kan bemyndiges med fuldmagt til, på vegne af udsteder, at 
underskrive påtegninger om nedskrivning af pantesummen, 
relaksation af et eller flere skibe fra pantet, udslettelse af 
pantet samt transport af pantet til ny udsteder.

Stk. 8. Der kan ikke anmeldes eller registreres rettigheder, 
jf. stk. 1, på skibe optaget i FTJ.

Stk. 9. Anmeldelse af underpant kan ske i digitale ejer-
pantebreve, som er registreret eller anmeldt i skibe optaget i 
DAS og SKBR.

Stk. 10. Der kan kun anmeldes én panterettighedstype 
i hvert pantedokument. Et pantstiftende dokument eller et 
dokument med en rådighedsbegrænsning kan vedrøre flere 
skibe.

§ 30. Anmelder kan ved anmeldelse af en panterettig-
hed, herunder ændringer til allerede registrerede rettighe-

der, stille betingelser for, hvornår dokumentet må registre-
res. Betingelserne må alene vedrøre registreringsmæssige 
forhold. Hvis der angives betingelser, vil registrering af do-
kumentet altid blive behandlet ved manuel sagsbehandling.

Anmeldelse af ejerpantebreve, pantebreve og skadesløsbreve

§ 31. Ved anmeldelse af ejerpantebreve, pantebreve og 
skadesløsbreve, skal anmelder oplyse:
1) Hvilket skib eller hvilke skibe, som pantet omfatter.
2) Identitet og kontaktdetaljer på debitor eller udsteder.
3) Identitet og kontaktdetaljer på kreditor ved anmeldel-

se af pantebreve og skadesløsbreve, samt oplysning 
om eventuel rolle som repræsentant for øvrige kre-
ditorer.

4) Pantesum med angivelse af valuta. Hvis der er flere 
valutaer angives hver delsum med beløb og valuta.

5) Pantets prioritetsstilling i hvert enkelt skib det hæfter 
i.

6) Hvorvidt dokumentet respekterer andre registrere-
de eller fremtidige pantehæftelser og rådighedsind-
skrænkninger. For flådepant skal respekt af pantehæf-
telser og rådighedsindskrænkninger angives for hvert 
enkelt skib.

7) For pantebreve og ejerpantebreve angives eventuelle 
betalings-, afdrags- og opsigelsesvilkår.

8) For pantebreve og ejerpantebreve angives eventuel 
rentesats, rentevilkår og rentetype.

9) For pantebreve og ejerpantebreve angives eventuel 
lånetype.

10) Hvorvidt dokumentet har oprykningsret.
11) For ejerpantebreve angives, om der er personlig hæf-

telse.
Stk. 2. Har et ejerpantebrev, pantebrev eller skadesløsbrev 

ikke angivet den berettigedes prioritetsstilling eller er denne 
angivet på en mod registret stridende måde, eller er der min-
dre uoverensstemmelser mellem pantedokumentets indhold 
og de forelagte bevisligheder, meddeles pantedokumentets 
anmærkning herom, jf. § 34, stk. 3, i søloven, som sat i kraft 
for Grønland ved kongelig anordning. Der er ikke krav om 
angivelse af prioritetsstilling for pantedokumenter, som ved 
anmeldelsen er den først anmeldte rettighed, som indgår i 
den samlede prioritetsstilling.

Stk. 3. Ved anmeldelse af panterettigheder, bortset fra 
retspant og underpant, kan endvidere angives særlige vilkår 
for pantedokumentet, som gælder ud over de almindelige 
betingelser.

Stk. 4. Indeholder anmeldelsen en bestemmelse om re-
spekt af et fremtidigt pantedokument, skal anmeldelsen in-
deholde oplysning om det fremtidige pantedokuments art, 
kreditor, hovedstol og valuta.

§ 32. Ved enhver registrering af pantstiftende dokumenter, 
bortset fra retspant og underpant, gælder de almindelige 
betingelser for pantebreve, skadesløsbreve, ejerpantebreve 
og indekspantebreve. De almindelige betingelser fremgår af 
formular nr. 4, 6, 7 og 8, jf. bilag 1, afsnit I.
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Stk. 2. Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun 
ske, når fravigelserne gengives under særlige vilkår i det 
anmeldte.

§ 33. Digital anmeldelse af skadesløsbreve og pantebreve 
ved brug af Selvbetjeningsløsningen skal underskrives digi-
talt af debitor, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Digital anmeldelse af ejerpantebreve ved brug af 
Selvbetjeningsløsningen skal underskrives digitalt af udste-
der, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Er debitor ikke forpligtet til at foretage digital 
anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, kan der anmeldes et originalt 
underskrevet pantedokument. Dokumentet skal anmeldes på 
en af følgende formularer nr. 4 – 8 , jf. bilag 1, afsnit I.

Stk. 4. Originale pantebreve og skadesløsbreve skal være 
underskrevet af debitor.

Stk. 5. Originale ejerpantebreve skal være underskrevet af 
udsteder.

Stk. 6. Er der på skibet registreret en rådighedsindskrænk-
ning, som indebærer, at en påtaleberettiget skal samtykke til 
registreringen, afgives samtykke digitalt, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Er den påtaleberettigede, jf. § 6, stk. 2, ikke for-
pligtet til at anmelde digitalt, anmeldes samtykke i originalt 
underskrevet dokument.

Ændringer til og udslettelse af pantedokumenter

§ 34. Digital anmeldelse om ændring til eller udslettelse 
af en panterettighed, som er dematerialiseret eller registreret 
på grundlag af digital anmeldelse i DSRG eller anmeldt 
digitalt i DSRG efter den 15. januar 2023, skal underskrives 
digitalt af en eller flere parter afhængig af hvilken ændring, 
der anmeldes. Ændringer vedrørende følgende forhold un-
derskrives af de nævnte parter:
1) Udslettelse af ejerpantebrev uden underpantsætning 

underskrives af
a) udsteder eller
b) modtager af retlige meddelelser med fuldmagt.

2) Forhøjelse af pantesum i ejerpantebrev uden under-
pantsætning underskrives af udsteder, som også skal 
være skibets registrerede ejer.

3) Nedskrivning af pantesum i ejerpantebrev uden under-
pantsætning underskrives af
a) udsteder eller
b) modtager af retlige meddelelser med fuldmagt.

4) Ny udsteder af ejerpantebrev uden underpantsætning 
underskrives af udtrædende debitor og indtrædende 
debitor.

5) Relaksation af skib eller skibe fra ejerpantebrev uden 
underpantsætning underskrives af
a) udsteder eller
b) modtager af retlige meddelelser med fuldmagt.

6) Udpegning af ny modtager af retlige meddelelser 
uden fuldmagt på ejerpantebrev uden underpantsæt-
ning underskrives af
a) udsteder eller
b) eksisterende modtager af retlige meddelelser med 

fuldmagt.

7) Udpegning af ny modtager af retlige meddelelser med 
fuldmagt i ejerpantebrev uden underpantsætning un-
derskrives af udsteder.

8) Relaksation af skib eller skibe fra ejerpantebrev med 
underpantsætning underskrives af
a) udsteder eller modtager af retlige meddelelser 

med fuldmagt, og
b) underpanthaver.

9) Udslettelse af ejerpantebrev med underpantsætning 
underskrives af
a) udsteder eller modtager af retlige meddelelser 

med fuldmagt, og
b) underpanthaver.

10) Forhøjelse af pantesum i ejerpantebrev med under-
pantsætning underskrives af udsteder, som også skal 
være skibets registrerede ejer.

11) Nedskrivning af pantesum i ejerpantebrev med under-
pantsætning underskrives af
a) udsteder eller modtager af retlige meddelelser 

med fuldmagt, og
b) underpanthaver.

12) Ny udsteder af ejerpantebrev med underpantsætning 
underskrives af udtrædende udsteder, underpanthaver 
og indtrædende udsteder.

13) Udslettelse af underpant underskrives af underpantha-
ver.

14) Udslettelse af pantebrev, herunder indekspantebrev, 
underskrives af kreditor.

15) Forhøjelse af pantesum i pantebrev, herunder indeks-
pantebrev, underskrives af debitor, som også skal væ-
re skibets registrerede ejer.

16) Nedskrivning af pantesum i pantebrev, herunder in-
dekspantebrev, underskrives af kreditor.

17) Ændring af vilkår i låneaftalen i pantebrev, herunder 
indekspantebrev, underskrives af kreditor og debitor.

18) Debitorskifte i pantebrev, herunder indekspantebrev, 
underskrives af udtrædende og indtrædende debitor 
samt af kreditor.

19) Kreditorskifte i pantebrev, herunder indekspantebrev, 
underskrives af debitor og udtrædende kreditor.

20) Relaksation af skib fra pantebrev, herunder indekspan-
tebrev, underskrives af kreditor.

21) Udslettelse af skadesløsbrev underskrives af kreditor.
22) Forhøjelse af pantesum i skadesløsbrev underskrives 

af debitor, som også skal være skibets registrerede 
ejer.

23) Nedskrivning af pantesum i skadesløsbrev underskri-
ves af kreditor.

24) Debitorskifte i skadesløsbrev underskrives af udtræ-
dende debitor, ny debitor og kreditor.

25) Kreditorskifte i skadesløsbrev underskrives af udtræ-
dende kreditor og debitor.

26) Ændring af øvrige vilkår, herunder ændring af under-
liggende lånegrundlag i skadesløsbrev, underskrives 
af debitor og kreditor.

27) Relaksation af skib fra skadesløsbrev underskrives af 
kreditor.
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Stk. 2. Ved udslettelse af ejerpantebrev med underpant 
sætning, jf. stk. 1, nr. 9, er der samtidig krav om udslettelse 
af underpant, som underskrives af underpanthaver.

Stk. 3. I andre situationer, herunder alle ændringer til 
særlige vilkår, kan henvendelse ske til skibsregistrator med 
henblik på afklaring af, hvem der skal underskrive.

Stk. 4. Er en underskriver ikke forpligtet til at foretage 
digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal ændringer udformet 
på papir indleveres med original underskrift fra relevante 
parter. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:
1) Første registreringsdato for panterettigheden.
2) Identifikationsnummer i DSRG for den pågældende 

rettighed.
3) Indholdet af ændringen.
4) Navn og kontaktoplysninger på anmelder.

Anmeldelser vedrørende underpant

§ 35. Ved anmeldelse af underpant i et ejerpantebrev, skal 
anmelder oplyse følgende:
1) Ejerpantebrevets identifikationsnummer i DSRG.
2) Underpantesummen og dennes valuta.
3) Identitet og kontaktdetaljer på underpanthaver og ud-

steder.
Stk. 2. Underpant kan kun anmeldes i digitale ejerpante-

breve, herunder ejerpantebreve konverteret til digitale ejer-
pantebreve efter reglerne i kapitel 14.

Stk. 3. Der kan ikke knyttes vilkår til registreringen af det 
enkelte underpant.

Stk. 4. Underpantsætningsbeløbet skal være angivet i 
samme valuta som hovedstolen.

Stk. 5. Ændres pantebrevets hovedstol medfører dette ik-
ke en ændring af underpantsætningsbeløbet uden særskilt 
anmeldelse herom.

Stk. 6. Anmeldelse af underpant i et ejerpantebrev kan 
først ske efter anmeldelse af ejerpantebrevet.

Stk. 7. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af udsteder 
af ejerpantebrevet, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Er udsteder ikke forpligtet til at foretage digital an-
meldelse, jf. § 6, stk. 2, skal et underpantsætningsdokument 
anmeldes på papir med udsteders originale underskrift. Do-
kumentet skal oprettes på formular nr. 5, jf. bilag 1, afsnit 
I, med angivelse af oplysninger, der fremgår af stk. 1, samt 
kontaktoplysninger på anmelder.

§ 36. Ved anmeldelse af forhøjelse eller nedskrivning af et 
registreret underpant skal anmelder oplyse følgende:
1) Ejerpantebrevets identifikationsnummer i DSRG.
2) Underpantebrevets identifikationsnummer i DSRG.
3) Den nye underpantesum og dennes valuta.
4) Identitet og kontaktdetaljer på underpanthaver og ud-

steder.
Stk. 2. Anmeldelse om forhøjelse skal underskrives digi-

talt af ejerpantebrevets udsteder, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Anmeldelse om nedskrivning skal underskrives 

digitalt af underpanthaver, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Er underskriver ikke forpligtet til at foretage digital 

anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmeldelse om ændring 
foretages ved indlevering af et dokument med originale un-

derskrifter fra de relevante parter, der fremgår af stk. 2 og 
3. Dokumentet skal indeholde de oplysninger, der fremgår af 
stk. 1, samt kontaktoplysninger på anmelder.

§ 37. Ved anmeldelse af udslettelse af et registreret under-
pant skal anmelder oplyse følgende:
1) Ejerpantebrevets og underpantebrevets identifikations-

nummer i DSRG.
2) Identitet og kontaktdetaljer på underpanthaver og ud-

steder.
Stk. 2. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af under-

panthaver, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Er underpanthaver ikke forpligtet til at foretage 

digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmeldelse foretages 
ved indlevering af et dokument med underpanthavers origi-
nale underskrift og med anmodning om udslettelse. Doku-
mentet skal indeholde de oplysninger, der fremgår af stk. 1, 
og besked om at underpantet anmodes slettet, samt kontakt-
oplysninger på anmelder.

Anmeldelse og ændring af rådighedsindskrænkninger

§ 38. Anmeldelse af rådighedsindskrænkninger, herunder 
salgsforbud, pantsætningsforbud eller øvrige rådighedsind-
skrænkninger, skal indeholde følgende oplysninger:
1) Hvilket skib eller skibe rådighedsindskrænkningen 

gælder for.
2) Identitet og kontaktdetaljer på den forpligtede.
3) Identitet og kontaktdetaljer på den påtaleberettigede.
4) Om rådighedsindskrænkningen indeholder en eller fle-

re af følgende:
a) Salgsforbud.
b) Pantsætningsforbud.
c) Øvrig rådighedsindskrænkning.

5) Rådighedsindskrænkningens prioritetsstilling i ski-
bet. Rådighedsindskrænkninger, som vedrører flere ski-
be, skal angive prioritetsstillingen i hvert enkelt skib.

6) Hvorvidt rettigheden respekterer andre registrerede el-
ler fremtidige pantehæftelser eller rådighedsindskrænk-
ninger. Rådighedsindskrænkninger, som vedrører flere 
skibe, skal angive respekt i hvert enkelt skib.

7) En eventuel tidsbegrænsning for den anmeldte rådig-
hedsindskrænkning.

Stk. 2. Når der anmeldes en øvrig rådighedsindskrænk-
ning, skal indholdet heraf formuleres af anmelder og anmel-
delsen behandles manuelt.

Stk. 3. Der kan angives en eller flere rådighedsindskrænk-
ninger på samme anmeldelse, jf. dog stk. 1, nr. 5.

Stk. 4. En rådighedsindskrænkning, som ikke angiver en 
prioritetsstilling meddeles anmærkning herom, jf. § 34, stk. 
4, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig 
anordning. Der er dog ikke krav om angivelse af prioritets-
stilling for rådighedsindskrænkninger, som ved anmeldelsen 
er den først anmeldte rettighed, som indgår i den samlede 
prioritetsstilling. Der angives kun en prioritetsstilling for 
én anmeldelse om rådighedsindskrænkning, uanset at rådig-
hedsindskrænkningen indeholder forskellige indskrænknin-
ger.
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Stk. 5. Anmeldelsen skal underskrives digitalt af skibets 
ejer, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Er skibets ejer ikke forpligtet til at foretage digi-
tal anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal anmeldelse foretages 
ved indlevering af et dokument med skibets ejers originale 
underskrift. Dokumentet skal indeholde de oplysninger, der 
fremgår af stk. 1, samt kontaktoplysninger på anmelder og 
indgives på formular nr. 10, jf. bilag 1, afsnit I.

§ 39. Digital anmeldelse ved brug af Selvbetjeningsløs-
ningen om ændring til eller udslettelse af en rådighedsbe-
grænsning, skal underskrives digitalt af den forpligtede eller 
den påtaleberettigede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ændringer vedrørende følgende forhold underskri-
ves af de nævnte parter:
1) Udslettelse af rådighedsindskrænkninger skal under-

skrives af den påtaleberettigede.
2) Ændringer af en rådighedsindskrænkning skal under-

skrives af den forpligtede eller den påtaleberettigede 
eller både af den forpligtede og den påtaleberettige-
de. Underskrift skal afgives af den eller de parter, som 
stilles ringere ved ændringen.

Stk. 3. Er den forpligtede eller påtaleberettigede ikke 
forpligtet til at foretage digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, 
skal vedkommende indlevere et originalt underskrevet doku-
ment, jf. stk. 4, med anmodning om ændring eller udslettelse 
og med underskrift fra relevante parter. Dokumentet skal 
indeholde følgende oplysninger:
1) Identifikationsnummer i DSRG for den pågældende 

rettighed, som ændres.
2) Indholdet af ændringen.
3) Kontaktoplysninger på anmelder.

Stk. 4. En anmeldelse af ændring til eller udslettelse af en 
rådighedsindskrænkning, jf. stk. 3, udformes på formular nr. 
10, jf. bilag 1, afsnit I.

Håndhævelse af rådighedsindskrænkning

§ 40. Påtaleberettigede skal med sin digitale underskrift 
samtykke til enhver anmeldelse af nye rettigheder eller æn-
dring til allerede registrerede rettigheder, som er i konflikt 
med den påtaleberettigedes rådighedsindskrænkning, for at 
anmeldelsen kan registreres, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er den påtaleberettigede ikke forpligtet til at fore-
tage digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, må den påtaleberetti-
gedes samtykke indleveres på papir med dennes originale 
underskrift. Dokumentet skal indeholde oplysninger om den 
påtaleberettigede, rådighedsindskrænkningen og hvad der 
samtykkes til, jf. stk. 1, samt kontaktoplysninger på anmel-
der.

Kapitel 5
Registreringens foretagelse, retsvirkningstidspunkt og 

skibsbladet

§ 41. Automatiseret registrering i DSRG sker umiddel-
bart efter, at alle påkrævede underskrifter, nødvendig og 
godkendt digitalt verificerbar dokumentation, herunder fuld-
magter indført i det digitale fuldmagtsregister, jf. § 51, stk. 
1, og anmodning om registrering, er anmeldt i DSRG. An-

meldelser, som vedrører teknisk data om et skib, ændring af 
teknisk data og ny-optagelse, skal dog manuelt godkendes 
af Søfartsstyrelsen, før anmeldelse kan indgives endeligt, og 
automatiseret registrering kan ske.

Stk. 2. Automatiseret registrering, jf. stk. 1, kan ikke ske, 
hvis der til brug for registreringen indleveres rettighedsdo-
kumenter og anmeldelser i original på papir, samt hvis der 
anmeldes dokumentation eller oplysninger, som ikke kan ve-
rificeres i DSRG, herunder dokumentation for prokura, sær-
lige vilkår i pantedokumenter og rådighedsbegrænsninger 
med andet indhold end de i DSRG tilgængelige. Det samme 
gælder, hvis underskriver trods underskrift med digital sig-
natur ikke kan verificeres. Når automatiseret registrering 
ikke kan ske, sker verificering og registrering manuelt ved 
skibsregistrators foranstaltning.

Stk. 3. Enhver ejerrettighed og panterettighed skal anmel-
des hver for sig og kan således ikke registreres automa-
tisk på samme tidspunkt eller med samme anmeldelsestids-
punkt. For så vidt angår rådighedsindskrænkninger kan der, 
jf. § 38, stk. 3, i en anmeldelse angives flere indskrænknin-
ger, og i det tilfælde registreres alle indskrænkninger på 
samme tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Såfremt to eller flere anmeldelser af ejerrettighe-
der, panterettigheder eller rådighedsindskrænkninger ønskes 
registreret samtidigt, må det anføres i anmeldelsen af hver 
af de berørte rettigheder. De afgivne anmeldelser vil herefter 
blive manuelt behandlet og registreret samtidigt af skibsre-
gistrator.

§ 42. Anmeldelser, der undergår manuel sagsbehandling 
i DSRG, registreres manuelt af skibsregistrator i DSRG hur-
tigst muligt efter modtagelsen af anmeldelsen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor automatisk registrering ikke er 
mulig, og hvor tidspunktet for registreringens gennemførel-
se er af særlig betydning for parterne, kan skibsregistrator 
kontaktes med henblik på aftale om en tentativ plan for 
dokumentindlevering og registrering.

Retsvirkningstidspunkter og anmeldelsestidspunkter

§ 43. Registrering af rettigheder har retsvirkning på den 
dato og det klokkeslæt, hvor registreringen blev anmeldt i 
DSRG, medmindre andet fremgår af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Anmeldelse om registrering af matrikulære oplys-
ninger som optagelse af skib, skibets navn, hjemsted, byg-
geår, byggenummer, bareboat-ind registrering, bareboat-ud 
registrering og registerskifte har retsvirkning fra det klokke-
slæt, hvor registreringen er sket i DSRG.

§ 44. Anmeldelse om registrering af rettigheder, der er 
foretaget på originale papirdokumenter, som sendes med 
almindelig post til registrering, og som modtages i Søfarts-
styrelsen inden kl. 14.30 på åbningsdage, anmeldes af skibs-
registrator i DSRG efter kl. 14.30, men inden kl. 18.00 
samme dag. Anmeldes to rettigheder herefter i samme skib 
samme dag, gives begge dokumenter samme anmeldelses-
tidspunkt. Dokumenter, som modtages efter kl. 14.30 på åb-
ningsdage eller på dage, som ikke er åbningsdage, anmeldes 
af skibsregistrator i DSRG hurtigst muligt den næstfølgende 
åbningsdag inden kl. 18.00.
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Stk. 2. Anmeldelse om registrering af rettigheder, der er 
foretaget på originale papirdokumenter, som indleveres per-
sonligt, herunder indlevering ved kurer eller lignende i Sø-
fartsstyrelsens reception inden kl. 14.30 på Søfartsstyrelsens 
åbningsdage, anmeldes af skibsregistrator i DSRG umiddel-
bart efter modtagelsen og i den rækkefølge, de er modtaget, 
dog senest kl. 18.00 samme dag. Dokumenter, som modta-
ges efter kl. 14.30 på åbningsdage eller på dage, som ikke er 
åbningsdage, anmeldes af skibsregistrator i DSRG hurtigst 
muligt den næstfølgende åbningsdag inden kl. 18.00.

Stk. 3. Anmeldelser, der er foretaget på originale papirdo-
kumenter, jf. stk. 1 og 2, opnår et anmeldelsestidspunkt, 
svarende til det tidspunkt, hvor skibsregistrator foretager 
anmeldelse i DSRG.

Stk. 4. Anmeldelser, som afvises fra anmeldelse, opnår 
ikke et anmeldelsestidspunkt.

Stk. 5. Anmeldelser, som kræves berigtiget, før registre-
ring kan ske, opnår et anmeldelsestidspunkt på det tids-
punkt, hvor anmeldelsen er sket. Hvis en sådan anmeldelse 
ikke kan berigtiges, afvises anmeldelsen, og det opnåede 
anmeldelsestidspunkt fortabes.

Stk. 6. Alle dokumenter, som lægges i Søfartsstyrelsens 
postkasse, anses som fremsendt med post, jf. stk. 1.

Stk. 7. Anmeldes modstridende rettigheder over samme 
skib, og skal anmeldelserne have samme anmeldelsestids-
punkt, jf. stk. 1, 2. pkt., registreres hvert af dokumenterne 
med anmærkning om det andet. Er begge de anmeldte ret-
tigheder adkomstdokumenter, anmeldes begge dokumenter 
i DSRG, og adkomsthaverne gives en frist, jf. § 34, stk. 3, 
i søloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord-
ning, til ad rettens vej eller på anden måde at ordne deres 
indbyrdes forhold. Overskrides fristen, afvises det anmeldte 
fra DSRG.

Stk. 8. Indleveres flere pantedokumenter eller rådigheds-
indskrænkninger på papir vedrørende samme skib samtidigt, 
jf. stk. 1-5, gives de sideordnet prioritet, medmindre doku-
menterne selv angiver indbyrdes respekt. Hvis der foreligger 
en mindre uoverensstemmelse mellem dokumenternes ind-
hold, gives der anmærkning herom.

Stk. 9. Dokumenter, som sendes med post eller kurer, 
skal indgives til Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsens adresse 
og åbningstider fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

§ 45. Adkomstdokumenter i papirform om anmeldelse 
af optagelse af skib, jf. §§ 7-8, som i underskrevet stand 
anmeldes ved fremsendelse pr. e-mail eller i kopi til skibsre-
gistrator inden kl. 14.30 på Søfartsstyrelsens åbningsdage, 
opnår et anmeldelsestidspunkt, jf. § 44.

Stk. 2. Adkomstdokumenter i papirform vedrørende 
samme skib, som indsendes samme dag og med samme 
anmeldelsestidspunkt, jf. § 44, stk. 1, 2 7, inden kl. 14.30, 
gives samme anmeldelsestidspunkt.

Stk. 3. Registrering af dokumentet kan først ske, når origi-
naldokumentet er modtaget af skibsregistrator indenfor 14 
dage fra modtagelsen af dokumentet, der er nævnt i stk. 
1 eller 2. Hvis det originale dokument ikke er modtaget 
inden for fristen, vil det anmeldte blive afvist fra registre-
ring. Eventuelle andre rettigheder, som er anmeldt på skibet 

på grundlag af den elektroniske kopi, vil tillige blive afvist 
fra registrering. Det opnåede anmeldelsestidspunkt fortabes 
herefter.

Skibsbladet

§ 46. I skibsregistret har hvert skib, herunder skib under 
bygning og udslettede skibe, sit eget skibsblad.

Stk. 2. På skibsbladet vises oplysninger om anmeldte og 
registrerede forhold, herunder:
1) Skibets register og registreringsstatus, kendingsbog-

staver, navn, hjemsted, anvendelse, mål, byggeværft 
og byggenummer, eventuelt IMO-nummer, samt om 
og i givet fald hvorfra skibet er indflaget og en kort-
fattet gengivelse af oplysninger om eventuelle pante-
rettigheder overført fra udenlandsk register, jf. § 15, 
stk. 4, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kon-
gelig anordning. For fiskeskibe vises havnekendings-
nummer.

2) Ejers navn og adresse, samt ejers andele af skibet og 
datoen for ejers overtagelse af skibet.

3) Navn på den eller de, der opfylder aktivitetskravet, 
samt navn på den valgte kontaktperson eller det valgte 
selskab, jf. kapitel 12.

4) Pante- og underpanterettigheder, herunder pantesum, 
valuta og type, herunder om dokumentet har en rekta 
klausul, er indekseret eller er negotiabelt, samt om 
dokumentet udelukkende eksisterer fysisk og ikke er 
dematerialiseret, eller udelukkende eksisterer elektro-
nisk og dermed er dematerialiseret. Videre vises navn 
og adresse på udsteder eller debitor samt på kreditor 
eller en eventuel repræsentant for kreditorerne eller 
agent. For ejerpantebreve vises også oplysning om 
eventuel modtager af retlige meddelelser. Endelig vi-
ses anmelders navn og by, hvilke skibe pantet gælder 
for, aktuel prioritetsstilling i skibet, og hvor stor en 
del af skibet pantet gælder for.

5) For panterettigheder vises for hver enkelt panthæftel-
se pantets type, som enten ejerpantebrev, pantebrev, 
skadesløsbrev eller underpant i ejerpantebrev, samt 
om pantesummen er indekseret (indekspantebrev).

6) Oplysninger om udlæg og arrest vises under panteret-
tigheder.

7) Rådighedsbegrænsninger, herunder type, navn og 
adresse på forpligtede og påtaleberettigede personer 
eller selskaber, indholdet af rådighedsbegrænsningen, 
hvilke skibe rådighedsbegrænsningen i det hele gæl-
der for og aktuel prioritetsstilling i skibet.

8) Bareboat-registrering til fremmed flag, herunder op-
lysninger om skibets register med angivelse af, til 
hvilket fremmed flag bareboat-registreringen sker, 
kendingsbogstaverne under fremmed flag og bare-
boat-registreringsperioden.

9) Bareboat-registrering til dansk register herunder hvil-
ket land og hvilke kendingsbogstaver skibet har i 
det register, hvor det er ejerregistreret, skibets navn, 
hjemsted, anvendelse, mål, byggeværft og byggenum-
mer i dansk register eventuelt IMO-nummer, samt 
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oplysninger om befragter og bareboat-registreringspe-
rioden.

10) Anmeldelsestidspunkt og registreringstidspunkt vises 
for alle rettigheder. For hyppige registerskift vises 
endvidere anmeldt retsvirkningstidspunkt.

11) Tekniske oplysninger om skibet, herunder BT, netto-
tonnage, bredde, længde, dybde og motorinformation.

12) Anmeldte og registrerede dokumenter med oplysning 
om anmeldelsesklokkeslæt og dato, type af doku-
ment, anmelders navn, registreringstidspunkt og regi-
streringsstatus.

Stk. 3. På skibsbladet vises ikke oplysninger, der er anført 
som særlige vilkår om underliggende låneforhold, supple-
rende misligholdelsesbestemmelser, aftalte retningslinjer for 
udpegning af ny repræsentant, agent m.v.

Stk. 4. På skibsbladet fremgår alle historiske versioner af 
skibsbladet for et skib.

§ 47. Når en rettighed eller matrikulær oplysning er an-
meldt til DSRG, men endnu ikke registreret, angives følgen-
de oplysninger på skibsbladet:
1) Anmeldelsens type som enten er en matrikulær oplys-

ning, en ejerrettighed, en panterettighed eller en rådig-
hedsbegrænsning.

2) Anmeldelsestidspunktet.
3) Anmelders navn og by.

§ 48. På skibsbladet kan der tillige angives bemærkninger 
om:
1) Kære af skibsregistrators afgørelse til landsretten.
2) Rettigheder, som henstår på skibet efter udslettelse.
3) Modtaget kuratorattest vedrørende ejer eller kreditor.
4) Modtaget skifteretsattest vedrørende ejer eller kreditor.
5) Modtaget indkaldelse til tvangsauktion vedrørende ejer 

eller kreditor.
6) Modtaget meddelelse om indkaldelse til mortifikation 

vedrørende panterettighed.
7) Administrative oplysninger fra skibsregistrator.

Kapitel 6
Fuldmagt og prokura

Udstedelse af fuldmagter

§ 49. Enhver kan i Selvbetjeningsløsningen udstede en 
digital fuldmagt til en fysisk person ved brug af digital 
signatur.

Stk. 2. Enhver kan udstede en fuldmagt som et fysisk 
dokument og indlevere dette til skibsregistrator i original.

Stk. 3. Fuldmagter, som befuldmægtiger juridiske person-
er, kan ikke udstedes digitalt, jf. stk. 1, men skal indleveres 
til skibsregistrator, jf. stk. 2.

Stk. 4. Der kan ikke afgives fuldmagt til fuldmagtstage-
re, som er undtaget fra forpligtelsen til at foretage digital 
anmeldelse, jf. § 6, stk. 2.

Fuldmagtstagers bemyndigelse

§ 50. Den, som i medfør af § 39 d, stk. 1, i søloven, som 
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og reglerne 
i dette kapitel har fået fuldmagt til at disponere på en andens 

vegne, kan ved brug af egen digital signatur disponere i 
henhold til fuldmagten i DSRG.

Fuldmagtsregister

§ 51. En fuldmagt, som anmeldes i DSRG af en fuld-
magtsgiver eller af skibsregistrator, indføres i et digitalt 
fuldmagtsregister. En fuldmagt deaktiveres i registret, når en 
angivet gyldighedsperiode ophører, eller fuldmagten trækkes 
tilbage.

Stk. 2. En fuldmagt, der deaktiveres i fuldmagtsregistret, 
vil fortsat være synlig i Selvbetjeningsløsningen for fuld-
magtsgiver og fuldmagtstager. Skibsregistrator orienterer 
fuldmagtsgiver og fuldmagtstager om deaktivering som føl-
ge af tilbagetrækning.

Stk. 3. Når en fuldmagt, der er udstedt som fysisk doku-
ment, er lagt ind digitalt i DSRG af skibsregistrator, returne-
res fuldmagten til anmelder.

Modtagelse af fuldmagter

§ 52. En fuldmagt, der er digitalt anmeldt, har virkning, 
når den er udstedt i Selvbetjeningsløsningen.

Stk. 2. Fuldmagter, som på Søfartsstyrelsens åbningsdage 
modtages på papir inden kl. 14.30, vil løbende blive digi-
taliseret af skibsregistrator, dog senest samme dag inden 
kl. 18.00. Fuldmagter, som modtages efter kl. 14.30, vil om 
muligt blive indlagt samme dag inden kl. 18.00 og ellers 
den næstfølgende åbningsdag. Digitalisering af en fuldmagt 
modtaget på papir sker dog kun, hvis fuldmagten kan god-
kendes af skibsregistrator. Kan en anmeldt fuldmagt ikke 
godkendes, meddeles anmelder senest kl. 18.00 samme dag 
eller efterfølgende åbningsdag, hvorfor godkendelse ikke 
vurderes at kunne ske.

Stk. 3. En fuldmagt udstedt på papir har virkning, når 
skibsregistrator har anmeldt fuldmagten digitalt i DSRG.

Tilbagekaldelse af fuldmagter

§ 53. En fuldmagt, som er digitalt udstedt i DSRG, kan 
tilbagekaldes af fuldmagtsgiver i DSRG ved brug af digital 
signatur. Tilbagekaldelse af fuldmagten har virkning, når 
tilbagekaldelsen er anmeldt i DSRG.

Stk. 2. En fuldmagt kan også tilbagekaldes af fuldmagts-
giver ved en skriftlig henvendelse til skibsregistrator. Tilba-
gekaldelsen har virkning, når skibsregistrator digitalt har 
anmeldt tilbagekaldelsen af fuldmagten i DSRG. Skibsregi-
strators tilbagekaldelse af fuldmagten i DSRG sker hurtigst 
muligt efter, at anmodning om tilbagekaldelse er kommet 
frem til skibsregistrator.

Krav til fuldmagter udstedt i Selvbetjeningsløsningen ved 
brug af digital signatur

§ 54. En fuldmagt, som udstedes digitalt i Selvbetjenings-
løsningen ved brug af digital signatur, skal underskrives 
digitalt af fuldmagtsgiver og fuldmagtstager.

Stk. 2. En fuldmagt, som udstedes digitalt i Selvbetje-
ningsløsningen ved brug af digital signatur, skal udfærdiges 
i det tilgængelige format i DSRG og kan alene udstedes med 
de dertil tilgængelige handlinger.
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Fuldmagter udstedt på papir.

§ 55. En fuldmagt på papir skal anmeldes ved indlevering 
af et dokument og være originalt underskrevet af fuldmagts-
giver. Fuldmagtsgivers identitet skal bekræftes af to vitter-
lighedsvidner, en advokat, der har dansk advokatbeskikkel-
se, eller notarius publicus.

Stk. 2. En fuldmagt på papir kan udarbejdes på den af 
skibsregistrator udgivne fuldmagtsblanket nr. 25, jf. bilag 1, 
afsnit II. Hvis en fuldmagt på papir indgives i dette format, 
og blanketten er korrekt udfyldt og underskrevet, digitalise-
rer skibsregistrator fuldmagten, jf. § 52, stk. 2.

Stk. 3. En fuldmagt, der er anmeldt på papir, skal indehol-
de følgende oplysninger:
1) Navn og adresse på fuldmagtsgiver og fuldmagtsta-

ger. For juridiske personer skal endvidere angives CVR 
nr., og for fysiske personer skal angives fødselsdato.

2) Hvilket eller hvilke skibe, som fuldmagten vedrører.
3) Entydig afgrænsning af fuldmagtstagers bemyndigelse.

Stk. 4. Skibsregistrator kan anmode om berigtigelse af 
eller afvise en fuldmagt, der er anmeldt på papir, som ikke 
er entydig og klar. Krav om berigtigelse eller afvisning af 
fuldmagten meddeles anmelder, jf. § 52, stk. 2.

Stk. 5. Skibsregistrator kan efter omstændighederne kræve 
at der fremlægges dokumentation med henblik på entydig 
identifikation af fuldmagtsgiver, fuldmagtstager eller skibet.

Prokura

§ 56. Digital underskrift på anmeldelser i DSRG med 
medarbejdersignatur på vegne af et pengeinstitut eller sel-
skab, der er etableret her i riget, kan afgives af personer 
som har den fornødne prokura i henhold til et underskriftcir-
kulære, der er udstedt i henhold til tegningsreglen for penge-
instituttet eller selskabet. Underskrift i henhold til prokura 
accepteres ikke ved salg af skibe, som banken ejer, eller 
på dokumenter, som vedrører værdier, som ligger over 50 
mio. DKK eller tilsvarende, medmindre der udtrykkeligt i 
prokuracirkulæret er angivet en anden grænse.

Stk. 2. Pengeinstitutter, som har hjemsted i et EU/EØS 
land, og som har registreret en prokuraregel og prokurister i 
et nationalt selskabsregister, kan ved fremlæggelse af digital 
udskrift af det pågældende register dokumentere underskrift-
kompetence, såfremt skibsregistrator vurderer bemyndigel-
sens grænser som entydige.

Stk. 3. I tilfælde, hvor bemyndigelsens grænser ikke er 
entydige, kan underskrift i henhold til prokuracirkulæret dog 
accepteres, hvis bemyndigelsen bekræftes af notarius publi-
cus.

§ 57. Som dokumentation for bemyndigelsen for under-
skrifter, der er afgivet i henhold til et underskriftcirkulære, 
jf. § 56, skal skibsregistrator modtage kopi af det pågælden-
de cirkulære indeholdende prokuraens grænser, underskrift-
regler samt oplysning om udpegede navngivne prokurister.

Stk. 2. Det er pengeinstituttets eller selskabets ansvar over 
for skibsregistrator at tilbagekalde et fremsendt underskrift-
cirkulære, når det ikke længere er gyldigt og fremsende et 
gældende underskriftcirkulære.

Kapitel 7
Generelle krav til anmeldelser og dokumentation, afvisning 

af anmeldelser samt afhjælpning af mangler m.v.

Krav til underskrifter og dokumenters originalitet

§ 58. Enhver anmeldelse om registrering af en rettighed 
over et skib eller andre anmeldelser med oplysning om et 
skib, skal underskrives af den, der er berettiget i forhold 
til rettigheden, herunder eventuelle påtaleberettigede parter, 
eller den, der er berettiget til at erklære sig om oplysningen.

Stk. 2. Ved underskift på vegne af danske juridiske per-
soner verificerer skibsregistrator underskrivers bemyndigel-
se ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister. Under-
skrifter på vegne af danske juridiske personer skal afgives i 
henhold til tegningsregel.

Stk. 3. Såfremt den juridiske person er dansk, og tegnings-
reglen ikke fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, 
skal underskrivers bemyndigelse bekræftes af notarius pub-
licus, eller dokumenteres ved at fremlægge en kopi af den 
juridiske persons vedtægter og generalforsamlingsprotokol-
later, som dokumenterer underskrivers tegningsret.

Stk. 4. Såfremt den juridiske person er en udenlandsk en-
hed, skal underskrivers bemyndigelse bekræftes af notarius 
publicus eller for EU/EØS selskaber ved fremlæggelse af 
dokumentation fra et officielt udenlandsk selskabsregister, 
der bekræfter vedkommendes tegningsret.

Stk. 5. Underskrivers identitet på digitale anmeldelser be-
kræftes med digital signatur og verificeres i Selvbetjenings-
løsningen.

Stk. 6. Underskrivers identitet skal ved anmeldelser på 
fysiske dokumenter samt på anden fysisk dokumentation 
med krav om originalitet, være bekræftet af notarius publi-
cus, en advokat, der har dansk advokatbeskikkelse, eller to 
vitterlighedsvidner. Ved underskrifter på vegne af fysiske 
personer skal det endvidere bekræftes, at underskriver er 
myndig. Et vitterlighedsvidne, som ikke er en advokat med 
dansk advokatbeskikkelse, skal angive bopælsadresse. Et 
vitterlighedsvidne, som ikke er bopælsregistreret i CPR, skal 
fremsende kopi af pas eller anden gyldig billedlegitimation.

Stk. 7. Påtegninger fra notarius publicus fra et EU/EØS 
land, accepteres uden krav om legalisering eller apostille-
ring, hvorimod påtegninger fra notarius publicus fra et land, 
som ikke er medlem af EU/EØS, skal legaliseres eller apo-
stilleres af den relevante udenlandske myndighed.

§ 59. Anmeldelser, der er indleveret på papir og fysisk 
indleveret dokumentation med krav om originalitet, skal 
indleveres med originale underskrifter fra de berettigede.

Stk. 2. Digitale dokumenter, der er fremsendt til skibsre-
gistrators e-mail, og som er digitalt verificerbare, kan efter 
skibsregistrators vurdering betragtes som originale. Digitale 
dokumenter, der er underskrevet med digital signatur, jf. § 6, 
stk. 1, anses i alle tilfælde som originale.

Anmeldelse og registrering i tilfælde af system nedbrud eller 
driftsforstyrrelser

§ 60. I tilfælde af systemnedbrud eller driftsforstyrrelser 
af betydning for anmeldelse og registrering i DSRG kan 
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skibsregistrator efter skriftlig og begrundet anmodning og 
efter en konkret vurdering af anmeldelsens eller registrerin-
gens hastende karakter set i forhold til nedbruddets omfang 
og forventede varighed, tillade, at anmeldelser og registre-
ring i DSRG sker på anden måde end foreskrevet i denne 
bekendtgørelse. Denne bestemmelse giver mulighed for at 
lempe krav om digital underskrift i DSRG, men ikke for 
at lempe kravene om oplysninger, fysiske underskrifter og 
anden dokumentation.

Sprog

§ 61. Anmeldelser til registrering af pantedokumenter 
skal være affattet på dansk.

Stk. 2. Anmeldelser til registrering af øvrige rettigheder 
over eller oplysninger om et skib, samt dokumentation til 
brug for registreringen, skal være affattet på dansk, engelsk, 
svensk eller norsk. Skibsregistrator kan dog i særlige tilfæl-
de give tilladelse til registrering af sådanne anmeldelser på 
andre sprog.

Stk. 3. Dokumenter, der indleveres på et andet sprog end 
dansk, kan af skibsregistrator kræves oversat til dansk af en 
godkendt oversætter.

Afvisning af anmeldelser og afhjælpning af mangler

§ 62. Opfylder en anmeldelse af en rettighed til registre-
ring ikke betingelserne i søloven, som sat i kraft for Grøn-
land ved kongelig anordning, og betingelserne i denne be-
kendtgørelse for registrering, afvises anmeldelsen, jf. dog 
stk. 2, 4 og 6.

Stk. 2. Foreligger der en mangel, som skønnes at kunne 
afhjælpes, kan skibsregistrator fastsætte en frist for afhjælp-
ning af manglen.

Stk. 3. Har et pantedokument eller en rådighedsind-
skrænkning ikke angivet den berettigedes prioritetsstilling 
eller angivet den i strid med andre hæftelser, eller er der 
mindre uoverensstemmelser mellem dokumentets indhold 
og de forelagte bevisligheder, meddeles der anmærkning 
herom.

Stk. 4. Skibsregistrator kan forlænge den frist, som er 
fastsat i medfør af stk. 2.

Stk. 5. Er manglen ikke afhjulpet inden den frist, som er 
fastsat i medfør af stk. 2 eller stk. 4, afvises anmeldelsen 
fra registrering. Eventuelle fysiske dokumenter returneres til 
anmelder. Afvisningen ledsages af en begrundelse for afvis-
ningen. Ved afvisning slettes anmeldelsestidspunktet for den 
indgivne anmeldelse.

Stk. 6. Skibsregistrator kan, hvor søloven, som sat i kraft 
for Grønland ved kongelig anordning, tillader det, registrere 
en anmeldelse, uanset at en eller flere af betingelserne i 
denne bekendtgørelse ikke er opfyldt.

Registrering med frist af skibe indført fra udlandet

§ 63. Skibsregistrator kan registrere skibe, der indføres fra 
udlandet og rettigheder over disse skibe, med frist, såfremt 
skibsregistrator modtager de for registrering krævede anmel-
delser, originale dokumenter, kopier og anden dokumenta-
tion.

Stk. 2. Kravet om original attest i henhold til § 15, stk. 
1, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig 
anordning, kan frafaldes, og registrering med frist kan ske 
på grundlag af kopi af attesten.

Stk. 3. Anmelderen skal skriftligt anmode om, at et skib 
skal registreres med frist.

Stk. 4. Registrering med frist kan kun ske, hvis der ikke 
er noget til hinder for registrering, jf. stk. 1. Skibsregistrator 
kan registrere rettigheder vedrørende adkomst, pant, rådig-
hedsindskrænkning, udlæg m.v. med en frist på 7 hverdage 
for frembringelse af den originale attest. Skibsregistrator 
kan i særlige tilfælde og efter anmodning forlænge denne 
frist.

Stk. 5. Fristen i stk. 4 beregnes fra og med den førstkom-
mende hverdag efter den dag, hvor registrering med frist er 
foretaget.

Stk. 6. Panterettigheder, der skal overføres til skibsregis-
tret sammen med skibets registrering, jf. § 15, stk. 4, i sølo-
ven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, 
registreres med samme frist.

Stk. 7. Anmeldes efterfølgende rettigheder inden for fri-
sten i stk. 1, bliver de registreret med samme frist, som 
skibet.

Stk. 8. Ved registrering med frist registreres rettigheden 
foreløbigt i DSRG med angivelse af, at registreringen er sket 
med frist og med angivelse af fristen. For fartøjer til opta-
gelse med frist i FTJ indføres skibet på tilsvarende måde i 
FTJ.

Stk. 9. Modtages den originale attest inden for den fastsat-
te frist, indføres de rettigheder, som er registreret med frist, 
endeligt i DSRG med retsvirkning fra samme tidspunkt, 
som tildelt ved registreringen med frist. Ved anmeldelser på 
fysiske dokumenter til registrering med frist kan anmelderen 
anmode om, at skibsregistrator på dokumenterne angiver, at 
registreringen er endelig.

Stk. 10. Er original attest ikke modtaget ved fristens ud-
løb, slettes skibet og de registrerede rettigheder i DSRG, jf. 
§ 15, stk. 2, 3. pkt., i søloven, som sat i for Grønland kraft 
ved kongelig anordning.

Kapitel 8
Offentlighed, udstedelse af attester og udskrifter af 

pantedokumenter og digital verificering af disse

Offentlighed.

§ 64. Skibsbladet er offentligt tilgængeligt.
Stk. 2. Oplysninger om ejere af skibe i danske registre 

samt hvilke skibe, de ejer eller har ejet er offentligt tilgæn-
gelige på Skibsbladet. Personer med navne- og adressebe-
skyttelse offentliggøres ikke i de danske skibsregistre.

Stk. 3. Indholdet af skibsmapper og de deri indførte doku-
menter kan ved henvendelse til skibsregistrator, bestilles i 
kopi mod betaling af et gebyr.

Stk. 4. Skibsregistrator opbevarer elektroniske kopier af 
de dokumenter, som dematerialiseres i forbindelse med regi-
strering i DSRG.
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§ 65. Enhver kan bestille en udskrift af digitale pantedo-
kumenter, som er registreret på et eller flere skibe, mod 
betaling af en afgift, som fastsat i lov om retsafgifter.

Stk. 2. En udskrift af et digitalt pantedokument indeholder 
alle registrerede oplysninger om pantedokumentet, der er 
aktuelle på udskriftstidspunktet.

Stk. 3. En udskrift af et digitalt pantedokument kan verifi-
ceres digitalt. Dokumentet verificeres som gyldigt, såfremt 
det afspejler de aktuelt registrerede oplysninger om pantedo-
kumentet, jf. stk. 2. Udskriften verificeres som ugyldig, hvis 
der siden udskriftens udstedelse er sket ændringer til eller 
udslettelse af pantedokumentet.

§ 66. Enhver kan bestille en digital udslettelsesattest for 
et skib, der er udslettet af DAS, SKBR, DIS eller FTJ mod 
betaling af en afgift som fastsat i lov om retsafgifter.

Stk. 2. Udslettelsesattesten indeholder identifikationsop-
lysninger om skibet, navnet på ejer eller ejere på udslettel-
sestidspunktet, årsagen til udslettelsen af skibet, samt om 
der henstod hæftelser eller andre rettigheder i skibet på tids-
punktet for udslettelsen og i givet fald hvilke.

Stk. 3. Udslettelsesattesten kan verificeres digitalt. Atte-
sten verificeres som gyldig, såfremt det pågældende skib har 
været, men aktuelt ikke er optaget i et dansk register. Atte-
sten verificeres som ugyldig, hvis skibet ikke er udslettet 
eller optages på ny.

§ 67. Enhver kan bestille en ikke-registreringsattest for et 
skib, som ikke er eller har været optaget i DAS, SKBR, DIS 
eller i FTJ mod betaling af en afgift som fastsat i lov om 
retsafgifter.

Stk. 2. Ved bestilling af en ikke-registreringsattest skal 
skibet identificeres med oplysning om skibets værft, bygge-
nummer, byggeår og navnet på skibets nuværende ejer. På 
den baggrund kontrollerer skibsregistrator, om skibet er eller 
har været optaget, jf. stk. 1. Ikke-registreringsattesten vil in-
deholde de samme oplysninger, som meddelt skibsregistra-
tor til identifikation af skibet.

Stk. 3. Ikke-registreringsattesten kan verificeres digi-
talt. Attesten verificeres som gyldig, såfremt det pågældende 
skib ikke er eller har været optaget i dansk register. Attesten 
verificeres som ugyldig, hvis skibet siden udstedelsen er 
optaget i dansk register.

§ 68. Enhver kan bestille en registreringsattest på et skib, 
som er optaget i DAS, SKBR, DIS, eller FTJ mod betaling 
af en afgift som fastsat i lov om retsafgifter.

Stk. 2. Registreringsattesten indeholder identifikationsop-
lysninger om skibet, navnet på den eller de registrerede 
ejere, oplysning om i hvilket register eller fortegnelse skibet 
er optaget, samt om der er registreret panterettigheder eller 
rådighedsindskrænkninger i skibet. Er der registreret pante-
rettigheder i skibet, angives panttype og pantesum. Er der 
registreret rådighedsindskrænkninger, angives ordlyden af 
rådighedsindskrænkningen og navnet på den eller de påtale-
berettigede.

Stk. 3. Registreringsattesten kan verificeres digitalt. Atte-
sten verificeres som gyldig, såfremt det pågældende skib 
er optaget i dansk register med de anførte oplysninger og 

rettigheder. Attesten verificeres som ugyldig, hvis de anførte 
oplysninger og rettigheder er ændret, eller skibet er udslettet 
siden udstedelsen af attesten.

§ 69. Alle de ovennævnte attester og udskrifter kan be-
stilles i Selvbetjeningsløsningen ved brug af digital signa-
tur. Attesten kan bestilles på e-mail til skibsregistret, hvis 
den, som bestiller, er undtaget fra forpligtelsen til at bruge 
digital signatur, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. En bestilling udføres først, når en betaling er mod-
taget i Søfartsstyrelsen.

Kapitel 9
Nationalitetsbeviser og påmærkning

Udstedelse og indhold

§ 70. Nationalitetsbeviser udstedes af skibsregistrator til 
skibe, der er registreret i DAS, DIS eller FTJ.

Stk. 2. Nationalitetsbeviser udstedes digitalt, er digitalt 
verificerbare og indeholder følgende oplysninger:
1) Skibets nationalitet som dansk.
2) Hvilket dansk register skibet er optaget i.
3) Nationalitetsbevisets gyldighedsperiode for skibe regi-

streret med frist og for bareboat-ind registrerede skibe.
Stk. 3. Beviset indeholder følgende oplysninger om ski-

bet:
1) Skibets navn.
2) Kendingsbogstaver.
3) Skibstype.
4) Eventuelt IMO-nr.
5) Eventuelt havnekendingsnummer.
6) Hjemsted.
7) Brutto- og nettotonnage.
8) Stedet for påmærkning af kendingsbogstaver.

Stk. 4. Beviset indeholder endvidere oplysning om ejers 
navn og adresse. For skibe, som er bareboat-ind registreret, 
indeholder beviset navn og adresse på befragteren i dansk 
register i stedet for navn på ejer.

Stk. 5. Enhver ændring af de i stk. 3 og 4 nævnte oplys-
ninger indebærer, at der udstedes et nyt nationalitetsbevis til 
skibet.

Stk. 6. Nationalitetsbeviser til skibe, der registreres med 
frist, tidsbegrænses til fristens udløb. Der udstedes nyt nati-
onalitetsbevis uden tidsbegrænsning, når skibet registreres 
uden frist, og det tidligere udstedte bevis ugyldiggøres.

Stk. 7. Der udstedes ikke nationalitetsbevis til skibe med 
den midlertidige anvendelse ”tidligere fiskeskib”.

§ 71. Nationalitetsbeviser for skibe, der bareboat-ind re-
gistreres, tidsbegrænses til den registrerede bareboat-ind re-
gistreringsperiode. Hvis bareboat-ind registreringsperioden 
forlænges, udstedes nyt nationalitetsbevis for forlængelsen, 
og det tidligere udstedte bevis ugyldiggøres.

Stk. 2. Nationalitetsbeviser for skibe, som bareboat-ud 
registreres fra dansk register, inddrages ved bareboat-ud re-
gistreringen. Der skal udstedes nyt dansk nationalitetsbevis, 
når bareboat-ud registreringen ophører, og skibet fortsat er 
dansk.
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Mærkning af skib med kendingsbogstaver, hjemsted og 
havnekendingsnummer

§ 72. Forinden et nationalitetsbevis udstedes, jf. § 70 og § 
71, skal disse betingelser være opfyldt:
1) Kendingsbogstaver skal på tydelig og permanent måde 

påmærkes skibet på et umiddelbart synligt sted inden 
for skibets faste konstruktion.

2) Ejer skal oplyse om stedet for påmærkning af skibet 
med kendingsbogstaver digitalt i DSRG i forbindelse 
med udstedelse af nationalitetsbeviset. Hvis skibet ik-
ke er anmeldt i DSRG ved brug af digital signatur, 
kan skibsregistrator skriftligt oplyses om stedet for på-
mærkning.

Stk. 2. Skibet må ikke gå i fart, før kendingsbogstaver er 
påmærket skibet.

Stk. 3. Påmærkning af navn og hjemsted skal udføres 
således:
1) Skibets navn og hjemsted skal være angivet på hæk-

ken. Hvis placering på hækken ikke er mulig, da i ste-
det på passende placering så nær hækken som muligt.

2) Skibets navn skal endvidere angives på begge skibets 
sider. Det gælder dog ikke skibe med anvendelsen ”fi-
skeskib”.

3) Alle angivelser skal ske med let læselige latinske bog-
staver i lys farve på mørk bund eller omvendt med 
navnet over hjemstedet. Består navnet af to eller flere 
ord, skal der mellem hvert af ordene være en fri plads 
af mindst et bogstavs bredde. Højden af bogstaverne 
skal være mindst 8 cm og stregens tykkelse mindst 1,2 
cm.

Stk. 4. Påmærkning af havnekendingsnummer på skibe 
med anvendelsen ”fiskeskib” skal ske på et iøjnefaldende 
sted og tydeligt på hver side af boven, og så vidt pladsen 
tillader det, 8-10 cm under rælingen. Nummeret skal males 
med hvidt på sort bund på følgende måde:
1) For fiskefartøjer med en BT på 15 eller mere, skal 

bogstaver og tal være mindst 45 cm høje og stregen 
mindst 6 cm bred.

2) For fiskeskibe med en BT mellem 5 og indtil 15 skal 
bogstaver og tal være mindst 25 cm høje og stregen 
mindst 4 cm bred. For skibe med denne tonnage, som 
er klinkbygget, medtages så mange sidebord, at mærket 
kan få den reglementerede størrelse. Dog tillades et 
undermål af højst 3 cm, hvis mærket kan få plads på to 
bords bredde.

3) For fiskeskibe med en BT under 5 skal bogstaver og 
tal være mindst 10 cm høje og stregen mindst 1,2 cm 
bred. For skibe med denne tonnage, som er klinkbyg-
get, retter mærkernes højde sig efter sidebordets bred-
de.

§ 73. Det påhviler skibets ejer at påse, at udførte på-
mærkninger vedligeholdes forsvarligt, at de ikke udslettes, 
forandres, ukendeliggøres eller skjules, så længe skibet er 
registreret.

§ 74. Påmærkning af skibe med navn, hjemsted og hav-
nekendingsnummer samt ændringer heraf, skal ske snarest 

muligt efter registreringen og inden 30 dage. På forlangende 
skal indsendes attest til skibsregistrator om, at påmærkning 
er sket. Vedligeholdelse af påmærkning skal ske løbende.

Stk. 2. Skibe må ikke gå i fart som fiskeskib, før havne-
kendingsnummer er påmærket skibe.

Skibe som overføres fra DIS til DAS med samtidig ændring 
af hjemsted

§ 75. Skibe, som på en ejers begæring anmeldes overført 
fra DIS til DAS og skibe som af skibsregistrator udslettes af 
DIS, jf. § 11, stk. 1 eller 2, i lov om Dansk Internationalt 
Skibsregister og hvis ejer er dansk i medfør af § 1, stk. 2 
og 3, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig 
anordning, og som samtidig ændrer hjemsted til Grønland 
overføres til DAS med samtlige registrerede rettigheder og 
byrder.

Stk. 2. Skibet tildeles herefter nye kendingsbogstaver. Ski-
be, som overføres fra DIS til DAS beholder de fire tidligere 
tildelte kendingsbogstaver og 2-tallet fjernes.

Stk. 3. Skibet skal påmærkes de nye kendingsbogstaver, 
jf. § 73.

Stk. 4. Skibe med hjemsted i Grønland skal, for at kun-
ne overføres fra DAS til DIS, ændre til et hjemsted i Dan-
mark. Skibe som ønskes overført fra DIS til DAS med hjem-
sted i Grønland, skal ændre til et grønlandsk hjemsted.

Stk. 5. Når skibet registreres i et nyt register, bliver det 
hidtidige nationalitetsbevis ugyldigt. Der kan udstedes et nyt 
nationalitetsbevis, når stedet for påmærkning af kendings-
bogstaver er oplyst, jf. § 72, stk. 1.

Midlertidigt nationalitetsbevis

§ 76. Skibsregistrator kan efter anmodning og under nær-
mere betingelser, jf. stk. 2 og 3, udstede et midlertidigt 
nationalitetsbevis for et fastsat tidsrum til et dansk skib, når
1) skibet er færdigbygget, eller
2) skibet er under bygning og til brug for prøvetur eller 

transport mellem byggeværfter har behov for nationali-
tetsbevis.

Stk. 2. For udstedelse af midlertidigt nationalitetsbevis 
gælder følgende betingelser:
1) Skibet er anmeldt til registrering i dansk register.
2) Der er fremsendt kopi af dokumentation for, at skibet 

ikke er registreret i fremmed register. For bareboat-ind 
registrering, skal også vedlægges kopi af samtykke fra 
skibets ejerregister til bareboat-ind registrering i Dan-
mark.

3) Der er fremsendt kopi af dokumentation for ejerskab af 
eller bareboat certeparti vedrørende skibet.

Stk. 3. Skibsregistrator foretager et samlet skøn over den 
fremlagte dokumentation i stk. 2 og vurderer om skibet op-
fylder betingelserne for registrering som anmeldt.

Stk. 4. Et midlertidigt nationalitetsbevis skal som mini-
mum indeholde oplysninger om:
1) Skibets kendingsbogstaver.
2) Navn og adresse på skibets ejer eller bareboat-befrag-

ter.
Stk. 5. Skibsregistrator kan forlænge gyldigheden af et 

midlertidigt nationalitetsbevis.
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Stk. 6. Hvis skibet afvises fra registrering, bliver det mid-
lertidige nationalitetsbevis ugyldigt.

§ 77. Hvis et midlertidigt nationalitetsbevis udløber eller 
der udstedes endeligt nationalitetsbevis, så bliver det midler-
tidige nationalitetsbevis ugyldigt.

Ændringer til oplysninger

§ 78. Ændringer af oplysninger, som er anført i et natio-
nalitetsbevis, jf. § 70, stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3, nr. 1, 
3 og 5-8, skal anmeldes senest 30 dage, efter ændringen er 
indtrådt. Der udstedes nyt nationalitetsbevis, når ændringer-
ne er registreret.

Generelt

§ 79. Et skib, som indføres fra udlandet, eller som genop-
tages i dansk register, må ikke være påmærket oplysninger 
vedrørende tidligere registreringer, medmindre oplysninger 
om kendingsbogstaver, navn, hjemsted, havnekendingsnum-
mer og lignende er identisk med det i dansk register aktuelt 
registrerede.

§ 80. Et skib, som er registreret i eller anmeldt til registre-
ring i DAS eller FTJ, må ikke gå i fart uden at være forsynet 
med et nationalitetsbevis eller et midlertidigt nationalitetsbe-
vis.

Stk. 2. Nationalitetsbeviset skal være tilgængeligt om 
bord i enten fysisk eller elektronisk form og skal kunne 
forevises myndigheder på forlangende.

Stk. 3. Skibets ejer kan til enhver tid downloade det aktu-
elle nationalitetsbevis fra Selvbetjeningsløsningen.

§ 81. Et nationalitetsbevis bliver ugyldigt, hvis et skib 
udslettes af DSRG, registreres i dansk register, som bare-
boat-ud eller registreres i et udenlandsk register.

Stk. 2. Et nationalitetsbevis bliver også ugyldigt når en 
bareboat-ind registrering ophører.

Udslettelse af påmærkning på skib

§ 82. Når et skib er udslettet af skibsregistret, skal de 
påmærkede kendingsbogstaver straks fjernes.

Stk. 2. Når et skib, der er registret som fiskeskib, skifter 
anvendelse, havnekendingsnummer eller udslettes af regis-
tret, skal det påmærkede havnekendingsnummer straks fjer-
nes.

Kapitel 10
Særregister over fiskeskibe og havnekendingsnumre

§ 83. Skibsregistrator fører et særregister over skibe, der 
anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, og som har hjemsted i 
Danmark eller Grønland.

Stk. 2. Et fiskeskib slettes af særregistret, hvis ejeren med-
deler, at skibet ikke længere anvendes til erhvervsmæssigt 
fiskeri.

Stk. 3. Et fiskeskib, som ikke længere anvendes til er-
hvervsmæssigt fiskeri, kan registreres med en midlertidig 
anvendelse som ”tidligere fiskeskib” i op til 6 måneder. Eje-
ren skal anmelde den ændrede anvendelse i overensstem-

melse med § 13. Der udstedes ikke nationalitetsbevis til ski-
be, som registreres med anvendelsen ”tidligere fiskeskib”, 
og skibet må, så længe det er registreret med anvendelsen 
”tidligere fiskeskib”, ikke gå i fart.

Stk. 4. Påmærket havnekendingsnummer skal fjernes 
permanent, når skibet slettes af særregistret, jf. stk. 2, eller 
ændrer anvendelse til ”tidligere fiskeskib”, jf. stk. 3.

§ 84. Ejeren skal ved anmeldelse til registrering oplyse, at 
skibet skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Skibsregistrator tildeler skibet et havnekendings-
nummer, der består af bogstaverne GR efterfulgt af et 
tal. Ved skriftlig henvendelse til skibsregistrator, kan der 
tildeles et selvvalgt havnekendingsnummer, jf. dog stk. 3, 
hvis nummeret er ledigt.

Stk. 3. Havnekendingsnummeret tildeles efter hvilket di-
strikt, skibet har hjemsted i. Grønland er opdelt i følgende 
distrikter med følgende GR numre:
1) Nanortalik GR 1.
2) Qaqortoq GR 2.
3) Narssaq GR 3.
4) Ivittuut GR 4.
5) Paamiut GR 5.
6) Nuuk GR 6.
7) Maniitsoq GR 7.
8) Sisimiut GR 8.
9) Kangaasiaq GR 9.
10) Aasiaat GR 10.
11) Qasigiannguit GR 11.
12) Ilulissat Gr 12.
13) Qulllisat GR 13.
14) Qeqertusuaq GR 14.
15) Uumannaq GR 15.
16) Upernavik GR 16.
17) Qaanaaq GR 17.
18) Ammassalik GR 18.
19) Ittoqqortoormiit GR 19.

Stk. 4. Distrikternes geografiske placering vises på skitse-
kortet i bilag 2 eller kan oplyses ved henvendelse til skibsre-
gistrator.

Kapitel 11
Registrering i Fartøjsfortegnelsen

§ 85. Skibsregistrator fører en fartøjsfortegnelse. Skibe 
som nævnt i § 86, stk. 1, skal anmeldes til optagelse i FTJ, 
hvis skibet ikke er anmeldt til eller optaget i DAS.

Stk. 2. Skibe optaget i FTJ tildeles et nummer bestående 
af bogstaverne FTJ efterfulgt af et tal. Nummeret skal på-
mærkes skibet, jf. § 72.

§ 86. I FTJ optages følgende fartøjer, når deres BT er 
under 20:
1) Passagerfartøjer, som i henhold til søfartslovgivningen 

skal være forsynet med tilladelse til sejlads med passa-
gerer.

2) Lastfartøjer, der er forsynet med helt gennemgående 
dæk eller måles til en BT på 4 eller derover, når de 
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anvendes erhvervsmæssigt til transport af gods eller på 
anden måde, der må ligestilles hermed.

3) Fiskefartøjer, der er optaget i særregister over fiskeski-
be, jf. § 83, stk. 1.

4) Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner, flydekraner og 
lignende, der anvendes til erhvervsmæssigt formål og 
er forsynet med helt gennemgående dæk eller måles til 
en BT på 4 eller derover. Sådanne fartøjer, hvis BT 
er på 20 eller derover, og som ikke er forsynet med 
maskineri til fremdrivning, anmeldes tillige til FTJ.

Stk. 2. Intet fartøj må optages med mere end én af de i 
stk. 1 nævnte typer. Er der tvivl om fartøjets type, afgøres 
spørgsmålet af Søfartsstyrelsen.

§ 87. Et fartøj kan optages i FTJ, når ejeren dokumente-
rer, at nationalitetsbetingelserne i § 1 i søloven eller krav 
fastsat i medfør af § 2 i søloven er opfyldt.

Stk. 2. Opstår der tvivl om, hvorvidt en ejer opfylder 
nationalitetsbetingelserne, kan skibsregistrator kræve bevis 
fremlagt herfor.

§ 88. Bestemmelserne i § 7 og § 8 om anmeldelse af 
optagelse af nybyggede og brugte skibe, finder tilsvarende 
anvendelse for fartøjer, der skal anmeldes til FTJ, jf. dog stk. 
4.

Stk. 2. Hvis fartøjets ejer ikke er forpligtiget til at foretage 
digital anmeldelse, jf. § 6, stk. 2, skal fartøjets ejer anmelde 
fartøjet på skibsregistrators blanket nr. 4, jf. bilag 1, afsnit 
II.

Stk. 3. Ejeren af et fartøj, der skal anmeldes til FTJ, har 
pligt til at anmelde optagelsen, jf. stk. 1. Skibet må ikke 
anvendes erhvervsmæssigt, før det er optaget i FTJ.

Stk. 4. Skibsregistrator kan lempe dokumentationskravene 
i § 7 og § 8 for skibe, der anmeldes til FTJ.

Stk. 5. Kan ejerrækken til et skib ikke dokumenteres ved 
fremlæggelse af dokumentation for tidligere overdragelser 
af skibet, kan der fremlægges erklæringer om ejerskab og 
overdragelse fra tidligere ejere. Erklæringer kan udfærdiges 
på blanket nr. 5, jf. bilag 1, afsnit II.

§ 89. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder med fornødne 
lempelser tilsvarende anvendelse for FTJ.

§ 90. Når et skib registreret i FTJ ikke længere anvendes 
til erhvervsmæssige formål, slettes det af FTJ.

Kapitel 12
Skibe, hvis ejer ikke anses som dansk

§ 91. Dette kapitel vedrører registrering i DAS eller FTJ 
af skibe tilhørende fysiske personer, juridiske personer og 
partrederier, som ikke anses for danske i henhold til § 1 i sø-
loven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Stk. 2. Dette kapitels regler vedrørende fysiske personer, 
juridiske personer og partrederier, som er omfattet af Den 
Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling 
af tjenesteydelser, finder tilsvarende anvendelse for fysiske 
personer, juridiske personer og partrederier fra lande, som er 
omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde (EØS-aftalen).

Ikke dansk ejer - handelsskib

§ 92. Registrering i DAS eller FTJ af handelsskibe tilhø-
rende fysiske personer, juridiske personer og partrederier, 
som ikke anses for danske i henhold til § 1 i søloven, som 
sat i kraft ved kongelig anordning, kan ske, når de i §§ 
93-95 anførte krav er opfyldt.

Stk. 2. Med mindre andet fremgår, finder bestemmelser i 
denne bekendtgørelse og i anden lovgivning om anmeldelse 
og registrering af skibe i DAS og FTJ tilsvarende anvendel-
se for skibe omfattet af dette kapitel.

Kontaktbetingelsen

§ 93. Alle ejere af handelsskibe, som registreres efter § 
92, skal i henhold til denne bekendtgørelse udpege en fysisk 
eller juridisk person i Danmark, der kan rettes henvendelse 
til i kontroløjemed og lignende, og som kan stævnes på 
ejerens eller på rederens vegne.

Stk. 2. For partrederier gælder endvidere, at den bestyren-
de reder, der vælges, skal være enten en statsborger fra eller 
en juridisk person i Danmark eller i et land, som er medlem 
af Den Europæiske Union.

Aktivitetsbetingelsen

§ 94. Det er en betingelse for registrering af handelsskibe 
efter § 92, at det over for skibsregistrator dokumenteres, 
at der i tilknytning til skibet udøves økonomisk aktivitet i 
Danmark på mindst en af følgende måder:
1) Skibets tekniske eller kommercielle drift varetages fra 

Danmark.
2) Det rederi, den organisation eller person, som er i be-

siddelse af eller har ansøgt om skibets overensstemmel-
sesdokument, Document of Compliance, er etableret i 
Danmark.

Stk. 2. Derudover kan skibsregistrator efter et konkret 
skøn samlet vurdere, at en flerhed af aktiviteter og tiltag 
anses for at udgøre en sådan økonomisk aktivitet i Danmark, 
at betingelserne for registrering efter stk. 1 kan anses for 
opfyldt.

Anmeldelse

§ 95. Anmeldelse af ejere af handelsskibe, som ikke anses 
for danske i medfør af § 1 i søloven, som sat i kraft for 
Grønland ved kongelig anordning, skal ske på relevant blan-
ket nr. 17-20, jf. bilag 1, afsnit II.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om ejeren 
eller ejerkredsen, og om den person, som opfylder kontakt-
betingelsen, jf. § 93, stk. 1, og aktivitetsbetingelsen, jf. § 
94. Anmeldelsen skal underskrives af både skibets ejer og 
den eller de som opfylder kontaktbetingelsen og aktivitets-
betingelsen.

Stk. 3. Ved anmeldelse af ikke-danske juridiske person-
er, skal der vedlægges dokumentation for opfyldelse af de 
krav, der stilles for oprettelse og registrering af selskaber 
m.v. i det land, hvor den pågældende juridiske person har 
sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirk-
somhed.

13. januar 2023. 19 Nr. 36.



Stk. 4. Ved anmeldelse af fysiske personer, herunder par-
trederier, skal der vedlægges dokumentation for hver person 
eller partreders nationalitet.

Ikke dansk ejer – fiskeskib og fritidsskib

§ 96. Registrering i DAS eller FTJ af fiskeskibe og fri-
tidsskibe tilhørende fysiske personer, juridiske personer og 
partrederier, som ikke anses for danske i henhold til § 1 i 
søloven, som sat i kraft ved kongelig anordning, kan ske, 
når betingelserne i §§ 97-101 er opfyldt.

Stk. 2. Med mindre andet fremgår, finder bestemmelser i 
denne bekendtgørelse og i anden lovgivning om anmeldelse 
og registrering af skibe i DAS og FTJ tilsvarende anvendel-
se for skibe omfattet af dette kapitel.

Etableringsbetingelsen - fiskeskib

§ 97. Ejere af fiskeskibe, som registreres i medfør af § 
96, skal have tilknytning til Danmark på en eller flere af 
følgende måder:
1) For fysiske personer ved

a) primær etablering, hvorfra den pågældende udøver 
sin økonomiske aktivitet fra et fast forretningssted 
i Danmark eller et land, som er medlem af Den 
Europæiske Union.

2) For juridiske personer ved
a) primær etablering gennem placering af ejerens 

hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i 
Danmark eller

b) sekundær etablering gennem enten oprettelse af en 
dattervirksomhed eller en filial i Danmark eller af 
et agentur her i landet, som er bemandet med per-
sonale med permanent bemyndigelse til at handle 
på ejerens vegne.

3) For partrederier ved
a) valg af en bestyrende reder, som enten er statsbor-

ger fra eller en juridisk person i Danmark eller i et 
land, som er medlem af Den Europæiske Union.

Aktivitetsbetingelsen - fiskeskib

§ 98. Det er en betingelse for registrering af fiskeskibe, 
jf. § 96, at det over for skibsregistrator dokumenteres, at 
fiskeskibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres 
fra Danmark eller Grønland.

Fritidsfartøj

§ 99. Fritidsfartøjer tilhørende fysiske personer, juridiske 
personer og partrederier, som ikke er omfattet af Den Euro-
pæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af 
tjenesteydelser, kan ikke registreres i DAS.

§ 100. Fritidsfartøjer med en BT på 20 eller mere, hvis 
ejer ikke anses som dansk i medfør af § 1 i søloven, som sat 
i kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan registreres 
i DAS, hvis ejeren
1) er arbejdstager, som enten arbejder i eller har bopæl i 

Danmark, eller

2) er etableret i Danmark, jf. artikel 45 henholdsvis artikel 
49 i Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmå-
de.

Stk. 2. Ret til registrering efter stk. 1 omfatter endvidere 
en ejer, som tidligere har været arbejdstager eller etableret i 
Danmark, og som har bopæl i Danmark.

Anmeldelse

§ 101. Anmeldelse af udenlandsk rederi, som ejer af 
fiskeskibe og fritidsfartøjer, som ikke anses for danske i 
medfør af § 1 i søloven, som sat i kraft for Grønland ved 
kongelig anordning, skal ske ved anvendelse af relevant 
blanket nr. 17-20, jf. bilag 1, afsnit II.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om ejeren 
eller ejerkredsen, og for fiskeskibe, om den person, som op-
fylder aktivitets- og etableringsbetingelsen, jf. §§ 97-98. An-
meldelsen skal underskrives af både skibets ejer og den eller 
de, som opfylder aktivitets- og etableringsbetingelsen.

Stk. 3. Ved anmeldelse af ikke-danske juridiske person-
er skal der vedlægges dokumentation for opfyldelse af de 
krav, der stilles for oprettelse og registrering af selskaber 
m.v. i det land, hvor den pågældende juridiske person har 
sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirk-
somhed.

Stk. 4. Ved anmeldelse af fysiske personer, herunder par-
trederier, skal der vedlægges dokumentation for hver person 
eller partreders nationalitet.

Fælles bestemmelser for registrering af skibe, hvis ejer ikke 
anses for dansk

§ 102. Enhver ændring til oplysninger meddelt skibsre-
gistrator i medfør af dette kapitel skal inden 30 dage fra 
ændringens indtræden, anmeldes til skibsregistrator med 
henblik på vurdering af, om betingelserne for registrering 
fortsat er opfyldt efter gennemførelse af ændringerne.

§ 103. Dokumentation for opfyldelse af kravene i dette 
kapitel, skal fremlægges for hvert enkelt skib, der anmeldes 
til registrering.

Stk. 2. Skibsregistrator fører løbende kontrol med, at de 
oplysninger, der er afgivet om aktivitet og kontaktperson 
for handelsskibe, er gældende, samt at fiskeskibe effektivt 
administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark. Dette 
gælder, indtil skibet udslettes eller overdrages til en dansk 
ejer, jf. § 1 i søloven, som sat i kraft for Grønland ved 
kongelig anordning.

Kapitel 13
Særligt om fartøjer under 20 BT, der er registreret før 16. 

januar 2023

§ 104. Fritidsfartøjer med en BT på mindst 5 og mindre 
end 20, hvori der den 16. januar 2023 var registreret pant, 
brugsrettigheder eller andre rettigheder udslettes af DAS, 
når der ikke længere er registreret sådanne rettigheder i 
skibet.
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§ 105. For fritidsfartøjer med en BT på mindst 5 og min-
dre end 20 kan der ikke registreres nye rettigheder eller 
ændringer til eksisterende rettigheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For rettigheder, der allerede er registreret på skibs-
bladet i skibsregistret, kan der registreres udslettelser, an-
meldelser af kreditorskifte, ændret bestemmelse om modta-
gelse af retslige meddelelser og oplysning om konkurs eller 
offentligt eller privat skifte og andre forhold, som begrænser 
den registrerede ejers dispositionsret, herunder arrest og ud-
læg.

Stk. 3. Anmelder fartøjets ejer efter den 16. januar 2023, 
at fartøjet er overdraget til en anden, noteres det på skibsbla-
det, at den registrerede ejer ikke længere er berettiget til at 
råde over fartøjet.

Stk. 4. Det noteres på skibsbladet, at der ikke kan foreta-
ges andre registreringer på fartøjet end dem, der er nævnt 
i stk. 2 og 3, samt at der kan være stiftet rettigheder over 
fartøjet efter den 16. januar 2023, som ikke fremgår af DAS.

§ 106. Ved anmeldelse til skibsregistret om, at et fritids-
fartøj skal anvendes til erhvervsmæssige formål, gives der 
oplysende anmærkning om, at der kan være stiftet rettighe-
der, før skibets optagelse i skibsregistret.

§ 107. Såfremt et erhvervsskib under 20 BT ikke længere 
anvendes til erhvervsmæssige formål, skal dette anmeldes i 
DSRG som en ændring til skibet, jf. § 13.

Stk. 2. Er der registreret pant, udlæg, brugsrettigheder el-
ler lignende rettigheder i skibet, ændres anvendelsen af ski-
bet til fritidsfartøj og registreres i DAS. Der gives samtidig 
anmærkning på skibets blad om, at der efter den 15. januar 
2023 kan være stiftet rettigheder over skibet, som ikke frem-
går af DAS.

Stk. 3. Er der ikke registreret pant, udlæg, brugsrettighe-
der eller andre rettigheder i skibet, udslettes det af DAS.

Stk. 4. Skibe registreret i FTJ udslettes ved ophør af er-
hvervsmæssig anvendelse, jf. stk. 1.

§ 108. Ved optagelse i DAS af fartøjer som tidligere har 
været optaget i FTJ, gives der oplysende anmærkning om, 
at der kan være stiftet rettigheder over fartøjer, med en BT 
under 20, som ikke fremgår af DAS, før skibets optagelse i 
DAS.

Kapitel 14
Dematerialisering

§ 109. Alle registrerede panterettigheder, herunder ejer-
pantebreve, skadesløsbreve og pantebreve, skal demateriali-
seres og konverteres til digitale dokumenter. Konverteringen 
påbegyndes for papirdokumenter og ændringer til papirdo-
kumenter, som anmeldes med henblik på registrering eller 
dematerialisering fra og med den 16. januar 2023.

Stk. 2. Papirdokumenter skal indsendes til skibsregistret 
i original. Hvis det originale dokument er et pantebrev, ejer-
pantebrev, skadesløsbrev uden rekta klausul eller lignende, 
og ikke kan fremlægges, må der anlægges sag om mortifika-
tion ved domstolene. Skadesløsbreve, der ikke kan fremlæg-

ges i original, kan slettes ved anmeldelse om udslettelse på 
løs kvittering i original.

Stk. 3. Skibsregistrator konverterer af egen drift ejerpante-
breve til digitale ejerpantebreve 5 år efter bekendtgørelsens 
ikrafttrædelsesdato, jf. stk. 5. Ejerpantebreve kan efter dette 
tidspunkt ændres eller udslettes ved digital anmeldelse af 
udsteder.

Stk. 4. Pantebreve, ejerpantebreve og skadesløsbreve, som 
er registreret eller anmeldt til registrering på grundlag af 
papirdokumenter inden den 16. januar 2023, konverteres til 
digitale dokumenter første gang, der anmeldes en hvilken 
som helst ændring til det allerede registrerede, herunder an-
meldelse alene med henblik på dematerialisering.

Stk. 5. Rettigheder i registrerede ejerpantebreve, som har 
opnået beskyttelse mod aftaler og mod retsforfølgning i 
medfør af gældsbrevslovens regler, som sat i kraft for Grøn-
land ved kongelig anordning, skal anmeldes til registrering 
som en underpantsætning inden en frist på 5 år for at bevare 
denne beskyttelse. Fristen på 5 år regnes fra bekendtgørel-
sens ikrafttrædelsesdato.

Stk. 6. Overskrides den 5 årige frist indebærer det, at ret-
tigheder over et papirbaseret ejerpantebrev med sikkerhed i 
skib ikke længere er beskyttede mod tredjemand, at skibsre-
gistrator ex officio konverterer ejerpantebrevet til et digitalt 
dokument, og at det fysiske dokument efter konvertering 
ingen retskraft har.

Stk. 7. Andre pantstiftende rettigheder, herunder arrest og 
udlæg, konverteres ikke.

Stk. 8. Når et dokument er dematerialiseret, er det fysiske 
dokument uden retsvirkning i relation til DSRG og skibsre-
gistrering.

§ 110. Når et registreret pantedokument, som indeholder 
en rådighedsindskrænkning dematerialiseres, dematerialise-
res også den eller de i dokumentet indeholdte rådighedsind-
skrænkninger.

Kapitel 15
Straf

§ 111. Den, der overtræder § 73, § 80, stk. 1 og 2, § 82 og 
§ 83, stk. 4, idømmes foranstaltninger efter kriminallov for 
Grønland.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske person-
er) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i krimi-
nallov for Grønland.

Kapitel 16
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 112. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2023.
Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 119 af 15. marts 1993 om skibsregi-
strering af skibe hjemmehørende i Grønland.

2) Bekendtgørelse nr. 194 af 26. marts 1998 om skibsregi-
strering.

Stk. 3. Skibe, der har fået tildelt havnekendingsnum-
re før bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato, kan uanset be-
stemmelserne i § 82 og § 83, stk. 4, beholde de tildelte 
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numre, indtil de skifter ejer eller hjemsted til havn med 
andet havnekendingsnummer.

Søfartsstyrelsen, den 13. januar 2023

Mette Eghoff Poulsen

/ Kristina Ravn

13. januar 2023. 22 Nr. 36.



Bilag 1
Formularer og blanketter

Dette bilag indeholder en oversigt over formularer og blanketter til brug for anmeldelser til DSRG, når 
underskriver er fritaget for anmeldelse med digital signatur i DSRG og ikke har udstedt fuldmagt. Over-
sigten indeholder endvidere blanketter til brug for anmeldelse, som ikke kan ske digitalt i DSRG, fordi 
systemet ikke understøtter anmeldelsen.

Blanketterne kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

I. Formularer med rettigheder

Adkomst

1) Skøde

2) Bill of Sale

3) Bilbrev

Pant

4) Ejerpantebrev med Almindelige Betingelser

5) Underpant i ejerpantebrev med underpant og Almindelige Betingelser

6) Pantebrev med Almindelige Betingelser

7) Skadesløsbrev med Almindelige Betingelser

8) Indekspantebrev med Almindelige Betingelser

9) Allonge til allerede registreret pantedokument

Rådighedsindskrænkning

10) Rådighedsindskrænkning

II. Blanketter

Anmeldelser vedrørende skib

Optagelse eller registerskift

1) Skib til DAS med BT på eller over 20

2) Skib til DAS med BT fra og med 5 og indtil 20

3) Skib til DIS

4) Skib til FTJ

5) Erklæring om tidligere ejerforhold

6) Skib under bygning til SKBR

Udslettelse af skib
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7) Udslettelse af skib på grund af overdragelse til ikke-dansk ejer

8) Udslettelse af skib på grund af forlis

9) Udslettelse af skib på grund af ophugning

10) Udslettelse af skib som uistandsætteligt

Bareboat-registrering

11) Bareboat-ind anmeldelse

12) Barbeoat-ud anmeldelse

Anmeldelser vedrørende dansk rederi som ejer af skib

13) Enkeltmandsrederi

14) Partrederi

15) Aktieselskab eller anpartsselskab

16) Interessentskab, kommanditselskab, forening, fond eller stiftelse

Anmeldelser vedrørende udenlandsk rederi som ejer af skib

17) Enkeltmandsrederi (ikke dansk)

18) Partrederi (ikke dansk)

19) Selskab med begrænset ansvar (ikke dansk)

20) Selskab uden begrænset ansvar (ikke dansk)

Blanketter til brug for anmeldelser, som ikke understøttes i DSRG

21) Hyppige registerskift mellem DAS og DIS. Blanketten kan underskrives med digital signatur på 
Virk.dk

22) Dansk ejers erklæring om udslettelse af eller undladelse af at anmelde skib til dansk register 
ved samtidig optagelse i EU/EØS register (§ 17, stk. 5, i søloven, som sat i kraft ved kongelig anord-
ning). Blanketten kan underskrives med digital signatur på Virk.dk

23) Anmeldelse af erhvervsskib til dansk register

24) Continuous Synopsis Record blanketter (CSR-blanketter)

Blanketter som kan anvendes

25) Fuldmagtsformular. Blanketten kan underskrives med digital signatur på Virk.
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Bilag 2
Kort over Havnekendingsnumre og havne i Danmark

Registringsbogstaver og fiskerihavne
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