
Kontaktoplysninger

1. Oplysninger om klager

Navn CVR-nr.

Adresse Postnr. og by 

Telefonnr. Evt. sagsnr. 

E-mailadresse

2. Oplysninger om evt. partsrepræsentant

Navn CVR-nr. 

Adresse Postnr. og by 

Telefonnr. Evt. sagsnr. 

Professionel 
partsrepræsentant 
(f.eks. advokat)? 

Ja 

Nej 
Hvis nej: Se fuldmagt s. 4.

E-mailadresse

Du finder samtykkeerklæring og fuldmagt på de følgende sider 
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ANKENÆVNET FOR SØFARTSFORHOLD 

Andre klager end helbredsklager 

Jeg erklærer på tro og love, at de følgende oplysninger er korrekte



Øvrige klager

Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser 

A. Søfartsstyrelsens afgørelser om et skibs forhåndsfastsættelse og besætningsfastsættelse

B. Søfartsstyrelsens afslag på en ansøgning om sønæringsbevis, dog ikke hvis afslaget er begrundet i syns- og
høreevnens betydning for arbejde i skib

C. Søfartsstyrelsens afslag på en ansøgning om bevis til udmønstring med henblik på tjeneste som dæks-, maskin- og

enhedsmandskab, dog ikke hvis afslaget er begrundet i syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib

D. Søfartsstyrelsens afgørelse om inddragelse af et anerkendelsesbevis til tjeneste i handelsskibe

E. Søfartsstyrelsens afgørelse om inddragelse af et anerkendelsesbevis til tjeneste i fiskeskibe

Lodsloven

F. Afgørelser om afslag på lodscertifikat efter § 12, afgørelser om afslag på gennemsejlingslodsning efter § 13, afgørelser om tilbagekaldelse af en
tilladelse til gennemsejlingslodsning efter 13 a, afgørelser om afslag på lodsfritagelsesbevis efter § 14, afgørelser om afslag på registrering som 
lodseri efter § 24, stk. 4-5, afgørelser om inddragelse af lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller sletning af registrering som lodseri efter § 
27, stk. 1, afgørelser om midlertidig inddragelse af lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller midlertidig sletning af registrering som lodseri 
efter § 32

Lov om sikkerhed til søs 

G. Søfartsstyrelsens afgørelse om tilbageholdelse af et skib og om anløbsforbud

H. Søfartsstyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse af skibscertifikater, som er foreskrevet i medfør af loven, samt

afslag på ansøgninger om fornyelse af sådanne certifikater, afgørelser om tilbagekaldelse af rederiers ISM- 

overensstemmelsesdokumenter, samt afslag på ansøgning om fornyelse af sådanne dokumenter og
afgørelser om forbud mod sejlads til et ro-ro-passagerskib eller højhastighedspassagerfartøj

Lov om beskyttelse af havmiljøet 

I. Miljøministerens afgørelse om bl.a. forbud eller påbud over for skibe og platforme

Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel 
J. Afslag på ansøgning om erhvervsdykkerbevis, som er begrundet i ansøgerens helbredsmæssige forhold

Søloven 

K. Søfartsstyrelsens afgørelser om bortvisning af, anløbsforbud for og tilbageholdelse af skibe

Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs 

L. Havarikommissionens påbud om, at et skibs videre sejlads skal udskydes
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3. Du kan klage over:



4. Uddyb din klage nedenfor med reference til ovennævnte klagepunkter:
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Nedenstående bilag indsendes sammen med klageskemaet:
* Søfartsstyrelsens afgørelse



5. Fuldmagt
Denne fuldmagt kan benyttes, hvis du ønsker at give en anden person tilladelse til at klage på dine vegne. 

Når du har givet fuldmagt, vil vi ikke længere skrive til dig, men til den person som har fået fuldmagt fra dig. 

Du kan til enhver tid trække din fuldmagt tilbage ved at kontakte Ankenævnet for Søfartsforhold.

Oplysninger om klager og fuldmagtshaver 

Dato  Klagers navn CVR-nr.

Jeg bemyndiger herved nedenstående fuldmagtshaver til over for Ankenævnet for Søfartsforhold at 
varetage mine interesser i alle forhold i denne sag.
Fuldmagtshaveren er den person, som skal modtage korrespondance, høringer og afgørelser. 

Jeg er ved afgivelsen af denne fuldmagt opmærksom på, at ovennævnte sag vil kunne indeholde 
personfølsomme helbredsoplysninger. 

Fuldmagtshavers navn CVR-nr.

Adresse Telefonnummer 

Ankenævnet for Søfartsforhold, Toldboden 2, 8800 Viborg 

Telefon: 7240 5600, anke@naevneneshus.dk 
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Send skemaet til: 
Skemaet med bilag sendes til vores digitale postkasse via e-boks. Det gør du ved at vælge ”skriv ny post”, 
skriv ”Nævnenes Hus” og vælg Ankenævnet for Søfartsforhold. Skriv gerne ”Klage til Ankenævnet
for Søfartsforhold" i emnefeltet. Du kan finde en nærmere beskrivelse i vejledningen på vores hjemmeside.
Hvis du sender skemaet fra din egen mailadresse, er det ikke sendt via en sikker forbindelse. Vi anbefaler 
derfor, at du ikke sender skemaet via e-mail, da din klage kan indeholde personfølsomme oplysninger. Hvis 
du har problemer med fremsendelsen via e-boks, så kontakt os på tlf. nr. 7240 5600. 

Alternativt kan du sende klagen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

mailto:anke@naevneneshus.dk


6. Informationer til dig som klager

Orientering om behandling af personoplysninger (Sæt kryds) 

Jeg har læst orienteringen om behandling af mine personoplysninger og accepterer dette. 

Ankenævnets sagsbehandlingstid

Ankenævnet tilstræber, at de fleste sager er færdigbehandlet inden for 11 måneder fra klagens modtagelse. 
Du kan selv være med til at påvirke dette ved at besvare dette skema så grundigt som muligt og i øvrigt svare 
hurtigt, når vi kontakter dig. 

Når ankenævnet kontakter dig, vil vi gøre det via din e-boks. 
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Indsamling og behandling af personoplysninger 

Nævnenes Hus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din 

sag. 

Nævnenes Hus har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte 

os på mail nh@naevneneshus.dk, telefonnummer 72 40 56 00, eller adressen Toldboden 2, 

8800 Viborg. Nævnenes Hus har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte på 

mail dpo@em.dk eller telefonnummer 33 92 33 50. 

Nævnenes Hus behandler de oplysninger, som du giver os, i forbindelse med behandlingen af din 

sag ved Ankenævnet for Søfartsforhold. Vi indhenter også oplysninger om dig fra andre 

myndigheder eller andre parter i sagen, når det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i sagen. 

Der behandles oplysninger om navn, adresse, fødselsdag, e-mail, telefonnummer, cpr.nr., 

uddannelse, tidligere beskæftigelse, sociale problemer, helbredsoplysninger og seksuelle 

forhold/orientering. Det er ikke alle typer oplysninger, der behandles i alle sager.  

Oplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og 

artikel 9, stk. 2, litra g, Lov om sikkerhed til søs § 21, samt bekendtgørelse om forretningsorden for 

Ankenævnet for søfartsforhold. 

Dine personoplysninger vil ofte i forbindelse med sagsbehandlingen blive videregivet til sagens 

parter, konsulenter og nævnets medlemmer, og vi gemmer oplysningerne, så længe det er 

nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne 

overholde gældende lovgivning på området. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Nævnenes Hus behandler om dig, og hvordan de 

behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de 

ikke længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger 

begrænses. 

Du kan klage til Datatilsynet over Nævnenes Hus behandling af dine personoplysninger på mail 

dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.   

Side 6 af 6

mailto:nh@naevneneshus.dk
mailto:dpo@em.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk

	Andre klager5
	Andre klager4
	Kombiskema2
	kombiskema
	nyt klageskema
	Klageskema 06082018



	Andre klager4.pdf
	Kombiskema2
	Andre klager
	Andre klager



	Andre klager5.pdf
	Andre klager4
	Andre klager4.pdf
	Kombiskema2
	Kombiskema2.pdf
	kombiskema
	nyt klageskema
	Klageskema 06082018
	Klageskema 06082018.pdf
	Søfartsforhold











	Check Box6: Off
	Cprnr: 
	Navn_2: 
	Adresse_2: 
	Postnr og by_2: 
	Telefonnr: 
	Evt sagsnr: 
	Emailadresse: 
	CVRnr: 
	Telefonnr_3: 
	Navn_4: 
	Postnr og by_4: 
	Adresse_4: 
	Evt sagsnr_2: 
	Group8: Off
	Emailadresse_2: 
	CVrnr_3: 
	Klagers navn: 
	Dato_2: 
	Fuldmagtshavers navn: 
	CVRnr_2: 
	Adresse_5: 
	Telefonnummer_2: 
	Uddyb din klage: 


